


โครงการน้ีเปนความรวมมือระหวางการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย (สทท.) 

และคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสะทอนสถานการณทองเท่ียวปจจุบัน 

คาดการณสถานการณทองเท่ียวท่ีกําลังจะเกิดข้ึนในอนาคต (รายไตรมาส) และเผยแพรใหทุกภาคสวนไดรับรู    เพ่ือเปน

ขอมูลใหแกผูประกอบการและภาครัฐเตรียมความพรอมรับมือกับความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  นอกจากน้ียังสามารถนํา

ขอมูลไปใชในการประกอบการตัดสินใจวางแผนดานการลงทุน ดานกําลังคน และดานอ่ืน ๆ ตอไป

การศึกษาแบงออกเปน 7 สวน  ไดแก

   1. ภาพรวมสถานการณท่ัวไปท่ีสงผลตอการทองเท่ียว

   2. ผลการสํารวจดัชนีความเช่ือม่ันผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และผลการวิเคราะหสถานการณทองเท่ียวปจจุบันในมุมมอง

      ของผูประกอบการ นักทองเท่ียว และนักวิชาการ

   3. การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19  ในไตรมาส 2/2563

   4. ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ ในชวงท่ีโรคโควิด-19  กําลังระบาดไปท่ัวโลก

   5. การคาดการณสถานการณการทองเท่ียวชวงเทศกาล

   6. การคาดการณจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ

   7. ขอเสนอแนะ

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

ค�าดัชนีสูงกว�า 100 หมายความว�าสถานการณ�ท�องเที่ยวดีกว�า
ช�วงระยะเวลาเดียวกันของป�ที่ผ�านมา
ค�าดัชนีเท�ากับ 100 หมายความว�าสถานการณ�ท�องเที่ยวเหมือนกัน
กับช�วงระยะเวลาเดียวกันของป�ที่ผ�านมา
ค�าดัชนีตํ่ากว�า 100 หมายความว�าสถานการณ�ท�องเที่ยว
แย�กว�าช�วงระยะเวลาเดียวกันของป�ที่ผ�านมา

การอ�านค�าดัชนี
ดัชนีความเชื่อมั่นมีค�าอยู�ระหว�าง 0 – 200 โดย



  ขณะนีเ้ป�นท่ีชัดเจนแล�วว�าสถานการณ�การระบาดของโรคโคว�ด-19 ส�งผลกระทบมากมายจนประเมนิไม�ได�ต�อ
อุตสาหกรรมท�องเที่ยวของโลก เมื่อทุกประเทศทั่วโลกต�างงดการเดินทางระหว�างกัน ทําให�ผู�ประกอบการในห�วงโซ�
อุปทานของการท�องเที่ยวทั่วโลก ตกอยู�ในภาวะว�กฤต มีความเสี่ยงต�อการล�มละลายกันเป�นลูกโซ� ดังเช�นปรากฎเป�น
ข�าวแล�วในธุรกิจโรงแรม สายการบิน และธุรกิจการให�เช�ารถส�วนบุคคล

  ประเทศไทยมีเศรษฐกิจท�องเที่ยวและรายได�จากการท�องเที่ยวในระดับโลก ย�อมเป�นไปไม�ได�เลยที่จะหลีกเลี่ยง
ผลกระทบดังกล�าว ผมในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย เข�าใจถึงความเดือดร�อนและ
สภาพป�ญหาต�างๆ ที่ผู�ประกอบการด�านการท�องเที่ยวกําลังเผชิญอยู�เป�นอย�างดี อย�างไรก็ตามมาตรการเข�มงวด
ต�างๆที่รัฐบาลใช�เพ�่อควบคุมการระบาด ส�งผลให�การระบาดในประเทศสงบลง รัฐบาลจ�งผ�อนคลายความเข�มงวดลง
เป�นลําดับ ซึ่งจะเป�นจ�ดเร��มต�นที่ดีของการเดินทางท�องเที่ยวภายในประเทศในระยะต�อไป

  ในระยะอันใกล�นี้ จ�งเป�นหน�าที่ของพวกเราผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมท�องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข�อง
ที่จะต�องปรับตัวให�เข�ากับมาตรฐานการท�องเที่ยวใหม� ว�ถีชีว�ตใหม� ตลอดจนการท�องเที่ยวรูปแบบใหม�ๆ เพ�่อให�คนไทย
เดินทางท�องเที่ยวได�อย�างมีความสุข เร�ยกความเชื่อมั่นจากนักท�องเที่ยวว�าประเทศไทยกําลังจะเข�าสู�ภาวะปกติ และ
ป�องกันไม�ให�การระบาดของโรคโคว�ด-19 กลับมาซํ้าเติมวงการท�องเที่ยวและประเทศไทยอีก

  ผมเชื่อว�าถ�าการท�องเที่ยวในประเทศเป�นไปได�ด�วยดี จะสร�างความมั่นใจให�กับคนในชาติ จนกระทั่งเป�ดใจรับ
นักท�องเที่ยวต�างชาติอีกครั้ง ซึ่งจะทําให�การท�องเที่ยวของประเทศไทยสามารถฟ��นตัวได�เร็วกว�าที่คาดการณ�ไว� และ
เติบโตในตลาดโลกอย�างงดงามอีกครั้ง สภาอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวแห�งประเทศไทยจะทําหน�าที่ส�งเสร�ม 
สนับสนุน ผลักดัน และร�วมมือกับทุกภาคส�วน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ�่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท�องเที่ยวให�ผ�านช�วง
เวลานี้ไปได�

ชัยรัตน� ไตรรัตนจรัสพร 
ประธานสภาอุตสาหกรรมท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย

สารจากประธานสภาอุตสาหกรรมท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย
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1. ภาพรวมสถานการณท่ัวไปทางเศรษฐกิจ
    ท่ีสงผลตอสถานการณการทองเท่ียว
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3. การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค
    โควิด - 19 ในไตรมาส 2/2563
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ในวิกฤตครั้งนี้สถานประกอบการประมาณรอยละ 
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4. ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท้ัง
   ชาวไทยและชาวตางชาติ ในชวงโรคโควิด - 19 
   กําลังระบาดไปท่ัวโลก
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5.การคาดการณสถานการณการทองเท่ียวชวง
  วันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 3/2563
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บทสรุป



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
จากขอมูลลาสุดของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 
29 พฤษภาคม 2563) เดือนเมษายน 2563 ประเทศไทยไมมี
นักทองเที่ยวตางชาติ และไมมีรายไดจากการทองเที่ยว คาด
วาในไตรมาส 2 /25 63 จะไมมีนักทองเที่ยวตางชาติและไมมี
รายไดจากการทองเที่ยวของชาวตางชาติเลย (ลดลงรอยละ 
100 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมา)  ทั้งนี้ตัวเลข
คาดการณจํานวนนักทองเที่ยวเปนการคาดการณภายใต
สถานการณที่ไมปกติ เนื่องจากสถานการณการระบาดของ
โรคโควิด-19  กระทบตอสถานการณการทองเที่ยวในไตรมาส
นี้    

ไตรมาส 3/2563 คาดวาจะมีนักทองเท่ียวตางชาติ  
4 แสนคน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2562 รอยละ 96 
และคาดวามีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 20,622 ลาน
บาท ลดลงรอยละ 96 จากชวงเวลาเดียวกันของป 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไตรมาส 4/2563 คาดวาจะมีนักทองเท่ียวตางชาติ  
5.2 ลานคน ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2562 รอยละ 
49.7  และคาดว ามี ราย ไดจากนักทอง เที่ ย วต า ง ชาติ  
253,768.1 ลานบาท ลดลงรอยละ 50 จากชวงเวลาเดียวกัน
ของป 2562 

คาดวาเมื่อสิ้นป 2563 ประเทศไทยมีนักทองเท่ียว
ตางชาติท้ังปประมาณ  12.29 ลานคน ลดลงจากป 2562 
รอยละ 69.1  และคาดวามีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติทัง้
ป 2563 ประมาณ 606,403 ลานบาท ลดลงจากป 2562 รอย
ละ 69 ทั้งนี้ข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐในไตรมาสที่ 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ  
 

   ตารางท่ี 1 การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 
 

 ไตรมาส นัก 
ทองเที่ยว 

6125  
(ลานคน) 

นัก 
ทองเที่ยว 
2562p 

(ลานคน) 

นัก 
ทองเที่ยว 
2563p 

(ลานคน) 

อัตราการ
เติบโต 

ป 2563 p 
(รอยละ) 

รายไดจากการ
ทองเที่ยว  

2561 
(ลานบาท) 

รายไดจากการ
ทองเที่ยว  

2562  
(ลานบาท) 

รายไดจากการ
ทองเที่ยว  
2563 p 

(ลานบาท) 

อัตราการ
เติบโต 

ป 2563 p  
(รอยละ) 

1 10.58 10.80                   6.69 -38 544,288 556,945 332,013 -40.4 
2 8.85 8.97                     0 p -100 p 386,685 395,626 0 p -100p 
3 9.04 9.70                     0.4 p -96 p 450,563 476,675 20,622 p -96 
4 9.71 10.33 5.2 p -49.7 p 494,601 504,120 253,768.1 p -50 

รวม 38.18     39.80 12.29 p -69.1 p 1,876,137 1,933,368 606,403 p -69 p 
 
หมายเหตุ:  p แทนคาคาดการณโดยผูวิจัย โดยคาดการณจํานวนและรายไดของนักทองเที่ยวในแตละประเทศที่คาดวาจะสามารถเดินทางทองเที่ยวไดกอน  (พิจารณาจากขอมูลจํานวนผูตดิ
เช้ือลาสุด ) โดยยึดขอมูลจํานวนและคาใชจายตอหัวของนักทองเที่ยวแตละภูมิภาค จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
- ขอมูลสถิติลาสุดถึงเดือนเมษายน 2563 จากกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

 

     จากขอมูลลาสุดของกระทรวงการทองเที ่ยวและกีฬา 
(ณ ว ันที ่  29 พฤษภาคม 2563) เด ือนเมษายน 2563 
ประเทศไทยไมมีนักทองเที ่ยวตางชาติ และไมมีรายได
จากการทองเที่ยวและคาดวาในไตรมาส 2/2563 จะไมมี
นักทองเที ่ยวตางชาติและไมมีรายไดจากการทองเที ่ยว
ของชาวตางชาติเลย (ลดลงรอยละ 100 เมื ่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปที่ผานมา)  ทั้งนี้ตัวเลขคาดการณจำนวน
นักทองเที่ยวเปนการคาดการณภายใตสถานการณที่ไมปกต ิ
เน่ืองจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 กระทบตอ
สถานการณการทองเท่ียวในไตรมาสน้ี

   
ไตรมาส 3/2563 คาดวาจะมีนักทองเที่ยวตางชาต ิ  4 แสนคน 
ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2562 รอยละ 96 และคาดวา
มีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 20,622 ลานบาท ลดลง
รอยละ 96 จากชวงเวลาเดียวกันของป 2562

ไตรมาส 4/2563 คาดวาจะมีนักทองเท่ียวตางชาติ  5.2 ลานคน 
ลดลงจากชวงเวลาเดียวกันของป 2562 รอยละ 49.7 และคาดวา
มีรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ 253,768.1 ลานบาท ลดลง
รอยละ 50 จากชวงเวลาเดียวกันของป 2562

คาดวาเมื่อสิ้นป 2563 ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวตางชาต ิ
ท้ังปประมาณ  12.29 ลานคน ลดลงจากป 2562 รอยละ 69.1  
และคาดวามีรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติท้ังป 2563 ประมาณ 
606,403 ลานบาท ลดลงจากป 2562 รอยละ 69 ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
นโยบายของภาครัฐในไตรมาสท่ี 3-4
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6. การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ
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7. สรุปและขอเสนอแนะ
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ดัชนีความเช่ือมั่นผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทยคํานวณจากผลการสํารวจตัวแทนผูประกอบการเอกชน

เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยเปนการสํารวจรายไตรมาส และรายป เพื่อประโยชนตอผูประกอบการและผูวางแผนนโยบาย  ในการ
สรุปผลสํารวจ   ดัชนีความเช่ือมั่นผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวในประเทศไทยยังแยกไดตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ  

การคํานวณดัชนีกระทําโดยการถามคําถามผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ทุก  ๆ ไตรมาส โดยใชคําถาม
หลักตามแนวทางของ World Tourism Organization (UNWTO) ไดแก 

 ทานประเมินผลการประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสนี้ อยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่
ผานมา 

 ทานคาดวาผลประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสหนา จะเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของ
ปที่ผานมา 

ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบไดจาก: ลดลงมาก (0), ลดลง (50), เหมือนเดิม (100), ดีข้ึน (150), หรือ ดี
ข้ึนมาก (200) จากนั้นจึงนําผลที่ไดไปหาคาเฉลี่ย โดยผลดัชนีความเช่ือมั่นที่มากกวา 100 แสดงวาผูประกอบการประเมินวา
สถานการณการทองเที่ยวดีกวาปกอน ๆ นอกจากนี้ยังมีคําถามปลายเปดเพื่อใหผูประกอบการไดแสดงความคิดเห็นตอสถานการณ
การทองเที่ยวเพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหขอมูลอีกดวย 

สําหรับการสํารวจความเช่ือมั่นผูประกอบการในไตรมาสที่ 2 ป 2563 นี้ ดําเนินการสํารวจในชวงเดือน เมษายน - มิถุนายน 
2563   มีตัวแทนผูประกอบการเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวตอบแบบสอบถามทั้งหมด  770 ราย สวนการสํารวจความ
คิดเห็นนักทองเที่ยว  มีผูตอบแบบสอบถามเปนนักทองเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 400 ราย และนักทองเที่ยวตางชาติ  200 ราย 

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 2/2563 ไดมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนผูประกอบการทีใ่ชในการสํารวจเพื่อใหสามารถสะทอนสถานการณ
ธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศที่เกิดข้ึนจริงมากยิ่งข้ึน โดยเพิ่มสัดสวนผูประกอบการธุรกิจสวนสนุก/ธีมพารค และธุรกิจสถานบันเทงิ 
นอกจากนี้ยังมีการปรับสัดสวนผูประกอบการในแตละภูมิภาคใหมีความเหมาะสมตอสถานการณมากขึ้น  

 
 
 

ผูทีส่นใจสามารถติดตามขาวสารโครงการไดทีเ่วปไซต www.thailandtourismcouncil.org 
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.) 

E-mail: Info@thailandtourismcouncil.org 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผูท่ีสนใจสามารถติดตามขาวสารโครงการไดท่ีเวปไซต www.thailandtourismcouncil.org
สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย (สทท.)

E-mail: Info@thailandtourismcouncil.org
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ดัชนีความเชื่อมั่นผู�ประกอบการธุรกิจท�องเที่ยวในไตรมาสที่ 2/2563 เท�ากับ 12 
ตํ่ากว�าระดับปกติมากที่สุด
ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ�ในไตรมาสที่ 3/2563 เท�ากับ 37 เป�นการคาดการณ�
ดีข�้นจากไตรมาสนี้แต�ยังคงตํ่ากว�าระดับปกติมากที่สุด
ไตรมาส 2/2563 คาดว�าจะไม�มีนักท�องเที่ยวต�างชาติและไม�มีรายได�จากการท�อง
เที่ยวจากนักท�องเที่ยวชาวต�างชาติเลย ลดลงร�อยละ 100 เมื่อเทียบกับช�วง
เดียวกันของป�ที่ผ�านมา
ไตรมาส 3/2563 คาดว�าจะมีนักท�องเที่ยวต�างชาติ 4 แสนคน ลดลงจากช�วงเวลา
เดียวกันของป� 2562 ร�อยละ 96  และคาดว�ามีรายได�จากนักท�องเที่ยวต�างชาติ 
20,622 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 96 จากช�วงเวลาเดียวกันของป� 2562
ในไตรมาส 4/2563 คาดว�าจะมีนักท�องเที่ยวต�างชาติ  5.2 ล�านคน ลดลงจากช�วง
เวลาเดียวกันของป� 2562 ร�อยละ 49.7 และคาดว�ามีรายได�จากนักท�องเที่ยวต�าง
ชาติ 253,768.1 ล�านบาท ลดลงร�อยละ 50 จากช�วงเวลาเดียวกันของป� 2562
คาดว�าเมื่อสิ�นป� 2563 ประเทศไทยมีนักท�องเที่ยวต�างชาติทั้งป�ประมาณ 12.29 
ล�านคน ลดลงจากป� 2562 ร�อยละ 69.1 และคาดว�ามีรายได�จากนักท�องเที่ยวต�าง
ชาติทั้งป�ประมาณ 606,403 ล�านบาท ลดลงจากป� 2562 ร�อยละ 69

สรุปผลการสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู�ประกอบธุรกิจ
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