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TOURISM SITUATION AND FORECAST

OF TOURISTS’ BEHAVIOR AND CONFIDENCE

INDEX OF THAILAND’S TOURISM INDUSTRY

โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง 
ประเทศไทย (สทท.) และคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสะทอน 
สถานการณทองเที่ยวปจจุบัน คาดการณสถานการณทองเที่ยวที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตรมาส) และเผย 
แพรใหทุกภาคสวนไดรับรู เพื่อเปนขอมูลใหแกผูประกอบการและภาครัฐเตรียมความพรอมรับมือกับความเปลี่ยน 
แปลงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถนําขอมูลไปใชในการประกอบการตัดสินใจวางแผนดานการลงทุน 
ดานกําลังคน และดานอื่น ๆ ตอไป

การศึกษาแบงออกเปน 9  สวน ไดแก

1. ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสหนา
2. ผลการสาํรวจดชันคีวามเช่ือมัน่ผูประกอบการธรุกิจทองเท่ียว และผลการวิเคราะหสถานการณทองเทีย่ว 
   ปจจุบันในมุมมองของผูประกอบการ นักทองเที่ยว และนักวิชาการ
3. การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 4/2563
4. ผลการสํารวจการวางแผนทองเที่ยวของประชาชน ในไตรมาส 1/2564
5. ความคิดเห็นของประชาชนและผูประกอบการเกี่ยวกับนโยบายการเปดประเทศเพื่อรับนักทองเที่ยว 
   ตางชาติที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตขางหนา 
6. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวดวยกัน
7. การคาดการณสถานการณการทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 1/2564
8. การคาดการณจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ
9. ขอเสนอแนะ

การอานคาดัชนี

ดัชนีความเชื่อมั่นมีคาอยูระหวาง 0 – 200 โดย

 คาดัชนีสูงกวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยว

 ดีกวา ชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีเทากับ 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยว

 เหมือนกัน กับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีตํ่ากวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยว

 แยกวา ชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว

ในไตรมาสที่ 4/2563 เทากับ 62 ใกลเคียงกับ

คาที่ไดคาดการณไวเมื่อไตรมาสที่ 3/2563

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณไตรมาสที่ 1/2564 

เทากับ 53 เปนการคาดการณที่ตํ่ากวาระดับ 

ปกติมาก และคาดวาจะตํ่ากวาไตรมาสที่ 4/2563

ในป 2563 คาดวามี นักทองเที่ยวตางชาติทั้งป ประมาณ 6.698 ลานคน ลดลง รอยละ 83.22  

มีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติทั้งป ประมาณ 333,013 ลานบาท ลดลง รอยละ 82.58

ดัชนีความเชื่อมั่นผู ประกอบการธุรกิจทองเท่ียวในไตรมาสที่ 
4/2563 เทากบั 62 ใกลเคียงกบัคาทีไ่ดคาดการณไวเมือ่ไตรมาส 
ที ่3/2563 ขณะทีดั่ชนคีวามเชือ่มัน่คาดการณไตรมาสที ่1/2564 
เทากบั 53 เปนการคาดการณทีต่ํา่กวาระดับปกตมิาก และคาดวา 
ตํ่ากวาไตรมาสที่ 4/2563 เนื่องจากผูประกอบการมีความกังวล 
ตอการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหมที่เกิดขึ้นชวงปลาย 
ไตรมาส 4/2563 และคาดวาใชเวลา 1-1.5 เดือนจึงจะควบคุม 
สถานการณได

ทัง้ป 2563 มจีาํนวนแรงงานในภาคอตุสาหกรรมทองเทีย่วตกงาน 
ประมาณ 1,040,000 คน เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3/2563 ประมาณ 
502,720  คน 

ไตรมาส 4/2563 ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีการปด 
กจิการชัว่คราวรอยละ 10 เพิม่ขึน้จากไตรมาส 3/2563 รอยละ 3 
และมีการปดกิจการถาวรประมาณรอยละ 3 เทาเดิม 

ไตรมาส 4/2563 สถานประกอบการรอยละ 85 ยงัคงเปดกจิการ  
แตสวนใหญไมมีลูกคา รอยละ 50 ของธุรกิจที่เปดกิจการมีการ 
ลดจํานวนพนักงานลงประมาณรอยละ 30-40 ของพนักงานที่ 
เคยจางงาน สวนพนักงานที่ทํางานอยูในระบบ รายไดจะลดลง 
ประมาณรอยละ 20-30 ของรายไดที่เคยไดรับ เนื่องจากมีการ 
ลดเงินเดือน หรือลดระยะวลาการทํางาน 

คาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณไตรมาส 1/2564 ของกรุงเทพ 
มหานคร อยูที่ 37 ซึ่งตํ่ากวาทุกภูมิภาค และภูมิภาค ที่ดัชนี 
ความเชือ่มัน่คาดการณสงูทีส่ดุ คือ ตะวนัออกเฉยีงเหนอื คาดชันี 
อยูที่ 63 และคาดวาสถานการณการทองเที่ยวในทุกภูมิภาค จะ 
ตํ่ากวาไตรมาส 4/2563 และลดลงกวาในชวงเวลาเดียวกันของ 
ปอื่น ๆ ในระดับมากที่สุด 

คาดการณไตรมาส 1/2564 ธุรกิจสินคาที่ระลึก/ของฝาก ผล 
ประกอบการดีกวาธุรกิจประเภทอื่น รองลงมา คือ ธุรกิจอาหาร 
/เครื่องดื่ม เนื่องจากยังคงไดรับปจจัยเสริมจาก “โครงการเรา 
เทีย่วดวยกนั” และ “โครงการคนละครึง่” อยางไรกต็าม คาดวา 
ผลประกอบการลดลงกวาในชวงเวลาเดยีวกนัของปอืน่ ๆ ในระดบั 
มาก และลดลงมากกวาไตรมาส 4/2563
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1 THE  BANGKOK INSIGHT  29  ธันวาคม 2563
2 Brandinside  3  พฤศจิกายน 2563  

3 ขอมูลในภาพที่ 1-5  ไดจากการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 1,020 ราย ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2563  ผานชองทางโทรศัพท E-mail 
จดหมาย รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ (ครอบคลุมชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 4 กอนมีการการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด)

ภาพรวมสถานการณทั่วไป
และสถานการณทางเศรษฐกิจ
ที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสหนา1

1.2  ปจจัยภายในประเทศ

1.2.1  ปจจัยลบ

การแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอก 2 ภายในประเทศ  
สงผลใหสถานการณทองเที่ยวภายในประเทศ เกิดการหยุดชะงัก  
เนื่องจากมีมาตรการเขมงวดจํากัดการเดินทางในหลายจังหวัดที่ม ี
การระบาดของโรคโควิด-19  

ปญหาแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายและการลักลอบเขา
ประเทศผานชองทางธรรมชาติตามแนวชายแดน การขาดแคลน 
แรงงานระดบัลางภายในประเทศท่ีอยูในระดบัสงู สงผลใหผูประกอบการ 
มีการลักลอบนําแรงงานตางดาวเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย และมี 
แรงงานจากประเทศเพือ่นบาน ตองการเขามาทาํงานในประเทศไทย 
จาํนวนมาก อาจเปนสาเหตขุองการระบาดซํา้ในภายหนา ถาหากไมมี 
มาตรการที่เขมงวดมากกวาในปจจุบัน ซึ่งสงผลตอความเปราะบาง 
ดานความมั่นคงของประเทศในระดับสูง

1.2.2  ปจจัยบวก

ศบศ. มมีตเิหน็ชอบโครงการคนละครึง่ ระยะท่ี 2 โดยเพิม่ 
สทิธิใ์หอีก 5 ลานคน รวมกบักลุมเดมิ 10 ลานคน ทีจ่ะไดรับสทิธิต์อ 
รวมเปน 15 ลานคน โดยเพิม่วงเงนิรายละไมเกนิ 3,500 บาทตอคน 
ใชไดจนถึงเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งสงผลโดยตรงตอประชาชนใหมี 
เงินเหลือเพื่อใชในการทองเที่ยวไดมากขึ้น

ศบศ. มีมติเห็นชอบใหขยายโครงการ "เราเท่ียวดวยกัน"  
ใหใชสิทธิ์ไดถึง 30 เมษายน 2564 และมีการปรับปรุงปรับเกณฑใน 
การใชสทิธิโ์ครงการเราเทีย่วดวยกนั โดยเพิม่สิทธิห์องพกัจาก 10 คนื 
เปน 15 คืน สนับสนุนคาบัตรโดยสารเครื่องบิน จาก 2,000 บาท 
ตอที่นั่งเปน 3,000 บาทตอที่นั่ง เฉพาะเมืองหลักทางการทองเที่ยว 
7 จังหวัด ไดแก ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎรธานี เชียงใหม 
เชยีงราย และเพิม่จาํนวนหองพกัอกี 1 ลานคนื (Room night) จาก 
เดิม 5 ลานคืน เปน 6 ลานคืน นอกจากนี้อนุมัติให ธุรกิจสปา/นวด 
เพือ่สขุภาพ และธุรกจิรถเชาเพือ่การทองเท่ียว สามารถรับ E-Voucher 
ได ซึ่งสามารถกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศไดเพิ่มขึ้น

ากมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต 

กลางเดือนมีนาคมเปนตนมา สงผลใหมีการปดสถานที่เสี่ยงตอ 

การตดิตอโรค เชน โรงเรียน ตลาด หางสรรพสินคา สนามกฬีา 

สนามแขงขันตาง ๆ สนามเด็กเลน สถานบริการ สถานบันเทิง 

ที่แสดงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออกกําลังกาย 

(ฟตเนส) แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑ หองสมุด 

ศาสนสถาน สถานีขนสง และสําหรับประชาชนทั่วไป หามมีการ 

ชุมนุมหรือทํากิจกรรมรวมกลุม งดหรือชะลอการเดินทางขาม 

เขตพื้นที่จังหวัดโดยไมจําเปน นอกจากนี้มีการปดชองทางเขา 

มาในราชอาณาจกัร สงผลใหจํานวนนกัทองเทีย่วตางชาตหิดตวั 

รอยละ 100 และกิจกรรมทางธุรกิจดานการทองเที่ยวตาง ๆ 

เกิดการหยุดชะงัก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวมีการปด 

กจิการช่ัวคราวเกือบท่ัวประเทศ จนกระทัง่กลางเดือนพฤษภาคม 

รัฐบาลไดเร่ิมผอนปรนมาตรการตาง ๆ เพือ่ใหกจิกรรมทางเศรษฐกจิไดดําเนนิตอไปได จนถงึกลางเดอืนสิงหาคม รัฐบาล 

ประกาศปลดล็อคดาวนระยะสุดทายเพื่อใหประชาชนไดดําเนินชีวิตประจําวันเปนปกติ จะเห็นไดวาประชาชนเริ่มทองเที่ยวไดใน 

กลางไตรมาส 3/2563 สวนสถานประกอบตาง ๆ ก็เริ่มทยอยเปดบริการ แตผูประกอบการบางสวนเลือกที่จะปดกิจการ 

ชั่วคราวตอไปเมื่อพบวารายไดไมคุมกับรายจาย เนื่องจากนักทองเที่ยวยังกลับมาใชบริการไมมากนัก สถานประกอบการที่ 

เปดบริการตามปกติสวนใหญมีการลดตนทุนในการดําเนินธุรกิจโดยการลดจํานวนพนักงาน ลดเงินเดือน ลดชั่วโมงการ 

ทํางาน หรือลดขนาดธุรกิจ ธุรกิจโรงแรมสวนใหญมีการเปดบริการเปนบางสวนโรงแรมในพื้นที่ที่มีลูกคาหลักเปนนัก 

ทองเที่ยวตางชาติ  ไดแก พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย เชียงใหม พัทยา มีการเปดบริการประมาณ 

รอยละ 40 ของโรงแรมทัง้หมด ธรุกจิรานอาหาร/เคร่ืองดืม่หลายแหงไมลดจาํนวนพนกังาน แตใหพนกังานสลับกนัมาทาํงาน 

รวมถงึจางงานรายวันแทนการจางแบบรายเดอืน ดงันัน้ในไตรมาส 3/2563 ธรุกจิตาง ๆ ในอุตสาหกรรมทองเทีย่ว รายได 

ยังกลับมาไมมากนัก เนื่องจากยังมีความเปราะบางจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว กําลังซื้อของผูบริโภคภายในประเทศลดลง  

หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น รายไดครัวเรือนมีความไมแนนอนสูง การจางงานลดลงมาก และพฤติกรรมของผูบริโภค ที่ระมัด 

ระวังการใชจายมากขึ้น

ในไตรมาส 4/2563 มปีจจยัเสริมจากภาครัฐทีม่กีารกระตุนเศรษฐกจิภายในประเทศผาน “โครงการเราเทีย่วดวยกนั” 

“โครงการกาํลังใจ” และ “โครงการคนละคร่ึง” รวมทั้งการเพิ่มวันหยุดยาว สามารถกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศ 

ไดพอสมควร สงผลใหสถานการณทองเที่ยวในชวงตนไตรมาส 4/2563 ดีกวาในไตรมาส 3/2563 คอนขางมาก แตชวง 

ปลายไตรมาส 4/2563 เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหมขึ้นในประเทศ สงผลใหสถานการณทองเที่ยวในชวง 

ปลายไตรมาส 4/2563 เกิดการหยุดชะงัก นอกจากนี้การประกาศงดการจัดกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม สงผลตอ 

ผลประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไปทั่วประเทศ

1.1  ปจจัยภายนอกประเทศ

1.1.1  ปจจัยลบ

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มีผูติดเช้ือ  
โควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และการกลายพันธุของโรค 
โควิด-19 ทําใหตดิตอไดงายข้ึน จากการรายงาน ณ วนัที ่29 ธันวาคม 
2563 มีผูติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 81,669,201 คน1 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 1/2564 มีแนวโนมชะลอตัว 
สงผลตอการสงออกของไทย จากการระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอก 2 
ท่ีรนุแรงในยโุรปและอเมรกิา ทําใหหลายประเทศใชมาตรการเขมงวด 
รวมถึงการล็อคดาวนในชวงปใหมไปจนถึงปลายมกราคม 2564 
อยางไรก็ตาม ผลกระทบตอภาคอตุสาหกรรมอาจไมเทาการล็อคดาวน 
ในชวงป 2563 เน่ืองจากมาตรการล็อคดาวนในขณะนี้ ยังไมจํากัด 
กิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ประเทศที่มีความ 
สําคัญตอ Supply Chain เชน จีน และไตหวัน ยังไมมีการระบาด 
ระลอกสองที่รุนแรง

นโยบายการเปดประเทศของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 
ทุกประเทศยังมกีารควบคุมการเขา-ออกของนกัทองเท่ียวเปนไปอยาง 
จาํกดั เนือ่งจากการควบคมุการระบาดของโรคโควดิ-19 ทีก่าํลงัระบาด 
อยางหนกัไปท่ัวโลก ทําใหการเดนิทางทองเท่ียวไปยงัประเทศตาง ๆ 
ยังไมสามารถเดินทางไดอยางอิสระ  

สหรัฐอเมริกาประกาศตดัสทิธ์ิ GSP รอบใหม กบัสนิคาไทย 
เพิ่มเติม 231 รายการ (คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.2 ของมูลคา 
การสงออกรวม) มีผลบังคับ 30 ธันวาคม 2563 เปนตนไป หลังจาก 
ยกเลกิการตดัสทิธิ ์GSP ในรอบแรก มผีลบงัคบัใชกบัสนิคาไทย 573 
รายการ (คดิเปนรอยละ 0.5 ของมลูคาการสงออกรวม) แมผลกระทบ 
จากการตัดสิทธิ์ GSP รอบใหมจะมีไมมากนัก แตจากผลกระทบ 
สะสมจากการโดนตัดสิทธิ์ในรอบแรก และจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ 
ยงัซบเซาและมแีนวโนมฟนตวัชา รวมถงึคาเงนิบาทท่ีแขง็คาขึน้ ทาํให 
ความเสี่ยงตอการฟนตัวดานการสงออกของประเทศไทยในระยะ 
ขางหนายงัคงมสีงู2 (มลูคาการสงออกมผีลตอ GDP ของประเทศสงผล 
โดยตรงตอสถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศ)

1.1.2  ปจจัยบวก

การเริ่มใชวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ไตรมาส 4/2563 
เปนไตรมาสแรกท่ีประเทศตาง ๆ เริ่มมีการฉีดวัคซีนตานเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เชน สหรัฐอเมรกิา อังกฤษ บาหเรน แคนาดา สหพนัธ 
รัฐรัสเซีย ฯลฯ โดยประชาชนเริ่มไดรับการฉีดวัคซีนแลว 12.3 ลาน 
โดส ครอบคลุม 30 ประเทศ และคาดวาในปหนาคงไดกระจายการ 
ฉีดวัคซีนไปทั่วโลก

จ



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 I   32   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563

1 THE  BANGKOK INSIGHT  29  ธันวาคม 2563
2 Brandinside  3  พฤศจิกายน 2563  

3 ขอมูลในภาพที่ 1-5  ไดจากการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 1,020 ราย ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2563  ผานชองทางโทรศัพท E-mail 
จดหมาย รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ (ครอบคลุมชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 4 กอนมีการการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด)

ภาพรวมสถานการณทั่วไป
และสถานการณทางเศรษฐกิจ
ที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสหนา1

1.2  ปจจัยภายในประเทศ

1.2.1  ปจจัยลบ

การแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอก 2 ภายในประเทศ  
สงผลใหสถานการณทองเที่ยวภายในประเทศ เกิดการหยุดชะงัก  
เน่ืองจากมีมาตรการเขมงวดจํากัดการเดินทางในหลายจังหวัดที่ม ี
การระบาดของโรคโควิด-19  

ปญหาแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมายและการลักลอบเขา
ประเทศผานชองทางธรรมชาติตามแนวชายแดน การขาดแคลน 
แรงงานระดบัลางภายในประเทศทีอ่ยูในระดบัสงู สงผลใหผูประกอบการ 
มีการลักลอบนําแรงงานตางดาวเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย และมี 
แรงงานจากประเทศเพือ่นบาน ตองการเขามาทาํงานในประเทศไทย 
จาํนวนมาก อาจเปนสาเหตขุองการระบาดซํา้ในภายหนา ถาหากไมมี 
มาตรการที่เขมงวดมากกวาในปจจุบัน ซึ่งสงผลตอความเปราะบาง 
ดานความมั่นคงของประเทศในระดับสูง

1.2.2  ปจจัยบวก

ศบศ. มมีตเิหน็ชอบโครงการคนละครึง่ ระยะท่ี 2 โดยเพิม่ 
สิทธิใ์หอกี 5 ลานคน รวมกบักลุมเดมิ 10 ลานคน ทีจ่ะไดรบัสทิธิต์อ 
รวมเปน 15 ลานคน โดยเพิม่วงเงนิรายละไมเกนิ 3,500 บาทตอคน 
ใชไดจนถึงเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งสงผลโดยตรงตอประชาชนใหมี 
เงินเหลือเพื่อใชในการทองเที่ยวไดมากขึ้น

ศบศ. มีมติเห็นชอบใหขยายโครงการ "เราเท่ียวดวยกัน"  
ใหใชสิทธิ์ไดถึง 30 เมษายน 2564 และมีการปรับปรุงปรับเกณฑใน 
การใชสิทธิโ์ครงการเราเทีย่วดวยกนั โดยเพิม่สิทธิห์องพกัจาก 10 คนื 
เปน 15 คืน สนับสนุนคาบัตรโดยสารเครื่องบิน จาก 2,000 บาท 
ตอที่นั่งเปน 3,000 บาทตอที่นั่ง เฉพาะเมืองหลักทางการทองเที่ยว 
7 จังหวัด ไดแก ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎรธานี เชียงใหม 
เชยีงราย และเพิม่จาํนวนหองพกัอกี 1 ลานคนื (Room night) จาก 
เดิม 5 ลานคืน เปน 6 ลานคืน นอกจากนี้อนุมัติให ธุรกิจสปา/นวด 
เพือ่สขุภาพ และธุรกจิรถเชาเพือ่การทองเทีย่ว สามารถรบั E-Voucher 
ได ซึ่งสามารถกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศไดเพิ่มขึ้น

ากมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต 

กลางเดือนมีนาคมเปนตนมา สงผลใหมีการปดสถานที่เสี่ยงตอ 

การตดิตอโรค เชน โรงเรียน ตลาด หางสรรพสินคา สนามกฬีา 

สนามแขงขันตาง ๆ สนามเด็กเลน สถานบริการ สถานบันเทิง 

ที่แสดงมหรสพ นวดแผนโบราณ สปา สถานที่ออกกําลังกาย 

(ฟตเนส) แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ พิพิธภัณฑ หองสมุด 

ศาสนสถาน สถานีขนสง และสําหรับประชาชนทั่วไป หามมีการ 

ชุมนุมหรือทํากิจกรรมรวมกลุม งดหรือชะลอการเดินทางขาม 

เขตพื้นที่จังหวัดโดยไมจําเปน นอกจากนี้มีการปดชองทางเขา 

มาในราชอาณาจกัร สงผลใหจํานวนนกัทองเท่ียวตางชาติหดตวั 

รอยละ 100 และกิจกรรมทางธุรกิจดานการทองเท่ียวตาง ๆ 

เกิดการหยุดชะงัก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวมีการปด 

กจิการช่ัวคราวเกือบท่ัวประเทศ จนกระทัง่กลางเดอืนพฤษภาคม 

รัฐบาลไดเร่ิมผอนปรนมาตรการตาง ๆ เพือ่ใหกจิกรรมทางเศรษฐกจิไดดาํเนนิตอไปได จนถงึกลางเดอืนสงิหาคม รัฐบาล 

ประกาศปลดล็อคดาวนระยะสุดทายเพื่อใหประชาชนไดดําเนินชีวิตประจําวันเปนปกติ จะเห็นไดวาประชาชนเริ่มทองเที่ยวไดใน 

กลางไตรมาส 3/2563 สวนสถานประกอบตาง ๆ ก็เริ่มทยอยเปดบริการ แตผูประกอบการบางสวนเลือกที่จะปดกิจการ 

ชั่วคราวตอไปเมื่อพบวารายไดไมคุมกับรายจาย เนื่องจากนักทองเที่ยวยังกลับมาใชบริการไมมากนัก สถานประกอบการที่ 

เปดบริการตามปกติสวนใหญมีการลดตนทุนในการดําเนินธุรกิจโดยการลดจํานวนพนักงาน ลดเงินเดือน ลดชั่วโมงการ 

ทํางาน หรือลดขนาดธุรกิจ ธุรกิจโรงแรมสวนใหญมีการเปดบริการเปนบางสวนโรงแรมในพื้นที่ที่มีลูกคาหลักเปนนัก 

ทองเที่ยวตางชาติ  ไดแก พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย เชียงใหม พัทยา มีการเปดบริการประมาณ 

รอยละ 40 ของโรงแรมทัง้หมด ธรุกจิรานอาหาร/เคร่ืองดืม่หลายแหงไมลดจาํนวนพนกังาน แตใหพนกังานสลับกนัมาทาํงาน 

รวมถงึจางงานรายวันแทนการจางแบบรายเดือน ดังนัน้ในไตรมาส 3/2563 ธุรกจิตาง ๆ ในอุตสาหกรรมทองเทีย่ว รายได 

ยังกลับมาไมมากนัก เนื่องจากยังมีความเปราะบางจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว กําลังซื้อของผูบริโภคภายในประเทศลดลง  

หนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น รายไดครัวเรือนมีความไมแนนอนสูง การจางงานลดลงมาก และพฤติกรรมของผูบริโภค ที่ระมัด 

ระวังการใชจายมากขึ้น

ในไตรมาส 4/2563 มปีจจยัเสริมจากภาครัฐทีม่กีารกระตุนเศรษฐกจิภายในประเทศผาน “โครงการเราเทีย่วดวยกนั” 

“โครงการกาํลังใจ” และ “โครงการคนละคร่ึง” รวมทั้งการเพิ่มวันหยุดยาว สามารถกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศ 

ไดพอสมควร สงผลใหสถานการณทองเที่ยวในชวงตนไตรมาส 4/2563 ดีกวาในไตรมาส 3/2563 คอนขางมาก แตชวง 

ปลายไตรมาส 4/2563 เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหมขึ้นในประเทศ สงผลใหสถานการณทองเที่ยวในชวง 

ปลายไตรมาส 4/2563 เกิดการหยุดชะงัก นอกจากนี้การประกาศงดการจัดกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม สงผลตอ 

ผลประกอบการในอุตสาหกรรมทองเที่ยวไปทั่วประเทศ

1.1  ปจจัยภายนอกประเทศ

1.1.1  ปจจัยลบ

สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 มีผูติดเช้ือ  
โควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และการกลายพันธุของโรค 
โควิด-19 ทําใหตดิตอไดงายข้ึน จากการรายงาน ณ วนัที ่29 ธันวาคม 
2563 มีผูติดเชื้อทั่วโลกสะสมรวม 81,669,201 คน1 

เศรษฐกิจโลกในไตรมาส 1/2564 มีแนวโนมชะลอตัว 
สงผลตอการสงออกของไทย จากการระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอก 2 
ทีร่นุแรงในยโุรปและอเมรกิา ทาํใหหลายประเทศใชมาตรการเขมงวด 
รวมถึงการล็อคดาวนในชวงปใหมไปจนถึงปลายมกราคม 2564 
อยางไรก็ตาม ผลกระทบตอภาคอตุสาหกรรมอาจไมเทาการล็อคดาวน 
ในชวงป 2563 เน่ืองจากมาตรการล็อคดาวนในขณะน้ี ยังไมจํากัด 
กิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ประเทศที่มีความ 
สําคัญตอ Supply Chain เชน จีน และไตหวัน ยังไมมีการระบาด 
ระลอกสองที่รุนแรง

นโยบายการเปดประเทศของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 
ทกุประเทศยังมกีารควบคมุการเขา-ออกของนกัทองเท่ียวเปนไปอยาง 
จาํกดั เนือ่งจากการควบคมุการระบาดของโรคโควดิ-19 ทีก่าํลงัระบาด 
อยางหนกัไปทัว่โลก ทาํใหการเดนิทางทองเทีย่วไปยงัประเทศตาง ๆ 
ยังไมสามารถเดินทางไดอยางอิสระ  

สหรฐัอเมรกิาประกาศตดัสทิธิ ์GSP รอบใหม กบัสนิคาไทย 
เพิ่มเติม 231 รายการ (คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.2 ของมูลคา 
การสงออกรวม) มีผลบังคับ 30 ธันวาคม 2563 เปนตนไป หลังจาก 
ยกเลกิการตดัสทิธิ ์GSP ในรอบแรก มผีลบงัคบัใชกบัสนิคาไทย 573 
รายการ (คดิเปนรอยละ 0.5 ของมลูคาการสงออกรวม) แมผลกระทบ 
จากการตัดสิทธิ์ GSP รอบใหมจะมีไมมากนัก แตจากผลกระทบ 
สะสมจากการโดนตัดสิทธิ์ในรอบแรก และจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ 
ยงัซบเซาและมแีนวโนมฟนตวัชา รวมถงึคาเงนิบาทท่ีแขง็คาขึน้ ทาํให 
ความเสี่ยงตอการฟนตัวดานการสงออกของประเทศไทยในระยะ 
ขางหนายงัคงมสีงู2 (มลูคาการสงออกมผีลตอ GDP ของประเทศสงผล 
โดยตรงตอสถานการณการทองเที่ยวภายในประเทศ)

1.1.2  ปจจัยบวก

การเริ่มใชวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ไตรมาส 4/2563 
เปนไตรมาสแรกท่ีประเทศตาง ๆ เริ่มมีการฉีดวัคซีนตานเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 เชน สหรัฐอเมรกิา องักฤษ บาหเรน แคนาดา สหพนัธ 
รัฐรัสเซีย ฯลฯ โดยประชาชนเริ่มไดรับการฉีดวัคซีนแลว 12.3 ลาน 
โดส ครอบคลุม 30 ประเทศ และคาดวาในปหนาคงไดกระจายการ 
ฉีดวัคซีนไปทั่วโลก

จ



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 I   54   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563

17 ธันวาคม 2563 มีการระบาดของโรคโควิด-19 เปน Cluster จากแรงงานตางดาวในตลาดกุงในพื้นที่ จ. สมุทรสาคร โดยมีการตรวจพบผูติด 
เชื้อโรคโควิด-19 เกือบ 1,600 คน ในระยะเวลาไมถึง 10 วัน และมีการแพรระบาดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ผานพอคา แมคาอาหารทะเลที่มารับ 
ซื้อกุงไปขายยังจังหวัดตาง ๆ หลังจากนั้นวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เกิดการแพรระบาดเปน Cluster จ.ระยอง พบผูติดเชื้อโรคโควิด-19 จากผูที่ 
ลักลอบเลนการพนัน โดยพบผูติดเชื้อในบอนการพนันแหงหนึ่งมากกวา 36 คน หลังจากวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เริ่มมีการแพรระบาดของโรค 
โควดิ-19 ไปยงัจงัหวดัตาง ๆ มากกวา 50 จงัหวดัท่ัวประเทศ เรียกไดวา “เกดิการแพรระบาดระลอกใหม” ของโรคโควดิ-19 ขึน้ในประเทศไทย  
สงผลใหมีการประกาศล็อคดาวนในหลายพื้นที่ที่มีจํานวนผูติดเชื้อสูง นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขประกาศขอใหคนไทย งดการเดินทางออก 
นอกจังหวัดในชวงเทศกาลปใหม และหามรวมตัวกันจัดกิจกรรมที่มีคนมากกวา 100 คน หามไมใหมีการเลนการพนันในทุกจังหวัด มีการสั่งปด 
สนามชนไก สนามชนโค สนามมา ทั่วประเทศ มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี กรุงเทพ 
มหานคร และจังหวัดใกลเคียง สงผลใหในชวงเทศกาลปใหมของป 2564 โรงแรมตาง ๆ ทั่วประเทศถูกยกเลิกการจอง หรือเลื่อนการจอง 
งานกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดจัดขึ้นเพื่อสงทายปเกาตอนรับปใหมถูกระงับ สถานบันเทิง สถานบริการในหลายพื้นที่ถูกสั่งปด เนื่องจากมาตรการ 
การปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ชวงปลายไตรมาส 4/2563 จึงเกิดการหยุดชะงักของการทองเที่ยวภายในประเทศขึ้นอีกครั้ง 
จากเหตุผลตาง ๆ เหลานี้ จึงสงผลใหคาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวในไตรมาส 4/2563 ดีขึ้นกวาไตรมาส 3/2563 เพียงเล็กนอย 
เทานั้น ดวยแรงเสริมของโครงการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐกอนที่ยังไมเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเอง

นอกจากนี้พบวา ในไตรมาส 4/2563 มีการหยุดกิจการชั่วคราวของสถานประกอบการเพิ่มขึ้นกวาในไตรมาส 3/2563  เนื่องจากใน 
ไตรมาส 3 ผูประกอบการบางสวนเปดกิจการเพื่อทดสอบตลาดวารายไดจะคุมกับรายจายหรือไม โดยเฉพาะธุรกิจที่ตองลงทุนสูงอยางโรงแรม 
ขนาดใหญ แมภาครัฐจะออกมาตรการกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศ แตโรงแรมขนาดใหญทั่วประเทศมากกวาครึ่งยังไมสามารถเปดให 
บริการตามปกติได เนื่องจากฐานลูกคาเดิมเปนนักทองเที่ยวตางชาติ ผูประกอบการกลุมนี้บางสวนเลือกที่จะปดกิจการชั่วคราวตอ เพื่อรอการ 
เปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติ สวนโรงแรมที่เปดใหบริการปกติสวนใหญเลือกที่จะแกปญหาโดยเปดบริการเพียงบางสวน และลดตนทุน 
โดยการลดการจางงาน เนื่องจากแบกรับตนทุนการบริหารไมไหว แตตองพยายามฝนเปดบริการเพื่อใหพนักงานบางสวนมีรายได และใหชื่อของ 
โรงแรมยังคงอยูในตลาดตอไป ดังนั้น ในไตรมาส 4/2563 จึงเห็นจํานวนแรงงานในธุรกิจทองเที่ยวตกงานเพิ่มขึ้น (ซึ่งแตกตางจากไตรมาส 2 
ที่แรงงานตกงานชั่วคราวเพราะคาดวาธุรกิจจะกลับมาใหบริการตอไปได) เนื่องจากสถานประกอบการมีการปดกิจการเพิ่มขึ้น และมีการลดการ 
จางงานเพิ่มขึ้นนั่นเอง

การคาดการณสถานการณทองเที่ยว ไตรมาส 1/2564 จากการสํารวจพบวาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณไตรมาส 1/2564 อยูที่ 53 
สะทอนใหเห็นวาผูประกอบการคาดวาสถานการณทองเที่ยวในไตรมาสหนาจะลดลงกวาระดับปกติในระดับมาก เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน 
ของปอื่น ๆ และลดลงกวาไตรมาสที่ผานมา เนื่องจากปลายไตรมาส 4/2563 มีการลักลอบเขาประเทศผานชองทางธรรมชาติตามแนวชายแดน 
พมา และมีการแพรระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19 กระจายไปในหลายจังหวัดท่ัวประเทศ ซึ่งมาตรการการปองกันการแพรระบาดของ 
โรคโควิด-19  สงผลตอสถานการณทองเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2564 อยางแนนอน
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ภาพที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 4/2563
 และคาดการณไตรมาส  1/2564 จําแนกตามภูมิภาค

ผลการสํารวจความเชื่อมั่น
ของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว
ในประเทศไทย3

2.1  ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 4/2563

2.2  ดัชนีความเชื่อมั่นจําแนกตามภูมิภาค

ภาพที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวประเทศไทย ป 2560-2563
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จากการสํารวจความคิดเห็นของผู ประกอบการธุรกิจ 
ทองเที่ยวในไตรมาส 4/2563 จํานวน 1,020 ราย ระหวางวันที่  
11 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2563 พบวา ดัชนีความเชื่อม่ัน 
ผูประกอบการธรุกจิทองเทีย่วในไตรมาสที ่4/2563 อยูที ่62 ใกล 
เคียงกับที่ไดคาดการณไวเมื่อไตรมาสที่ 3/2563 (ผูประกอบการ 
คาดการณคาดัชนีความเชื่อม่ันของไตรมาส 4/2563 ไวท่ี 63) 
สะทอนสถานการณการทองเที่ยวที่ดีขึ้นกวาไตรมาสที่ผานมา ซึ่ง 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูที่ 60 แตยังถือวาตํ่ากวาชวงระยะเวลา 
เดียวกนัของทีผ่านมาในระดบัสงู (ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูประกอบการ 
ธุรกิจทองเที่ยวในไตรมาสที่ 4/2562 อยูที่ 88) ทั้งนี้มีผลเนื่องมา 
จากในไตรมาสนี้เปนฤดูกาลทองเท่ียวของภาคเหนือและภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องจากเริ่มเขาสูฤดูหนาวและใน 
ไตรมาสนี้มีเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม อีกทั้งทางภาครัฐมี 
โครงการกระตุนเศรษฐกิจออกมาหลายโครงการ ไดแก  “โครงการ 
เราเทีย่วดวยกนั” “โครงการกาํลงัใจ” ซึง่สามารถกระตุนยอดขาย 
ของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม/ที่พัก สายการบิน ธุรกิจนําเที่ยว 
และรานอาหาร/เครื่องดื่ม ไดไมนอย สวน “โครงการคนละครึ่ง” 
สามารถกระตุนยอดขายธุรกิจรานอาหาร/เครื่องดื่ม และรานขาย 
สินคาที่ระลึก/ของฝาก ไดเปนอยางมากทนอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี 
ไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ใหเพิ่มวันหยุดราชการเปน

กรณีพิเศษเพื่อกระตุนเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวภายในประเทศ 
โดยประกาศวันหยดุพเิศษในวันพฤหสับดทีี ่19 ศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 
ทําใหเดือนพฤศจิกายนมีวันหยุดยาว 4 วัน คือ 19-22 พฤศจิกายน 
และวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม เปนวันรัฐธรรมนูญ ในวันศุกรที่ 11 
ธันวาคม รัฐบาลอนุมัติใหหยุดเปนกรณีพิเศษ แทนวันหยุดชดเชย 
วันพอแหงชาติ ในวันจันทรที่ 7 ธันวาคม ทําใหเดือนธันวาคมมีวัน 
หยุดยาว 4 วัน คือ 10-13 ธันวาคม 2563 จากปจจัยตาง ๆ เหลานี้ 
จึงสงผลใหผลประกอบการในชวงตุลาคม-พฤศจิกายน ดีขึ้นกวา 
ไตรมาส 3/2563 ในระดบัมาก ผูประกอบการในภาคเหนอื และภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืกําลงัมคีวามหวงัจาก “ไทยเทีย่วไทย” ทีก่าํลงั 
คึกคักในชวงตนฤดูหนาวที่กําลังจะมาถึง แตแลวในชวงปลายเดือน 
พฤศจิกายนเริ่มมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จากคนไทยที่เขา 
ไปทาํงานในสถานบนัเทงิใน จ.ทาขีเ้หล็ก ประเทศพมา ไดหลบหนีเขา 
ประเทศผานชองทางพรมแดนธรรมชาต ิและนาํเชือ้โรคโควดิ-19 เขา 
มาแพรระบาดภายในหลายจงัหวดัทางภาคเหนอืและกรงุเทพมหานคร 
ทําใหบรรยากาศการทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม เชียงราย และจังหวัด 
ใกลเคียง ซึ่งกําลังคึกคักจากนักทองเที่ยวในภาคตาง ๆ ทีก่าํลงัหลัง่ 
ไหลมาสัมผัสกับอากาศหนาวเริ่มลดลงทันที ถนนคนเดินในจังหวัด 
เชียงใหมท่ีเคยคลาคลํ่าไปดวยนักทองเที่ยวเงียบเหงาลงทันที 
โรงแรม/ที่พักในภาคเหนือมีการยกเลิกการจอง นอกจากนี้ วันท่ี

2

3 ขอมูลในภาพที่ 1-5  ไดจากการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 1,020 ราย ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน – 29  ธันวาคม 2563  ผานชองทางโทรศัพท E-mail 
   จดหมาย รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ (ครอบคลุมชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 4 กอนมีการการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด)



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 I   54   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563

17 ธันวาคม 2563 มีการระบาดของโรคโควิด-19 เปน Cluster จากแรงงานตางดาวในตลาดกุงในพื้นที่ จ. สมุทรสาคร โดยมีการตรวจพบผูติด 
เชื้อโรคโควิด-19 เกือบ 1,600 คน ในระยะเวลาไมถึง 10 วัน และมีการแพรระบาดไปยังจังหวัดอื่น ๆ ผานพอคา แมคาอาหารทะเลที่มารับ 
ซื้อกุงไปขายยังจังหวัดตาง ๆ หลังจากนั้นวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เกิดการแพรระบาดเปน Cluster จ.ระยอง พบผูติดเชื้อโรคโควิด-19 จากผูที่ 
ลักลอบเลนการพนัน โดยพบผูติดเชื้อในบอนการพนันแหงหนึ่งมากกวา 36 คน หลังจากวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เริ่มมีการแพรระบาดของโรค 
โควดิ-19 ไปยงัจงัหวดัตาง ๆ มากกวา 50 จงัหวดัท่ัวประเทศ เรียกไดวา “เกดิการแพรระบาดระลอกใหม” ของโรคโควดิ-19 ขึน้ในประเทศไทย  
สงผลใหมีการประกาศล็อคดาวนในหลายพื้นที่ที่มีจํานวนผูติดเชื้อสูง นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขประกาศขอใหคนไทย งดการเดินทางออก 
นอกจังหวัดในชวงเทศกาลปใหม และหามรวมตัวกันจัดกิจกรรมที่มีคนมากกวา 100 คน หามไมใหมีการเลนการพนันในทุกจังหวัด มีการสั่งปด 
สนามชนไก สนามชนโค สนามมา ทั่วประเทศ มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร ระยอง ชลบุรี กรุงเทพ 
มหานคร และจังหวัดใกลเคียง สงผลใหในชวงเทศกาลปใหมของป 2564 โรงแรมตาง ๆ ทั่วประเทศถูกยกเลิกการจอง หรือเลื่อนการจอง 
งานกิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดจัดขึ้นเพื่อสงทายปเกาตอนรับปใหมถูกระงับ สถานบันเทิง สถานบริการในหลายพื้นที่ถูกสั่งปด เนื่องจากมาตรการ 
การปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ชวงปลายไตรมาส 4/2563 จึงเกิดการหยุดชะงักของการทองเที่ยวภายในประเทศขึ้นอีกครั้ง 
จากเหตุผลตาง ๆ เหลานี้ จึงสงผลใหคาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจทองเที่ยวในไตรมาส 4/2563 ดีขึ้นกวาไตรมาส 3/2563 เพียงเล็กนอย 
เทานั้น ดวยแรงเสริมของโครงการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐกอนที่ยังไมเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 นั่นเอง

นอกจากนี้พบวา ในไตรมาส 4/2563 มีการหยุดกิจการชั่วคราวของสถานประกอบการเพิ่มขึ้นกวาในไตรมาส 3/2563  เนื่องจากใน 
ไตรมาส 3 ผูประกอบการบางสวนเปดกิจการเพื่อทดสอบตลาดวารายไดจะคุมกับรายจายหรือไม โดยเฉพาะธุรกิจที่ตองลงทุนสูงอยางโรงแรม 
ขนาดใหญ แมภาครัฐจะออกมาตรการกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศ แตโรงแรมขนาดใหญทั่วประเทศมากกวาครึ่งยังไมสามารถเปดให 
บริการตามปกติได เนื่องจากฐานลูกคาเดิมเปนนักทองเที่ยวตางชาติ ผูประกอบการกลุมนี้บางสวนเลือกที่จะปดกิจการชั่วคราวตอ เพื่อรอการ 
เปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติ สวนโรงแรมที่เปดใหบริการปกติสวนใหญเลือกที่จะแกปญหาโดยเปดบริการเพียงบางสวน และลดตนทุน 
โดยการลดการจางงาน เนื่องจากแบกรับตนทุนการบริหารไมไหว แตตองพยายามฝนเปดบริการเพื่อใหพนักงานบางสวนมีรายได และใหชื่อของ 
โรงแรมยังคงอยูในตลาดตอไป ดังนั้น ในไตรมาส 4/2563 จึงเห็นจํานวนแรงงานในธุรกิจทองเที่ยวตกงานเพิ่มขึ้น (ซึ่งแตกตางจากไตรมาส 2 
ที่แรงงานตกงานชั่วคราวเพราะคาดวาธุรกิจจะกลับมาใหบริการตอไปได) เนื่องจากสถานประกอบการมีการปดกิจการเพิ่มขึ้น และมีการลดการ 
จางงานเพิ่มขึ้นนั่นเอง

การคาดการณสถานการณทองเที่ยว ไตรมาส 1/2564 จากการสํารวจพบวาดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณไตรมาส 1/2564 อยูที่ 53 
สะทอนใหเห็นวาผูประกอบการคาดวาสถานการณทองเที่ยวในไตรมาสหนาจะลดลงกวาระดับปกติในระดับมาก เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน 
ของปอื่น ๆ และลดลงกวาไตรมาสที่ผานมา เนื่องจากปลายไตรมาส 4/2563 มีการลักลอบเขาประเทศผานชองทางธรรมชาติตามแนวชายแดน 
พมา และมีการแพรระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19 กระจายไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซ่ึงมาตรการการปองกันการแพรระบาดของ 
โรคโควิด-19  สงผลตอสถานการณทองเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2564 อยางแนนอน
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ภาพที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 4/2563
 และคาดการณไตรมาส  1/2564 จําแนกตามภูมิภาค

ผลการสํารวจความเชื่อมั่น
ของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว
ในประเทศไทย3

2.1  ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 4/2563

2.2  ดัชนีความเชื่อมั่นจําแนกตามภูมิภาค

ภาพที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวประเทศไทย ป 2560-2563
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จากการสํารวจความคิดเห็นของผู ประกอบการธุรกิจ 
ทองเที่ยวในไตรมาส 4/2563 จํานวน 1,020 ราย ระหวางวันที่  
11 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2563 พบวา ดัชนีความเชื่อม่ัน 
ผูประกอบการธรุกจิทองเทีย่วในไตรมาสที ่4/2563 อยูที ่62 ใกล 
เคียงกับที่ไดคาดการณไวเมื่อไตรมาสที่ 3/2563 (ผูประกอบการ 
คาดการณคาดัชนีความเชื่อม่ันของไตรมาส 4/2563 ไวท่ี 63) 
สะทอนสถานการณการทองเที่ยวที่ดีขึ้นกวาไตรมาสที่ผานมา ซึ่ง 
คาดัชนีความเชื่อมั่นอยูที่ 60 แตยังถือวาตํ่ากวาชวงระยะเวลา 
เดยีวกนัของทีผ่านมาในระดบัสงู (ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูประกอบการ 
ธุรกิจทองเที่ยวในไตรมาสที่ 4/2562 อยูที่ 88) ทั้งนี้มีผลเนื่องมา 
จากในไตรมาสนี้เปนฤดูกาลทองเที่ยวของภาคเหนือและภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เนื่องจากเริ่มเขาสูฤดูหนาวและใน 
ไตรมาสนี้มีเทศกาลสงทายปเกาตอนรับปใหม อีกทั้งทางภาครัฐมี 
โครงการกระตุนเศรษฐกิจออกมาหลายโครงการ ไดแก  “โครงการ 
เราเทีย่วดวยกนั” “โครงการกาํลงัใจ” ซึง่สามารถกระตุนยอดขาย 
ของผูประกอบการธุรกิจโรงแรม/ที่พัก สายการบิน ธุรกิจนําเที่ยว 
และรานอาหาร/เครื่องดื่ม ไดไมนอย สวน “โครงการคนละครึ่ง” 
สามารถกระตุนยอดขายธุรกิจรานอาหาร/เครื่องดื่ม และรานขาย 
สินคาที่ระลึก/ของฝาก ไดเปนอยางมากทนอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี 
ไดมีมติเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ใหเพิ่มวันหยุดราชการเปน

กรณีพิเศษเพื่อกระตุนเศรษฐกิจจากการทองเที่ยวภายในประเทศ 
โดยประกาศวันหยดุพเิศษในวันพฤหสับดทีี ่19 ศุกรท่ี 20 พฤศจิกายน 
ทําใหเดือนพฤศจิกายนมีวันหยุดยาว 4 วัน คือ 19-22 พฤศจิกายน 
และวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม เปนวันรัฐธรรมนูญ ในวันศุกรที่ 11 
ธันวาคม รัฐบาลอนุมัติใหหยุดเปนกรณีพิเศษ แทนวันหยุดชดเชย 
วันพอแหงชาติ ในวันจันทรที่ 7 ธันวาคม ทําใหเดือนธันวาคมมีวัน 
หยุดยาว 4 วัน คือ 10-13 ธันวาคม 2563 จากปจจัยตาง ๆ เหลานี้ 
จึงสงผลใหผลประกอบการในชวงตุลาคม-พฤศจิกายน ดีขึ้นกวา 
ไตรมาส 3/2563 ในระดบัมาก ผูประกอบการในภาคเหนอื และภาค 
ตะวนัออกเฉยีงเหนอืกําลงัมคีวามหวงัจาก “ไทยเทีย่วไทย” ทีก่าํลงั 
คึกคักในชวงตนฤดูหนาวท่ีกําลังจะมาถึง แตแลวในชวงปลายเดือน 
พฤศจิกายนเริ่มมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 จากคนไทยที่เขา 
ไปทาํงานในสถานบนัเทงิใน จ.ทาขีเ้หลก็ ประเทศพมา ไดหลบหนีเขา 
ประเทศผานชองทางพรมแดนธรรมชาต ิและนาํเชือ้โรคโควดิ-19 เขา 
มาแพรระบาดภายในหลายจงัหวดัทางภาคเหนอืและกรุงเทพมหานคร 
ทําใหบรรยากาศการทองเที่ยวใน จ.เชียงใหม เชียงราย และจังหวัด 
ใกลเคียง ซึ่งกําลังคึกคักจากนักทองเที่ยวในภาคตาง ๆ ทีก่าํลงัหลัง่ 
ไหลมาสัมผัสกับอากาศหนาวเริ่มลดลงทันที ถนนคนเดินในจังหวัด 
เชียงใหมท่ีเคยคลาคลํ่าไปดวยนักทองเที่ยวเงียบเหงาลงทันที 
โรงแรม/ที่พักในภาคเหนือมีการยกเลิกการจอง นอกจากนี้ วันท่ี

2

3 ขอมูลในภาพที่ 1-5  ไดจากการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 1,020 ราย ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน – 29  ธันวาคม 2563  ผานชองทางโทรศัพท E-mail 
   จดหมาย รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ (ครอบคลุมชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 4 กอนมีการการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด)



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 I   76   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563

สถานการณทองเที่ยวไตรมาส 4/2563 จําแนกตามภูมิภาค พบวาผูประกอบการในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเมินสถานการณทองเท่ียวดกีวาทุกภูมภิาค (72) โดยเฉพาะจงัหวดักาญจนบรุ ีไดรบัความนยิมจากนกัทองเท่ียวมากกวาปทีผ่านมา เนือ่งจาก 
ใชเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไมนานและมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายจุด สวน อ.หัวหิน และ อ.ชะอํา มีนักทองเที่ยว 
หนาแนนเปนพิเศษในชวงวันหยุดสุดสัปดาหและวันหยุดยาว และจากแรงเสริมของ “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” ทําใหนักทองเที่ยวจาก 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อเลือกมาพักผอนที่ อ.หัวหิน และ อ.ชะอํา มากขึ้น เนื่องจากมีชายหาดที่สวยงาม อาหารทะเล 
อรอย มีโรงแรม/ที่พัก ใหเลือกมากมาย นอกจากนี้ อ.หัวหิน อ.ชะอํา และ จ.กาญจนบุรี ยังเปนจุดพักคางคืนของนักทองเท่ียวจากภาคใตที่ 
เดนิทางไปทองเทีย่วในภมูภิาคอ่ืนอกีดวย สวนผูประกอบการในภาคใตและกรงุเทพมหานคร ประเมนิสถานการณทองเทีย่วในไตรมาสนีต้ํา่ท่ีสดุ (40) 
ทั้งนี้ เนื่องมาจากสถานประกอบการในภาคใตสวนใหญ (เกาะสมุย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา) มีลูกคาหลักเปนชาวตางชาติ ถึงแมรัฐบาลจะมี 
โครงการกระตุนการทองเท่ียวภายในประเทศออกมาหลายโครงการ แตเมื่อไมมีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาในประเทศ อาศัยรายไดจาก 
“ไทยเทีย่วไทย” เพยีงอยางเดียวก็ยังไมเพียงพอตอคาใชจายท่ีเกิดขึน้ในการดาํเนินธุรกจิของผูประกอบการได จากการสํารวจครัง้นี ้พบวา โรงแรม 
บรษิทันําเทีย่ว สถานบนัเทงิ ในพืน้ทีเ่กาะสมุย ภเูก็ต กระบี ่พงังา มีการเปดใหบรกิารประมาณรอยละ 50 เทานัน้ สวนกรุงเทพมหานครประสบ 
กบัปญหาการประทวงรัฐบาลของนกัเรียน นักศกึษา และไมมีนกัทองเทีย่วตางชาตเิขามาในประเทศไทย ประกอบกบัการแพรระบาดระลอกใหม 
ของโรคโควิด-19 จึงสงผลใหสถานประกอบการในกรุงเทพมหานครมีผลประกอบการที่ทรุดหนักพอ ๆ กับสถานประกอบการในภาคใต 

การคาดการณสถานการณทองเที่ยว ไตรมาส 1/2564 จําแนกตามภูมิภาค ผูประกอบการคาดวาสถานการณทองเที่ยวในกรุงเทพ 
มหานครจะตํ่ากวาทุกภูมิภาคเชนเดิม (37) และคาดวาสถานการณทองเที่ยวจะลดลงกวาไตรมาส 4/2563 โดยลดลงกวาในชวงเวลาเดียวกัน 
ของปอื่น ๆ ในระดับมากที่สุด สาเหตุเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่กําลังพุงสูงขึ้น สวนผูประกอบการในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ (63) คาดการณวาสถานการทองเที่ยวจะดีกวาภูมิภาคอื่น รองลงมาเปนภาคเหนือ (60) และคาดวาสถานการณทองเที่ยวจะลดลงกวา 
ไตรมาส 4/2563 เชนเดียวกัน
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ภาพที่ 3 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ป 2563 จําแนกตามภูมิภาค

ภาพที่ 4 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 4/2563  
 และคาดการณไตรมาส  1/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ

2.3  ดัชนีความเชื่อมั่นจําแนกตามประเภทธุรกิจ

สถานการณทองเท่ียวไตรมาส 4/2563 จําแนกตามประเภทธรุกจิ จากภาพท่ี 4 ผลประกอบการแยกตามประเภทธรุกิจ พบวา ผูประกอบการ 
รานขายสินคาที่ระลึก/ของฝาก ประเมินผลประกอบการ (สถานการณทองเที่ยว) ในไตรมาสนี้ดีที่สุด (90) และประเมินวา ผลประกอบการ 
ใกลเคียงกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา (91) แตยังถือวา ผลประกอบการอยูในระดับตํ่ากวาปกติเมื่อเทียบกับปอื่น ๆ ทั้งนี้อาจมีผลจาก 
แรงเสรมิของ “โครงการคนละครึง่” ซึง่สามารถใชสทิธิล์ดราคาสนิคาในรานสินคาทีร่ะลกึ/ของฝาก ไดวนัละ 150 บาท/สทิธิ ์รองลงมาคอื ธรุกจิ 
รานอาหาร/เครือ่งดืม่ (80) ซึง่ไดรบัแรงเสรมิจาก “โครงการเราเทีย่วดวยกนั” ในการใชสทิธิล์ดคาอาหารไดรอยละ 40 และ “โครงการคนละครึง่” 
ที่ใชลดราคาคาอาหารไดวันละ 150 บาท/สิทธิ์ ธุรกิจสวนสนุก/ธีมพารค สถานบันเทิง บริษัทนําเที่ยว  ธุรกิจสปา/นวดเพื่อสุขภาพ ประเมินผล 
ประกอบการอยูในระดับที่ตํ่ากวาปกติมาก โดยธุรกิจสปา/นวดเพื่อสุขภาพ ประเมินผลประกอบการตํ่าที่สุด (40) เนื่องจากไมมีนักทองเที่ยว 
ตางชาติและไมไดรับแรงเสริมจากโครงการใด ๆ ที่รัฐบาลออกมาใชกระตุนเศรษฐกิจเลย เปนที่นาสังเกตวาธุรกิจโรงแรม/ที่พัก (53) ถึงแมจะ 
มี “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” แลว แตผลประกอบการของไตรมาส 4/2563 ดีกวาไตรมาส 3/2563 เพียงเล็กนอยเทานั้น (ไตรมาส 3 
คาดัชนีของธุรกิจโรงแรม/ที่พัก 48 ซึ่งถือวาตํ่ากวาปกติในระดับมากที่สุด)

การคาดการณสถานการณทองเที่ยว ไตรมาส 1/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ จากกราฟเสนในภาพที่ 4 จะเห็นวาผูประกอบการ 
คาดวาผลประกอบการทุกประเภทธุรกิจในไตรมาส 1/2564 จะลดลงกวาไตรมาส 4/2563  และธุรกิจสวนใหญผลประกอบการลดลงตํ่ากวา 
ภาวะปกติในระดับมากที่สุด โดยผูประกอบการรานขายสินคาที่ระลึก/ของฝาก ยังคงประเมินผลประกอบการดีกวาธุรกิจประเภทอื่น (72) รอง 
ลงมาเปนผูประกอบการรานอาหาร/เครือ่งดืม่ (68)  เนือ่งจากไตรมาสหนายงัคงไดรบัปจจัยเสรมิจาก “โครงการเราเทีย่วดวยกัน” และ “โครงการ 
คนละครึ่ง”

จากภาพที่ 3 จะเห็นวาไตรมาส 1/2563 สถานการณทองเที่ยวของกรุงเทพมหานครดีที่สุด และภาคเหนือแยที่สุด ไตรมาส 3/2563 
หลงัจากมกีารปลดล็อคดาวน สถานการณทองเทีย่วในภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตกดท่ีีสุด ภาคใตและภาคกลางสถานการณทองเทีย่วแยทีสุ่ด 
ไตรมาส 4/2563 กอนมีการระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอกใหม สถานการณทองเทีย่วในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืและภาคตะวนัตกดีท่ีสดุ สวน 
ภาคใตและกรุงเทพมหานครแยทีส่ดุ และคาดวาไตรมาส 1/2564 สถานการณทองเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดีท่ีสุด สวนกรุงเทพมหานคร 
แยที่สุด



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 I   76   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563

สถานการณทองเที่ยวไตรมาส 4/2563 จําแนกตามภูมิภาค พบวาผูประกอบการในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประเมินสถานการณทองเท่ียวดกีวาทุกภูมภิาค (72) โดยเฉพาะจงัหวดักาญจนบรุ ีไดรบัความนยิมจากนกัทองเท่ียวมากกวาปทีผ่านมา เนือ่งจาก 
ใชเวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไมนานและมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลายจุด สวน อ.หัวหิน และ อ.ชะอํา มีนักทองเที่ยว 
หนาแนนเปนพิเศษในชวงวันหยุดสุดสัปดาหและวันหยุดยาว และจากแรงเสริมของ “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” ทําใหนักทองเที่ยวจาก 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนนักทองเที่ยวที่มีกําลังซื้อเลือกมาพักผอนที่ อ.หัวหิน และ อ.ชะอํา มากขึ้น เนื่องจากมีชายหาดที่สวยงาม อาหารทะเล 
อรอย มีโรงแรม/ที่พัก ใหเลือกมากมาย นอกจากน้ี อ.หัวหิน อ.ชะอํา และ จ.กาญจนบุรี ยังเปนจุดพักคางคืนของนักทองเท่ียวจากภาคใตที่ 
เดนิทางไปทองเทีย่วในภมูภิาคอ่ืนอกีดวย สวนผูประกอบการในภาคใตและกรงุเทพมหานคร ประเมนิสถานการณทองเทีย่วในไตรมาสนีต้ํา่ท่ีสดุ (40) 
ทั้งนี้ เนื่องมาจากสถานประกอบการในภาคใตสวนใหญ (เกาะสมุย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา) มีลูกคาหลักเปนชาวตางชาติ ถึงแมรัฐบาลจะมี 
โครงการกระตุนการทองเที่ยวภายในประเทศออกมาหลายโครงการ แตเมื่อไมมีนักทองเท่ียวตางชาติเขามาในประเทศ อาศัยรายไดจาก 
“ไทยเทีย่วไทย” เพยีงอยางเดียวก็ยังไมเพียงพอตอคาใชจายท่ีเกิดขึน้ในการดาํเนินธุรกจิของผูประกอบการได จากการสํารวจคร้ังนี ้พบวา โรงแรม 
บรษิทันําเทีย่ว สถานบนัเทงิ ในพืน้ทีเ่กาะสมุย ภเูก็ต กระบี ่พงังา มีการเปดใหบรกิารประมาณรอยละ 50 เทานัน้ สวนกรุงเทพมหานครประสบ 
กบัปญหาการประทวงรัฐบาลของนกัเรียน นักศกึษา และไมมีนกัทองเทีย่วตางชาตเิขามาในประเทศไทย ประกอบกบัการแพรระบาดระลอกใหม 
ของโรคโควิด-19 จึงสงผลใหสถานประกอบการในกรุงเทพมหานครมีผลประกอบการที่ทรุดหนักพอ ๆ กับสถานประกอบการในภาคใต 

การคาดการณสถานการณทองเที่ยว ไตรมาส 1/2564 จําแนกตามภูมิภาค ผูประกอบการคาดวาสถานการณทองเที่ยวในกรุงเทพ 
มหานครจะตํ่ากวาทุกภูมิภาคเชนเดิม (37) และคาดวาสถานการณทองเที่ยวจะลดลงกวาไตรมาส 4/2563 โดยลดลงกวาในชวงเวลาเดียวกัน 
ของปอื่น ๆ ในระดับมากที่สุด สาเหตุเนื่องมาจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่กําลังพุงสูงขึ้น สวนผูประกอบการในภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ (63) คาดการณวาสถานการทองเที่ยวจะดีกวาภูมิภาคอื่น รองลงมาเปนภาคเหนือ (60) และคาดวาสถานการณทองเที่ยวจะลดลงกวา 
ไตรมาส 4/2563 เชนเดียวกัน

ดัช
นีค

วา
มเ

ชื่อ
มั่น

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

รานขายของ
ที่ระลึก

รานอาหาร โรงแรม สวนสนุก
และธีมพารค

บริการขนสง สถานบันเทิง บริษัท
นําเที่ยว

สปา
นวดแผนไทย

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 1/2564

91 90 86 80 89 53 94 60 - 48 - 47 87 45 88 40

 72 68 

45

 

48

 

35 35 35 35

ดัชนีความเชื่อมั่น 4/2562 ดัชนีความเชื่อมั่น 4/2563

ดัช
นีค

วา
มเ

ชื่อ
มั่น

ผูป
ระ

กอ
บก

าร
ทอ

งเ
ที่ย

ว

1/2563 2/2563 3/2563 คาดการณ 1/25644/2563

 ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคตะวันตก กรุงเทพ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
       เฉียงเหนือ

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

ภาพที่ 3 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ป 2563 จําแนกตามภูมิภาค

ภาพที่ 4 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 4/2563  
 และคาดการณไตรมาส  1/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ

2.3  ดัชนีความเชื่อมั่นจําแนกตามประเภทธุรกิจ

สถานการณทองเทีย่วไตรมาส 4/2563 จําแนกตามประเภทธรุกจิ จากภาพที ่4 ผลประกอบการแยกตามประเภทธรุกจิ พบวา ผูประกอบการ 
รานขายสินคาที่ระลึก/ของฝาก ประเมินผลประกอบการ (สถานการณทองเที่ยว) ในไตรมาสนี้ดีที่สุด (90) และประเมินวา ผลประกอบการ 
ใกลเคียงกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา (91) แตยังถือวา ผลประกอบการอยูในระดับตํ่ากวาปกติเมื่อเทียบกับปอื่น ๆ ทั้งนี้อาจมีผลจาก 
แรงเสรมิของ “โครงการคนละครึง่” ซึง่สามารถใชสทิธิล์ดราคาสินคาในรานสินคาทีร่ะลกึ/ของฝาก ไดวนัละ 150 บาท/สิทธิ ์รองลงมาคอื ธรุกจิ 
รานอาหาร/เครือ่งดืม่ (80) ซึง่ไดรบัแรงเสรมิจาก “โครงการเราเทีย่วดวยกนั” ในการใชสทิธิล์ดคาอาหารไดรอยละ 40 และ “โครงการคนละครึง่” 
ที่ใชลดราคาคาอาหารไดวันละ 150 บาท/สิทธิ์ ธุรกิจสวนสนุก/ธีมพารค สถานบันเทิง บริษัทนําเที่ยว  ธุรกิจสปา/นวดเพื่อสุขภาพ ประเมินผล 
ประกอบการอยูในระดับที่ตํ่ากวาปกติมาก โดยธุรกิจสปา/นวดเพื่อสุขภาพ ประเมินผลประกอบการตํ่าที่สุด (40) เนื่องจากไมมีนักทองเที่ยว 
ตางชาติและไมไดรับแรงเสริมจากโครงการใด ๆ ที่รัฐบาลออกมาใชกระตุนเศรษฐกิจเลย เปนที่นาสังเกตวาธุรกิจโรงแรม/ที่พัก (53) ถึงแมจะ 
มี “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” แลว แตผลประกอบการของไตรมาส 4/2563 ดีกวาไตรมาส 3/2563 เพียงเล็กนอยเทานั้น (ไตรมาส 3 
คาดัชนีของธุรกิจโรงแรม/ที่พัก 48 ซึ่งถือวาตํ่ากวาปกติในระดับมากที่สุด)

การคาดการณสถานการณทองเที่ยว ไตรมาส 1/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ จากกราฟเสนในภาพที่ 4 จะเห็นวาผูประกอบการ 
คาดวาผลประกอบการทุกประเภทธุรกิจในไตรมาส 1/2564 จะลดลงกวาไตรมาส 4/2563  และธุรกิจสวนใหญผลประกอบการลดลงตํ่ากวา 
ภาวะปกติในระดับมากที่สุด โดยผูประกอบการรานขายสินคาที่ระลึก/ของฝาก ยังคงประเมินผลประกอบการดีกวาธุรกิจประเภทอื่น (72) รอง 
ลงมาเปนผูประกอบการรานอาหาร/เครือ่งดืม่ (68)  เนือ่งจากไตรมาสหนายงัคงไดรบัปจจัยเสรมิจาก “โครงการเราเทีย่วดวยกัน” และ “โครงการ 
คนละครึ่ง”

จากภาพที่ 3 จะเห็นวาไตรมาส 1/2563 สถานการณทองเที่ยวของกรุงเทพมหานครดีที่สุด และภาคเหนือแยที่สุด ไตรมาส 3/2563 
หลงัจากมกีารปลดล็อคดาวน สถานการณทองเทีย่วในภาคตะวนัออกและภาคตะวนัตกดท่ีีสดุ ภาคใตและภาคกลางสถานการณทองเทีย่วแยทีสุ่ด 
ไตรมาส 4/2563 กอนมีการระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอกใหม สถานการณทองเทีย่วในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืและภาคตะวนัตกดีท่ีสดุ สวน 
ภาคใตและกรุงเทพมหานครแยทีส่ดุ และคาดวาไตรมาส 1/2564 สถานการณทองเท่ียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดทีีส่ดุ สวนกรุงเทพมหานคร 
แยที่สุด
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ภาพที่ 5 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ป 2563 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

ภาพที่ 6  สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการ ในไตรมาส 4/2563 

ภาพที่ 7   สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการและภาวะการจางงาน ในไตรมาส 2-4/2563

รานขายของ
ที่ระลึก

รานอาหารโรงแรม สวนสนุก
และธีมพารค

บริการขนสง สถานบันเทิงบริษัท
นําเที่ยว

สปา
นวดแผนไทย

จากภาพที่ 5 จะเห็นวาไตรมาส 1/2563 ธุรกิจสถานบันเทิงมีผลประกอบการดีที่สุด รองลงมาคือธุรกิจโรงแรม/ที่พัก พบวาในไตรมาส 
1/2563 สถานประกอบการทกุประเภทมผีลประกอบการตํา่กวาระดับปกตใินระดบัมาก-มากทีส่ดุ โดยธุรกจิสวนสนกุ/ธมีพารค มผีลประกอบการ 
แยที่สุด ไตรมาส 2/2563 ธุรกิจขนสงเพื่อการทองเที่ยวมีผลประกอบการดีที่สุด เนื่องจากในชวงการล็อคดาวนธุรกิจ ดานโลจีสติกส เชน การ 
ขนสงสนิคา และอาหารมคีวามตองการเพิม่ขึน้ ดงันัน้ ธรุกจิขนสงสามารถผนัตวัไปขนสงสนิคาและอาหารได ในขณะทีธ่รุกจิประเภทอืน่สวนใหญ 
ปดกิจการชั่วคราว ไตรมาส 3-4/2563 รานขายสินคาที่ระลึก/ของฝาก และธุรกิจรานอาหาร/เครื่องดื่ม ผลประกอบการดีขึ้นมากเนื่องจากได 
แรงเสริมจาก  “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” และ “โครงการคนละครึ่ง” และการประกาศเพิ่มวันหยุดยาวจากทางรัฐบาล สวนการคาดการณ 
ผลประกอบการในไตรมาส 1/2564 คาดวาสถานประกอบการทุกประเภท มีผลประกอบการลดลงจากไตรมาส 4/2563

3.2.  ภาวะการณจางงานของสถานประกอบการในไตรมาส  4/2563

การประเมินผลกระทบ
จากการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ในไตรมาส 4/256343

3.1  สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการในไตรมาส 4/2563

จากการสํารวจในไตรมาส 4/2563 พบวา ในภาพรวม 
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีการเปดบริการตามปกติมี 
ประมาณรอยละ 85 ลดลงจากไตรมาส 3/2563 รอยละ 3 (ไตรมาส 3 
เปดบริการตามปกติรอยละ 88)5 มีสถานประกอบการที่ปดกิจการ 
ชัว่คราวประมาณรอยละ 10 เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 3/2563 รอยละ 3 
(ไตรมาส 3 ปดกิจการชั่วคราวรอยละ 7) และมีการปดกิจการถาวร 
ประมาณ รอยละ 3 (ปดกิจการถาวรเทาเดิม) นอกจากนี้พบวามี 
สถานประกอบการทีเ่ปลีย่นไปทําธรุกจิประเภทอ่ืนประมาณ รอยละ 2 
ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจสปา/นวดเพื่อสุขภาพ โดยธุรกิจโรงแรม/ที่พัก 
มกีารปดกจิการมากท่ีสดุ ประมาณรอยละ 20 (ปดชัว่คราวรอยละ 18 

+ ปดถาวรรอยละ 2) รองลงมา คือ ธุรกิจนําเที่ยว มีการปดกิจการ 
รอยละ 19 (ปดชัว่คราวรอยละ 17 + ปดถาวรรอยละ 2) สวนสถาน 
บันเทิงเปนธุรกิจที่ปดถาวรมากที่สุดรอยละ 9 นอกจากนี้ จากการ 
สาํรวจพบวารอยละ 50 ของธุรกจิทีเ่ปดบรกิารปกตมิกีารลดจาํนวน 
พนักงานลงประมาณ รอยละ 30-40 ของพนักงานที่เคยมีอยู สวน 
พนักงานที่ทํางานอยูในระบบ รายไดลดลงประมาณรอยละ 20-30 
ของรายไดที่เคยไดรับ เนื่องจากมีการลดเงินเดือน ลดระยะวลาการ 
ทํางาน หรือเปลี่ยนมาจางเปนรายวันหรือรายชั่วโมงแทนการจาง 
รายเดือน

หมายเหตุ 
ไตรมาส 3, 4 ธุรกิจโรงแรม/ที่พัก 
บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจสปา/นวด 
บริการขนสง ที่มีการเปดบริการ 
ตามปกติ สวนใหญไมมีลูกคา 
หรือไมมีกิจกรรมทางธุรกิจ

หมายเหตุ 
ไตรมาส 3, 4 ธุรกิจโรงแรม/ที่พัก บริษัทนําเที่ยว 
ธุรกิจสปา/นวด บริการขนสง ที่มีการเปดบริการตามปกติ 
สวนใหญไมมีลูกคา หรือไมมีกิจกรรมทางธุรกิจ

5 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3/2563  สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย4 ขอมูลในภาพที่ 6-8 ไดจากการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 785 ราย และประชาชนชาวไทยจํานวน 1,444 ราย ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม  2563   
   ผานชองทางโทรศัพท E-mail จดหมาย รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและสัมภาษณ (ขอมูลไมครอบคลุมชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม ในไตรมาส 4)
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30%

เปดปกติ

ปดถาวร

ปดชั่วคราว

88% 85%

NA 3% 3%

65% 7% 10%

จํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวที่ตกงานทั้งระบบ

2/2563

3/2563

2,600,000 คน

537,280 คน

1,040,000 คน

จากการสํารวจในไตรมาส 4/2563 พบวาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวตกงานทั้งป 2563 อยางนอย 1,040,000 คน เพิ่มขึ้น 
จากไตรมาส 3/2563 ประมาณ 502,720 คน ดังนัน้ หากในป 2564 ถาไมมนีโยบายเปดประเทศรบันกัทองเทีย่วตางชาต ิคาดวาสถานประกอบการ 
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รานขายของที่ระลึก

บริษัทนําเที่ยว
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สถานบันเทิง

สวนสนุกและธีมพารค

รวม

เปด ปดชั่วคราว

ปดถาวร ทําอยางอื่นแทน

ภาพที่ 5 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ป 2563 จําแนกตามประเภทธุรกิจ 

ภาพที่ 6  สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการ ในไตรมาส 4/2563 

ภาพที่ 7   สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการและภาวะการจางงาน ในไตรมาส 2-4/2563

รานขายของ
ที่ระลึก

รานอาหารโรงแรม สวนสนุก
และธีมพารค

บริการขนสง สถานบันเทิงบริษัท
นําเที่ยว

สปา
นวดแผนไทย

จากภาพที่ 5 จะเห็นวาไตรมาส 1/2563 ธุรกิจสถานบันเทิงมีผลประกอบการดีที่สุด รองลงมาคือธุรกิจโรงแรม/ที่พัก พบวาในไตรมาส 
1/2563 สถานประกอบการทกุประเภทมผีลประกอบการตํา่กวาระดับปกตใินระดบัมาก-มากทีส่ดุ โดยธุรกิจสวนสนกุ/ธมีพารค มผีลประกอบการ 
แยที่สุด ไตรมาส 2/2563 ธุรกิจขนสงเพื่อการทองเที่ยวมีผลประกอบการดีที่สุด เนื่องจากในชวงการล็อคดาวนธุรกิจ ดานโลจีสติกส เชน การ 
ขนสงสนิคา และอาหารมคีวามตองการเพิม่ขึน้ ดงันัน้ ธรุกจิขนสงสามารถผนัตวัไปขนสงสนิคาและอาหารได ในขณะท่ีธรุกจิประเภทอืน่สวนใหญ 
ปดกิจการชั่วคราว ไตรมาส 3-4/2563 รานขายสินคาที่ระลึก/ของฝาก และธุรกิจรานอาหาร/เครื่องดื่ม ผลประกอบการดีขึ้นมากเนื่องจากได 
แรงเสริมจาก  “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” และ “โครงการคนละครึ่ง” และการประกาศเพิ่มวันหยุดยาวจากทางรัฐบาล สวนการคาดการณ 
ผลประกอบการในไตรมาส 1/2564 คาดวาสถานประกอบการทุกประเภท มีผลประกอบการลดลงจากไตรมาส 4/2563

3.2.  ภาวะการณจางงานของสถานประกอบการในไตรมาส  4/2563

การประเมินผลกระทบ
จากการแพรระบาดของโรคโควิด-19
ในไตรมาส 4/256343

3.1  สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการในไตรมาส 4/2563

จากการสํารวจในไตรมาส 4/2563 พบวา ในภาพรวม 
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีมีการเปดบริการตามปกติมี 
ประมาณรอยละ 85 ลดลงจากไตรมาส 3/2563 รอยละ 3 (ไตรมาส 3 
เปดบริการตามปกติรอยละ 88)5 มีสถานประกอบการที่ปดกิจการ 
ชัว่คราวประมาณรอยละ 10 เพ่ิมขึน้จากไตรมาส 3/2563 รอยละ 3 
(ไตรมาส 3 ปดกิจการชั่วคราวรอยละ 7) และมีการปดกิจการถาวร 
ประมาณ รอยละ 3 (ปดกิจการถาวรเทาเดิม) นอกจากนี้พบวามี 
สถานประกอบการทีเ่ปลีย่นไปทําธรุกจิประเภทอ่ืนประมาณ รอยละ 2 
ซึ่งสวนใหญเปนธุรกิจสปา/นวดเพื่อสุขภาพ โดยธุรกิจโรงแรม/ที่พัก 
มกีารปดกจิการมากท่ีสดุ ประมาณรอยละ 20 (ปดช่ัวคราวรอยละ 18 

+ ปดถาวรรอยละ 2) รองลงมา คือ ธุรกิจนําเที่ยว มีการปดกิจการ 
รอยละ 19 (ปดชัว่คราวรอยละ 17 + ปดถาวรรอยละ 2) สวนสถาน 
บันเทิงเปนธุรกิจที่ปดถาวรมากที่สุดรอยละ 9 นอกจากนี้ จากการ 
สาํรวจพบวารอยละ 50 ของธุรกจิทีเ่ปดบรกิารปกตมิกีารลดจาํนวน 
พนักงานลงประมาณ รอยละ 30-40 ของพนักงานที่เคยมีอยู สวน 
พนักงานที่ทํางานอยูในระบบ รายไดลดลงประมาณรอยละ 20-30 
ของรายไดที่เคยไดรับ เนื่องจากมีการลดเงินเดือน ลดระยะวลาการ 
ทํางาน หรือเปลี่ยนมาจางเปนรายวันหรือรายชั่วโมงแทนการจาง 
รายเดือน

หมายเหตุ 
ไตรมาส 3, 4 ธุรกิจโรงแรม/ที่พัก 
บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจสปา/นวด 
บริการขนสง ที่มีการเปดบริการ 
ตามปกติ สวนใหญไมมีลูกคา 
หรือไมมีกิจกรรมทางธุรกิจ

หมายเหตุ 
ไตรมาส 3, 4 ธุรกิจโรงแรม/ที่พัก บริษัทนําเที่ยว 
ธุรกิจสปา/นวด บริการขนสง ที่มีการเปดบริการตามปกติ 
สวนใหญไมมีลูกคา หรือไมมีกิจกรรมทางธุรกิจ

5 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3/2563  สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย4 ขอมูลในภาพที่ 6-8 ไดจากการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 785 ราย และประชาชนชาวไทยจํานวน 1,444 ราย ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม  2563   
   ผานชองทางโทรศัพท E-mail จดหมาย รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและสัมภาษณ (ขอมูลไมครอบคลุมชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม ในไตรมาส 4)
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เปดปกติ
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ปดชั่วคราว

88% 85%

NA 3% 3%

65% 7% 10%

จํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวที่ตกงานทั้งระบบ

2/2563

3/2563

2,600,000 คน

537,280 คน

1,040,000 คน

จากการสํารวจในไตรมาส 4/2563 พบวาแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวตกงานทั้งป 2563 อยางนอย 1,040,000 คน เพิ่มขึ้น 
จากไตรมาส 3/2563 ประมาณ 502,720 คน ดังนัน้ หากในป 2564 ถาไมมนีโยบายเปดประเทศรบันกัทองเทีย่วตางชาต ิคาดวาสถานประกอบการ 
ทีอ่ยูในพืน้ทีท่ีม่ฐีานลกูคาหลกัเปนชาวตางชาตจิะมีการปดกจิการเพิม่ข้ึนเนือ่งจากรายไดไมเพยีงพอในการบรหิารธรุกจิใหดาํเนนิตอไปได ซึง่เปน 
เชนนี้มามากกวา 9 เดือนแลว
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3.3  ความกังวลของผูประกอบการและประชาชนในไตรมาส 4/2563

ผลการสํารวจการวางแผนทองเที่ยว
ของประชาชน ในไตรมาส 1/256464

3.1  สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการในไตรมาส 4/2563

จากการสํารวจระดับความกังวลของผูประกอบการในไตรมาส 4/2563 พบวา ผูประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการเงินที่อาจ 
เกิดขึ้นไดในอนาคตมากที่สุด (3.69 จากคะแนนเต็ม 5 จัดอยูในระดับความกังวลมาก) รองลงมา คือ กังวลเกี่ยวกับจํานวนผูติดเชื้อโรคโควิด-19 
ทัว่โลกสงูขึน้เร่ือย ๆ และเขามาใกลประเทศไทยมากข้ึน (พมา) (3.66 จากคะแนนเตม็ 5 จดัอยูในระดบัความกงัวลมาก) อันดับ 3 ผูประกอบการ 
มคีวามกังวลเกีย่วกบัการเมอืงภายในประเทศ (3.59 จากคะแนนเต็ม 5 จดัอยูในระดบัความกงัวลมาก) และจากการสาํรวจประชาชนทัว่ไป พบวา 
ประชาชนมคีวามกงัวลเกีย่วกบัวกิฤตการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้ไดในอนาคตมากทีส่ดุ ซึง่เปนไปในทิศทางเดยีวกนักบัผูประกอบการ (3.44 จากคะแนน 
เตม็ 5 จดัอยูในระดบัความกงัวลปานกลาง) รองลงมา คือ เรือ่งสถานะทางการเงิน การคลังของประเทศ (3.35 จากคะแนนเตม็ 5 จดัอยูในระดบั 
ความกงัวลปานกลาง) อนัดบั 3 ประชาชนมคีวามกงัวลเก่ียวกบัอาจมีการระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ทาํใหมกีารสัง่หาม 
การเดินทางขามจังหวัดอีกครั้ง (3.30 จากคะแนนเต็ม 5 จัดอยูในระดับความกังวลปานกลาง)

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน จํานวน 1,444 ราย ระหวางวันที่ 11 
พฤศจกิายน 10 ธันวาคม 2563 ผานชองทางแบบสอบถาม online รวมถงึการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอมูลและการสมัภาษณ เกีย่วกบัแผนการทองเท่ียว 
ในไตรมาสหนา (หมายเหตุ ขอมูลนี้เปนผลการสํารวจกอนหนาที่จะมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม ดังนั้น แผนการเดินทางทอง 
เที่ยวของประชาชนในไตรมาส 1/2564 ที่วางไวเหลานี้อาจมีการชะลอ หรือเลื่อนออกไป)

ภาพที่ 9  การวางแผนการทองเที่ยวของประชาชน ในไตรมาส 1/2564

ภาพที่ 10  ปจจัยที่ทําใหประชาชนไมเดินทางทองเที่ยว
    ในไตรมาส 1/2564

จํานวนคืนที่พักตางจังหวัดในไตรมาส 1/2564 โดยเฉลี่ย

มีแผนเดินทางไปตางจังหวัด

เดินทางไปจังหวัดใกลเคียง ไมพักคางคืน

เดินทางไปจังหวัดใกลเคียง พักคางคืน

เดินทางไปจังหวัดหางไกลที่ตองใชระยะเวลาเดินทางนานหรือเดินทางทางอากาศ

61%

24%

52%

38%

2-3

จากการสาํรวจพบวา ประชาชนมแีผนเดนิทางไปตางจงัหวดัในไตรมาส 1/2564  รอยละ 61 ลดลงจากไตรมาส 4 รอยละ 22 (ไตรมาส 4 
รอยละ 83)7 และประชาชนรอยละ 24 มแีผนเดินทางใปจังหวดัใกลเคยีงแตไมพักคางคนื ลดลงจากไตรมาส 4 รอยละ 22 (ไตรมาส 4 รอยละ 48) 
นอกจากนีพ้บวาประชาชน มแีผนเดนิทางใปจงัหวดัใกลเคียงและพกัคางคนื รอยละ 52 เพิม่ขึน้จากไตรมาส 4 รอยละ 10 (ไตรมาส 4 รอยละ 42)  
และประชาชนมีแผนเดินทางใปจังหวัดท่ีหางไกล ตองใชระยะเวลาในการเดินทางนาน หรือตองเดินทางทางอากาศ รอยละ 38 เพ่ิมขึ้นจาก 
ไตรมาส 4 รอยละ 6 (ไตรมาส 4 รอยละ 32)  โดยประชาชนสวนใหญวางแผนจะพักคางคืนตางจังหวัดประมาณ 2-3 คืน 

จะเห็นไดวาในไตรมาส 1/2564 ประชาชนมีแผนเดินทางทองเที่ยวแบบไปเชา-เย็นกลับลดลงจากไตรมาส 4 แตมีแผนการเดินทาง 
ทองเที่ยวขามจังหวัดและมีการพักคางคืนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการทองเที่ยวในระยะใกล ปลายทางจังหวัดใกลเคียงระยะทางรัศมี 200-300 กม. 
จากบานพัก สวนการเดินทางระยะไกลเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 เล็กนอย

สาเหตุที่ประชาชนไมอยากเดินทางทองเที่ยวในไตรมาส 
1/2564 อันดับ 1 คือ สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
(รอยละ 45) เนื่องจากปลายไตรมาส 4 มีผูลักลอบเขาประเทศตาม 
แนวพรมแดนธรรมชาติชายแดนของประเทศพมา และมีการติดเชื้อ 
โควิด-19 เขามาในประเทศไทย ทําใหมีการแพรระบาดของโรค 
โควดิ-19 ไปตามจงัหวัดอ่ืน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชยีงราย พะเยา 
พิจิตร กรุงเทพ ราชบุรี เปนตน อันดับ 2 คือ  สาเหตุปจจัยดานการ 
เงิน (รอยละ 38) อันดับ 3 คือ ไมมีเวลาในการเดินทางทองเที่ยว 
(รอยละ 28) และอันดับ 4 คือ การชุมนุมประทวงของนักเรียน นัก 
ศึกษา (รอยละ 13)

ยอดผูติดเชื้อโรคโควิด-19 สูงขึ้นเรื่อยๆ
และเขามาใกล ประเทศไทยมากขึ้น

(พมา,อินเดีย)

อาจมีการระบาดรอบ 2 ทําใหมีการสั่ง
หามเดินทางขามจังหวัดอีกครั้ง

การแกปญหาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล

การเมืองภายในประเทศ

นโยบายทางการ
ทองเที่ยวที่ไมชัดเจน

การชุมนุมประทวงในขณะนี้

วิกฤตการเงินที่อาจ
เกิดขึ้นไดในอนาคต

สถานะทางการเงิน,
การคลังของประเทศ

0.5  1.5 2.5 3.5 4.5

3.293.29

3.303.30

3.183.18

3.283.28

3.103.10

3.293.29

3.443.44

3.353.35

3.663.66

3.583.58

3.563.56

3.593.59

3.423.42

3.223.22

3.693.69

3.443.44

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ภาพที่ 8  ความกังวลของผูประกอบการและนักทองเที่ยว ในไตรมาส 4/2563

ผูประกอบการ นักทองเที่ยว

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  45%
ปจจัยดานการเงิน 38%
ไมมีเวลา 28%
การชุมนุมประทวง 13%

6 ขอมูลในภาพที่ 9-15  ไดจากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน 1,444 ราย ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม  2563  ผานชองทางโทรศัพท E-mail จดหมาย    
   รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและสัมภาษณ (ขอมูลไมครอบคลุมชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม ในไตรมาส 4)
7 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3/2563  สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย



คืน

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 I   1110   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563

3.3  ความกังวลของผูประกอบการและประชาชนในไตรมาส 4/2563

ผลการสํารวจการวางแผนทองเที่ยว
ของประชาชน ในไตรมาส 1/256464

3.1  สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการในไตรมาส 4/2563

จากการสํารวจระดับความกังวลของผูประกอบการในไตรมาส 4/2563 พบวา ผูประกอบการมีความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการเงินที่อาจ 
เกิดขึ้นไดในอนาคตมากที่สุด (3.69 จากคะแนนเต็ม 5 จัดอยูในระดับความกังวลมาก) รองลงมา คือ กังวลเกี่ยวกับจํานวนผูติดเชื้อโรคโควิด-19 
ทัว่โลกสงูขึน้เรือ่ย ๆ และเขามาใกลประเทศไทยมากขึน้ (พมา) (3.66 จากคะแนนเตม็ 5 จดัอยูในระดบัความกงัวลมาก) อันดับ 3 ผูประกอบการ 
มคีวามกังวลเกีย่วกบัการเมอืงภายในประเทศ (3.59 จากคะแนนเต็ม 5 จดัอยูในระดบัความกงัวลมาก) และจากการสํารวจประชาชนทัว่ไป พบวา 
ประชาชนมคีวามกงัวลเกีย่วกบัวกิฤตการเงนิทีอ่าจเกดิขึน้ไดในอนาคตมากทีส่ดุ ซึง่เปนไปในทิศทางเดยีวกนักบัผูประกอบการ (3.44 จากคะแนน 
เตม็ 5 จดัอยูในระดบัความกงัวลปานกลาง) รองลงมา คือ เรือ่งสถานะทางการเงิน การคลงัของประเทศ (3.35 จากคะแนนเตม็ 5 จดัอยูในระดบั 
ความกงัวลปานกลาง) อนัดบั 3 ประชาชนมคีวามกงัวลเก่ียวกบัอาจมีการระบาดระลอกใหมของโรคโควิด-19 ภายในประเทศ ทาํใหมกีารสัง่หาม 
การเดินทางขามจังหวัดอีกครั้ง (3.30 จากคะแนนเต็ม 5 จัดอยูในระดับความกังวลปานกลาง)

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน จํานวน 1,444 ราย ระหวางวันที่ 11 
พฤศจกิายน 10 ธันวาคม 2563 ผานชองทางแบบสอบถาม online รวมถงึการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอมูลและการสมัภาษณ เกีย่วกบัแผนการทองเทีย่ว 
ในไตรมาสหนา (หมายเหตุ ขอมูลนี้เปนผลการสํารวจกอนหนาที่จะมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม ดังนั้น แผนการเดินทางทอง 
เที่ยวของประชาชนในไตรมาส 1/2564 ที่วางไวเหลานี้อาจมีการชะลอ หรือเลื่อนออกไป)

ภาพที่ 9  การวางแผนการทองเที่ยวของประชาชน ในไตรมาส 1/2564

ภาพที่ 10  ปจจัยที่ทําใหประชาชนไมเดินทางทองเที่ยว
    ในไตรมาส 1/2564

จํานวนคืนที่พักตางจังหวัดในไตรมาส 1/2564 โดยเฉลี่ย

มีแผนเดินทางไปตางจังหวัด

เดินทางไปจังหวัดใกลเคียง ไมพักคางคืน

เดินทางไปจังหวัดใกลเคียง พักคางคืน

เดินทางไปจังหวัดหางไกลที่ตองใชระยะเวลาเดินทางนานหรือเดินทางทางอากาศ

61%

24%

52%

38%

2-3

จากการสาํรวจพบวา ประชาชนมแีผนเดนิทางไปตางจงัหวดัในไตรมาส 1/2564  รอยละ 61 ลดลงจากไตรมาส 4 รอยละ 22 (ไตรมาส 4 
รอยละ 83)7 และประชาชนรอยละ 24 มแีผนเดินทางใปจังหวดัใกลเคียงแตไมพักคางคืน ลดลงจากไตรมาส 4 รอยละ 22 (ไตรมาส 4 รอยละ 48) 
นอกจากนีพ้บวาประชาชน มแีผนเดนิทางใปจงัหวดัใกลเคียงและพกัคางคนื รอยละ 52 เพิม่ขึน้จากไตรมาส 4 รอยละ 10 (ไตรมาส 4 รอยละ 42)  
และประชาชนมีแผนเดินทางใปจังหวัดที่หางไกล ตองใชระยะเวลาในการเดินทางนาน หรือตองเดินทางทางอากาศ รอยละ 38 เพิ่มขึ้นจาก 
ไตรมาส 4 รอยละ 6 (ไตรมาส 4 รอยละ 32)  โดยประชาชนสวนใหญวางแผนจะพักคางคืนตางจังหวัดประมาณ 2-3 คืน 

จะเห็นไดวาในไตรมาส 1/2564 ประชาชนมีแผนเดินทางทองเที่ยวแบบไปเชา-เย็นกลับลดลงจากไตรมาส 4 แตมีแผนการเดินทาง 
ทองเที่ยวขามจังหวัดและมีการพักคางคืนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการทองเที่ยวในระยะใกล ปลายทางจังหวัดใกลเคียงระยะทางรัศมี 200-300 กม. 
จากบานพัก สวนการเดินทางระยะไกลเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 เล็กนอย

สาเหตุที่ประชาชนไมอยากเดินทางทองเที่ยวในไตรมาส 
1/2564 อันดับ 1 คือ สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
(รอยละ 45) เนื่องจากปลายไตรมาส 4 มีผูลักลอบเขาประเทศตาม 
แนวพรมแดนธรรมชาติชายแดนของประเทศพมา และมีการติดเชื้อ 
โควิด-19 เขามาในประเทศไทย ทําใหมีการแพรระบาดของโรค 
โควดิ-19 ไปตามจงัหวัดอืน่ ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชยีงราย พะเยา 
พิจิตร กรุงเทพ ราชบุรี เปนตน อันดับ 2 คือ  สาเหตุปจจัยดานการ 
เงิน (รอยละ 38) อันดับ 3 คือ ไมมีเวลาในการเดินทางทองเที่ยว 
(รอยละ 28) และอันดับ 4 คือ การชุมนุมประทวงของนักเรียน นัก 
ศึกษา (รอยละ 13)

ยอดผูติดเชื้อโรคโควิด-19 สูงขึ้นเรื่อยๆ
และเขามาใกล ประเทศไทยมากขึ้น

(พมา,อินเดีย)

อาจมีการระบาดรอบ 2 ทําใหมีการสั่ง
หามเดินทางขามจังหวัดอีกครั้ง

การแกปญหาเศรษฐกิจ
ของรัฐบาล

การเมืองภายในประเทศ

นโยบายทางการ
ทองเที่ยวที่ไมชัดเจน

การชุมนุมประทวงในขณะนี้

วิกฤตการเงินที่อาจ
เกิดขึ้นไดในอนาคต

สถานะทางการเงิน,
การคลังของประเทศ
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นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ภาพที่ 8  ความกังวลของผูประกอบการและนักทองเที่ยว ในไตรมาส 4/2563

ผูประกอบการ นักทองเที่ยว

สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  45%
ปจจัยดานการเงิน 38%
ไมมีเวลา 28%
การชุมนุมประทวง 13%

6 ขอมูลในภาพที่ 9-15  ไดจากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน 1,444 ราย ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม  2563  ผานชองทางโทรศัพท E-mail จดหมาย    
   รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและสัมภาษณ (ขอมูลไมครอบคลุมชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม ในไตรมาส 4)
7 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3/2563  สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 I   1312   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563

ความคิดเห็นของประชาชนและผูประกอบการ
เกี่ยวกับนโยบายการเปดประเทศเพื่อรับนักทองเที่ยวตางชาติ
ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตขางหนา  5

จากการสาํรวจประชาชนชาวไทยจาํนวน 1,444 ราย และผูประกอบการจาํนวน 785 ราย เกีย่วกบันโยบายการเปดประเทศเพือ่รบั 
นกัทองเทีย่วตางชาตทิีอ่าจจะมขีึน้ในอนาคต ระหวางวนัที ่11 พฤศจกิายน - 10 ธนัวาคม 2563 ผลการสํารวจปรากฏ ดงัภาพท่ี 14

ภาพที่ 14  ความคิดเห็นของประชาชนและผูประกอบการตอนโยบายการเปดประเทศ

ภาพที ่11 เหตผุลในการเดนิทางไปตางจงัหวัดของประชาชน ในไตรมาส 1/2564

ประชาชนรอยละ 60 และผูประกอบการรอยละ 50 มีความคิดเห็นวาควรเปดประเทศ โดยประชาชนสวนใหญ(รอยละ 42) และผู 
ประกอบการสวนใหญ (รอยละ 52) ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติใหมาเที่ยวในทองที่ของเขา นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 39)  
ผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 50) เห็นวาควรรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ซื้อทัวร VIP โดยไมตองกักตัวจากประเทศที่มีความเสี่ยงตํ่า โดยมี 
ระยะเวลาอยูในประเทศไทยเพียงระยะสั้น 7-10 วัน และประชาชนสวนใหญ (รอยละ 52) ผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 53) เห็นวาควร 
เปดรับนักทองเที่ยว FIT จากประเทศที่มีความเสี่ยงตํ่าโดยตองมีการกักตัว 10-14 วัน ในชุมชนที่มีวิสาหกิจดานการทองเที่ยวที่ตองการรับ 
นกัทองเทีย่วใหมาเท่ียวในพืน้ที ่โดยตองทาํเรือ่งขออนุญาตจาก ศบค. และมกีารแบงรายไดใหชมุชน นอกจากนี ้ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 51) 
และผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 60) มีความคิดเห็นวาควรเปดประเทศรับนักทองเที่ยวประเภท STV โดยมีการกักตัว 14 วัน ในโรงแรม 
รีสอรท ฟารมสเตย ที่มีพื้นที่ใหนักทองเที่ยวที่กักตัวสามารถทํากิจกรรมคลายเครียดได

ทองเที่ยว
/พักผอน ประชุม

สัมมนา

ไปงานแตง
งานศพ

กลับบาน
เยี่ยมญาติ

ทําบุญ

ซื้อสินคา

แขงกีฬา

ภาพที ่12  ประเภทของทีพ่กัทีน่กัทองเทีย่วชาวไทยวางแผนจะเขาพกัในไตรมาส 1/2564

ธรรมชาติ

90%

กิจกรรม/กีฬา/
ดนตรี/ศิลปะ

11%

ศิลปวัฒนธรรม

19%
ทางประวัติศาสตร

19%
เชิงสุขภาพ

10%

ชุมชนนวัตวิถี

16%

64% 15%
5%

3% 9%

ทํางาน

9%
5%

41%

การเดินทาง
ไปตางจังหวัด

ของ
ประชาชน

แหลง
ทองเที่ยว

บานญาติพี่นอง

43%

โรงแรม

48%

รีสอรท

57%
บังกะโล

6%

โฮมสเตย

17%

เกสทเฮาส

5%
ที่พักแรม

50%

60%

ประชาชนยนิดตีอนรบั
นกัทองเทีย่วตางชาติ

มาเทีย่วในทองที่
/ทองถิน่ของเขา

ควรรบันกัทองเทีย่ว
ตางชาตทีิซ่ือ้ทวัร VIP 
โดยไมตองกกัตวัจาก

ประเทศทีมี่ความเสีย่งตํา่ 
โดยมีระยะเวลาอยูใน

ประเทศไทยเพยีงสัน้ 7-10 วัน

ควรเปดรบันกัทองเทีย่วตางชาติ 
ประเภท FIT จากประเทศทีมี่ความ 
เสีย่งตํา่ โดยกกัตวั 10-14 วนั 

ในชุมชนทีมี่วิสาหกจิดาน
การทองเทีย่วทีต่องการรบั 
นกัทองเทีย่วมาเทีย่วในพืน้ที่ 

โดยตองทาํเรือ่งขออนญุาตจาก 
ศบค. และมีการแบงรายได 

ใหชุมชน

ควรเปดประเทศรบั 
นกัทองเทีย่วประเภท STV  
โดยมกีารกกัตวั 14 วนั

ในโรงแรม, รสีอรท, ฟารมสเตย 
ทีม่พีืน้ทีใ่หนกัทองเทีย่ว 

ทาํกจิกรรม
คลายเครยีดได

52%

25%

23%

42%

28%

30%

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

50%

29%

21%

39%

35%

26%

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

53%

26%

21%

52%

21%

27%

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

60%

25%

15%

51%

24%

25%

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

ผูประกอบการที่มีความคิดเห็นวาควรเปดประเทศ

ประชาชนที่มีความคิดเห็นวาควรเปดประเทศ

ประชาชน ผูประกอบการ

เหตผุลในการเดนิทางของประชาชนไปตางจงัหวัดในไตรมาส 1/2564 มากทีสุ่ด คือ เดนิทางเพ่ือการทองเทีย่ว (รอยละ 64) รองลงมา คอื 
เดนิทางกลับบานหรือไปเยีย่มญาต ิ(รอยละ 41)

ทีพั่กท่ีประชาชนวางแผนพกัแรมในตางจงัหวัดในไตรมาส 1/2564 มากทีสุ่ด คือ รสีอรท (รอยละ 57)  รองลงมา คือ โรงแรม (รอยละ 
48)  และอนัดบั 3 คอื บานญาตพิีน่อง (รอยละ 43)

ภาพที ่13  แหลงทองเทีย่วทีป่ระชาชนวางแผนจะไป ในไตรมาส 1/2564

แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ (รอยละ 90) รองลงมา คือ แหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร 
(รอยละ 19) และศิลปวัฒนธรรม (รอยละ 19)



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 I   1312   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563

ความคิดเห็นของประชาชนและผูประกอบการ
เกี่ยวกับนโยบายการเปดประเทศเพื่อรับนักทองเที่ยวตางชาติ
ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตขางหนา  5

จากการสาํรวจประชาชนชาวไทยจาํนวน 1,444 ราย และผูประกอบการจาํนวน 785 ราย เกีย่วกบันโยบายการเปดประเทศเพือ่รบั 
นกัทองเทีย่วตางชาตทิีอ่าจจะมข้ึีนในอนาคต ระหวางวนัที ่11 พฤศจกิายน - 10 ธนัวาคม 2563 ผลการสํารวจปรากฏ ดงัภาพที ่14

ภาพที่ 14  ความคิดเห็นของประชาชนและผูประกอบการตอนโยบายการเปดประเทศ

ภาพที ่11 เหตผุลในการเดนิทางไปตางจงัหวัดของประชาชน ในไตรมาส 1/2564

ประชาชนรอยละ 60 และผูประกอบการรอยละ 50 มีความคิดเห็นวาควรเปดประเทศ โดยประชาชนสวนใหญ(รอยละ 42) และผู 
ประกอบการสวนใหญ (รอยละ 52) ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติใหมาเที่ยวในทองที่ของเขา นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 39)  
ผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 50) เห็นวาควรรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ซื้อทัวร VIP โดยไมตองกักตัวจากประเทศที่มีความเสี่ยงตํ่า โดยมี 
ระยะเวลาอยูในประเทศไทยเพียงระยะสั้น 7-10 วัน และประชาชนสวนใหญ (รอยละ 52) ผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 53) เห็นวาควร 
เปดรับนักทองเที่ยว FIT จากประเทศที่มีความเสี่ยงตํ่าโดยตองมีการกักตัว 10-14 วัน ในชุมชนที่มีวิสาหกิจดานการทองเที่ยวที่ตองการรับ 
นกัทองเทีย่วใหมาเท่ียวในพืน้ที ่โดยตองทาํเรือ่งขออนุญาตจาก ศบค. และมกีารแบงรายไดใหชมุชน นอกจากนี ้ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 51) 
และผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 60) มีความคิดเห็นวาควรเปดประเทศรับนักทองเที่ยวประเภท STV โดยมีการกักตัว 14 วัน ในโรงแรม 
รีสอรท ฟารมสเตย ที่มีพื้นที่ใหนักทองเที่ยวที่กักตัวสามารถทํากิจกรรมคลายเครียดได

ทองเที่ยว
/พักผอน ประชุม

สัมมนา

ไปงานแตง
งานศพ

กลับบาน
เยี่ยมญาติ

ทําบุญ

ซื้อสินคา

แขงกีฬา

ภาพที ่12  ประเภทของทีพ่กัทีน่กัทองเทีย่วชาวไทยวางแผนจะเขาพกัในไตรมาส 1/2564

ธรรมชาติ

90%

กิจกรรม/กีฬา/
ดนตรี/ศิลปะ

11%

ศิลปวัฒนธรรม

19%
ทางประวัติศาสตร

19%
เชิงสุขภาพ

10%

ชุมชนนวัตวิถี

16%

64% 15%
5%

3% 9%

ทํางาน

9%
5%

41%

การเดินทาง
ไปตางจังหวัด

ของ
ประชาชน

แหลง
ทองเที่ยว

บานญาติพี่นอง

43%

โรงแรม

48%

รีสอรท

57%
บังกะโล

6%

โฮมสเตย

17%

เกสทเฮาส

5%
ที่พักแรม

50%

60%

ประชาชนยนิดตีอนรบั
นกัทองเทีย่วตางชาติ

มาเทีย่วในทองที่
/ทองถิน่ของเขา

ควรรบันกัทองเท่ียว
ตางชาตทีิซ่ือ้ทวัร VIP 
โดยไมตองกกัตวัจาก

ประเทศทีม่คีวามเสีย่งตํา่ 
โดยมรีะยะเวลาอยูใน

ประเทศไทยเพยีงสัน้ 7-10 วนั

ควรเปดรบันกัทองเทีย่วตางชาติ 
ประเภท FIT จากประเทศท่ีมคีวาม 
เสีย่งตํา่ โดยกักตวั 10-14 วนั 

ในชมุชนท่ีมวีสิาหกิจดาน
การทองเทีย่วท่ีตองการรบั 
นกัทองเทีย่วมาเท่ียวในพ้ืนที่ 

โดยตองทําเรือ่งขออนญุาตจาก 
ศบค. และมกีารแบงรายได 

ใหชมุชน

ควรเปดประเทศรบั 
นกัทองเทีย่วประเภท STV  
โดยมกีารกักตวั 14 วัน

ในโรงแรม, รสีอรท, ฟารมสเตย 
ท่ีมพ้ืีนทีใ่หนกัทองเทีย่ว 

ทํากิจกรรม
คลายเครยีดได

52%

25%

23%

42%

28%

30%

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

50%

29%

21%

39%

35%

26%

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

53%

26%

21%

52%

21%

27%

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

60%

25%

15%

51%

24%

25%

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

ผูประกอบการที่มีความคิดเห็นวาควรเปดประเทศ

ประชาชนที่มีความคิดเห็นวาควรเปดประเทศ

ประชาชน ผูประกอบการ

เหตผุลในการเดนิทางของประชาชนไปตางจงัหวัดในไตรมาส 1/2564 มากทีสุ่ด คือ เดนิทางเพ่ือการทองเทีย่ว (รอยละ 64) รองลงมา คอื 
เดนิทางกลับบานหรือไปเยีย่มญาติ (รอยละ 41)

ทีพ่กัท่ีประชาชนวางแผนพกัแรมในตางจงัหวัดในไตรมาส 1/2564 มากทีสุ่ด คือ รสีอรท (รอยละ 57)  รองลงมา คือ โรงแรม (รอยละ 
48)  และอนัดบั 3 คอื บานญาตพิีน่อง (รอยละ 43)

ภาพที ่13  แหลงทองเทีย่วทีป่ระชาชนวางแผนจะไป ในไตรมาส 1/2564

แหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมมากที่สุด คือ แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ (รอยละ 90) รองลงมา คือ แหลงทองเท่ียวประวัติศาสตร 
(รอยละ 19) และศิลปวัฒนธรรม (รอยละ 19)



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 I   1514   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563

การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการเราเที่ยวดวยกัน8 6

ภาพที่ 15  การประเมินความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวดวยกัน

จากการสาํรวจความคิดเหน็ของประชาชนจาํนวน 1,444 ราย 
พบวาประชาชนรอยละ 55 มีความคิดเห็นวา “โครงการเราเที่ยว 
ดวยกนั” ชวยกระตุนความสนใจในการเดนิทางทองเทีย่วของประชาชน 
ได โดยประชาชนรอยละ 72 อยากใหมีการเพิ่มชองทางการใชสิทธิ์ 
ในโครงการเราเที่ยวดวยกันใหงายขึ้น

นอกจากนี้จากการสํารวจผูประกอบการจํานวน 785 คน 
พบวาผูประกอบการมคีวามคดิเหน็วาโครงการนี ้ประสบความสําเรจ็ 
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.08 จากคะแนนเต็ม 5) โดยสวนใหญ 
เห็นวาโครงการนี้ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากปญหา 
ดานเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ         
ประชาชนสาเหตุที่ไมอยากเขารวมใชสิทธิ์ “โครงการเราเที่ยวดวย 
กนั” มากทีส่ดุ เนือ่งจากปญหาดานเศรษฐกจิของครอบครวั (รอยละ 
85) และรองลงมา ผูประกอบการเห็นวาประชาชนบางสวนมีปญหา 

เกี่ยวกับการใช Application ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ 
ประชาชนที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช Application (รอยละ 75)

เมื่อสัมภาษณผูประกอบการและประชาชนถึงชองทางการ 
ใชสิทธิ์ “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” ใหงายขึ้นควรทําอยางไร พบ 
วาทั้งประชาชนและผูประกอบการมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียว
กันวาอยากใหมีวิธีการใชสิทธิ์เหมือนกับ “โครงการคนละครึ่ง” แต 
ลดคาบริการลงรอยละ 40 โดยรัฐบาลเติมเงินใน Application เปา 
ตงัใหประชาชนทองเทีย่วจาํนวนหนึง่ (ประมาณ 7,000-10,000 บาท)  
เพื่อใชลดคาบริการไดกับสถานประกอบการโรงแรม/ที่พัก สายการ 
บิน บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจสปา/นวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจรถเชา สวน 
สนุก/ธีมปารค เทานั้น และจะใชกับสถานประกอบการใดเมื่อไรก็ได 
จนกวายอดเงินจะหมด

การคาดการณสถานการณการทองเที่ยว
ชวงวันหยุดหรือเทศกาล
ไตรมาส 1/256497

ไตรมาส 1/2564 เปนชวงที่มีวันหยุดหรือเทศกาลหลายเทศกาล ไดแก เทศกาลปใหม (หยุดยาว 4 วัน พฤหัสบดี 31 ธันวาคม 63 -       
3 มกราคม 64) วันเด็กแหงชาติ (เสาร 9 มกราคม 64) เทศกาลตรุษจีน (ศุกร 12 กุมภาพันธ 64) วันมาฆบูชา (ศุกร 26 กุมภาพันธ 64 ไดหยุด 
3 วัน 26-28 กุมภาพันธ 64) เทศกาลวาเลนไทน (อาทิตย 14 กุมภาพันธ 64)   

(หมายเหต ุขอมลูนีเ้ปนผลการคาดการณของผูประกอบการในชวงมกีารระบาดระลอกใหมเกดิขึน้แลว แตยงัไมมีการประกาศจาํกดัเขต 
พืน้ท่ีการเดนิทางในจังหวดัทีมี่การระบาดของโรคโควิด-19 สงู สถานการณการทองเทีย่วไตรมาส 1/2564 หลังจากมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีควบคุม 
การเดินทางนาจะลดลงมากกวานี้ )

ภาพที่ 16  ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณสถานการณทองเที่ยวในประเทศไทย ชวงวันหยุด/เทศกาลในไตรมาส 1/2564

ภาพที่ 17  การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 1/2564 จําแนกตามภูมิภาค

จากการสาํรวจพบวา ในไตรมาส 1/2564 ผูประกอบการ คาดวาสถานการณการทองเท่ียวในเทศกาลปใหมจะดท่ีีสดุ (63) สวนเทศกาลอืน่ ๆ 
คาดวาสถานการณการทองเทีย่วไมแตกตางกัน (61) โดยคาดวาสถานการณการทองเทีย่วจะลดลงกวาชวงเทศกาลเดยีวกนัในปอืน่ ๆ ในระดับมาก

จากภาพที่ 17 ผูประกอบการคาดวา สถานการณการทองเที่ยวชวงเทศกาลของไตรมาส 1/2564 ภาคเหนือจะดีที่สุด รองลงมา คือ 
ภาคใต และภาคตะวนัตก ตามลาํดบั สวนภาคตะวนัออกคาดวาสถานการณการทองเทีย่วจะแยทีส่ดุ รองลงมาคอื ภาคกลาง และกรงุเทพมหานคร  
โดยคาดวาสถานการณการทองเท่ียวอยูในระดับตํ่ากวาปกติมาก เมื่อเทียบกับเทศกาลเดียวกันของปอ่ืน ๆ นอกจากนี้ผูประกอบการคาดวา 
ในชวงเทศกาลปใหมสถานการณการทองเที่ยวจะดีที่สุดในเกือบทุกภูมิภาค ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คาดวาสถานการณการทองเที่ยว 
จะดีที่สุดในชวงเทศกาลวาเลนไทน และมาฆบูชา

โครงการเราเที่ยวดวยกัน ชวยกระตุนความสนใจ
ในการเดินทางทองเที่ยวของประชาชน

ประชาชนอยากใหมีการ เพิ่มชองทางการใชสิทธิ
ในโครงการเราเที่ยวดวยกันใหงายขึ้น

55%

72%

ปใหม วันเด็ก ตรุษจีน มาฆบูชา วาเลนไทน

ดัช
นีค

วา
มเ

ชื่อ
มั่น

คา
ดก

าร
ณ



63
61 61 61 61

74
72
70
68
66
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60
58
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ปใหม

วันเด็ก

ตรุษจีน

มาฆบูชา

วาเลนไทน

58

56

58

56

56

55

51
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51

51

59
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57
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63

 ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคตะวันตก กรุงเทพ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
       เฉียงเหนือ

74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46

72

69

69

65

66

55

50

55

50

52

68

65

64

64

64

65

63

62

62

62

7.1 การคาดการณสถานการณการทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 1/2564 จําแนกตามภูมิภาค

8 ขอมูลในภาพที่ 15 ไดจากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน 1,444 ราย ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2563 ผานชองทางโทรศัพท E-mail จดหมาย รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูล และสัมภาษณ  
  (ขอมูลไมครอบคลุมชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม  ในไตรมาส 4)
9 ขอมูลในภาพที่ 16-18 ไดจากการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 1,020 ราย ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน – 29  ธันวาคม 2563 ผานชองทางโทรศัพท E-mail จดหมาย รวมถึงการลงพื้นที่เก็บ 
  ขอมูล และการสัมภาษณ  (ครอบคลุมชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม ในไตรมาส 4 กอนการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด)



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 I   1514   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563

การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการเราเที่ยวดวยกัน8 6

ภาพที่ 15  การประเมินความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวดวยกัน

จากการสํารวจความคิดเหน็ของประชาชนจาํนวน 1,444 ราย 
พบวาประชาชนรอยละ 55 มีความคิดเห็นวา “โครงการเราเที่ยว 
ดวยกนั” ชวยกระตุนความสนใจในการเดนิทางทองเทีย่วของประชาชน 
ได โดยประชาชนรอยละ 72 อยากใหมีการเพิ่มชองทางการใชสิทธิ์ 
ในโครงการเราเที่ยวดวยกันใหงายขึ้น

นอกจากนี้จากการสํารวจผูประกอบการจํานวน 785 คน 
พบวาผูประกอบการมคีวามคดิเหน็วาโครงการนี ้ประสบความสําเรจ็ 
ในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.08 จากคะแนนเต็ม 5) โดยสวนใหญ 
เห็นวาโครงการนี้ไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากปญหา 
ดานเศรษฐกิจของประชาชน ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ         
ประชาชนสาเหตุที่ไมอยากเขารวมใชสิทธิ์ “โครงการเราเที่ยวดวย 
กนั” มากทีส่ดุ เนือ่งจากปญหาดานเศรษฐกจิของครอบครวั (รอยละ 
85) และรองลงมา ผูประกอบการเห็นวาประชาชนบางสวนมีปญหา 

เกี่ยวกับการใช Application ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ 
ประชาชนที่มีปญหาเกี่ยวกับการใช Application (รอยละ 75)

เมื่อสัมภาษณผูประกอบการและประชาชนถึงชองทางการ 
ใชสิทธิ์ “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” ใหงายขึ้นควรทําอยางไร พบ 
วาทั้งประชาชนและผูประกอบการมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียว
กันวาอยากใหมีวิธีการใชสิทธิ์เหมือนกับ “โครงการคนละครึ่ง” แต 
ลดคาบริการลงรอยละ 40 โดยรัฐบาลเติมเงินใน Application เปา 
ตงัใหประชาชนทองเทีย่วจาํนวนหนึง่ (ประมาณ 7,000-10,000 บาท)  
เพื่อใชลดคาบริการไดกับสถานประกอบการโรงแรม/ที่พัก สายการ 
บิน บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจสปา/นวดเพื่อสุขภาพ ธุรกิจรถเชา สวน 
สนุก/ธีมปารค เทานั้น และจะใชกับสถานประกอบการใดเมื่อไรก็ได 
จนกวายอดเงินจะหมด

การคาดการณสถานการณการทองเที่ยว
ชวงวันหยุดหรือเทศกาล
ไตรมาส 1/256497

ไตรมาส 1/2564 เปนชวงที่มีวันหยุดหรือเทศกาลหลายเทศกาล ไดแก เทศกาลปใหม (หยุดยาว 4 วัน พฤหัสบดี 31 ธันวาคม 63 -       
3 มกราคม 64) วันเด็กแหงชาติ (เสาร 9 มกราคม 64) เทศกาลตรุษจีน (ศุกร 12 กุมภาพันธ 64) วันมาฆบูชา (ศุกร 26 กุมภาพันธ 64 ไดหยุด 
3 วัน 26-28 กุมภาพันธ 64) เทศกาลวาเลนไทน (อาทิตย 14 กุมภาพันธ 64)   

(หมายเหต ุขอมลูนีเ้ปนผลการคาดการณของผูประกอบการในชวงมกีารระบาดระลอกใหมเกดิขึน้แลว แตยงัไมมีการประกาศจาํกดัเขต 
พืน้ท่ีการเดนิทางในจังหวดัทีมี่การระบาดของโรคโควิด-19 สงู สถานการณการทองเทีย่วไตรมาส 1/2564 หลังจากมีการประกาศเขตพ้ืนทีค่วบคมุ 
การเดินทางนาจะลดลงมากกวานี้ )

ภาพที่ 16  ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณสถานการณทองเที่ยวในประเทศไทย ชวงวันหยุด/เทศกาลในไตรมาส 1/2564

ภาพที่ 17  การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 1/2564 จําแนกตามภูมิภาค

จากการสาํรวจพบวา ในไตรมาส 1/2564 ผูประกอบการ คาดวาสถานการณการทองเทีย่วในเทศกาลปใหมจะดทีีสุ่ด (63) สวนเทศกาลอ่ืน ๆ 
คาดวาสถานการณการทองเทีย่วไมแตกตางกัน (61) โดยคาดวาสถานการณการทองเทีย่วจะลดลงกวาชวงเทศกาลเดยีวกนัในปอืน่ ๆ ในระดับมาก

จากภาพที่ 17 ผูประกอบการคาดวา สถานการณการทองเที่ยวชวงเทศกาลของไตรมาส 1/2564 ภาคเหนือจะดีที่สุด รองลงมา คือ 
ภาคใต และภาคตะวนัตก ตามลาํดบั สวนภาคตะวนัออกคาดวาสถานการณการทองเทีย่วจะแยทีส่ดุ รองลงมาคอื ภาคกลาง และกรงุเทพมหานคร  
โดยคาดวาสถานการณการทองเท่ียวอยูในระดับตํ่ากวาปกติมาก เมื่อเทียบกับเทศกาลเดียวกันของปอ่ืน ๆ นอกจากนี้ผูประกอบการคาดวา 
ในชวงเทศกาลปใหมสถานการณการทองเที่ยวจะดีที่สุดในเกือบทุกภูมิภาค ยกเวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คาดวาสถานการณการทองเที่ยว 
จะดีที่สุดในชวงเทศกาลวาเลนไทน และมาฆบูชา

โครงการเราเที่ยวดวยกัน ชวยกระตุนความสนใจ
ในการเดินทางทองเที่ยวของประชาชน

ประชาชนอยากใหมีการ เพิ่มชองทางการใชสิทธิ
ในโครงการเราเที่ยวดวยกันใหงายขึ้น

55%

72%

ปใหม วันเด็ก ตรุษจีน มาฆบูชา วาเลนไทน

ดัช
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 ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต ภาคตะวันตก กรุงเทพ ภาคกลาง ภาคตะวันออก
       เฉียงเหนือ
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7.1 การคาดการณสถานการณการทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 1/2564 จําแนกตามภูมิภาค

8 ขอมูลในภาพที่ 15 ไดจากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน 1,444 ราย ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2563 ผานชองทางโทรศัพท E-mail จดหมาย รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูล และสัมภาษณ  
  (ขอมูลไมครอบคลุมชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม  ในไตรมาส 4)
9 ขอมูลในภาพที่ 16-18 ไดจากการสํารวจผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวจํานวน 1,020 ราย ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน – 29  ธันวาคม 2563 ผานชองทางโทรศัพท E-mail จดหมาย รวมถึงการลงพื้นที่เก็บ 
  ขอมูล และการสัมภาษณ  (ครอบคลุมชวงระยะเวลาที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม ในไตรมาส 4 กอนการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุด)



รานขายของ
ที่ระลึก

สวนสนุก
และธีมพารค

บริษัท
นําเที่ยว

สปา
นวดแผนไทย

16   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 I   17

ภาพที่ 18  การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 1/2564  จําแนกตามประเภทธุรกิจ

จากภาพที่ 18 ผูประกอบการคาดวา ในชวงเทศกาลของไตรมาส 1/2564 ธุรกิจรานอาหาร/เครื่องดื่ม จะมีผลประกอบการดีที่สุด 
รองลงมา คือ รานขายสินคาที่ระลึก/ของฝาก เนื่องจากไดแรงเสริมจาก “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” และ “โครงการคนละครึ่ง”  สวนธุรกิจ 
นาํเทีย่วผลประกอบการยงัคงแยทีส่ดุเชนเดมิ และลดลงจากชวงเวลาเดยีวกนัของปทีผ่านมาในระดบัมากทีส่ดุ สวนธุรกจิขนสงเพือ่การทองเทีย่ว 
ผลประกอบการทรงตัวในทุกชวงเทศกาล คาดวาไตรมาส 1/2564 ผลประกอบการเกือบทุกประเภทของสถานประกอบการ จะลดลงมากเมื่อ 
เทียบกับเทศกาลเดียวกันของปอื่น ๆ โดยคาดวาเทศกาลปใหมผลประกอบการจะดีที่สุด ในสวนสวนสนุก/ธีมปารค คาดวาผลประกอบการจะ 
ดีที่สุด ในชวงเทศกาลวันเด็ก

ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 มีการเดินทางทองเที่ยว 
สาํหรบัชาวตางชาตทิีต่องไดรบัการตรวจลงตรานกัทองเทีย่วประเภท 
พิเศษ (Special Tourist VISA : STV)  4,266 คน10 

คาดวาในไตรมาส 4/2563 จะมีชาวตางชาติเดินทางเขา 
ประเทศไทยไมเกิน 8,000 คน ลดลงรอยละ 99.923 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปที่ผานมา และรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติใน 
ไตรมาส 4/2563 ประมาณ 1,000 ลานบาท ลดลงรอยละ 99.809 

คาดวาเมือ่สิน้ป 2563 ประเทศไทยมนีกัทองเทีย่วตางชาติ 
ทั้งปประมาณ 6.698 ลานคน ลดลงจากป 2562 รอยละ 83.221 
และคาดวามีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติทั้งป 2563 ประมาณ 
333,013 ลานบาท ลดลงจากป 2562 รอยละ 82.581 ทั้งนี้ขึ้นอยู 
กบันโยบายของรฐับาลในไตรมาสที ่4 (ทัง้นีต้วัเลขคาดการณจาํนวน 
นักทองเท่ียวเปนการคาดการณภายใตสถานการณที่ไมปกติ เนื่อง 
จากสถานการณการระบาดของโรคโควดิ-19 กระทบตอสถานการณ 
การทองเที่ยวในไตรมาสนี้)

จากการสาํรวจความคิดเห็นของผูประกอบการในอตุสาหกรรม 
ทองเที่ยวเกี่ยวกับผลประกอบการ (สถานการณการทองเที่ยว) 
พบวา คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการในไตรมาส 4/2563 ดีขึ้น 
จากไตรมาส 3/2563 เพียงเล็กนอย โดยขยับจาก 60 มาเปน 62 
เนื่องจากไตรมาสนี้ เปนฤดูกาลทองเที่ยว ในชวงตนไตรมาส 4 มี 
นักทองเท่ียวจํานวนมากเดินทางทองเท่ียวไปยังภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากตองการไปสัมผัสกับอากาศหนาว  
ทําใหผูประกอบการในเมอืงหลกัทางภาคเหนอื ไดแก จงัหวดัเชยีงใหม 
เชยีงราย มผีลประกอบการทีด่ขีึน้มาก สวนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ผลประกอบการจะดีขึ้นมากในเมืองหลักเชนเดียวกัน ไดแก จังหวัด 
เพชรบูรณ อุดรธานี นาน เลย แตอยางไรก็ตามพบวา นักทองเที่ยว 
สวนใหญก็ยังนิยมเดินทางทองเที่ยวในจังหวัดใกลเคียง โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ พบวาไตรมาส 
4/2563 มีนกัทองเทีย่วจํานวนมากกวาไตรมาสอืน่ นอกจากน้ีพบวา 
พฤติกรรมการทองเทีย่วของนกัทองเท่ียวภายในประเทศ ยังคงกระจกุ 
ตวัอยูในเมืองหลกั และแหลงทองเท่ียวสาํคัญ ๆ ของเมอืงหลกัไมกีแ่หง 
สวนจังหวัดทองเที่ยวที่พึ่งพาฐานลูกคาท่ีเปนนักทองเท่ียวตางชาติ  

ผลประกอบการยังคงทรงตัวมาอยางตอเนื่องจากไตรมาส 2/2563 
และพบวามกีารปดบรกิารชัว่คราวเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่จงัหวดั 
ชลบรุ ี(พทัยา) ภเูกต็ กระบี ่พงังา สรุาษฎรธาน ี(เกาะสมยุ) กรุงเทพ 
มหานคร พบวาสถานประกอบการมกีารเปดบรกิารตามปกตปิระมาณ 
รอยละ 50 และสวนใหญมกีารลดจาํนวนพนกังานลงประมาณรอยละ 
30-50 และลดเงินเดือนประมาณรอยละ 20-30 นอกจากนี้พบวา 
ในไตรมาสนี้มีแรงงานที่วางงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 โดยประมาณ 
ทัง้ป พบวามแีรงงานในภาคทองเทีย่วหรือภาคบริการวางงานประมาณ 
1 ลานคน จากการสาํรวจความคดิเห็นของผูประกอบการและประชาชน 
เกีย่วกบั “โครงการเราเท่ียวดวยกนั” พบวา ผูประกอบการ มคีวาม 
คิดเห็นวา ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง เนื่องจากในชวง 
ระยะเวลาเกือบ 6 เดือนที่มีโครงการนี้ มีการใชงบประมาณไปเพียง 
6-7 พันลานบาท จากงบประมาณที่ตั้งไวถึง 2.2 หมื่นลานบาท ยัง 
เหลืองบประมาณอีกประมาณ 1.5 หมื่นลานบาทที่ยังไมใช ในขณะ 
ที่ “โครงการคนละครึ่ง” ไดรับการตอบรับจากผูประกอบการและ 
ประชาชนทัว่ไปวาเปนโครงการท่ีดีมาก สามารถชวยเหลอืผูประกอบการ  
รายยอยไดเปนอยางด ีสวนผูประกอบการดานการทองเทีย่ว ซึง่เปน 

7.2  การคาดการณสถานการณการทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 1/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ

บทสรุป

ปใหม

วันเด็ก

ตรุษจีน

มาฆบูชา

วาเลนไทน

50

47

47

47

47

59

59

59

59

59

65

60

60

60

53

62

65

58

58

58

รานอาหารโรงแรมบริการขนสง สถานบันเทิง

84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46

63

63

63

63

63

60

52

52

55

56

80

72

75

72

72

70

60

65

60

68

การคาดการณจํานวนและรายได
จากนักทองเที่ยวตางชาติ 8

ตารางที่ 1  การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ

ไตรมาส นักทองเที่ยว
2561

(ลานคน)

นักทองเที่ยว
2562

(ลานคน)

นักทองเที่ยว
2563p

(ลานคน)

อัตราการเติบโต
2563p

(รอยละ)

รายไดจาก 
การทองเที่ยว 

2561
(ลานบาท)

รายไดจาก
การทองเที่ยว 

2562 
(ลานบาท)

รายไดจาก
การทองเที่ยว

2563p

(ลานบาท)

อัตราการเติบโต
2563p

(รอยละ)

1
2
3
4

รวม

10.58
8.85
9.04
9.71

38.18

10.79                  
9.01                    
9.71                    

10.41
    39.92

6.69
0 
0 

0.008
6.698

-38
-100 
-100 

- 99.923 
- 83.221 

544,288
386,685
450,563
494,601

1,876,137

518,998
388,705
479,516
524,587

1,911,807

332,013
0 
0 

1,000 
333,013

-40.4
-100
-100 

-99.809
-82.581

p

p

p

p

p

p

p

p

หมายเหตุ :   p แทน คาคาดการณโดยผูวิจัย โดยใชทศนิยม 3 ตําแหนง
 - จากขอมูลลาสุดของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)

10 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563



รานขายของ
ที่ระลึก

สวนสนุก
และธีมพารค

บริษัท
นําเที่ยว

สปา
นวดแผนไทย

16   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 4 ป 2563 I   17

ภาพที่ 18  การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 1/2564  จําแนกตามประเภทธุรกิจ

จากภาพที่ 18 ผูประกอบการคาดวา ในชวงเทศกาลของไตรมาส 1/2564 ธุรกิจรานอาหาร/เครื่องดื่ม จะมีผลประกอบการดีที่สุด 
รองลงมา คือ รานขายสินคาที่ระลึก/ของฝาก เนื่องจากไดแรงเสริมจาก “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” และ “โครงการคนละครึ่ง”  สวนธุรกิจ 
นาํเทีย่วผลประกอบการยงัคงแยทีส่ดุเชนเดมิ และลดลงจากชวงเวลาเดยีวกนัของปทีผ่านมาในระดบัมากทีส่ดุ สวนธุรกจิขนสงเพือ่การทองเทีย่ว 
ผลประกอบการทรงตัวในทุกชวงเทศกาล คาดวาไตรมาส 1/2564 ผลประกอบการเกือบทุกประเภทของสถานประกอบการ จะลดลงมากเมื่อ 
เทียบกับเทศกาลเดียวกันของปอื่น ๆ โดยคาดวาเทศกาลปใหมผลประกอบการจะดีที่สุด ในสวนสวนสนุก/ธีมปารค คาดวาผลประกอบการจะ 
ดีที่สุด ในชวงเทศกาลวันเด็ก

ในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563 มีการเดินทางทองเที่ยว 
สาํหรบัชาวตางชาตทิีต่องไดรบัการตรวจลงตรานกัทองเทีย่วประเภท 
พิเศษ (Special Tourist VISA : STV)  4,266 คน10 

คาดวาในไตรมาส 4/2563 จะมีชาวตางชาติเดินทางเขา 
ประเทศไทยไมเกิน 8,000 คน ลดลงรอยละ 99.923 เมื่อเทียบกับ 
ชวงเดียวกันของปที่ผานมา และรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติใน 
ไตรมาส 4/2563 ประมาณ 1,000 ลานบาท ลดลงรอยละ 99.809 

คาดวาเมือ่สิน้ป 2563 ประเทศไทยมนีกัทองเทีย่วตางชาติ 
ทั้งปประมาณ 6.698 ลานคน ลดลงจากป 2562 รอยละ 83.221 
และคาดวามีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติทั้งป 2563 ประมาณ 
333,013 ลานบาท ลดลงจากป 2562 รอยละ 82.581 ทั้งนี้ขึ้นอยู 
กบันโยบายของรฐับาลในไตรมาสที ่4 (ทัง้นีต้วัเลขคาดการณจาํนวน 
นักทองเที่ยวเปนการคาดการณภายใตสถานการณที่ไมปกติ เนื่อง 
จากสถานการณการระบาดของโรคโควดิ-19 กระทบตอสถานการณ 
การทองเที่ยวในไตรมาสนี้)

จากการสาํรวจความคิดเห็นของผูประกอบการในอตุสาหกรรม 
ทองเที่ยวเกี่ยวกับผลประกอบการ (สถานการณการทองเที่ยว) 
พบวา คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการในไตรมาส 4/2563 ดีขึ้น 
จากไตรมาส 3/2563 เพียงเล็กนอย โดยขยับจาก 60 มาเปน 62 
เนื่องจากไตรมาสนี้ เปนฤดูกาลทองเที่ยว ในชวงตนไตรมาส 4 มี 
นักทองเที่ยวจํานวนมากเดินทางทองเท่ียวไปยังภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากตองการไปสัมผัสกับอากาศหนาว  
ทาํใหผูประกอบการในเมอืงหลกัทางภาคเหนอื ไดแก จงัหวดัเชยีงใหม 
เชยีงราย มผีลประกอบการทีด่ขีึน้มาก สวนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
ผลประกอบการจะดีขึ้นมากในเมืองหลักเชนเดียวกัน ไดแก จังหวัด 
เพชรบูรณ อุดรธานี นาน เลย แตอยางไรก็ตามพบวา นักทองเที่ยว 
สวนใหญก็ยังนิยมเดินทางทองเท่ียวในจังหวัดใกลเคียง โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งจังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ พบวาไตรมาส 
4/2563 มีนกัทองเทีย่วจํานวนมากกวาไตรมาสอืน่ นอกจากน้ีพบวา 
พฤติกรรมการทองเทีย่วของนกัทองเท่ียวภายในประเทศ ยังคงกระจกุ 
ตวัอยูในเมืองหลกั และแหลงทองเท่ียวสาํคัญ ๆ ของเมอืงหลกัไมกีแ่หง 
สวนจังหวัดทองเที่ยวที่พึ่งพาฐานลูกคาท่ีเปนนักทองเท่ียวตางชาติ  

ผลประกอบการยังคงทรงตัวมาอยางตอเนื่องจากไตรมาส 2/2563 
และพบวามกีารปดบรกิารชัว่คราวเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่จงัหวดั 
ชลบรุ ี(พทัยา) ภเูกต็ กระบี ่พงังา สรุาษฎรธาน ี(เกาะสมยุ) กรงุเทพ 
มหานคร พบวาสถานประกอบการมกีารเปดบรกิารตามปกตปิระมาณ 
รอยละ 50 และสวนใหญมกีารลดจาํนวนพนกังานลงประมาณรอยละ 
30-50 และลดเงินเดือนประมาณรอยละ 20-30 นอกจากนี้พบวา 
ในไตรมาสนี้มีแรงงานที่วางงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 โดยประมาณ 
ทัง้ป พบวามแีรงงานในภาคทองเทีย่วหรอืภาคบริการวางงานประมาณ 
1 ลานคน จากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการและประชาชน 
เกีย่วกบั “โครงการเราเทีย่วดวยกนั” พบวา ผูประกอบการ มคีวาม 
คิดเห็นวา ประสบความสําเร็จในระดับปานกลาง เนื่องจากในชวง 
ระยะเวลาเกือบ 6 เดือนที่มีโครงการนี้ มีการใชงบประมาณไปเพียง 
6-7 พันลานบาท จากงบประมาณที่ตั้งไวถึง 2.2 หมื่นลานบาท ยัง 
เหลืองบประมาณอีกประมาณ 1.5 หมื่นลานบาทที่ยังไมใช ในขณะ 
ที่ “โครงการคนละครึ่ง” ไดรับการตอบรับจากผูประกอบการและ 
ประชาชนทัว่ไปวาเปนโครงการท่ีดีมาก สามารถชวยเหลือผูประกอบการ  
รายยอยไดเปนอยางด ีสวนผูประกอบการดานการทองเทีย่ว ซึง่เปน 

7.2  การคาดการณสถานการณการทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 1/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ

บทสรุป

ปใหม

วันเด็ก

ตรุษจีน

มาฆบูชา

วาเลนไทน

50

47

47

47

47

59

59

59

59

59

65

60

60

60

53

62

65

58

58

58

รานอาหารโรงแรมบริการขนสง สถานบันเทิง

84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46

63

63

63

63

63

60

52

52

55

56

80

72

75

72

72

70

60

65

60

68

การคาดการณจํานวนและรายได
จากนักทองเที่ยวตางชาติ 8

ตารางที่ 1  การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ

ไตรมาส นักทองเที่ยว
2561

(ลานคน)

นักทองเที่ยว
2562

(ลานคน)

นักทองเที่ยว
2563p

(ลานคน)

อัตราการเติบโต
2563p

(รอยละ)

รายไดจาก 
การทองเที่ยว 

2561
(ลานบาท)

รายไดจาก
การทองเที่ยว 

2562 
(ลานบาท)

รายไดจาก
การทองเที่ยว

2563p

(ลานบาท)

อัตราการเติบโต
2563p

(รอยละ)

1
2
3
4

รวม

10.58
8.85
9.04
9.71

38.18

10.79                  
9.01                    
9.71                    

10.41
    39.92

6.69
0 
0 

0.008
6.698

-38
-100 
-100 

- 99.923 
- 83.221 

544,288
386,685
450,563
494,601

1,876,137

518,998
388,705
479,516
524,587

1,911,807

332,013
0 
0 

1,000 
333,013

-40.4
-100
-100 

-99.809
-82.581

p

p

p

p

p

p

p

p

หมายเหตุ :   p แทน คาคาดการณโดยผูวิจัย โดยใชทศนิยม 3 ตําแหนง
 - จากขอมูลลาสุดของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563)

10 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563
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กลุมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 มากกวา 
ธรุกจิกลุมอืน่ ๆ และระยะเวลายาวนาน กลบัไดรบัการชวยเหลอืท่ีชา 
ไมวาจะเปนการชวยผูประกอบการใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนใน 
ระบบสถาบันการเงิน หรือโครงการ “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” 
ทําใหขณะนี้สถานประกอบการดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจ 
โรงแรม บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจขนสงเพื่อการทองเที่ยว สวนนํ้า 
สวนสนุก ธุรกิจสปา/นวดเพื่อสุขภาพ มีการลดตนทุนในการ 
ประกอบกจิการโดยวธิกีารตาง ๆ  ไมวาจะเปนการลดจาํนวนพนกังาน 
ลดชัว่โมงการทาํงาน ลดเงนิเดอืน จนทาํใหมแีรงงานทีถู่กใหออกจาก 
การจางงานจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ผูประกอบการจึงตองการให 
งบประมาณจาก “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” สามารถเขาถึงสถาน 
ประกอบการรวดเร็วขึ้น โดยใหประชาชนสามารถใชงานไดงายเชน 

เดียวกับ “โครงการคนละครึ่ง” สวนการสํารวจความคิดเห็นของ 
ผูประกอบการและประชาชนทัว่ไป ตอความพรอมในการเปดประเทศ 
เพื่อรับนักทองเที่ยวตางชาติ พบวา ในไตรมาสนี้ประชาชนมีความ 
พรอมในการตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติมากขึ้น โดยประชาชน 
รอยละ 60 มีความคิดเห็นวาควรเปดประเทศ โดยเริ่มจากประเทศ 
ที่มีความเสี่ยงตํ่า โดยเริ่มจากประเทศจีนกอน สวนดัชนีคาดการณ 
สถานการณทองเที่ยวในไตรมาส 1/2564 อยูที่ 53 ซึ่งคาดวา 
สถานการณทองเทีย่วในไตรมาส 1/2564 ตํา่กวาภาวะปกตใินระดบั 
มาก โดยคาดวาสถานการณทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดีที่สุด เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 นอยที่สุด สวน 
กรงุเทพมหานคร สถานการณทองเทีย่วแยทีสุ่ด และคาดวา ผลประกอบ 
การในทุกประเภทธุรกิจมีแนวโนมลดลงจากไตรมาส 4/2563

9.1  ขอเสนอแนะตอภาครัฐ

ขอเสนอแนะ9
จากสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตั้งแตไตรมาสแรกของป 

2563 ประกอบกบัสถานการณการเมอืงไทยทีท่วคีวามรนุแรงในชวง 
ไตรมาสที ่4 และพืน้ฐานเศรษฐกิจกอนสถานการณไวรสั COVID-19 
ทีอ่อนแอมาก สะทอนความเปราะบางของเศรษฐกจิไทยทีพ่ึง่พาการ 
ทองเทีย่วและการคากบัตางประเทศมากเกนิไป เมือ่ไดรบัผลกระทบ 
ทีร่นุแรงจากการแพรระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 จงึทาํใหระบบ 
เศรษฐกจิของไทยตัง้รับตอการเปลีย่นแปลงไมทนั ในไตรมาส 4/2563 
เริ่มมีขาวเชิงบวกของตลาดของนักทองเที่ยวตางชาติ เมื่อมีการฉีด 
วัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ในหลายประเทศ แตผลของการใชวัคซีน 
ปองกันโรคโควิด-19 ยังตองติดตามวาสามารถปองกันไดตลอดไป 
หรอืไม หรอืปองกนัไดนานกีเ่ดอืน ตองมกีารฉดีซํา้ไปเรือ่ย ๆ  หรอืไม 
ในกรณีทีเ่ชือ้ไวรสัมกีารกลายพนัธุ ดงันัน้ผลของการฉดีวัคซนีปองกนั 
โรคโควิด-19 จะเปนตัวแปรสําคัญตอทิศทางการดําเนินนโยบาย 
การเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้ง 
ของประเทศไทยดวย คาดวาทศิทางของจาํนวนนกัทองเทีย่วตางชาติ

เที่ยวไทยในป 2564 ยังอยูในระดับตํ่า เนื่องจากสภาพแวดลอมของ 
ตลาดทองเทีย่วยงัมหีลายปจจยัทีต่องตดิตาม โดยเฉพาะสถานการณ 
การระบาดของโควิด-19 ทั้งในและนอกประเทศ 

ดังนั้น ในป 2564-2565 สถานการณการทองเท่ียวของ 
นักทองเท่ียวตางชาติคงยังไมสามารถกลับมาสูภาวะใกลเคียงระดับ 
ปกติ ภาครัฐตองใหความสําคัญเรื่องการจางงานและการปดกิจการ 
ของธุรกิจใหมากขึ้น โดยเฉพาะผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
การทองเทีย่วและแรงงานในภาคบริการ ซึง่เปนกลุมทีไ่ดรบัผลกระทบ   
จากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 กลุมแรก และไดรบัผลกระทบ 
ยาวนานทีส่ดุ แตไดรับการเยยีวยาและชวยเหลอืชาทีส่ดุ ประเทศไทย 
จําเปนตองมีแผนในการเตรียมรับมือกับผลกระทบตอกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประเทศ รวมทั้งการแกปญหาดาน 
เศรษฐกิจที่ไมสามารถคาดเดาไดวา ผลกระทบครั้งนี้จะมีความรุน 
แรงมากนอยขนาดไหน ในอีก 2-3 ปขางหนา

การปองกันการระบาดรอบใหมของโรคโควิด-19
เพิ่มมาตรการและความเขมงวดเพื่อปองกันการลักลอบเขา

เมอืงอยางผดิกฎหมาย และมีมาตรการการลงโทษอยางรนุแรงสําหรับ 
แรงงานตางดาว ผูประกอบการ และเจาหนาที่ของรัฐ ที่ลักลอบนํา 
แรงงานผิดกฎหมายเขาประเทศ และมีบทลงโทษสําหรับผูวาจางที่ 
มีลูกจางติดโรคโควิด-19 จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการรักษา 
โรคโควิด-19 ใหแกลูกจางเอง

นโยบายดานการทองเที่ยว
1) เพิ่มงบประมาณในโครงการ “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” โดย 
มีมาตรการดังนี้ 

 ขยายเวลาในโครงการไปจนถงึสิน้ป 2564 และขยายประเภท 
ธุรกิจที่ประชาชนสามารถใชสิทธิ์ไดใหมากขึ้น เชน โรงแรม/ที่พัก  
สายการบิน บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจสปา/นวด ธุรกิจรถเชา รถแท็กซี่  
สวนสนุก/ธีมปารค สถานบันเทิง

 ปรับปรุงวิธีการใชสิทธิ์ใหเม็ดเงินเขาถึงผูประกอบการเร็วขึ้น  
เพื่อรักษาการจางงานในภาคบริการเอาไว โดยใชวิธีการเดียวกันกับ 
“โครงการคนละครึ่ง” (รัฐบาลเติมเงินใน Application เปาตังให 
ประชาชนทองเที่ยวประมาณ 7,000-10,000 บาท/คน เพื่อใชลด 
คาสินคา/บริการ ในธุรกิจกลุมเปาหมาย โดยวันหยุดสุดสัปดาหและ 
วันหยุดนักขัตฤกษลดไดรอยละ 40 วันธรรมดาลดไดรอยละ 50)
2)  เตรียมการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติที่กําลังจะเดินทางเขา 
มาทองเที่ยวในปลายป 2564 โดยมีมาตรการดังนี้

 สนับสนุนการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวประเภท STV ที่ 
ยังไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19  โดยตองมีการกักตัว 
14 วัน ในโรงแรม รีสอรท ฟารมสเตย ที่มีพื้นที่ใหนักทองเที่ยวที่กัก 
ตัว สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อผอนคลายได  

 สนับสนุนการทองเทีย่ว Inbound สําหรบันกัทองเทีย่วตางชาติ 
ท่ีไดรบัการฉีดวคัซนีปองกนัโรคโควดิ-19 แลว โดยไมตองมกีารกกัตวั 

 ในการนาํเทีย่วตองใหบรษิทันาํเทีย่วขออนญุาตตอ ศบค. และ 
แจงเสนทางการทองเที่ยวที่ชัดเจน และควบคุมใหนักทองเที่ยวอยู 
ในเสนทางการทองเท่ียวอยางเครงครดั และม ี Application ตดิตาม 
เสนทางตลอดการทองเที่ยว

 สงเสรมิใหชมุชนทีม่วีสิาหกจิดานการทองเทีย่ว เชน ปางชาง 
ในจังหวัดตาง ๆ  กลุมทองเที่ยวทางทะเลในจังหวัด ชลบุรี ระยอง 
ตราด ภูเก็ต กระบี่ พังงา สตูล สามารถรับนักทองเที่ยว FIT ที่ไดรับ 
การฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 แลว มาทองเที่ยวในพื้นที่ได โดย 
ตองลงทะเบยีนขออนญุาตจาก ศบค. และตองมีการดแูลนกัทองเทีย่ว 
ตามมาตรฐานที่ ศบค. กําหนด
3) การกระตุนตลาดนักทองเที่ยวตางชาติโดยการมีศูนยประสาน 
งานในตางประเทศ เพือ่ใหนกัทองเท่ียวตางชาตไิดรับขอมลูทีถ่กูตอง 
เกี่ยวกับมาตรการการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศ เน่ืองจาก 
ปจจุบันขอมูลบนโลกออนไลน ยังมีความสับสนในขอมูลการเปดรับ
นักทองเที่ยวตางชาติของไทย  

4) จดัแผนกระตุนตลาดการทองเทีย่วในประเทศอยางเขมขน เชน 
การเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมในเมืองหลัก สนับสนุนการปรับ 
สไตลพักผอนหยอนใจเปนสไตลการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ดวยการ 
กระตุนใหเกิดการจัดการประชุม สัมมนาในตางจังหวัด เพื่อกระจาย 
รายไดจากการเดินทางและสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ

นโยบายดานเศรษฐกิจ
1) จัดสรรงบประมาณจัดตั้งกองทุนเพ่ือรับซ้ือสินทรัพยมาพัก 
ชั่วคราว (Asset Warehousing) เพ่ือชวยเหลอืและประคบัประคอง 
ผูประกอบการทีมี่ปญหาดานความสามารถในการชําระหนีกั้บธนาคาร
2) พักชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ย ใหผูประกอบการในอุตสาห 
กรรมการทองเที่ยวอยางนอย 1 ป 
3) ลดคาใชจายดานพนักงานดวยการสนับสนุนเงนิคาจางคร่ึงหนึง่ 
(ไมเกิน 7,500 บาทตอคนตอเดือน) ไมนอยกวา 1 ป
4) จดัใหมกีารอบรมแรงงานในอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว เพือ่เพิม่ 
ทกัษะเกา (reskill) และเสรมิทกัษะใหมทีจ่าํเปน (upskill) แบบมี 
เบี้ยเลี้ยงหรือการจางงาน เพื่อชะลอการเลิกจางงานและปรับฐาน 
ความรูความชํานาญของแรงงานเพ่ือรองรับการเปดการทองเที่ยว 
อีกครั้ง

1) เตรยีมแผนความตอเนือ่งทางธรุกจิ (BCP: Business Continuity 
Plan) เพื่อเตรียมตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติที่มีการฉีดวัคซีนปอง 
กันโรคโควิด-19 แลว คาดวาจะเริ่มเขามาไดในไตรมาส 3/2564 
2) เตรียมแผนรองรับในกรณีท่ีมีการตดิเชือ้โควิด-19 ข้ึน ในสถาน 
ประกอบการ ดวยการรางกระบวนการ ขั้นตอน และเตรียมความ 
พรอมระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อรับมือและปองกันปญหา 
ตาง ๆ จากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจจะเขามาได  
3) ลดการสมัผัสดวยทางเลอืกการจายเงนิออนไลน อยาง E-wallet 
หรือการขายดวยระบบ POS
4) ใหความสําคัญกับแบรนดิ้ง (Branding) เชน บอกตอเรื่องราว 
ดี ๆ กับลูกคาสมาชิกและลูกคาประจําเพื่อขอบคุณ และสรางความ 
หวงใยตอลูกคา  
5) วางแผนกลยุทธทางการตลาดทางโซเชียลมีเดีย เชน สราง 
แคมเปญเพื่อเพิ่มยอดขายและประชาสัมพันธรานคา โดยสงขอมูล 
ตาง ๆ ตรงไปถงึกลุมเปาหมายดวย SMS QR Coupon เพ่ือดงึลกูคา 
เกาใหกลับมาใชบริการซ้ํา หรือสงขอความเพื่อแจงโปรโมชั่นไปยัง 
กลุมลูกคา เปนตน 
6) รกัษาฐานลกูคาเกา โดยเฉพาะธุรกจิโรงแรม/ทีพ่กั โดยเกบ็ขอมลู 
และพฤตกิรรมของลกูคาไวอยางละเอยีด ซึง่สามารถนาํขอมลูเหลานี้ 
ไปตอยอดทางการตลาดไดอีกมากมาย เชน ตอยอดทําการตลาด 
แบบเฉพาะเจาะจง (Personalize Marketing) ชวยใหแบรนดเขา 
ถึงและเขาใจลูกคาไดมากยิ่งขึ้น

9.2  ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ
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กลุมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 มากกวา 
ธรุกจิกลุมอืน่ ๆ และระยะเวลายาวนาน กลบัไดรบัการชวยเหลอืท่ีชา 
ไมวาจะเปนการชวยผูประกอบการใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนใน 
ระบบสถาบันการเงิน หรือโครงการ “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” 
ทําใหขณะนี้สถานประกอบการดานการทองเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจ 
โรงแรม บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจขนสงเพื่อการทองเที่ยว สวนนํ้า 
สวนสนุก ธุรกิจสปา/นวดเพื่อสุขภาพ มีการลดตนทุนในการ 
ประกอบกจิการโดยวธิกีารตาง ๆ ไมวาจะเปนการลดจาํนวนพนกังาน 
ลดชัว่โมงการทาํงาน ลดเงนิเดอืน จนทาํใหมแีรงงานทีถ่กูใหออกจาก 
การจางงานจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ผูประกอบการจึงตองการให 
งบประมาณจาก “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” สามารถเขาถึงสถาน 
ประกอบการรวดเร็วขึ้น โดยใหประชาชนสามารถใชงานไดงายเชน 

เดียวกับ “โครงการคนละคร่ึง” สวนการสํารวจความคิดเห็นของ 
ผูประกอบการและประชาชนทัว่ไป ตอความพรอมในการเปดประเทศ 
เพื่อรับนักทองเที่ยวตางชาติ พบวา ในไตรมาสนี้ประชาชนมีความ 
พรอมในการตอนรับนักทองเท่ียวตางชาติมากขึ้น โดยประชาชน 
รอยละ 60 มีความคิดเห็นวาควรเปดประเทศ โดยเริ่มจากประเทศ 
ที่มีความเสี่ยงตํ่า โดยเริ่มจากประเทศจีนกอน สวนดัชนีคาดการณ 
สถานการณทองเท่ียวในไตรมาส 1/2564 อยูที่ 53 ซึ่งคาดวา 
สถานการณทองเทีย่วในไตรมาส 1/2564 ตํา่กวาภาวะปกตใินระดบั 
มาก โดยคาดวาสถานการณทองเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดีที่สุด เนื่องจากมีการระบาดของโรคโควิด-19 นอยที่สุด สวน 
กรงุเทพมหานคร สถานการณทองเทีย่วแยทีส่ดุ และคาดวา ผลประกอบ 
การในทุกประเภทธุรกิจมีแนวโนมลดลงจากไตรมาส 4/2563

9.1  ขอเสนอแนะตอภาครัฐ

ขอเสนอแนะ9
จากสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแตไตรมาสแรกของป 

2563 ประกอบกบัสถานการณการเมอืงไทยทีท่วคีวามรนุแรงในชวง 
ไตรมาสที ่4 และพืน้ฐานเศรษฐกิจกอนสถานการณไวรสั COVID-19 
ทีอ่อนแอมาก สะทอนความเปราะบางของเศรษฐกจิไทยทีพ่ึง่พาการ 
ทองเทีย่วและการคากบัตางประเทศมากเกนิไป เมือ่ไดรบัผลกระทบ 
ทีร่นุแรงจากการแพรระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 จงึทาํใหระบบ 
เศรษฐกจิของไทยตัง้รับตอการเปลีย่นแปลงไมทนั ในไตรมาส 4/2563 
เริ่มมีขาวเชิงบวกของตลาดของนักทองเที่ยวตางชาติ เม่ือมีการฉีด 
วัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ในหลายประเทศ แตผลของการใชวัคซีน 
ปองกันโรคโควิด-19 ยังตองติดตามวาสามารถปองกันไดตลอดไป 
หรอืไม หรอืปองกนัไดนานกีเ่ดอืน ตองมกีารฉดีซํา้ไปเรือ่ย ๆ  หรอืไม 
ในกรณีทีเ่ชือ้ไวรสัมกีารกลายพนัธุ ดงันัน้ผลของการฉดีวัคซนีปองกนั 
โรคโควิด-19 จะเปนตัวแปรสําคัญตอทิศทางการดําเนินนโยบาย 
การเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก รวมทั้ง 
ของประเทศไทยดวย คาดวาทศิทางของจาํนวนนกัทองเทีย่วตางชาติ

เที่ยวไทยในป 2564 ยังอยูในระดับตํ่า เนื่องจากสภาพแวดลอมของ 
ตลาดทองเทีย่วยงัมหีลายปจจยัทีต่องตดิตาม โดยเฉพาะสถานการณ 
การระบาดของโควิด-19 ทั้งในและนอกประเทศ 

ดังน้ัน ในป 2564-2565 สถานการณการทองเที่ยวของ 
นักทองเท่ียวตางชาติคงยังไมสามารถกลับมาสูภาวะใกลเคียงระดับ 
ปกติ ภาครัฐตองใหความสําคัญเรื่องการจางงานและการปดกิจการ 
ของธุรกิจใหมากข้ึน โดยเฉพาะผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
การทองเทีย่วและแรงงานในภาคบริการ ซ่ึงเปนกลุมทีไ่ดรบัผลกระทบ   
จากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 กลุมแรก และไดรบัผลกระทบ 
ยาวนานทีส่ดุ แตไดรับการเยยีวยาและชวยเหลอืชาทีส่ดุ ประเทศไทย 
จําเปนตองมีแผนในการเตรียมรับมือกับผลกระทบตอกิจกรรมทาง 
เศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของประเทศ รวมทั้งการแกปญหาดาน 
เศรษฐกิจที่ไมสามารถคาดเดาไดวา ผลกระทบครั้งนี้จะมีความรุน 
แรงมากนอยขนาดไหน ในอีก 2-3 ปขางหนา

การปองกันการระบาดรอบใหมของโรคโควิด-19
เพิ่มมาตรการและความเขมงวดเพื่อปองกันการลักลอบเขา

เมอืงอยางผดิกฎหมาย และมีมาตรการการลงโทษอยางรนุแรงสําหรับ 
แรงงานตางดาว ผูประกอบการ และเจาหนาที่ของรัฐ ที่ลักลอบนํา 
แรงงานผิดกฎหมายเขาประเทศ และมีบทลงโทษสําหรับผูวาจางที่ 
มีลูกจางติดโรคโควิด-19 จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการรักษา 
โรคโควิด-19 ใหแกลูกจางเอง

นโยบายดานการทองเที่ยว
1) เพิ่มงบประมาณในโครงการ “โครงการเราเที่ยวดวยกัน” โดย 
มีมาตรการดังนี้ 

 ขยายเวลาในโครงการไปจนถงึสิน้ป 2564 และขยายประเภท 
ธุรกิจที่ประชาชนสามารถใชสิทธิ์ไดใหมากขึ้น เชน โรงแรม/ที่พัก  
สายการบิน บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจสปา/นวด ธุรกิจรถเชา รถแท็กซี่  
สวนสนุก/ธีมปารค สถานบันเทิง

 ปรับปรุงวิธีการใชสิทธิ์ใหเม็ดเงินเขาถึงผูประกอบการเร็วขึ้น  
เพื่อรักษาการจางงานในภาคบริการเอาไว โดยใชวิธีการเดียวกันกับ 
“โครงการคนละครึ่ง” (รัฐบาลเติมเงินใน Application เปาตังให 
ประชาชนทองเที่ยวประมาณ 7,000-10,000 บาท/คน เพื่อใชลด 
คาสินคา/บริการ ในธุรกิจกลุมเปาหมาย โดยวันหยุดสุดสัปดาหและ 
วันหยุดนักขัตฤกษลดไดรอยละ 40 วันธรรมดาลดไดรอยละ 50)
2)  เตรียมการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติที่กําลังจะเดินทางเขา 
มาทองเที่ยวในปลายป 2564 โดยมีมาตรการดังนี้

 สนับสนุนการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวประเภท STV ที่ 
ยังไมไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19  โดยตองมีการกักตัว 
14 วัน ในโรงแรม รีสอรท ฟารมสเตย ที่มีพื้นที่ใหนักทองเที่ยวที่กัก 
ตัว สามารถทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อผอนคลายได  

 สนับสนุนการทองเทีย่ว Inbound สําหรบันกัทองเทีย่วตางชาติ 
ทีไ่ดรบัการฉดีวคัซนีปองกนัโรคโควดิ-19 แลว โดยไมตองมกีารกกัตวั 

 ในการนาํเทีย่วตองใหบรษิทันาํเทีย่วขออนญุาตตอ ศบค. และ 
แจงเสนทางการทองเที่ยวที่ชัดเจน และควบคุมใหนักทองเที่ยวอยู 
ในเสนทางการทองเท่ียวอยางเครงครดั และม ี Application ตดิตาม 
เสนทางตลอดการทองเที่ยว

 สงเสรมิใหชมุชนทีม่วีสิาหกจิดานการทองเทีย่ว เชน ปางชาง 
ในจังหวัดตาง ๆ  กลุมทองเที่ยวทางทะเลในจังหวัด ชลบุรี ระยอง 
ตราด ภูเก็ต กระบี่ พังงา สตูล สามารถรับนักทองเที่ยว FIT ที่ไดรับ 
การฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 แลว มาทองเที่ยวในพื้นที่ได โดย 
ตองลงทะเบยีนขออนญุาตจาก ศบค. และตองมีการดแูลนกัทองเทีย่ว 
ตามมาตรฐานที่ ศบค. กําหนด
3) การกระตุนตลาดนักทองเที่ยวตางชาติโดยการมีศูนยประสาน 
งานในตางประเทศ เพ่ือใหนกัทองเทีย่วตางชาตไิดรับขอมลูทีถ่กูตอง 
เกี่ยวกับมาตรการการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศ เน่ืองจาก 
ปจจุบันขอมูลบนโลกออนไลน ยังมีความสับสนในขอมูลการเปดรับ
นักทองเที่ยวตางชาติของไทย  

4) จดัแผนกระตุนตลาดการทองเทีย่วในประเทศอยางเขมขน เชน 
การเพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมในเมืองหลัก สนับสนุนการปรับ 
สไตลพักผอนหยอนใจเปนสไตลการทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ดวยการ 
กระตุนใหเกิดการจัดการประชุม สัมมนาในตางจังหวัด เพื่อกระจาย 
รายไดจากการเดินทางและสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ

นโยบายดานเศรษฐกิจ
1) จัดสรรงบประมาณจัดตั้งกองทุนเพื่อรับซื้อสินทรัพยมาพัก 
ชั่วคราว (Asset Warehousing) เพือ่ชวยเหลือและประคบัประคอง 
ผูประกอบการทีมี่ปญหาดานความสามารถในการชําระหนีกั้บธนาคาร
2) พักชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ย ใหผูประกอบการในอุตสาห 
กรรมการทองเที่ยวอยางนอย 1 ป 
3) ลดคาใชจายดานพนักงานดวยการสนับสนุนเงนิคาจางคร่ึงหนึง่ 
(ไมเกิน 7,500 บาทตอคนตอเดือน) ไมนอยกวา 1 ป
4) จดัใหมกีารอบรมแรงงานในอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว เพือ่เพิม่ 
ทกัษะเกา (reskill) และเสรมิทกัษะใหมทีจ่าํเปน (upskill) แบบมี 
เบี้ยเลี้ยงหรือการจางงาน เพื่อชะลอการเลิกจางงานและปรับฐาน 
ความรูความชํานาญของแรงงานเพื่อรองรับการเปดการทองเที่ยว 
อีกครั้ง

1) เตรยีมแผนความตอเนือ่งทางธรุกจิ (BCP: Business Continuity 
Plan) เพื่อเตรียมตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติที่มีการฉีดวัคซีนปอง 
กันโรคโควิด-19 แลว คาดวาจะเริ่มเขามาไดในไตรมาส 3/2564 
2) เตรยีมแผนรองรบัในกรณทีีมี่การตดิเชือ้โควิด-19 ข้ึน ในสถาน 
ประกอบการ ดวยการรางกระบวนการ ขั้นตอน และเตรียมความ 
พรอมระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจ เพื่อรับมือและปองกันปญหา 
ตาง ๆ จากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจจะเขามาได  
3) ลดการสมัผสัดวยทางเลอืกการจายเงนิออนไลน อยาง E-wallet 
หรือการขายดวยระบบ POS
4) ใหความสําคัญกับแบรนดิ้ง (Branding) เชน บอกตอเรื่องราว 
ดี ๆ กับลูกคาสมาชิกและลูกคาประจําเพื่อขอบคุณ และสรางความ 
หวงใยตอลูกคา  
5) วางแผนกลยุทธทางการตลาดทางโซเชียลมีเดีย เชน สราง 
แคมเปญเพื่อเพิ่มยอดขายและประชาสัมพันธรานคา โดยสงขอมูล 
ตาง ๆ ตรงไปถงึกลุมเปาหมายดวย SMS QR Coupon เพือ่ดงึลกูคา 
เกาใหกลับมาใชบริการซ้ํา หรือสงขอความเพื่อแจงโปรโมชั่นไปยัง 
กลุมลูกคา เปนตน 
6) รกัษาฐานลกูคาเกา โดยเฉพาะธุรกจิโรงแรม/ทีพ่กั โดยเกบ็ขอมลู 
และพฤตกิรรมของลกูคาไวอยางละเอยีด ซึง่สามารถนาํขอมลูเหลานี้ 
ไปตอยอดทางการตลาดไดอีกมากมาย เชน ตอยอดทําการตลาด 
แบบเฉพาะเจาะจง (Personalize Marketing) ชวยใหแบรนดเขา 
ถึงและเขาใจลูกคาไดมากยิ่งขึ้น

9.2  ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ
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ผูที่สนใจสามารถติดตามขาวสารโครงการไดที่เวปไซต www.thailandtourismcouncil.org
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.)

E-mail: Info@thailandtourismcouncil.org

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยคํานวณจากผลการสํารวจตัวแทนผูประกอบการเอกชนเกี่ยวของกับการ 
ทองเที่ยว โดยเปนการสํารวจรายไตรมาสและรายป เพื่อประโยชนตอผูประกอบการและผูวางแผนนโยบาย ในการสรุปผลสํารวจดัชนีความ 
เชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยยังแยกไดตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ 

การคํานวณดัชนี กระทําโดยการถามคําถามผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวทุก ๆ ไตรมาส โดยใชคําถามหลักตาม 
แนวทางของ World Tourism Organization (UNWTO) ไดแก

•  ทานประเมินผลการประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสนี้ อยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปอื่น ๆ  
•  ทานคาดวาผลประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสหนา จะเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปอื่น ๆ  
ทัง้นี ้ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลอืกคาํตอบไดจาก : ลดลงมาก (0), ลดลง (50), เหมือนเดมิ (100), ดขีึน้ (150), หรอื ดีขึน้มาก (200) 

จากนั้นจึงนําผลที่ไดไปหาคาเฉลี่ยก็จะไดคาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย

การแปลผล

คาดัชนีความเชื่อมั่น 0-50 ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปของปอื่น ๆ ในระดับมากที่สุด 

ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุด

คาดัชนีความเชื่อมั่น 51-80 ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปของปอื่น ๆ ในระดับมาก 

ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับตํ่ากวาปกติมาก  

คาดัชนีความเชื่อมั่น 80-99 ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปของปอื่น ๆ

ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับตํ่ากวาปกติ

คาดัชนีความเชื่อมั่น 100 ถือวาผลประกอบการไมแตกตางจากชวงระยะเดียวกันของปอื่น ๆ

ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับปกติ

คาดัชนีความเชื่อมั่น 101-150 ถือวาผลประกอบการดีกวาชวงระยะเดียวกันของปอื่น ๆ

ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับดีขึ้นกวาระดับปกติ

คาดัชนีความเชื่อมั่น 151-180 ถือวาผลประกอบการดีกวาชวงระยะเดียวกันของปอื่น ๆ ในระดับมาก

ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับดีขึ้นกวาระดับปกติมาก

คาดัชนีความเชื่อมั่น 181-200 ถือวาผลประกอบการดีกวาชวงระยะเดียวกันของปอื่น ๆ  ในระดับมากที่สุด 

ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับดีขึ้นกวาระดับปกติมากมากที่สุด

นอกจากนีย้งัมคีาํถามปลายเปด เพือ่ใหผูประกอบการไดแสดงความคดิเหน็ตอสถานการณการทองเทีย่ว เพือ่นาํมาประกอบการวเิคราะห 
ขอมูลอีกดวย

สาํหรับการสาํรวจความเชือ่มัน่ผูประกอบการในไตรมาสที ่4 ป 2563 นี ้มกีารดาํเนนิการสาํรวจ 2 ชวง คือ 11 พฤศจกิายน - 10 ธันวาคม 
2563 ซึ่งเปนชวงกอนที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม และ ครั้งที่ 2 ชวง 24-29 ธันวาคม 2563 ซึ่งเปนชวงที่มีการระบาดของโรค 
โควดิ-19 ระลอกใหม เกดิข้ึนแลว โดยมตีวัแทนผูประกอบการเอกชนทีเ่กีย่วของกบัธรุกจิทองเท่ียวตอบแบบสอบถามรอบแรกท้ังหมด 785 ราย  
และเก็บเพิ่มรอบ 2 อีก 235 ราย สวนการสํารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทย ดําเนินการสํารวจกอนที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 
ระลอกใหม ระหวางวันที่ 11 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2563 มีผูตอบแบบสอบถามเปนนักทองเที่ยวชาวไทยทั้งหมด 1,444 ราย 

ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4/2563 ไดมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนผูประกอบการที่ใชในการสํารวจ เพื่อใหสามารถสะทอนสถานการณธุรกิจการ 
ทองเที่ยวในประเทศที่เกิดขึ้นจริงมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มสัดสวนผูประกอบการธุรกิจสวนสนุก/ธีมพารค และธุรกิจสถานบันเทิง นอกจากนี้ยังมีการ 
ปรับสัดสวนผูประกอบการในแตละภูมิภาคใหมีความเหมาะสมมากขึ้น
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โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหง 
ประเทศไทย (สทท.) และคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสะทอน 
สถานการณทองเที่ยวปจจุบัน คาดการณสถานการณทองเที่ยวที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (รายไตรมาส) และเผย 
แพรใหทุกภาคสวนไดรับรู เพื่อเปนขอมูลใหแกผูประกอบการและภาครัฐเตรียมความพรอมรับมือกับความเปลี่ยน 
แปลงที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถนําขอมูลไปใชในการประกอบการตัดสินใจวางแผนดานการลงทุน 
ดานกําลังคน และดานอื่น ๆ ตอไป

การศึกษาแบงออกเปน 9  สวน ไดแก

1. ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสหนา
2. ผลการสาํรวจดชันคีวามเช่ือมัน่ผูประกอบการธรุกิจทองเทีย่ว และผลการวิเคราะหสถานการณทองเทีย่ว 
   ปจจุบันในมุมมองของผูประกอบการ นักทองเที่ยว และนักวิชาการ
3. การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 4/2563
4. ผลการสํารวจการวางแผนทองเที่ยวของประชาชน ในไตรมาส 1/2564
5. ความคิดเห็นของประชาชนและผูประกอบการเกี่ยวกับนโยบายการเปดประเทศเพื่อรับนักทองเที่ยว 
   ตางชาติที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตขางหนา 
6. การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการเราเที่ยวดวยกัน
7. การคาดการณสถานการณการทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 1/2564
8. การคาดการณจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ
9. ขอเสนอแนะ

การอานคาดัชนี

ดัชนีความเชื่อมั่นมีคาอยูระหวาง 0 – 200 โดย

 คาดัชนีสูงกวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยว

 ดีกวา ชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีเทากับ 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยว

 เหมือนกัน กับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีตํ่ากวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยว

 แยกวา ชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
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