


TOURISM SITUATION AND FORECAST OF 

TOURISTS’ BEHAVIOR AND CONFIDENCE

INDEX OF THAILAND’S TOURISM INDUSTRY

โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
แหงประเทศไทย (สทท.) และคณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั โดยมจีดุมุงหมายเพือ่ 
สะทอนสถานการณทองเทีย่วปจจบุนั คาดการณสถานการณทองเทีย่วทีกํ่าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต (รายไตรมาส) 
และเผยแพรใหทุกภาคสวนไดรับรู  เพื่อเปนขอมูลใหแกผูประกอบการและภาครัฐเตรียมความพรอมรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น  นอกจากนี้ ยังสามารถนําขอมูลไปใชในการประกอบการตัดสินใจวางแผน 
ดานการลงทุน ดานกําลังคน และดานอื่น ๆ ตอไป

การศึกษาแบงออกเปน 10 สวน ไดแก
 1. ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสนี้   
 2. ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสหนา 
 3. ผลการสํารวจความเชื่อมั่นของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย
 4. การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาสนี้
 5. ความคดิเหน็ของผูประกอบการเกีย่วกบัการควบคมุการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ตอไปในอนาคต
 6. ความคิดเห็นของผูประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการรองรับ 
  นักทองเที่ยวในป 2564
 7. ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยดานการทองเที่ยวในไตรมาสหนา
 8. การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาสหนา
 9. การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 
 10. ขอเสนอแนะ

การอานคาดัชนี

ดัชนีความเชื่อมั่นมีคาอยูระหวาง 0 – 200 โดย

 คาดัชนีสูงกวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยวดีกวา

 ชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีเทากับ 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยวเหมือนกัน

 กับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีตํ่ากวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยว

 แยกวาชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   1

11

•  คาดวาสถานการณทองเที่ยวในไตรมาส 3/2564 ภาคเหนือและภาคใตมีสถานการณทองเที่ยวแยกวาภูมิภาคอื่น 
 เนือ่งจากผูประกอบการกงัวลเกีย่วกบัการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ทีย่ดืเยือ้ และยงัไมสามารถควบคุมได

•  ไตรมาส 2/2564 ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่เปดบริการตามปกติมีเพียงรอยละ 50 ลดลงจากไตรมาส 
 1/2564 รอยละ 17 ปดกิจการชัว่คราวรอยละ 36 เพิม่ข้ึนรอยละ 22 และ ปดกิจการถาวรรอยละ 4 เพ่ิมข้ึน
 รอยละ 1 

• ในไตรมาสนี้ รอยละ 68 ของสถานประกอบการทองเที่ยวมีจํานวนพนักงานเหลืออยูไมเกิน รอยละ 50

• ในไตรมาสนี้ รอยละ 60 ของสถานประกอบการทองเที่ยวจายเงินเดือนหรือคาจางแกพนักงานไมเกินรอยละ 50 
 จากที่เคยจาย
 
• ในไตรมาสนี้ รอยละ 75 ของสถานประกอบการทองเที่ยวมีรายไดไมเกินรอยละ 10 เมื่อเทียบกับตอนที่ 
 สถานการณปกติ 

• ในไตรมาสนี้ รอยละ 82 ของโรงแรมทั่วประเทศมีอัตราการเขาพัก ไมเกินรอยละ 10

• รอยละ 74 ของสถานประกอบการ (ที่เปดบริการในไตรมาสนี้) มีเงินใชไดไมเกิน 6 เดือน  นั่นหมายความวา 
 ถากจิกรรมทางเศรษฐกจิยงัไมดขีึน้กวาไตรมาสนี ้คาดวาอกี 6 เดือนขางหนา จะมสีถานประกอบการทีเ่ก่ียวเนือ่ง 
 กับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เหลืออยูประมาณรอยละ 13 ของทั้งประเทศเทานั้น
   
• รอยละ 73 ของสถานประกอบการทองเทีย่วตองการกูเงินเพ่ือใชในการ Restart ธรุกิจในวงเงินไมเกิน 3 ลานบาท     

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว

ในไตรมาสที่ 2/2564 เทากับ 11
สะทอนสถานการณทองเที่ยวอยูในระดับที่

ตํ่ากวาปกติมากที่สุด  

และแยกวาไตรมาสที่ผานมาในระดับมาก

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 

ในไตรมาสที่ 3/2564 เทากับ 33
สะทอนใหเห็นวาผูประกอบการคาดวาผลประกอบการในไตรมาสหนา

จะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้เล็กนอย

และสถานการณทองเที่ยวยังคงอยูในระดับที่

ตํ่ากวาปกติมากที่สุด
33



ภาพที่ 1 อัตราการเขาพักแรมกอนมีการระบาดระลอก 2 และขณะมีการระบาดระลอก 2

ภาพที่ 2  เปรียบเทียบจํานวนผูติดเชื้อรายวันจากการระบาดระลอกแรก ระลอก 2  และขณะมีการระบาดระลอก 3

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ป 2564 I   32   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ป 2564

จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ที่เริ่มขึ้นในชวงกลางเดือนธันวาคม 2563 
ตอเนื่องมาถึงมีนาคม 2564 ทําใหในเดือนมกราคม 2564 มีจํานวนผูติดเชื้อเฉลี่ยถึงวันละ 348 คน ซึ่งเปน 
จํานวนที่มากกวาผูติดเชื้อรายใหมจากการระบาดระลอกแรกในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีคา 
เฉลี่ยนอยกวา 45 รายตอวัน การระบาดระลอก 2 ครั้งนี้ สงผลใหผูคนเกิดความกังวลและลดการเดินทางไป  
สถานที่ที่มีผูคนพลุกพลาน ความเขมงวดของมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบ 
เชิงลบตอการทองเที่ยวในไตรมาส 1/2564 เนื่องจากมีการควบคุมการเดินทางเขา-ออก จังหวัดที่เปนพื้นที่ 
สีแดง มาตรการเคอรฟว การหามรับประทานอาหารในราน เปนตน จากมาตรการควบคุมตาง ๆ เหลานี้ 
ประกอบกับความกังวลของประชาชนตอความปลอดภัยจากการติดเชื้อทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว 
ลงมาก การเฉลิมฉลองในชวงเทศกาลปใหมตองหยุดชะงักลง ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบรุนแรง คือ ธุรกิจโรงแรม 
และการขนสงผูโดยสาร ซ่ึงมกีารเลือ่นหรือยกเลิกการจองจํานวนมาก ธุรกิจโรงแรมมีอตัราการเขาพักแรม (OCC) 
และยอดการจองโรงแรมลดลงอยางหนัก หลังจากที่เพิ่งฟนตัว จากการล็อกดาวนในชวงเดือนเมษายนถึง 
พฤษภาคม 2563  โดยเฉพาะภาคตะวันออก คา OCC คอย ๆ ฟนตัวจากรอยละ 0 ในเดือนเมษายน 2563 
มาอยูที่ระดับรอยละ 34.8 ในเดือนพฤศจิกายน 2563  และลดลงนอยกวารอยละ  5 อีกครั้งจากการระบาด 
ระลอก 2 ในเดือนมกราคม 2564 นอกจากนี้คา OCC ในจังหวัดทองเที่ยวหลายจังหวัดกลับมาอยูในระดับ 
นอยกวารอยละ 10 ใกลเคียงกับชวงล็อกดาวนในปที่ผานมา

การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ในไตรมาส 1/2564 สงผลใหสถานการณทองเท่ียวและ 
ผลประกอบการในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการทองเทีย่วลดลงในระดบัสูงมาก  ขณะทีธ่รุกจิทีเ่กีย่วของกบัการผลติ 
กระทบเล็กนอยจากยอดการสั่งซื้ออาหารทะเลจากตางประเทศที่เพิ่มขึ้น ทําใหกระบวนการผลิตอาหารทะเล 
ตองดําเนินการตามปกติตอไป  ถึงแมจะมีการระบาดในโรงงานผลิตอาหารทะเลบางสวนทีพ่ึง่พงิแรงงานตางดาว 
สงู การระบาดของโรควิด-19 ระลอก 2 สวนใหญระบาดอยูในกลุมของแรงงานตางดาว เมือ่แรงงานเหลานีมี้ 
การเคลื่อนยายที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง ทําใหมีการแพรเช้ือโควิด-19 ในกลุมแรงงานตางดาวดวยกัน จนโรงงาน 
บางแหงตองหยดุการผลติชัว่คราวหรอืหยดุการผลติบางสวน  โรงงานทีไ่ดรบัผลกระทบเหลานีส้วนใหญจะตัง้อยู 
ในจงัหวดัสมทุรสงคราม สมทุรสาคร กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ชลบรีุ ระยอง

ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสนี้   1 

คา OCC กอนและหลังการเกิดการระบาดระลอกใหม

ภาค/จังหวัด

ภาคตะวันออก

ระยอง

ภาคตะวันตก

ภาคเหนือ

ภูเก็ต

37.1%

38.3%

53.6%

53.8%

28.3%

<5%

ใกล 0%

10% (weekend)

0% (weekdays)

10%

<5%

คา OCC

พย. '20 ม.ค. '21

ในปลายเดือนมีนาคม 2564 จํานวนผูติดเชื้อรายวันจากระบาดระลอก 2 ทั่วประเทศ คอย ๆ ลดลงจนเหลือไมถึง 50 คนตอวัน เปนผล 
จากมาตรการการควบคุมตาง ๆ และการตรวจเชิงรกุของภาครฐั แตแลวชวงตนเดือนเมษายน 2564 มกีารแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอกใหม 
เกดิขึน้อกีครัง้ การระบาดครัง้นีเ้ริม่ข้ึนเมือ่วนัท่ี 2 เมษายน 2564 โดยพบการตดิเช้ือแบบกลุมกอนในครสิตลัผบั ซอยทองหลอ กรุงเทพมหานคร 
การระบาดครั้งนี้ไดแพรกระจายไปยังนักเที่ยวดวยกัน พนักงานในสถานบันเทิงในซอยทองหลอ เพื่อน และสมาชิกในครอบครัว  เมื่อเทศกาล 
สงกรานตมาถงึ ประชาชนทีไ่ดรบัเชือ้เหลานีบ้างคนยงัไมทราบวาตวัเองตดิเชือ้เพราะยงัไมแสดงอาการ ไดมกีารเดนิทางออกจากกรุงเทพมหานคร 
เพือ่กลบับานในตางจงัหวดั หรอืบางคนเดนิทางทองเทีย่วในชวงเทศกาลสงกรานต  ซึง่คนกลุมนีจ้ะมกีจิกรรมคอนขางมากและไมไดเท่ียวสถานบันเทงิ 
เพียงที่เดียว เมื่อไปตางจังหวัดจึงมีการไปเที่ยวสถานบันเทิงอีก จึงเปนพาหะนําเชื้อโรคโควิด-19 จากกรุงเทพมหานครไปแพรเชื้อตอใน 
ภมูภิาคตาง ๆ ทัว่ประเทศ  ดงันัน้ ในชวงแรกของการระบาดจะเปนการระบาดในกลุมสถานบนัเทงิตาง ๆ ในจงัหวดัทองเท่ียวหลกั เชน เชยีงใหม 
หาดใหญ หวัหนิ ขอนแกน ชลบุร ีสรุาษฎรธานี นครราชสมีา หลังจากนัน้เม่ือมกีารแพรระบาดไปสูสมาชกิในครอบครวัและคนใกลชดิ  การระบาด 
จงึไดลกุลามไปยงับคุคลหลากหลายกลุมทัว่ประเทศ ในเดอืนพฤษภาคม-มิถนุายน 2564 พบการระบาดแบบกลุมกอน (Cluster) ทีม่คีวามหลาก 
หลายมากขึน้ เชน แคมปคนงานกอสรางขนาดใหญ ทัณฑสถานตาง ๆ ชุมชนแออัดในเขตกรงุเทพมหานคร โรงงานอตุสาหกรรมตาง ๆ ทัว่ประเทศ 
เนื่องจากกิจกรรมดานการผลิตที่กําลังขยายตัวจากปจจัยบวกดานการสงออก จึงยังคงมีการติดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ และไดแพร 
กระจายไปจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ การระบาดครั้งนี้จึงมีจํานวนผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตมากกวาทุกครั้งที่ผานมา พบวาจํานวนผูติดเชื้อรายวัน 
อยูระหวาง 2,000-3,000 คน/วนั และจาํนวนผูเสยีชวีติอยูระหวาง 30-40 คน/วนั มีการสรางโรงพยาบาลสนามในหลายจงัหวัด เนือ่งจากสถานที่ 
และบุคลากรทางการแพทยที่ทําการรักษาไมเพียงพอ สาเหตุของการเสียชีวิตสวนหนึ่งมาจากไดรับการรักษาไมทันเวลา เนื่องจากในชวงที่มี 
จํานวนผูติดเชื้อจํานวนมากจะมีผูปวยอาการหนักพรอม ๆ กัน ทําใหเครื่องชวยหายใจ (สวนใหญอยูในหอง ICU) ในโรงพยาบาลเขตพื้นที่นั้น 
มีไมเพียงพอ จึงตองมีการรอคิวเพื่อเขาหอง ICU ซึ่งอาจไมทันการณ ผูปวยไดเสียชีวิตไปเสียกอน นอกจากนี้พบวาผูเสียชีวิตมีระยะเวลา 
ในการรักษาตัวในโรงพยาบาลระหวาง 6-16 วันเทานั้น (นับจากวันทราบผลเปนบวก) จะเห็นวาระยะเวลาการติดเชื้อจนเสียชีวิตคอนขางเร็ว 
ความเสียหายจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกท่ี 3 มากกวาท่ีคาดการณไวมาก แมทางการจะหลีกเลี่ยงการใชมาตรการล็อคดาวนท่ี 
เขมงวด  เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ แตการระบาดในระดับสูงอยางตอเนื่องทําใหประชาชนมีความกังวลมากกวาการระบาดทุก ๆ ครั้ง



ภาพที่ 1 อัตราการเขาพักแรมกอนมีการระบาดระลอก 2 และขณะมีการระบาดระลอก 2

ภาพที่ 2  เปรียบเทียบจํานวนผูติดเชื้อรายวันจากการระบาดระลอกแรก ระลอก 2  และขณะมีการระบาดระลอก 3

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ป 2564 I   32   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 1 ป 2564

จากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ที่เริ่มขึ้นในชวงกลางเดือนธันวาคม 2563 
ตอเนื่องมาถึงมีนาคม 2564 ทําใหในเดือนมกราคม 2564 มีจํานวนผูติดเชื้อเฉลี่ยถึงวันละ 348 คน ซึ่งเปน 
จํานวนที่มากกวาผูติดเชื้อรายใหมจากการระบาดระลอกแรกในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 ซึ่งมีคา 
เฉลี่ยนอยกวา 45 รายตอวัน การระบาดระลอก 2 ครั้งนี้ สงผลใหผูคนเกิดความกังวลและลดการเดินทางไป  
สถานที่ที่มีผูคนพลุกพลาน ความเขมงวดของมาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบ 
เชิงลบตอการทองเที่ยวในไตรมาส 1/2564 เนื่องจากมีการควบคุมการเดินทางเขา-ออก จังหวัดที่เปนพื้นที่ 
สีแดง มาตรการเคอรฟว การหามรับประทานอาหารในราน เปนตน จากมาตรการควบคุมตาง ๆ เหลานี้ 
ประกอบกับความกังวลของประชาชนตอความปลอดภัยจากการติดเช้ือทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว 
ลงมาก การเฉลิมฉลองในชวงเทศกาลปใหมตองหยุดชะงักลง ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบรุนแรง คือ ธุรกิจโรงแรม 
และการขนสงผูโดยสาร ซึง่มกีารเลือ่นหรือยกเลิกการจองจํานวนมาก ธุรกิจโรงแรมมีอตัราการเขาพักแรม (OCC) 
และยอดการจองโรงแรมลดลงอยางหนัก หลังจากที่เพิ่งฟนตัว จากการล็อกดาวนในชวงเดือนเมษายนถึง 
พฤษภาคม 2563  โดยเฉพาะภาคตะวันออก คา OCC คอย ๆ ฟนตัวจากรอยละ 0 ในเดือนเมษายน 2563 
มาอยูที่ระดับรอยละ 34.8 ในเดือนพฤศจิกายน 2563  และลดลงนอยกวารอยละ  5 อีกครั้งจากการระบาด 
ระลอก 2 ในเดือนมกราคม 2564 นอกจากนี้คา OCC ในจังหวัดทองเที่ยวหลายจังหวัดกลับมาอยูในระดับ 
นอยกวารอยละ 10 ใกลเคียงกับชวงล็อกดาวนในปที่ผานมา

การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ในไตรมาส 1/2564 สงผลใหสถานการณทองเท่ียวและ 
ผลประกอบการในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการทองเทีย่วลดลงในระดบัสงูมาก  ขณะทีธ่รุกจิทีเ่กีย่วของกบัการผลติ 
กระทบเล็กนอยจากยอดการสั่งซื้ออาหารทะเลจากตางประเทศที่เพิ่มขึ้น ทําใหกระบวนการผลิตอาหารทะเล 
ตองดําเนินการตามปกติตอไป  ถึงแมจะมีการระบาดในโรงงานผลติอาหารทะเลบางสวนทีพ่ึง่พิงแรงงานตางดาว 
สงู การระบาดของโรควิด-19 ระลอก 2 สวนใหญระบาดอยูในกลุมของแรงงานตางดาว เมือ่แรงงานเหลานีมี้ 
การเคล่ือนยายที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง ทําใหมีการแพรเช้ือโควิด-19 ในกลุมแรงงานตางดาวดวยกัน จนโรงงาน 
บางแหงตองหยดุการผลติชัว่คราวหรอืหยดุการผลติบางสวน  โรงงานทีไ่ดรบัผลกระทบเหลานีส้วนใหญจะตัง้อยู 
ในจงัหวดัสมทุรสงคราม สมทุรสาคร กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล ชลบรีุ ระยอง

ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสนี้   1 

คา OCC กอนและหลังการเกิดการระบาดระลอกใหม

ภาค/จังหวัด

ภาคตะวันออก

ระยอง

ภาคตะวันตก

ภาคเหนือ

ภูเก็ต

37.1%

38.3%

53.6%

53.8%

28.3%

<5%

ใกล 0%

10% (weekend)

0% (weekdays)

10%

<5%

คา OCC

พย. '20 ม.ค. '21

ในปลายเดือนมีนาคม 2564 จํานวนผูติดเชื้อรายวันจากระบาดระลอก 2 ทั่วประเทศ คอย ๆ ลดลงจนเหลือไมถึง 50 คนตอวัน เปนผล 
จากมาตรการการควบคมุตาง ๆ และการตรวจเชงิรกุของภาครฐั แตแลวชวงตนเดือนเมษายน 2564 มกีารแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอกใหม 
เกดิขึน้อกีครัง้ การระบาดครัง้นีเ้ริม่ข้ึนเมือ่วนัท่ี 2 เมษายน 2564 โดยพบการตดิเช้ือแบบกลุมกอนในครสิตลัผบั ซอยทองหลอ กรงุเทพมหานคร 
การระบาดครั้งนี้ไดแพรกระจายไปยังนักเที่ยวดวยกัน พนักงานในสถานบันเทิงในซอยทองหลอ เพื่อน และสมาชิกในครอบครัว  เมื่อเทศกาล 
สงกรานตมาถงึ ประชาชนทีไ่ดรบัเชือ้เหลานีบ้างคนยงัไมทราบวาตวัเองตดิเชือ้เพราะยงัไมแสดงอาการ ไดมกีารเดนิทางออกจากกรุงเทพมหานคร 
เพือ่กลับบานในตางจงัหวดั หรอืบางคนเดนิทางทองเทีย่วในชวงเทศกาลสงกรานต  ซึง่คนกลุมนีจ้ะมกีจิกรรมคอนขางมากและไมไดเทีย่วสถานบันเทงิ 
เพียงที่เดียว เมื่อไปตางจังหวัดจึงมีการไปเที่ยวสถานบันเทิงอีก จึงเปนพาหะนําเชื้อโรคโควิด-19 จากกรุงเทพมหานครไปแพรเชื้อตอใน 
ภมูภิาคตาง ๆ ทัว่ประเทศ  ดงันัน้ ในชวงแรกของการระบาดจะเปนการระบาดในกลุมสถานบนัเทงิตาง ๆ ในจงัหวดัทองเทีย่วหลกั เชน เชยีงใหม 
หาดใหญ หวัหนิ ขอนแกน ชลบุร ีสรุาษฎรธานี นครราชสมีา หลังจากนัน้เม่ือมกีารแพรระบาดไปสูสมาชกิในครอบครวัและคนใกลชิด  การระบาด 
จงึไดลกุลามไปยงับคุคลหลากหลายกลุมทัว่ประเทศ ในเดอืนพฤษภาคม-มิถนุายน 2564 พบการระบาดแบบกลุมกอน (Cluster) ทีม่คีวามหลาก 
หลายมากขึน้ เชน แคมปคนงานกอสรางขนาดใหญ ทณัฑสถานตาง ๆ ชมุชนแออดัในเขตกรงุเทพมหานคร โรงงานอตุสาหกรรมตาง ๆ ทัว่ประเทศ 
เนื่องจากกิจกรรมดานการผลิตที่กําลังขยายตัวจากปจจัยบวกดานการสงออก จึงยังคงมีการติดเชื้อในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ และไดแพร 
กระจายไปจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ การระบาดครั้งนี้จึงมีจํานวนผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตมากกวาทุกครั้งที่ผานมา พบวาจํานวนผูติดเชื้อรายวัน 
อยูระหวาง 2,000-3,000 คน/วนั และจาํนวนผูเสยีชวีติอยูระหวาง 30-40 คน/วนั มีการสรางโรงพยาบาลสนามในหลายจงัหวัด เนือ่งจากสถานที่ 
และบุคลากรทางการแพทยที่ทําการรักษาไมเพียงพอ สาเหตุของการเสียชีวิตสวนหน่ึงมาจากไดรับการรักษาไมทันเวลา เนื่องจากในชวงท่ีมี 
จํานวนผูติดเชื้อจํานวนมากจะมีผูปวยอาการหนักพรอม ๆ กัน ทําใหเครื่องชวยหายใจ (สวนใหญอยูในหอง ICU) ในโรงพยาบาลเขตพื้นที่นั้น 
มีไมเพียงพอ จึงตองมีการรอคิวเพื่อเขาหอง ICU ซึ่งอาจไมทันการณ ผูปวยไดเสียชีวิตไปเสียกอน นอกจากน้ีพบวาผูเสียชีวิตมีระยะเวลา 
ในการรักษาตัวในโรงพยาบาลระหวาง 6-16 วันเทานั้น (นับจากวันทราบผลเปนบวก) จะเห็นวาระยะเวลาการติดเชื้อจนเสียชีวิตคอนขางเร็ว 
ความเสียหายจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกท่ี 3 มากกวาที่คาดการณไวมาก แมทางการจะหลีกเลี่ยงการใชมาตรการล็อคดาวนท่ี 
เขมงวด  เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ แตการระบาดในระดับสูงอยางตอเนื่องทําใหประชาชนมีความกังวลมากกวาการระบาดทุก ๆ ครั้ง



ภาพที่ 3  จํานวนผูติดเชื้อรายวันจากการระบาดระลอก 3

ภาพที่ 4  สถานการณ Covid-19 กลุม 10 ประเทศอาเซียน *รายงาน : 4 มิถุนายน 2021

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   54   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

1 “วัคซีนในมือไทยมียี่หอใดบาง ” BBC NEWS THAI  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
2 ฐานขอมูล MOPH Immunization Center

หากเปรยีบเทยีบขอมลูการแพรระบาดของไวรสัโควดิ 19 ในแตละระลอก พบวา "ระลอกแรก" (2563 ท้ังป) พบผูปวยทัง้ส้ิน 6,772 ราย 
เสยีชีวติสะสม 67 คน “ระลอก 2” (1 ม.ค.-31 ม.ีค. 2564) พบผูปวยทัง้สิน้ 21,035 ราย เสยีชีวติสะสม 27 คน  สาํหรบั “โควิด 19 ระลอกใหม” 
(เม.ย. 2564) ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน - 17 มิถุนายน 2564 พบผูปวยยืนยันสะสมแลว 177,513 ราย เสียชีวิตสะสม 1,431 คน

นอกจากนี้พบวาไตรมาสนี้ การระบาดของโรคโควิด-19 ของหลายประเทศในภูมิภาคอาเชี่ยนก็พุงสูงขึ้น เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส กัมพูชา และเวียดนาม โดยเฉพาะมาเลเซียพบผูติดเชื้อพุงขึ้นสูงมากในไตรมาสนี้ แตะกวา 8,000 คน/วัน จนรัฐบาลมาเลเซียตอง 
ประกาศลอ็กดาวนเตม็รปูแบบ ตัง้แตวนัที ่1 -24 มถินุายน 2564 ทางการไทยจงึตองเพิม่ความเขมงวดในการเฝาระวงัลกัการลอบขามชายแดน 
ไทย-มาเลเซีย 4 จังหวัด ไดแก สงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล มีการหามเดินทางขามระหวางจังหวัดเหลานี้

อยางไรกต็ามในไตรมาสนีม้ขีาวดเีรือ่งแผนการฉดีวคัซีนทีม่อัีตราเรงใหเร็วขึน้  สวนหนึง่เปนผลจากการตดิเชือ้จาํนวนมากในเขตกรุงเทพ 
มหานครและปริมณฑล และแผนการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ไดรับวัคซีนครบโดสโดยไมตองกักตัว โดยทดลองเปดรับในจังหวัดภูเก็ตเปน 
จงัหวดัแรกในเดอืนกรกฎาคม 2564 และจะขยายผลไปสูพืน้ทีท่องเทีย่วอืน่อกี 9 จงัหวดัในเดอืนตลุาคม ไดแก กรงุเทพมหานคร เชยีงใหม กระบี่ 
พังงา สมุย (สุราษฎรธานี) ชะอํา (เพชรบุรี) หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ) พัทยา (ชลบุรี) และบุรีรัมย นายกรัฐมนตรีจึงไดมีคําสั่งใหเรงดําเนินการ 
ฉีดวัคซีน โดยมีแผนการกระจายวัคซีนตามลําดับการฉีดกอน-หลัง ดังนี้ ประชาชนที่จะไดรับการฉีดกอน คือ 1. กลุมเสี่ยง ไดแก บุคลากรทาง 
การแพทย คนชรา ผูที่มีโรคประจําตัว ความดัน เบาหวาน หัวใจ  2. จังหวัดที่มีการระบาดมากจะจัดวัคซีนเสริมเพื่อควบคุมโรค อาจมีการปรับ 
แผนตามสถานการณโรคที่เปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว 3. พื้นที่ที่มีผลตอเศรษฐกิจของประเทศ ไดแก พื้นที่ทองเที่ยวหลักของประเทศ โดย 
จังหวัดที่มีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเปนจํานวนมาก ไดแก กรุงเทพมหานคร หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ) ชะอํา (เพชรบุรี) บุรีรัมย  4. จังหวัดที่ 
มีการคาผานแดนสูง ไดแก อุดรธานี หนองคาย เชียงราย ตาก  5. กลุมแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ (ภาคการ 
สงออก) นอกจากนี้ภาครัฐยังไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนในการฉีดวัคซีนใหแกคนงานในโรงงานที่มีความแออัดสูง และเพิ่มจุดบริการการ 
ฉีดวัคซีนใหแกประชาชนมากขึ้น โดยตั้งเปาวาตองฉีดวัคซีนใหไดเดือนละ 15 ลานโดส เพื่อใหฉีดวัคซีนไดรอยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ 
ภายในป 2564 นี ้โดยวคัซีนทีร่ฐับาลไทยติดตอขอซือ้มาฉีดใหประชาชนมี 5 ยีห่อ คอื แอสตราเซนเนกา จาํนวน 61 ลานโดส ซิโนแวค 6 ลานโดส 
ไฟเซอร 20 ลานโดส จอหนสนัแอนดจอหนสนั 5 ลานโดส และซโินฟารม จาํนวน 1 ลานโดส นาํเขาโดยสถาบันราชวทิยาลยัจฬุาภรณ นอกจากนี้ 
ภาคเอกชนยังมีแผนที่จะนําเขาวัคซีนโมดูนา อีก 20 ลานโดส ดังนั้น ขณะนี้จึงมีวัคซีนที่สั่งจองไวแลวกวา 100 ลานโดส1 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 
2564 มีประชาชนที่ฉีดวัคซีนไปแลวทั้งหมด 6,511,184 คน และมีประชาชนที่ฉีดครบโดสแลว 1,749,121 คน2

ภาพที่ 5  จํานวนการไดรับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศ



ภาพที่ 3  จํานวนผูติดเชื้อรายวันจากการระบาดระลอก 3

ภาพที่ 4  สถานการณ Covid-19 กลุม 10 ประเทศอาเซียน *รายงาน : 4 มิถุนายน 2021

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   54   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

1 “วัคซีนในมือไทยมียี่หอใดบาง ” BBC NEWS THAI  ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
2 ฐานขอมูล MOPH Immunization Center

หากเปรยีบเทยีบขอมลูการแพรระบาดของไวรสัโควดิ 19 ในแตละระลอก พบวา "ระลอกแรก" (2563 ท้ังป) พบผูปวยทัง้สิน้ 6,772 ราย 
เสยีชีวติสะสม 67 คน “ระลอก 2” (1 ม.ค.-31 ม.ีค. 2564) พบผูปวยทัง้สิน้ 21,035 ราย เสยีชีวติสะสม 27 คน  สาํหรบั “โควิด 19 ระลอกใหม” 
(เม.ย. 2564) ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน - 17 มิถุนายน 2564 พบผูปวยยืนยันสะสมแลว 177,513 ราย เสียชีวิตสะสม 1,431 คน

นอกจากนี้พบวาไตรมาสนี้ การระบาดของโรคโควิด-19 ของหลายประเทศในภูมิภาคอาเชี่ยนก็พุงสูงขึ้น เชน มาเลเซีย อินโดนีเซีย 
ฟลิปปนส กัมพูชา และเวียดนาม โดยเฉพาะมาเลเซียพบผูติดเชื้อพุงขึ้นสูงมากในไตรมาสนี้ แตะกวา 8,000 คน/วัน จนรัฐบาลมาเลเซียตอง 
ประกาศลอ็กดาวนเตม็รปูแบบ ตัง้แตวนัที ่1 -24 มถินุายน 2564 ทางการไทยจงึตองเพิม่ความเขมงวดในการเฝาระวงัลกัการลอบขามชายแดน 
ไทย-มาเลเซีย 4 จังหวัด ไดแก สงขลา ยะลา นราธิวาส สตูล มีการหามเดินทางขามระหวางจังหวัดเหลานี้

อยางไรกต็ามในไตรมาสนีม้ขีาวดเีรือ่งแผนการฉดีวคัซีนทีม่อีตัราเรงใหเร็วขึน้  สวนหนึง่เปนผลจากการตดิเช้ือจาํนวนมากในเขตกรงุเทพ 
มหานครและปริมณฑล และแผนการเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ไดรับวัคซีนครบโดสโดยไมตองกักตัว โดยทดลองเปดรับในจังหวัดภูเก็ตเปน 
จงัหวดัแรกในเดอืนกรกฎาคม 2564 และจะขยายผลไปสูพืน้ทีท่องเทีย่วอืน่อกี 9 จงัหวดัในเดอืนตลุาคม ไดแก กรงุเทพมหานคร เชยีงใหม กระบี่ 
พังงา สมุย (สุราษฎรธานี) ชะอํา (เพชรบุรี) หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ) พัทยา (ชลบุรี) และบุรีรัมย นายกรัฐมนตรีจึงไดมีคําสั่งใหเรงดําเนินการ 
ฉีดวัคซีน โดยมีแผนการกระจายวัคซีนตามลําดับการฉีดกอน-หลัง ดังนี้ ประชาชนที่จะไดรับการฉีดกอน คือ 1. กลุมเสี่ยง ไดแก บุคลากรทาง 
การแพทย คนชรา ผูที่มีโรคประจําตัว ความดัน เบาหวาน หัวใจ  2. จังหวัดที่มีการระบาดมากจะจัดวัคซีนเสริมเพื่อควบคุมโรค อาจมีการปรับ 
แผนตามสถานการณโรคที่เปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว 3. พื้นที่ที่มีผลตอเศรษฐกิจของประเทศ ไดแก พื้นที่ทองเที่ยวหลักของประเทศ โดย 
จังหวัดที่มีนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเปนจํานวนมาก ไดแก กรุงเทพมหานคร หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ) ชะอํา (เพชรบุรี) บุรีรัมย  4. จังหวัดที่ 
มีการคาผานแดนสูง ไดแก อุดรธานี หนองคาย เชียงราย ตาก  5. กลุมแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ (ภาคการ 
สงออก) นอกจากนี้ภาครัฐยังไดรับความรวมมือจากภาคเอกชนในการฉีดวัคซีนใหแกคนงานในโรงงานที่มีความแออัดสูง และเพิ่มจุดบริการการ 
ฉีดวัคซีนใหแกประชาชนมากขึ้น โดยตั้งเปาวาตองฉีดวัคซีนใหไดเดือนละ 15 ลานโดส เพื่อใหฉีดวัคซีนไดรอยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ 
ภายในป 2564 นี ้โดยวคัซีนทีร่ฐับาลไทยติดตอขอซือ้มาฉีดใหประชาชนมี 5 ยีห่อ คือ แอสตราเซนเนกา จาํนวน 61 ลานโดส ซิโนแวค 6 ลานโดส 
ไฟเซอร 20 ลานโดส จอหนสนัแอนดจอหนสนั 5 ลานโดส และซโินฟารม จาํนวน 1 ลานโดส นาํเขาโดยสถาบันราชวทิยาลยัจฬุาภรณ นอกจากนี้ 
ภาคเอกชนยังมีแผนที่จะนําเขาวัคซีนโมดูนา อีก 20 ลานโดส ดังนั้น ขณะนี้จึงมีวัคซีนที่สั่งจองไวแลวกวา 100 ลานโดส1 ณ วันที่ 14 มิถุนายน 
2564 มีประชาชนที่ฉีดวัคซีนไปแลวทั้งหมด 6,511,184 คน และมีประชาชนที่ฉีดครบโดสแลว 1,749,121 คน2

ภาพที่ 5  จํานวนการไดรับวัคซีนโควิด-19 ของประเทศ



ภาพที่ 7 มาตรการลดคาครองชีพและฟนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดโรคโควิด-19

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   76   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

2.1  ปจจัยภายนอกประเทศ

2.1.1 ปจจัยบวก

การตืน่ตวัตอการฉดีวคัซนีปองกนัโควดิ-19 ในหลายประเทศ ณ วนัที ่7 มถินุายน 2564 มปีระชากรทีไ่ดรรบัการฉีดวคัซนีปองกนัโรค 
โควดิ-19 แลวจาํนวน 2,123,495,588 คน (รอยละ 13.8 ของประชากรทัง้โลก) โดยประเทศทีฉ่ดีวคัซนีแลวมากทีส่ดุ 10 อันดบัแรก ไดแก จีน 
จาํนวน 723,486,000 โดส สหรฐัอเมรกิา 299,120,522 โดส สหภาพยโุรป 263,655,900 โดส อนิเดีย 227,567,873 โดส บราซลิ 70,567,492 โดส  
สหราชอาณาจักร 66,749,638 โดส เยอรมนี 53,404,798 โดส ฝรั่งเศส 39,493,931 โดส อิตาลี 36,804,386 โดส รัสเซีย 33,000,000 โดส 
อยางไรกต็ามการเขาถงึวคัซนีมคีวามไมเทาเทยีมกนั ประเทศทีม่รีายไดสงูจะไดรบัการฉดีวคัซนีเรว็กวาประเทศทีมี่รายไดตํา่ถงึ 30 เทา ถงึแมวา 
วัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการปองกันการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไดถึงรอยละ 95 แตการที่โลกจะกลับมาสูภาวะปกติไดประชาชนตองไดรับ 
วคัซนีรอยละ 70- 85 ของประชากรทัง้โลก (7,000 ลานคน) ดวยอตัราการฉดีในปจจุบนัที ่38.9 ลานคนตอวนั คาดวาตองใชเวลาอกีหนึง่ปกวา 
จึงจะสรางภูมิคุมกันระดับโลกไดสําเร็จ คาดวาการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกตองรอถึงกลางป 2566 สวนภาคการทองเที่ยวจะฟนตัวหลังไปจาก 
นั้นอีกประมาณ 6 เดือน3 กวาจะกลับมาสูระดับปกติกอนเกิดวิกฤตโควิด อยางไรก็ตามอัตราการฉีดวัคซีนกําลังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจาก 
มีวัคซีนชนิดใหมจากผูผลิตกําลังออกสูตลาดเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมปรับตัวไดแข็งแกรงขึ้นในปนี้ หลังจากหลายประเทศเรงฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ไดมากขึ้น สงผลทําให 
การสงออกและการลงทุนภาคเอกชนฟนตัวตามไปดวย นอกจากนี้การฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของประเทศจีน และสหรัฐอเมริกายัง 
เปนปจจยัหนนุการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก อยางไรก็ตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจของแตละประเทศมีการฟนตวัแตกตางกนัคอนขางมากขึน้อยู 
กบัความสามารถในการควบคมุการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ความสามารถในการจดัหาและกระจายวคัซนี รวมถึงประสทิธภิาพของนโยบาย 
การเงินการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจของแตละประเทศเปนสําคัญ  

2.1.2  ปจจัยลบ

การระบาดโควิด-19 ที่ยังไมคลี่คลาย เนื่องจากยังมีการกลับมาระบาดจากการกลายพันธุของไวรัสโควิด-19 ในประเทศคูคาสําคัญ 
หลายประเทศ อาทิ อินเดีย สหภาพยุโรป ที่ยังมีความรุนแรงซึ่งสงผลตอกําลังซื้อของประชาชน รวมถึงกระทบตอการฟนตัวและการดําเนิน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไตรมาส 1/2564 พบวาเศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวอยูที่ 0.6% ซึ่งตํ่ากวาที่คาดการณไว

ประเทศตาง ๆ สวนใหญยงัมนีโยบายการเดนิทางเขาออกประเทศทีร่ดักมุ  เนือ่งจากความไมแนนอนจากประสทิธิผลของวคัซนีชนดิ 
ตาง ๆ ตอไวรัสกลายพันธุสายพันธุใหม ผูนําประเทศตาง ๆ จึงยังคงมีความกังวลตอโรคโควิด-19 กลายพันธุ หลายประเทศมีขอจํากัดในการ 
เดินทางจากคนที่มาจากบางประเทศและยังมีการหามเดินทางไปในบางประเทศอีกดวย การเดินทางระหวางประเทศจึงไมสามารถกลับไปเปน 
เหมือนเดิมไดในระยะเวลาอันสั้น

2.2  ปจจัยภายในประเทศ

2.2.1 ปจจัยบวก

การสงออกมแีนวโนมฟนตวัอยางแขง็แกรง ตามการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและการคาโลกซึ่งชวยพยุงการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศ มูลคาการสงออกในชวง 4 เดือนแรกของป 2564 ขยายตัวอยูที่ 12.8%YOY และกระจายตัวไปในกลุมสินคาหลักเกือบ 
ทกุประเภท ทัง้น้ีเมือ่พิจารณาจากแนวโนมเศรษฐกจิโลกท่ีกําลงัฟนตวัไดดีโดยเฉพาะประเทศทีพั่ฒนาแลว และจากราคาสินคาสงออกท่ีเรงตวัขึน้  
จึงทําใหคาดวาชวงเวลาที่เหลือของปนี้การสงออกของไทยจะขยายตัวไดดีอยางตอเนื่อง

รฐับาลมเีปาหมายใหประชากรไทยรอยละ 70 หรอื 50 ลานคน ไดรบัการฉีดวคัซนีภายในสิน้ป 2564 โดยวางแผนการฉีดวัคซีน 
ดังนี้ 

3 https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/  ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 4  ประชาชาติธุรกิจออนไลน  “วัคซีน จอหนสัน แอนด จอหนสัน “ประยุทธ” ลงนามนําเขาแลว 25 ลานโดส” วันที่ 7 มิถุนายน 2564
5  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสหนา 

ลาสดุเดอืนมถินุายนจะมวีคัซนีฉดีใหคนไทย 6,960,000 โดส วนัที ่7 มถินุายน 2564 นายกรฐัมนตรไีดลงนามกับบริษทั จอหนสนั แอนด 
จอหนสัน เพื่อนําวัคซีนเขามาเพิ่มเติมอีก 25 ลานโดส และจะจัดหาวัคซีนซิโนแวคเขามาเพิ่มเติมอีก 8 ลานโดส เพื่อใหไดวัคซีนครบตามจํานวน 
100 ลานโดสภายในสิ้นป 25644 จํานวนประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบโดสเพิ่มมากขึ้น สามารถสรางความเชื่อมั่นในการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว 
ไดมากขึ้น

เม็ดเงินจากมาตรการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากภาครัฐทยอยเขาสูระบบเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 พรก.เงินกู 
เพื่อแกไขปญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 2 วงเงิน 5 แสนลานบาท มีผลบังคับใช โดยมีวงเงินในวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ 
เยียวยา หรือชดเชยใหแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
473,000 ลานบาท เมื่อรวมกับเม็ดเงินจากเงินกูครั้งที่ 1 ในสวนของแผนงานฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ยังไมไดเบิกจายอีกประมาณ 1.4 แสน 
ลานบาท รวมเปนเงินกวา 6 แสนลานบาท คาดวาจะสงผลใหเศรษฐกิจไทยในชวงปลายป 2564–2565 ดีขึ้น และคาดกระตุน GDP ไดมากกวา 
1.5%5 
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ภาพที่ 7 มาตรการลดคาครองชีพและฟนฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดโรคโควิด-19

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   76   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

2.1  ปจจัยภายนอกประเทศ

2.1.1 ปจจัยบวก

การต่ืนตัวตอการฉีดวคัซนีปองกนัโควดิ-19 ในหลายประเทศ ณ วนัที ่7 มถินุายน 2564 มปีระชากรทีไ่ดรรบัการฉดีวคัซนีปองกนัโรค 
โควดิ-19 แลวจาํนวน 2,123,495,588 คน (รอยละ 13.8 ของประชากรทัง้โลก) โดยประเทศทีฉ่ดีวคัซนีแลวมากท่ีสดุ 10 อันดบัแรก ไดแก จีน 
จาํนวน 723,486,000 โดส สหรฐัอเมรกิา 299,120,522 โดส สหภาพยโุรป 263,655,900 โดส อนิเดีย 227,567,873 โดส บราซลิ 70,567,492 โดส  
สหราชอาณาจักร 66,749,638 โดส เยอรมนี 53,404,798 โดส ฝรั่งเศส 39,493,931 โดส อิตาลี 36,804,386 โดส รัสเซีย 33,000,000 โดส 
อยางไรกต็ามการเขาถงึวคัซนีมคีวามไมเทาเทยีมกนั ประเทศทีม่รีายไดสงูจะไดรบัการฉดีวคัซนีเรว็กวาประเทศทีมี่รายไดตํา่ถงึ 30 เทา ถงึแมวา 
วัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการปองกันการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไดถึงรอยละ 95 แตการที่โลกจะกลับมาสูภาวะปกติไดประชาชนตองไดรับ 
วคัซนีรอยละ 70- 85 ของประชากรทัง้โลก (7,000 ลานคน) ดวยอตัราการฉดีในปจจุบนัท่ี 38.9 ลานคนตอวนั คาดวาตองใชเวลาอกีหนึง่ปกวา 
จึงจะสรางภูมิคุมกันระดับโลกไดสําเร็จ คาดวาการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกตองรอถึงกลางป 2566 สวนภาคการทองเที่ยวจะฟนตัวหลังไปจาก 
นั้นอีกประมาณ 6 เดือน3 กวาจะกลับมาสูระดับปกติกอนเกิดวิกฤตโควิด อยางไรก็ตามอัตราการฉีดวัคซีนกําลังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจาก 
มีวัคซีนชนิดใหมจากผูผลิตกําลังออกสูตลาดเพิ่มขึ้น

เศรษฐกิจโลกมีแนวโนมปรับตัวไดแข็งแกรงขึ้นในปนี้ หลังจากหลายประเทศเรงฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ไดมากขึ้น สงผลทําให 
การสงออกและการลงทุนภาคเอกชนฟนตัวตามไปดวย นอกจากนี้การฟนตัวทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของประเทศจีน และสหรัฐอเมริกายัง 
เปนปจจยัหนนุการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก อยางไรก็ตามการฟนตัวทางเศรษฐกิจของแตละประเทศมีการฟนตวัแตกตางกนัคอนขางมากขึน้อยู 
กบัความสามารถในการควบคมุการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ความสามารถในการจดัหาและกระจายวคัซีน รวมถึงประสทิธภิาพของนโยบาย 
การเงินการคลังในการกระตุนเศรษฐกิจของแตละประเทศเปนสําคัญ  

2.1.2  ปจจัยลบ

การระบาดโควิด-19 ที่ยังไมคลี่คลาย เนื่องจากยังมีการกลับมาระบาดจากการกลายพันธุของไวรัสโควิด-19 ในประเทศคูคาสําคัญ 
หลายประเทศ อาทิ อินเดีย สหภาพยุโรป ที่ยังมีความรุนแรงซึ่งสงผลตอกําลังซื้อของประชาชน รวมถึงกระทบตอการฟนตัวและการดําเนิน 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไตรมาส 1/2564 พบวาเศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัวอยูที่ 0.6% ซึ่งตํ่ากวาที่คาดการณไว

ประเทศตาง ๆ สวนใหญยงัมนีโยบายการเดนิทางเขาออกประเทศทีร่ดักมุ  เนือ่งจากความไมแนนอนจากประสทิธิผลของวคัซนีชนดิ 
ตาง ๆ ตอไวรัสกลายพันธุสายพันธุใหม ผูนําประเทศตาง ๆ จึงยังคงมีความกังวลตอโรคโควิด-19 กลายพันธุ หลายประเทศมีขอจํากัดในการ 
เดินทางจากคนที่มาจากบางประเทศและยังมีการหามเดินทางไปในบางประเทศอีกดวย การเดินทางระหวางประเทศจึงไมสามารถกลับไปเปน 
เหมือนเดิมไดในระยะเวลาอันสั้น

2.2  ปจจัยภายในประเทศ

2.2.1 ปจจัยบวก

การสงออกมแีนวโนมฟนตวัอยางแขง็แกรง ตามการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจและการคาโลกซึ่งชวยพยุงการผลิตภาคอุตสาหกรรม 
ภายในประเทศ มูลคาการสงออกในชวง 4 เดือนแรกของป 2564 ขยายตัวอยูที่ 12.8%YOY และกระจายตัวไปในกลุมสินคาหลักเกือบ 
ทกุประเภท ทัง้น้ีเมือ่พจิารณาจากแนวโนมเศรษฐกจิโลกท่ีกําลังฟนตวัไดดีโดยเฉพาะประเทศทีพั่ฒนาแลว และจากราคาสินคาสงออกท่ีเรงตวัขึน้  
จึงทําใหคาดวาชวงเวลาที่เหลือของปนี้การสงออกของไทยจะขยายตัวไดดีอยางตอเนื่อง

รัฐบาลมเีปาหมายใหประชากรไทยรอยละ 70 หรอื 50 ลานคน ไดรบัการฉีดวคัซนีภายในสิน้ป 2564 โดยวางแผนการฉีดวัคซีน 
ดังนี้ 

3 https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/  ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 4  ประชาชาติธุรกิจออนไลน  “วัคซีน จอหนสัน แอนด จอหนสัน “ประยุทธ” ลงนามนําเขาแลว 25 ลานโดส” วันที่ 7 มิถุนายน 2564
5  สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสหนา 

ลาสดุเดอืนมถินุายนจะมวีคัซนีฉดีใหคนไทย 6,960,000 โดส วนัที ่7 มถินุายน 2564 นายกรฐัมนตรไีดลงนามกบับรษิทั จอหนสนั แอนด 
จอหนสัน เพื่อนําวัคซีนเขามาเพิ่มเติมอีก 25 ลานโดส และจะจัดหาวัคซีนซิโนแวคเขามาเพิ่มเติมอีก 8 ลานโดส เพื่อใหไดวัคซีนครบตามจํานวน 
100 ลานโดสภายในสิ้นป 25644 จํานวนประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบโดสเพิ่มมากขึ้น สามารถสรางความเชื่อมั่นในการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยว 
ไดมากขึ้น

เม็ดเงินจากมาตรการเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจจากภาครัฐทยอยเขาสูระบบเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 พรก.เงินกู 
เพื่อแกไขปญหาการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งที่ 2 วงเงิน 5 แสนลานบาท มีผลบังคับใช โดยมีวงเงินในวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือ 
เยียวยา หรือชดเชยใหแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 และเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
473,000 ลานบาท เมื่อรวมกับเม็ดเงินจากเงินกูครั้งที่ 1 ในสวนของแผนงานฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ยังไมไดเบิกจายอีกประมาณ 1.4 แสน 
ลานบาท รวมเปนเงินกวา 6 แสนลานบาท คาดวาจะสงผลใหเศรษฐกิจไทยในชวงปลายป 2564–2565 ดีขึ้น และคาดกระตุน GDP ไดมากกวา 
1.5%5 
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   98   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

2.2.2  ปจจัยลบ

หนี้ครัวเรือนมีแนวโนมพุงสูงขึ้น ไตรมาส 4/2563 หนี้ครัวเรือนที่อยูในระดับ 89.3% ของ GDP และคาดวาจะเพิ่มขึ้นมากกวา 91% 
ของ GDP หลังจากเกิดการระบาดระลอก 3 เนื่องจากการจางงานลดลงในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบริการ ซึ่งมีการจางงานสูงถึงรอยละ 49 ของ 
การจางงานรวมของแรงงานทัง้ระบบ6 ซึง่จะกระทบตอกาํลงัซือ้ ความสามารถในการชําระหนี ้สงผลตอการฟนตวัของการทองเทีย่วภายในประเทศ 
อาจจะลาชาออกไปอีก

การกระจายวัคซีนที่ลาชา เนื่องจากบริษัทผูผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 มีไมกี่บริษัท ในขณะที่ประชาชนทุกประเทศทั่วโลกกําลัง 
รอวัคซนี ดงันัน้ อาจมกีารผลติไมทนัทําใหการสงมอบวคัซีนอาจไมเปนไปตามกาํหนด การไดมาของวคัซนีจงึมาในชวงเวลาทีแ่ตกตางกัน อาจไม 
ทันตอความตองการ สงผลใหการกระจายวัคซีนลาชา ไมเปนไปตามกําหนด จนนักทองเที่ยวตางชาติที่ตองการเดินทางทองเที่ยวประเทศไทย 
อาจจะเลือกเดินทางไปประเทศอื่นเสียกอน 

สถานการณขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานตางดาวในกลุม Unskilled labor ผลกระทบของโควิด-19 เปนอุปสรรคตอการเดิน 
ทางเขาออกของแรงงานตางดาว ซึง่การขาดแคลนดงักลาวเริม่มีความรุนแรงมากขึน้ เนือ่งดวยกจิกรรมการผลติเพือ่การสงออกหลาย ๆ อตุสาหกรรม 
เริ่มฟนตัวจากการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศคูคา ทําใหบางอุตสาหกรรมจําเปนตองปรับลดกําลังการผลิตลง ซึ่งกระทบตอมูลคาการ 
สงออกได นอกจากนี้แรงงานภาคการกอสรางก็ขาดแคลนซึ่งสงผลตอการลงทุนของภาคเอกชนได

การกลายพนัธุของไวรสัโควดิ-19 ถงึแมประเทศไทยจะมกีารฉีดวคัซนีไดครบ 70% ของประชากรภายในประเทศในส้ินป 2564 ไดแลว 
ก็อาจยังไมกลาเปดประเทศแบบเต็มที่ เพราะกลัวโรคโควิด-19 กลายพันธุที่วัคซีนไมอาจปองกันได ซึ่งอาจทําใหเกิดการระบาดขึ้นมาไดอีก และ 
แมวาเราจะกลาเปดประเทศ แตนักทองเที่ยวทั่วโลกก็อาจจะไมกลากลับมาทองเที่ยวเหมือนเดิมในระยะเวลาอันใกล เนื่องจากภูมิตานทานโลก 
ยังไมเกิดขึ้น คาดวาการฟนตัวของภาคการทองเที่ยวโลกตองใชเวลากวา 1 ป จึงจะกลับมาใกลเคียงกับภาวะปกติกอนมีการระบาดของโรค 
โควิด-19 (ปลายป 2566)

ผลการสํารวจความเชื่อมั่นของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย

6 กระทรวงแรงงาน 2562
7 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 725  ราย ระหวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail 
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

8 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 725  ราย ระหวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail  
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ
9 ขอมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาพที่ 8 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยป 2560-2564

3.1  ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 2/2564
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เปนผลมาจากการระบาดระลอก 2 และระลอก 3 ที่ตอเนื่องเปนเวลานาน ความกังวลตอความรุนแรงของเชื้อโควิด-19 ที่สงผลใหเสียชีวิตอยาง 
รวดเรว็และจาํนวนผูตดิเชือ้รายวนัท่ีพุงสงูมากในแตละวนั ประกอบกบัปญหาดานเศรษฐกจิของครอบครวัท่ีลดลงมากเนือ่งจากมกีารระบาดของ 
โรคโควิด-19 มายาวนาน ทําใหประชาชนทํามาหากินฝดเคือง สงผลใหสถานการณทองเที่ยวชะลอตัวอยางหนัก เนื่องจากประชาชนชะลอการ 
ใชจาย ลดความถี่ในการออกนอกบาน ทําใหผลประกอบการของสถานประกอบการทุกประเภทในอุตสาหกรรมทองเที่ยวลดลงมากกวาการ 
ระบาดระลอกอื่น

การคาดการณสถานการณทองเที่ยวไตรมาส 3/2564 ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณไตรมาส 3/2564 อยูที่ 33 สะทอนใหเห็นวา 
ผูประกอบการมีความกังวลตอสถานการณทองเที่ยวในไตรมาสหนาวายังคงอยูในระดับที่ตํ่ากวาปกติในระดับที่สูงมาก แตคาดวาจะดีขึ้นกวา 
ไตรมาสนี้ (ไตรมาสนี้ 11)  ท้ังนี้เปนผลมาจากความกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีมีรายงานยอดผูติดเชื้อมากกวา 
2,000 คน ในทุกวัน และยังไมมีทีทาวาจะควบคุมการแพรระบาดได ผูประกอบการคาดวาการแพรระบาดอาจจะยืดเยื้อไปถึงไตรมาสหนา  ซึ่ง 
กระทบตอความเชือ่ม่ันในการเดนิทางของประชาชน แตการระดมฉดีวคัซนีในแตละจงัหวดัทีม่ผีูไดรบัการฉดีวคัซนีจํานวนมากขึน้ ทาํใหผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นมากกวาไตรมาสนี้ นอกจากนี้หนี้ครัวเรือนที่มีแนวโนมสูงขึ้น สงผลตอกําลังซื้อของผูบริโภคและยังถูกซํ้าเติมดวยการระบาด 
ระลอก 3 ผูประกอบการจึงคาดวาสถานการณทองเที่ยว ไตรมาส 3/2564 นาจะอยูในระดับที่ลดลงสูงมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 
ที่ยังไมมีวิกฤตโควิด-19

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในไตรมาส 2/2564 จํานวน 725 ราย ระหวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 
2564 พบวา ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในไตรมาสที่ 2/2564 อยูที่ 11 สะทอนสถานการณการทองเที่ยวอยูในระดับ 
ที่ตํ่ากวาปกติมากที่สุด และแยกวาไตรมาสที่ผานมามาก (ไตรมาส 1/2564 คาดัชนีความเชื่อมั่น 36) เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลา 
เดียวกันของปที่ผานมา พบวาสถานการณการทองเที่ยวอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน (ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ไตรมาสที่ 2/2563 อยูที่ 12)  ทั้งนี้ 

3.2  ดัชนีความเชื่อมั่นจําแนกตามภูมิภาค8

ภาพที่ 9  ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยไตรมาส 2/2564
 และคาดการณไตรมาส 3/2564 จําแนกตามภูมิภาค

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3/2564

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต กรุงเทพ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
      เฉียงเหนือ  
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สถานการณทองเท่ียว ไตรมาส 2/2564  จําแนกตามภมิูภาค  กรงุเทพมหานคร (22) สถานการณทองเทีย่วดกีวาภมิูภาคอืน่ และเทากับ 
ไตรมาส 2 ของปทีผ่านมา (ซึง่อยูในชวงลอ็กดาวน) สะทอนสถานการณทองเท่ียวท่ีตํา่กวาปกตใินระดบัสงูมาก เม่ือเทยีบกบัชวงระยะเดยีวกนั 
ของปที่ไมมีวิกฤตโควิด-19 สวนภูมิภาคที่สถานการณทองเที่ยวตํ่าที่สุด คือ ภาคเหนือและภาคใต โดยมีสถานการณทองเที่ยวใกลเคียงกัน (5 
และ 6 ตามลําดับ) 

ทั้งนี้เนื่องจากในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับที่รุนแรง มีจํานวนผูติดเชื้อสะสมจาก 
การแพรระบาดระลอก 3 มากกวา 4,000 คน9 สวนภาคใต สถานการณทองเที่ยวอยูในระดับที่ตํ่ากวาภูมิภาคอื่น เนื่องจากมีการแพรระบาด 
อยางรุนแรงในประเทศมาเลเซีย (ติดเช้ือมากกวา 8,000 คน/วัน) จึงมีการเพิ่มความเขมงวดในการเฝาระวังการลักการลอบขามแดน 
ไทย-มาเลเซีย ทําใหมีการหามเดินทางขามระหวางจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต  สวนจังหวัดภูเก็ตมีการคัดกรองผูเดินทางเขาจังหวัด 
อยางเขมงวด เพือ่เตรยีมตอนรบันกัทองเทีย่วตางชาตใินไตรมาสหนา และสถานการณการตดิเชือ้มคีวามรุนแรงหลายจงัหวดั ไดแก สรุาษฎรธานี 
สงขลา นครศรีธรรมราช ยะลา



3

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   98   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

2.2.2  ปจจัยลบ

หนี้ครัวเรือนมีแนวโนมพุงสูงขึ้น ไตรมาส 4/2563 หนี้ครัวเรือนที่อยูในระดับ 89.3% ของ GDP และคาดวาจะเพิ่มขึ้นมากกวา 91% 
ของ GDP หลังจากเกิดการระบาดระลอก 3 เนื่องจากการจางงานลดลงในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการบริการ ซึ่งมีการจางงานสูงถึงรอยละ 49 ของ 
การจางงานรวมของแรงงานทัง้ระบบ6 ซึง่จะกระทบตอกาํลงัซือ้ ความสามารถในการชําระหนี ้สงผลตอการฟนตวัของการทองเทีย่วภายในประเทศ 
อาจจะลาชาออกไปอีก

การกระจายวัคซีนที่ลาชา เนื่องจากบริษัทผูผลิตวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 มีไมกี่บริษัท ในขณะที่ประชาชนทุกประเทศทั่วโลกกําลัง 
รอวัคซนี ดงันัน้ อาจมกีารผลติไมทนัทําใหการสงมอบวคัซีนอาจไมเปนไปตามกาํหนด การไดมาของวคัซนีจงึมาในชวงเวลาทีแ่ตกตางกัน อาจไม 
ทันตอความตองการ สงผลใหการกระจายวัคซีนลาชา ไมเปนไปตามกําหนด จนนักทองเที่ยวตางชาติที่ตองการเดินทางทองเที่ยวประเทศไทย 
อาจจะเลือกเดินทางไปประเทศอื่นเสียกอน 

สถานการณขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานตางดาวในกลุม Unskilled labor ผลกระทบของโควิด-19 เปนอุปสรรคตอการเดิน 
ทางเขาออกของแรงงานตางดาว ซึง่การขาดแคลนดงักลาวเริม่มีความรุนแรงมากขึน้ เนือ่งดวยกจิกรรมการผลติเพือ่การสงออกหลาย ๆ อตุสาหกรรม 
เริ่มฟนตัวจากการขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศคูคา ทําใหบางอุตสาหกรรมจําเปนตองปรับลดกําลังการผลิตลง ซึ่งกระทบตอมูลคาการ 
สงออกได นอกจากนี้แรงงานภาคการกอสรางก็ขาดแคลนซึ่งสงผลตอการลงทุนของภาคเอกชนได

การกลายพนัธุของไวรสัโควดิ-19 ถงึแมประเทศไทยจะมกีารฉีดวคัซนีไดครบ 70% ของประชากรภายในประเทศในสิน้ป 2564 ไดแลว 
ก็อาจยังไมกลาเปดประเทศแบบเต็มที่ เพราะกลัวโรคโควิด-19 กลายพันธุที่วัคซีนไมอาจปองกันได ซึ่งอาจทําใหเกิดการระบาดขึ้นมาไดอีก และ 
แมวาเราจะกลาเปดประเทศ แตนักทองเที่ยวทั่วโลกก็อาจจะไมกลากลับมาทองเที่ยวเหมือนเดิมในระยะเวลาอันใกล เนื่องจากภูมิตานทานโลก 
ยังไมเกิดขึ้น คาดวาการฟนตัวของภาคการทองเที่ยวโลกตองใชเวลากวา 1 ป จึงจะกลับมาใกลเคียงกับภาวะปกติกอนมีการระบาดของโรค 
โควิด-19 (ปลายป 2566)

ผลการสํารวจความเชื่อมั่นของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย

6 กระทรวงแรงงาน 2562
7 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 725  ราย ระหวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail 
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

8 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 725  ราย ระหวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail  
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ
9 ขอมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาพที่ 8 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยป 2560-2564

3.1  ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 2/2564
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เปนผลมาจากการระบาดระลอก 2 และระลอก 3 ที่ตอเนื่องเปนเวลานาน ความกังวลตอความรุนแรงของเชื้อโควิด-19 ที่สงผลใหเสียชีวิตอยาง 
รวดเรว็และจาํนวนผูตดิเช้ือรายวนัทีพุ่งสงูมากในแตละวนั ประกอบกบัปญหาดานเศรษฐกจิของครอบครวัทีล่ดลงมากเนือ่งจากมกีารระบาดของ 
โรคโควิด-19 มายาวนาน ทําใหประชาชนทํามาหากินฝดเคือง สงผลใหสถานการณทองเที่ยวชะลอตัวอยางหนัก เนื่องจากประชาชนชะลอการ 
ใชจาย ลดความถี่ในการออกนอกบาน ทําใหผลประกอบการของสถานประกอบการทุกประเภทในอุตสาหกรรมทองเที่ยวลดลงมากกวาการ 
ระบาดระลอกอื่น

การคาดการณสถานการณทองเที่ยวไตรมาส 3/2564 ดัชนีความเช่ือม่ันคาดการณไตรมาส 3/2564 อยูที่ 33 สะทอนใหเห็นวา 
ผูประกอบการมีความกังวลตอสถานการณทองเที่ยวในไตรมาสหนาวายังคงอยูในระดับที่ตํ่ากวาปกติในระดับที่สูงมาก แตคาดวาจะดีขึ้นกวา 
ไตรมาสนี้ (ไตรมาสน้ี 11)  ท้ังนี้เปนผลมาจากความกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีรายงานยอดผูติดเชื้อมากกวา 
2,000 คน ในทุกวัน และยังไมมีทีทาวาจะควบคุมการแพรระบาดได ผูประกอบการคาดวาการแพรระบาดอาจจะยืดเยื้อไปถึงไตรมาสหนา  ซึ่ง 
กระทบตอความเชือ่ม่ันในการเดนิทางของประชาชน แตการระดมฉีดวคัซนีในแตละจงัหวดัทีม่ผูีไดรบัการฉีดวคัซนีจาํนวนมากขึน้ ทาํใหผูประกอบการ 
มีความเชื่อมั่นมากกวาไตรมาสน้ี นอกจากน้ีหน้ีครัวเรือนที่มีแนวโนมสูงขึ้น สงผลตอกําลังซื้อของผูบริโภคและยังถูกซํ้าเติมดวยการระบาด 
ระลอก 3 ผูประกอบการจึงคาดวาสถานการณทองเที่ยว ไตรมาส 3/2564 นาจะอยูในระดับที่ลดลงสูงมากเมื่อเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 
ที่ยังไมมีวิกฤตโควิด-19

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในไตรมาส 2/2564 จํานวน 725 ราย ระหวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 
2564 พบวา ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในไตรมาสที่ 2/2564 อยูที่ 11 สะทอนสถานการณการทองเที่ยวอยูในระดับ 
ที่ตํ่ากวาปกติมากที่สุด และแยกวาไตรมาสที่ผานมามาก (ไตรมาส 1/2564 คาดัชนีความเชื่อมั่น 36) เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลา 
เดียวกันของปที่ผานมา พบวาสถานการณการทองเที่ยวอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน (ดัชนีความเชื่อมั่นฯ ไตรมาสที่ 2/2563 อยูที่ 12)  ทั้งนี้ 

3.2  ดัชนีความเชื่อมั่นจําแนกตามภูมิภาค8

ภาพที่ 9  ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยไตรมาส 2/2564
 และคาดการณไตรมาส 3/2564 จําแนกตามภูมิภาค

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ 3/2564

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต กรุงเทพ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
      เฉียงเหนือ  
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สถานการณทองเท่ียว ไตรมาส 2/2564  จําแนกตามภมิูภาค  กรงุเทพมหานคร (22) สถานการณทองเทีย่วดกีวาภมิูภาคอืน่ และเทากับ 
ไตรมาส 2 ของปทีผ่านมา (ซ่ึงอยูในชวงลอ็กดาวน) สะทอนสถานการณทองเท่ียวท่ีตํา่กวาปกตใินระดบัสงูมาก เมือ่เทยีบกบัชวงระยะเดยีวกนั 
ของปที่ไมมีวิกฤตโควิด-19 สวนภูมิภาคที่สถานการณทองเที่ยวตํ่าที่สุด คือ ภาคเหนือและภาคใต โดยมีสถานการณทองเที่ยวใกลเคียงกัน (5 
และ 6 ตามลําดับ) 

ทั้งนี้เนื่องจากในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหมมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับที่รุนแรง มีจํานวนผูติดเชื้อสะสมจาก 
การแพรระบาดระลอก 3 มากกวา 4,000 คน9 สวนภาคใต สถานการณทองเที่ยวอยูในระดับที่ตํ่ากวาภูมิภาคอื่น เนื่องจากมีการแพรระบาด 
อยางรุนแรงในประเทศมาเลเซีย (ติดเช้ือมากกวา 8,000 คน/วัน) จึงมีการเพิ่มความเขมงวดในการเฝาระวังการลักการลอบขามแดน 
ไทย-มาเลเซีย ทําใหมีการหามเดินทางขามระหวางจังหวัดในจังหวัดชายแดนภาคใต  สวนจังหวัดภูเก็ตมีการคัดกรองผูเดินทางเขาจังหวัด 
อยางเขมงวด เพ่ือเตรยีมตอนรบันกัทองเทีย่วตางชาตใินไตรมาสหนา และสถานการณการตดิเชือ้มคีวามรุนแรงหลายจงัหวดั ไดแก สรุาษฎรธานี 
สงขลา นครศรีธรรมราช ยะลา



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   1110   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

การคาดการณสถานการณทองเที่ยวไตรมาส 3/2564 จําแนกตามภูมิภาค คาดวาในไตรมาส 3 สถานการณทองเที่ยวภาคกลาง 
ภาคตะวนัตก ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร อยูในระดบัใกลเคียงกนั (50-52) โดยอยูในระดบัท่ีต่ํากวาปกติในระดบัสูง แตดขีึน้กวาไตรมาสนี้ 
เล็กนอย ทั้งนี้ เปนผลมาจากการเรงฉีดวัคซีนเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-9 ในหลายจังหวัด สงผลใหผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
มากขึ้น แตยังกังวลเรื่องความยืดเยื้อของการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไมมีทาทีจะควบคุมได สวนภูมิภาคที่ผูประกอบการมีความกังวล 
สูงที่สุด คือ  ภาคเหนือ (13)

ภาพที่ 12  สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการเปรียบเทียบไตรมาส 1/2564 และ 2/2564

3.3  ดัชนีความเชื่อมั่นจําแนกตามประเภทธุรกิจ10

4.1 สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการในไตรมาส 2/256411

การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19  ในไตรมาส 2/2564

สถานการณทองเที่ยว ไตรมาส 2/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ พบวาผูประกอบการแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น (สวนสนุก 
และธมีพารค) ประเมนิสถานการณทองเทีย่วในไตรมาสนีดี้กวาธรุกจิประเภทอืน่ (28) และดกีวาชวงเวลาเดยีวกันของปทีผ่านมา (10) (หมายเหตุ 
ไตรมาสนีม้แีหลงทองเทีย่วทีม่นษุยสรางขึน้เปดบรกิารปกตมีิเพยีงรอยละ 25 เทานัน้) แตกย็งัอยูในระดบัทีต่ํา่กวาปกตใินระดบัสงูมาก เมือ่เทยีบ 
กับชวงระยะเดียวกันของปที่ไมมีวิกฤตโควิด-19 สวนธุรกิจประเภทอื่นตางมีผลประกอบการที่ลดลงมากที่สุดทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากผลของการ 
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 มีความรุนแรงกวาทุกครั้งที่ผานมา  สถานการณทองเที่ยวในไตรมาสนี้จึงใกลเคียงกับการระบาดระลอก 
ที่ 1 ที่มีการควบคุมการแพรเชื้ออยางเขมงวด มีการล็อกดาวนจังหวัด สั่งปดสถานประกอบการ แตการเดินทางภายในจังหวัดยังเกิดขึ้นไดบาง 
กําลังซื้อของประชาชนยังไมไดรับผลกระทบมากนัก เนื่องจากเพิ่งมีการหยุดงานจากการประกาศของภาครัฐและยังไดรับเงินชดเชยจากประกัน 
สังคม และเงินเยียวยาจากภาครัฐคนละ 5,000 บาท สวนการระบาดระลอก 3 ถึงแมไมมีการล็อกดาวนและสั่งปดสถานประกอบการ แตการที่ 
เชื้อโควิด-19 ไดแพรกระจายไปทุกจังหวัด และขาวสารเกี่ยวกับจํานวนผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตจํานวนมาก สงผลใหประชาชนเกิดความกังวลใน 
การออกนอกบานจงึลดความถีแ่ละจาํนวนคนในการเดินทาง นอกจากนีก้ารแพรระบาดของโรคโควดิ-19 มาอยางยาวนานทาํใหการทาํมาหากนิ 
ฝดเคอืง การใชจายของประชาชนจงึลดลงเนือ่งจากสภาวะเศรษฐกจิของครอบครวัทีย่ํา่แยและหนีค้รวัเรอืนท่ีพุงสูงขึน้ ไตรมาสนีผ้ลประกอบการ 
ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวจึงลดลงในระดับสูงมาก

การคาดการณสถานการณทองเที่ยว ไตรมาส 3/2564  จําแนกตามประเภทธุรกิจ  ผูประกอบการแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น 
คาดวาผลประกอบการในไตรมาสหนา จะดีกวาธุรกิจประเภทอื่น (40) แตอยางไรก็ตามผูประกอบการทุกประเภทธุรกิจคาดวา สถานการณ 
ทองเที่ยวในไตรมาสหนายังอยูในระดับที่ตํ่ากวาปกติมากที่สุด (ตํ่ากวา 50) แตดีขึ้นกวาไตรมาสนี้เล็กนอย  สวนธุรกิจที่ผูประกอบการมีความ 
กังวลสูงที่สุด คือ ธุรกิจขนสงผูโดยสาร (26) จะเหน็ไดวาในไตรมาสนีธ้รุกจิดานการขนสงผูโดยสารและธรุกจิรานอาหารมกีารเปดบรกิารปกตใินสดัสวนทีเ่พิม่ขึน้กวาไตรมาสที ่1/2564 

สวนธุรกิจประเภทอื่น ๆ มีสัดสวนการปดชั่วคราวเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น โดยธุรกิจสถานบันเทิงเปดบริการปกติเพียงรอยละ 3 เทานั้น ปดชั่วคราวสูงถึง 
รอยละ 84 เนือ่งจากการระบาดระลอก 3 มตีนตอจากสถานบนัเทงิ ดงันัน้ ไตรมาสนีส้ถานบนัเทงิจงึถกูสัง่ปดกจิการชัว่คราว สวนแหลงทองเทีย่ว 
ทีม่นษุยสรางข้ึน (สวนสนุกและธมีพารค) ท่ีคงเหลือเปดบริการปกติมีเพยีงรอยละ 25 เทานัน้ ปดชัว่คราวรอยละ 72  สวนธรุกิจโรงแรม ปดชัว่คราว 
รอยละ 20

10 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 725  ราย หวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail   
   รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

11 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว จํานวน 730 ราย ระหวางวันที่ 24 กุมภาพันธ - 10 มีนาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail จดหมาย   
   รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ
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และคาดการณไตรมาส 3/2564  จําแนกตามประเภทธุรกิจ

ภาพที่ 11  สถานภาพของสถานประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 
เปรียบเทียบการระบาดระลอก 1, 2 และ 3
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ปดชั่วคราว เปดบริการบางสวน เปลี่ยนไปทําอยางอื่นแทน
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สถานบันเทิง

สวนสนุกและธีมพารค

รวม
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เปดบริการบางสวน

ทําอยางอื่นแทน

ไตรมาส 2/2564

ไตรมาส 1/2564

หนวย: รอยละ
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1

จากการสํารวจ พบวา การระบาดระลอก 3 ทําใหธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการเปดบริการปกติ รอยละ 50 ลดลงจากการ 
ระบาดระลอกท่ี 2 รอยละ 17 และปดกจิการชัว่คราวรอยละ 36 เพิม่ขึน้จากการระบาดระลอก 2 รอยละ 22  และมีการปดกิจการถาวรรอยละ 4 
เพิม่ขึน้จากการระบาดระลอก 2  รอยละ 1 



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   1110   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

การคาดการณสถานการณทองเที่ยวไตรมาส 3/2564 จําแนกตามภูมิภาค คาดวาในไตรมาส 3 สถานการณทองเที่ยวภาคกลาง 
ภาคตะวนัตก ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร อยูในระดบัใกลเคียงกนั (50-52) โดยอยูในระดบัท่ีต่ํากวาปกติในระดบัสูง แตดขีึน้กวาไตรมาสน้ี 
เล็กนอย ทั้งนี้ เปนผลมาจากการเรงฉีดวัคซีนเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-9 ในหลายจังหวัด สงผลใหผูประกอบการมีความเชื่อมั่น 
มากขึ้น แตยังกังวลเรื่องความยืดเยื้อของการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังไมมีทาทีจะควบคุมได สวนภูมิภาคที่ผูประกอบการมีความกังวล 
สูงที่สุด คือ  ภาคเหนือ (13)

ภาพที่ 12  สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการเปรียบเทียบไตรมาส 1/2564 และ 2/2564

3.3  ดัชนีความเชื่อมั่นจําแนกตามประเภทธุรกิจ10

4.1 สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการในไตรมาส 2/256411

การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19  ในไตรมาส 2/2564

สถานการณทองเที่ยว ไตรมาส 2/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ พบวาผูประกอบการแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น (สวนสนุก 
และธมีพารค) ประเมนิสถานการณทองเทีย่วในไตรมาสนีดี้กวาธรุกจิประเภทอืน่ (28) และดกีวาชวงเวลาเดยีวกันของปทีผ่านมา (10) (หมายเหตุ 
ไตรมาสนีม้แีหลงทองเทีย่วทีม่นษุยสรางขึน้เปดบรกิารปกตมีิเพยีงรอยละ 25 เทานัน้) แตกย็งัอยูในระดบัทีต่ํา่กวาปกตใินระดบัสงูมาก เมือ่เทยีบ 
กับชวงระยะเดียวกันของปที่ไมมีวิกฤตโควิด-19 สวนธุรกิจประเภทอื่นตางมีผลประกอบการที่ลดลงมากที่สุดทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจากผลของการ 
แพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 มีความรุนแรงกวาทุกครั้งที่ผานมา  สถานการณทองเที่ยวในไตรมาสนี้จึงใกลเคียงกับการระบาดระลอก 
ที่ 1 ที่มีการควบคุมการแพรเชื้ออยางเขมงวด มีการล็อกดาวนจังหวัด สั่งปดสถานประกอบการ แตการเดินทางภายในจังหวัดยังเกิดขึ้นไดบาง 
กําลังซื้อของประชาชนยังไมไดรับผลกระทบมากนัก เนื่องจากเพิ่งมีการหยุดงานจากการประกาศของภาครัฐและยังไดรับเงินชดเชยจากประกัน 
สังคม และเงินเยียวยาจากภาครัฐคนละ 5,000 บาท สวนการระบาดระลอก 3 ถึงแมไมมีการล็อกดาวนและสั่งปดสถานประกอบการ แตการที่ 
เชื้อโควิด-19 ไดแพรกระจายไปทุกจังหวัด และขาวสารเกี่ยวกับจํานวนผูติดเชื้อและผูเสียชีวิตจํานวนมาก สงผลใหประชาชนเกิดความกังวลใน 
การออกนอกบานจงึลดความถีแ่ละจาํนวนคนในการเดินทาง นอกจากนีก้ารแพรระบาดของโรคโควดิ-19 มาอยางยาวนานทาํใหการทาํมาหากนิ 
ฝดเคอืง การใชจายของประชาชนจงึลดลงเนือ่งจากสภาวะเศรษฐกจิของครอบครวัทีย่ํา่แยและหนีค้รวัเรอืนท่ีพุงสงูขึน้ ไตรมาสนีผ้ลประกอบการ 
ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวจึงลดลงในระดับสูงมาก

การคาดการณสถานการณทองเที่ยว ไตรมาส 3/2564  จําแนกตามประเภทธุรกิจ  ผูประกอบการแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น 
คาดวาผลประกอบการในไตรมาสหนา จะดีกวาธุรกิจประเภทอื่น (40) แตอยางไรก็ตามผูประกอบการทุกประเภทธุรกิจคาดวา สถานการณ 
ทองเที่ยวในไตรมาสหนายังอยูในระดับที่ตํ่ากวาปกติมากที่สุด (ตํ่ากวา 50) แตดีขึ้นกวาไตรมาสนี้เล็กนอย  สวนธุรกิจที่ผูประกอบการมีความ 
กังวลสูงที่สุด คือ ธุรกิจขนสงผูโดยสาร (26) จะเหน็ไดวาในไตรมาสนีธ้รุกจิดานการขนสงผูโดยสารและธรุกจิรานอาหารมกีารเปดบรกิารปกตใินสัดสวนทีเ่พิม่ขึน้กวาไตรมาสที ่1/2564 

สวนธุรกิจประเภทอื่น ๆ มีสัดสวนการปดชั่วคราวเพิ่มขึ้นทั้งสิ้น โดยธุรกิจสถานบันเทิงเปดบริการปกติเพียงรอยละ 3 เทานั้น ปดชั่วคราวสูงถึง 
รอยละ 84 เนือ่งจากการระบาดระลอก 3 มตีนตอจากสถานบนัเทงิ ดงันัน้ ไตรมาสนีส้ถานบนัเทงิจงึถกูสัง่ปดกจิการชัว่คราว สวนแหลงทองเทีย่ว 
ทีม่นษุยสรางข้ึน (สวนสนุกและธมีพารค) ท่ีคงเหลือเปดบริการปกติมีเพยีงรอยละ 25 เทานัน้ ปดชัว่คราวรอยละ 72  สวนธรุกิจโรงแรม ปดชัว่คราว 
รอยละ 20

10 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 725  ราย หวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail   
   รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

11 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยว จํานวน 730 ราย ระหวางวันที่ 24 กุมภาพันธ - 10 มีนาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail จดหมาย   
   รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ
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และคาดการณไตรมาส 3/2564  จําแนกตามประเภทธุรกิจ
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ปดชั่วคราว เปดบริการบางสวน เปลี่ยนไปทําอยางอื่นแทน
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จากการสํารวจ พบวา การระบาดระลอก 3 ทําใหธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการเปดบริการปกติ รอยละ 50 ลดลงจากการ 
ระบาดระลอกที ่2 รอยละ 17 และปดกจิการชัว่คราวรอยละ 36 เพิม่ขึน้จากการระบาดระลอก 2 รอยละ 22  และมีการปดกจิการถาวรรอยละ 4 
เพิม่ขึน้จากการระบาดระลอก 2  รอยละ 1 



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I  1312  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

ภาพที่ 14  รายไดจากการประกอบการของสถานประกอบการเปรียบเทียบไตรมาส 1/2564 และ 2/2564
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ใหมีการกระตุนอุปสงค
การทองเที่ยวภายในประเทศ

ตองการใหสถาบันการเงิน พักชําระ
เงินตนและดอกเบี้ย

ใหกับผูประกอบธุรกิจ
ในภาคการทองเที่ยวและบริการ

HOTELHOTEL

ในภาพรวม รอยละ 26 ของสถานประกอบการทีเ่ปดบรกิารในไตรมาสนีม้กีารลดจาํนวนพนกังานเพิม่ขึน้จากไตรมาสทีผ่านมา โดยไตรมาสนี้ 
เหลือพนักงานอยูประมาณรอยละ 51 นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 68 ของสถานประกอบการ มีพนักงานเหลืออยูไมถึงครึ่งหนึ่งจากที่เคยมี  

รอยละ 28  ของสถานประกอบการที่เปดบริการในไตรมาสนี้ มีการลดเงินเดือน/คาจางของพนักงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา โดย 
ไตรมาสนี้เงินเดือน/คาจางของพนักงานเหลืออยูประมาณรอยละ 65 ของที่เคยไดรับ และรอยละ 60 ของสถานประกอบการจายคาจางให 
พนักงานไมเกินครึ่งหนึ่งจากที่เคยจาย

จากการสาํรวจในไตรมาส 2/2564 พบวาในภาพรวม รอยละ 75 ของสถานประกอบการในภาคอตุสาหกรรมทองเทีย่วทัง้หมด มีรายได 
ไมเกินรอยละ 10 และประมาณรอยละ 90 ของสถานประกอบการทุกประเภทการมีรายไดไมเกินรอยละ 20 เมื่อเทียบกับตอนไมเกิดวิกฤต 
โควิด-19 (พ.ศ.2562)

สถานบันเทิง (รอยละ 93) บริษัทนําเที่ยว (รอยละ 90) แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น (รอยละ 88) สปา/นวดแผนไทย (รอยละ 87) 
รานขายของทีร่ะลึกและสินคาท่ัวไป (รอยละ 78) ธุรกจิบรกิารขนสง (รอยละ 76) ธุรกจิโรงแรมท่ีพัก (รอยละ 77) สวนใหญมีรายไดไมเกนิรอยละ 10  

สถานการณทองเที่ยวของสถานบันเทิงแยที่สุด รองลงมา คือ บริษัทนําเที่ยว แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น และสปา/นวด แผนไทย 
ตามลําดับ

4.2 ภาวะการณจางงานของสถานประกอบการในไตรมาส 2/2564
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ของสถานประกอบการทั้งหมดมีการ

ลดจํานวนพนักงาน
ขณะนี้ เหลือพนักงานอยูไมเกิน

ของสถานประกอบการ มีการ
ลดจํานวนพนักงาน

ลงจากไตรมาสที่ผานมา

ไตรมาสที่ 1/2564
มีจํานวนพนักงาน

68%

26%

52%

ไตรมาสที่ 2/2564
มีจํานวนพนักงาน

51%

50%
ของสถานประกอบการมีการ
จายคาจาง
พนักงานไมเกิน

ของสถานประกอบการ มีการ
ลดเงินเดือน/คาจาง

ลงจากไตรมาสที่ผานมา

ไตรมาสที่ 1/2564
เงินเดือน/คาจาง
ของพนักงาน
เหลืออยูประมาณ

60%

28%

70%

ไตรมาสที่ 2/2564
เงินเดือน/คาจาง
ของพนักงาน
เหลืออยูประมาณ 65%

50% จากที่เคยจาย

บริการขนสง

โรงแรม

รานอาหาร

รานขายของที่ระลึก

บริษัทนําเที่ยว

สปา นวดแผนไทย

สถานบันเทิง

สวนสนุกและธีมพารค

รวม

0%-10%

21%-30%

11%-20%

31%-50%

51%-60%

>60%

หนวย: รอยละ

78

40

9 9

76

77

14

53

11
18

22

8

3

6

34

14 14

7

12

1 12

222

2

7

2

8

34 27 22 18 8

33 29
10 2036 17

22 14

23

90 7 21

87

93

74

48

68

25

75

88

7

7

15

22

11

16

3

10

8

11

11

18

1033

1

1

7

5

5

15

4

2

8

5

8

7

12

4

2

2

5

8

7

1

13

อัตราการเขาพัก
ในไตรมาส 1/2564 

ในไตรมาสนี้ 

20%
อัตราการเขาพัก
ในไตรมาส 2/2564 

10%

10%82%
ของโรงแรมทั่วประเทศ

มีอัตราการเขาพัก
ไมเกิน

74%

7%

ระลอก 3 รายได
ลดมากกวา ระลอก 1

ระลอก 3 รายได
ลดนอยกวา ระลอก 1

ระลอก 3 รายได
ลดเทากัน
กับระลอก 1

19%

ภาพที่ 15  เปรียบเทียบอัตราการเขาพัก
ในธุรกิจที่พักแรม (OCC) ไตรมาส 1/2564 และ 2/2564

พบวารอยละ 82 ของโรงแรมทั่วประเทศ การแพรระบาด 
ของโรคโควดิ-19 ระลอก 3 ทําใหอัตราการเขาพกัลดลงเหลอืไมเกนิ 
รอยละ 10 เทานั้น

ภาพที่ 17  สภาพคลองในการดําเนินธุรกิจในสภาวะปจจุบัน

เกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 47) ของสถานประกอบการที่เปด 
บรกิารในไตรมาสนี ้(เปดปกตริอยละ 50) มีสภาพคลอง (เงินสด เงนิ 
ฝากธนาคาร หรือวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่เบิกใชไดทันที) เพียงพอ 
สําหรับการดําเนินธุรกิจตอไปไดอีก 3-6 เดือน  เปนที่นาสังเกตวา 
รอยละ 74 ของสถานประกอบการ (ทีเ่ปดบรกิารในไตรมาสนี)้ มเีงนิ 
ใชไดไมเกิน 6 เดือน นั่นหมายความวาถาสถานการณทองเที่ยว 
ยงัเปนดังเชนไตรมาสนี ้ หรอือกีนยัหน่ึงกค็อืถากจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
ยังไมดีขึ้นกวาไตรมาสนี้ คาดวาอีก 6 เดือนขางหนา จะมีสถาน 
ประกอบการท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเหลืออยู 
ประมาณรอยละ 13 ของทั้งประเทศเทานั้น   

ภาพที ่16 เปรยีบเทยีบผลกระทบตอรายไดของผูประกอบการจาก
การแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ระหวางระลอก 1 และระลอก 3

ภาพที ่18  ความคดิเหน็ของผูประกอบการเกีย่วกับความตองการ
ความชวยเหลอืจากภาครฐัในการกลบัมาดาํเนนิธรุกจิอกีครัง้

หลงัจากวกิฤตโควดิ-19 เบาบางลง

รอยละ 74 ของสถานประกอบการมีความเห็นวา การระบาด 
ระลอก 3 ทําใหรายไดลดลงมากกวา ระลอก 1

30%                   ตองการใหมีมาตรการ
ชวยเหลือแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและบริการ

39% ตองการใหมีมาตรการเพื่อ

แบงเบาภาระคาใชจายของผูประกอบการ
 เชน คานํ้า  คาไฟ 

ภาพที่ 13  ภาวะการจางงานของสถานประกอบการในไตรมาส 2/2564

ไตรมาส 2/2564

ไตรมาส 1/2564

กวาครึ่งหนึ่งของผูประกอบการ (รอยละ 56) ตองการให 
ภาครัฐกระตุนอุปสงคการทองเที่ยวภายในประเทศใหมากขึ้น และ 
รอยละ 41 ตองการใหสถาบันการเงินพักชําระเงินตนและดอกเบี้ย 
ใหกับผูประกอบการตอไปอีกระยะหนึ่ง  

4.4 ความคิดเห็นของผูประกอบการเกี่ยวกับความ  

 ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐหลังจากฉีด  

 วัคซีนใหประชาชนทั่วประเทศไดอยางนอย

 รอยละ 70 เปนที่เรียบรอยแลว

12  ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 725  ราย หวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I  1312  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

ภาพที่ 14  รายไดจากการประกอบการของสถานประกอบการเปรียบเทียบไตรมาส 1/2564 และ 2/2564

27% 47%
นอยกวา
3 เดือน

6 เดือน 
ถึง 1 ป

3-6
เดือน

มากกวา
2 ป

20%

2%

1 ป
ถึง 2 ป4%

help

56%

41%

ใหมีการกระตุนอุปสงค
การทองเที่ยวภายในประเทศ

ตองการใหสถาบันการเงิน พักชําระ
เงินตนและดอกเบี้ย

ใหกับผูประกอบธุรกิจ
ในภาคการทองเที่ยวและบริการ

HOTELHOTEL

ในภาพรวม รอยละ 26 ของสถานประกอบการทีเ่ปดบรกิารในไตรมาสนีม้กีารลดจาํนวนพนกังานเพิม่ขึน้จากไตรมาสทีผ่านมา โดยไตรมาสน้ี 
เหลือพนักงานอยูประมาณรอยละ 51 นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 68 ของสถานประกอบการ มีพนักงานเหลืออยูไมถึงครึ่งหนึ่งจากที่เคยมี  

รอยละ 28  ของสถานประกอบการที่เปดบริการในไตรมาสนี้ มีการลดเงินเดือน/คาจางของพนักงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา โดย 
ไตรมาสนี้เงินเดือน/คาจางของพนักงานเหลืออยูประมาณรอยละ 65 ของที่เคยไดรับ และรอยละ 60 ของสถานประกอบการจายคาจางให 
พนักงานไมเกินครึ่งหนึ่งจากที่เคยจาย

จากการสาํรวจในไตรมาส 2/2564 พบวาในภาพรวม รอยละ 75 ของสถานประกอบการในภาคอตุสาหกรรมทองเทีย่วทัง้หมด มีรายได 
ไมเกินรอยละ 10 และประมาณรอยละ 90 ของสถานประกอบการทุกประเภทการมีรายไดไมเกินรอยละ 20 เมื่อเทียบกับตอนไมเกิดวิกฤต 
โควิด-19 (พ.ศ.2562)

สถานบันเทิง (รอยละ 93) บริษัทนําเที่ยว (รอยละ 90) แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น (รอยละ 88) สปา/นวดแผนไทย (รอยละ 87) 
รานขายของทีร่ะลึกและสินคาทัว่ไป (รอยละ 78) ธุรกจิบรกิารขนสง (รอยละ 76) ธุรกจิโรงแรมทีพั่ก (รอยละ 77) สวนใหญมีรายไดไมเกนิรอยละ 10  

สถานการณทองเที่ยวของสถานบันเทิงแยที่สุด รองลงมา คือ บริษัทนําเที่ยว แหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น และสปา/นวด แผนไทย 
ตามลําดับ

4.2 ภาวะการณจางงานของสถานประกอบการในไตรมาส 2/2564
12

ของสถานประกอบการทั้งหมดมีการ

ลดจํานวนพนักงาน
ขณะนี้ เหลือพนักงานอยูไมเกิน

ของสถานประกอบการ มีการ
ลดจํานวนพนักงาน

ลงจากไตรมาสที่ผานมา

ไตรมาสที่ 1/2564
มีจํานวนพนักงาน

68%

26%

52%

ไตรมาสที่ 2/2564
มีจํานวนพนักงาน

51%

50%
ของสถานประกอบการมีการ
จายคาจาง
พนักงานไมเกิน

ของสถานประกอบการ มีการ
ลดเงินเดือน/คาจาง

ลงจากไตรมาสที่ผานมา

ไตรมาสที่ 1/2564
เงินเดือน/คาจาง
ของพนักงาน
เหลืออยูประมาณ

60%

28%

70%

ไตรมาสที่ 2/2564
เงินเดือน/คาจาง
ของพนักงาน
เหลืออยูประมาณ 65%

50% จากที่เคยจาย

บริการขนสง

โรงแรม

รานอาหาร

รานขายของที่ระลึก

บริษัทนําเที่ยว

สปา นวดแผนไทย

สถานบันเทิง

สวนสนุกและธีมพารค

รวม

0%-10%

21%-30%

11%-20%

31%-50%

51%-60%

>60%

หนวย: รอยละ

78

40

9 9

76

77

14

53

11
18

22

8

3

6

34

14 14

7

12

1 12

222

2

7

2

8

34 27 22 18 8

33 29
10 2036 17

22 14

23

90 7 21

87

93

74

48

68

25

75

88

7

7

15

22

11

16

3

10

8

11

11

18

1033

1

1

7

5

5

15

4

2

8

5

8

7

12

4

2

2

5

8

7

1
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อัตราการเขาพัก
ในไตรมาส 1/2564 

ในไตรมาสนี้ 

20%
อัตราการเขาพัก
ในไตรมาส 2/2564 

10%

10%82%
ของโรงแรมทั่วประเทศ

มีอัตราการเขาพัก
ไมเกิน

74%

7%

ระลอก 3 รายได
ลดมากกวา ระลอก 1

ระลอก 3 รายได
ลดนอยกวา ระลอก 1

ระลอก 3 รายได
ลดเทากัน
กับระลอก 1

19%

ภาพที่ 15  เปรียบเทียบอัตราการเขาพัก
ในธุรกิจที่พักแรม (OCC) ไตรมาส 1/2564 และ 2/2564

พบวารอยละ 82 ของโรงแรมทั่วประเทศ การแพรระบาด 
ของโรคโควดิ-19 ระลอก 3 ทาํใหอตัราการเขาพกัลดลงเหลอืไมเกนิ 
รอยละ 10 เทานั้น

ภาพที่ 17  สภาพคลองในการดําเนินธุรกิจในสภาวะปจจุบัน

เกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 47) ของสถานประกอบการที่เปด 
บรกิารในไตรมาสนี ้(เปดปกตริอยละ 50) มีสภาพคลอง (เงินสด เงนิ 
ฝากธนาคาร หรือวงเงินสินเชื่อคงเหลือที่เบิกใชไดทันที) เพียงพอ 
สําหรับการดําเนินธุรกิจตอไปไดอีก 3-6 เดือน  เปนที่นาสังเกตวา 
รอยละ 74 ของสถานประกอบการ (ทีเ่ปดบรกิารในไตรมาสนี)้ มเีงนิ 
ใชไดไมเกิน 6 เดือน นั่นหมายความวาถาสถานการณทองเที่ยว 
ยงัเปนดังเชนไตรมาสน้ี  หรอือกีนัยหน่ึงกค็อืถากจิกรรมทางเศรษฐกจิ 
ยังไมดีขึ้นกวาไตรมาสนี้ คาดวาอีก 6 เดือนขางหนา จะมีสถาน 
ประกอบการท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเหลืออยู 
ประมาณรอยละ 13 ของทั้งประเทศเทานั้น   

ภาพท่ี 16 เปรยีบเทยีบผลกระทบตอรายไดของผูประกอบการจาก
การแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ระหวางระลอก 1 และระลอก 3

ภาพที ่18  ความคดิเหน็ของผูประกอบการเกีย่วกับความตองการ
ความชวยเหลอืจากภาครฐัในการกลบัมาดําเนินธรุกจิอกีครัง้

หลงัจากวกิฤตโควดิ-19 เบาบางลง

รอยละ 74 ของสถานประกอบการมีความเห็นวา การระบาด 
ระลอก 3 ทําใหรายไดลดลงมากกวา ระลอก 1

30%                   ตองการใหมีมาตรการ
ชวยเหลือแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวและบริการ

39% ตองการใหมีมาตรการเพื่อ

แบงเบาภาระคาใชจายของผูประกอบการ
 เชน คานํ้า  คาไฟ 

ภาพที่ 13  ภาวะการจางงานของสถานประกอบการในไตรมาส 2/2564

ไตรมาส 2/2564

ไตรมาส 1/2564

กวาครึ่งหนึ่งของผูประกอบการ (รอยละ 56) ตองการให 
ภาครัฐกระตุนอุปสงคการทองเที่ยวภายในประเทศใหมากขึ้น และ 
รอยละ 41 ตองการใหสถาบันการเงินพักชําระเงินตนและดอกเบี้ย 
ใหกับผูประกอบการตอไปอีกระยะหนึ่ง  

4.4 ความคิดเห็นของผูประกอบการเกี่ยวกับความ  

 ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐหลังจากฉีด  

 วัคซีนใหประชาชนทั่วประเทศไดอยางนอย

 รอยละ 70 เปนที่เรียบรอยแลว

12  ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 725  ราย หวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I  1514   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

ภาพที่ 20  ความคิดเห็นของประชาชนและผูประกอบการหากมีการแพรระบาดระลอกใหมในชวงวันหยุดเทศกาล 

73%
20%

ไมเกิน 3 ลานบาท

5%
6-10 ลานบาท

2%
10 ลานบาทขึ้นไป

3–6 ลานบาท
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ภาพที่ 22 ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เปาหมายรับนักทองเที่ยวตางชาติ
หลังจากไดรับการฉีดวัคซีนครบโดส อยางนอยรอยละ 70 เปนที่เรียบรอยแลว15

เมื่อลองถามผูประกอบการวา “ถารัฐบาลมีนโยบายปลอย 
เงินกูดอกเบี้ยตํ่าโดยไมตองมีการคํ้าประกัน โดยมีวัตถุประสงค 
เพือ่ใหผูประกอบธรุกจิในอตุสาหกรรมทองเทีย่วใชเสรมิสภาพคลอง 
ในการกลับมาดาํเนนิธุรกิจใหมอกีครัง้(Restart) โดยโชวหลักฐาน 
รายไดสทุธกิอนท่ียงัไมเกดิวิกฤตโควิด-19 แผนธรุกจิ แผนคาใชจาย 
ดานการจางงาน และแผนการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก 
ทานคาดวาทานมีความจําเปนตองใชเงินประมาณกีล่าน” พบวา 
ผูประกอบการรอยละ 73  ตองการกูเงินจาํนวนไมเกนิ 3 ลานบาท  
และรอยละ 93  ตองการกูเงนิจาํนวนไมเกนิ 6 ลานบาท

ความคิดเห็นของผูประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับ

การควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตอไปในอนาคต135
ผูประกอบการ

13% มีความเห็นวา 
ดําเนินการแบบที่ทําอยูในปจจุบัน

ถือวา เหมาะสม แลว

36% มีความเห็นวา 
ใหประกอบกิจการได ปกติ

ประชาชนเดินทางได อิสระ และตองมีการ 
รายงานจํานวน และ time line ของผูติดเชื้อ

ในแตละจังหวัดใหทราบทุกวัน

53ล็อกดาวนแบบเขมขน
เหมือนการระบาดระลอกแรก เปนเวลา 1 เดือน

เพื่อ ปองกันการแพรเชื้อและใหการระบาด
จบลงอยางรวดเร็ว แมเกิดความเสียหาย

ตอเศรษฐกิจก็ตาม

ประชาชน

27% มีความเห็นวา 
ใหประกอบกิจการได ปกติ
ประชาชนเดินทางได อิสระ และตองมีการ 
รายงานจํานวน และ time line ของผูติดเชื้อ 
ในแตละจังหวัดใหทราบทุกวัน

60% 
ล็อกดาวนแบบเขมขน
เหมือนการระบาดระลอกแรก เปนเวลา 1 เดือน
เพื่อ ปองกันการแพรเชื้อและใหการระบาด
จบลงอยางรวดเร็ว แมเกิดความเสียหาย
ตอเศรษฐกิจก็ตาม

ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 60) มีความคิดเห็นวาควรมีการล็อกดาวนแบบเขมขนเหมือนการระบาดระลอกแรก เปนเวลา 1 เดือน 
(หามขามเขตจังหวัด หามทํากิจกรรมที่ประชาชนจํานวนมากมารวมตัวกัน) เพื่อปองกันการแพรเชื้อ และใหการระบาดจบลงอยางรวดเร็วแมจะ 
เกิดความเสียหายตอภาวะเศรษฐกิจก็ตาม สวนผูประกอบการรอยละ 53 มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ฉีดวัคซีน ใหประชาชนอยางนอย รอยละ 70 

ในพื้นที่ที่มคีวามสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศภายในปนี้

ฉีดวัคซีนใหประชาชนอยางนอย

รอยละ 70 ของทั้งประเทศภายในปนี้
สนับสนุนภาคเอกชน
ในการจัดหาและกระจายการฉีด 
วัคซีนทางเลือก
ใหประชาชน21%

87% 30%

16%
ออกใบรับรอง ใหแกประชาชนที่มีการ ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 

และกําหนดให สถานบันเทิง รับเฉพาะ ประชาชนที่มีใบรับรอง เทานั้น
หากมีการฝาฝนจะตองมีมาตรการลงโทษ

ภาพที่ 19  ความจําเปนตองใชเงินในการกลับมาดําเนินธุรกิจใหมอีกครั้ง

ภาพที่ 21  ความคิดเห็นของผูประกอบการเกี่ยวกับนโยบายในการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติ

ผูประกอบการ รอยละ 87 มีความคิดเห็นวารัฐบาลควรเรงดําเนินการฉีดวัคซีนใหไดอยางนอยรอยละ 70 ของประชาชนทั้งประเทศ 
ภายในปนี้  รอยละ 30 มีความคิดเห็นวารัฐบาลควรใหการสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดหาและกระจายการฉีดวัคซีนทางเลือกใหประชาชน

ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม พัทยา

ชาวไทยที่ยังไมฉีดวัคซีน ชาวไทยที่ฉีดวัคซีนครบโดสแลว

15

9797

3

96

15

44

11

85

ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม พัทยา

ชาวตางชาติที่ยังไมฉีดวัคซีน ชาวตางชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแลว

12
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3

39

11

40

10

84

ความคิดเห็นของผูประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับ

การเตรียมความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวในป 2564146

14 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 725  ราย หวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ
15  ขอมูลจากการสํารวจประชาชน จ.ภูเก็ต (400 คน)  เกาะสมุย (400 คน)  พัทยา (300 คน) และเชียงใหม  (400 คน)  ระหวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม 
online  รวมถึงการลง พื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

13  ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 725  ราย หวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I  1514   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

ภาพที่ 20  ความคิดเห็นของประชาชนและผูประกอบการหากมีการแพรระบาดระลอกใหมในชวงวันหยุดเทศกาล 
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20%

ไมเกิน 3 ลานบาท
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ภาพที่ 22 ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เปาหมายรับนักทองเที่ยวตางชาติ
หลังจากไดรับการฉีดวัคซีนครบโดส อยางนอยรอยละ 70 เปนที่เรียบรอยแลว15

เมื่อลองถามผูประกอบการวา “ถารัฐบาลมีนโยบายปลอย 
เงินกูดอกเบี้ยตํ่าโดยไมตองมีการคํ้าประกัน โดยมีวัตถุประสงค 
เพือ่ใหผูประกอบธรุกจิในอตุสาหกรรมทองเทีย่วใชเสรมิสภาพคลอง 
ในการกลับมาดาํเนนิธุรกิจใหมอกีครัง้(Restart) โดยโชวหลักฐาน 
รายไดสทุธกิอนท่ียงัไมเกดิวิกฤตโควิด-19 แผนธรุกจิ แผนคาใชจาย 
ดานการจางงาน และแผนการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก 
ทานคาดวาทานมีความจําเปนตองใชเงินประมาณกีล่าน” พบวา 
ผูประกอบการรอยละ 73  ตองการกูเงินจาํนวนไมเกนิ 3 ลานบาท  
และรอยละ 93  ตองการกูเงนิจาํนวนไมเกนิ 6 ลานบาท

ความคิดเห็นของผูประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับ

การควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตอไปในอนาคต135
ผูประกอบการ

13% มีความเห็นวา 
ดําเนินการแบบที่ทําอยูในปจจุบัน

ถือวา เหมาะสม แลว

36% มีความเห็นวา 
ใหประกอบกิจการได ปกติ

ประชาชนเดินทางได อิสระ และตองมีการ 
รายงานจํานวน และ time line ของผูติดเชื้อ

ในแตละจังหวัดใหทราบทุกวัน

53ล็อกดาวนแบบเขมขน
เหมือนการระบาดระลอกแรก เปนเวลา 1 เดือน

เพื่อ ปองกันการแพรเชื้อและใหการระบาด
จบลงอยางรวดเร็ว แมเกิดความเสียหาย

ตอเศรษฐกิจก็ตาม

ประชาชน

27% มีความเห็นวา 
ใหประกอบกิจการได ปกติ
ประชาชนเดินทางได อิสระ และตองมีการ 
รายงานจํานวน และ time line ของผูติดเชื้อ 
ในแตละจังหวัดใหทราบทุกวัน

60% 
ล็อกดาวนแบบเขมขน
เหมือนการระบาดระลอกแรก เปนเวลา 1 เดือน
เพื่อ ปองกันการแพรเชื้อและใหการระบาด
จบลงอยางรวดเร็ว แมเกิดความเสียหาย
ตอเศรษฐกิจก็ตาม

ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 60) มีความคิดเห็นวาควรมีการล็อกดาวนแบบเขมขนเหมือนการระบาดระลอกแรก เปนเวลา 1 เดือน 
(หามขามเขตจังหวัด หามทํากิจกรรมที่ประชาชนจํานวนมากมารวมตัวกัน) เพื่อปองกันการแพรเชื้อ และใหการระบาดจบลงอยางรวดเร็วแมจะ 
เกิดความเสียหายตอภาวะเศรษฐกิจก็ตาม สวนผูประกอบการรอยละ 53 มีความคิดเห็นเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ฉีดวัคซีน ใหประชาชนอยางนอย รอยละ 70 

ในพื้นที่ที่มคีวามสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศภายในปนี้

ฉีดวัคซีนใหประชาชนอยางนอย

รอยละ 70 ของทั้งประเทศภายในปนี้
สนับสนุนภาคเอกชน
ในการจัดหาและกระจายการฉีด 
วัคซีนทางเลือก
ใหประชาชน21%

87% 30%

16%
ออกใบรับรอง ใหแกประชาชนที่มีการ ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 

และกําหนดให สถานบันเทิง รับเฉพาะ ประชาชนที่มีใบรับรอง เทานั้น
หากมีการฝาฝนจะตองมีมาตรการลงโทษ

ภาพที่ 19  ความจําเปนตองใชเงินในการกลับมาดําเนินธุรกิจใหมอีกครั้ง

ภาพที่ 21  ความคิดเห็นของผูประกอบการเกี่ยวกับนโยบายในการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติ

ผูประกอบการ รอยละ 87 มีความคิดเห็นวารัฐบาลควรเรงดําเนินการฉีดวัคซีนใหไดอยางนอยรอยละ 70 ของประชาชนทั้งประเทศ 
ภายในปนี้  รอยละ 30 มีความคิดเห็นวารัฐบาลควรใหการสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดหาและกระจายการฉีดวัคซีนทางเลือกใหประชาชน

ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม พัทยา

ชาวไทยที่ยังไมฉีดวัคซีน ชาวไทยที่ฉีดวัคซีนครบโดสแลว

15

9797

3

96

15

44

11

85

ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม พัทยา

ชาวตางชาติที่ยังไมฉีดวัคซีน ชาวตางชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแลว

12

74

3

39

11

40

10

84

ความคิดเห็นของผูประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับ

การเตรียมความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวในป 2564146

14 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 725  ราย หวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ
15  ขอมูลจากการสํารวจประชาชน จ.ภูเก็ต (400 คน)  เกาะสมุย (400 คน)  พัทยา (300 คน) และเชียงใหม  (400 คน)  ระหวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม 
online  รวมถึงการลง พื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

13  ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 725  ราย หวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564 ผานชองทางโทรศัพท E-mail รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ



การตัดสินใจของประชาชน
หากปลายทางทองเที่ยว มีรายงานการ 

พบผูติดเชื้อ ไวรัสโควิด–19

กอนเดินทาง 2-3 วัน

ไมเดินทางไปยังพื้นที่นั้น    

ไมแนใจ

ยืนยันที่จะไป

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   1716   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

รถสวนตัว

เครื่องบิน

รถโดยสารประจําทาง 

รถไฟ

68%

34%

13%

15%

พาหนะในการเดินทาง

ภาพที่ 23  การวางแผนเดินทางของประชาชน ในไตรมาส 3/2564

ภาพที่ 24 การปรับตัวในการเดินทางทองเที่ยวของประชาชนในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

จากการสาํรวจพบวาประชาชนรอยละ 58 ท่ัวประเทศ มแีผนเดนิทางไปตางจงัหวดัในไตรมาส 3/2564 โดยรอยละ 60 ของคนทีเ่ดนิทาง 
มีแผนไปจังหวัดหางไกลและพักคางคืน รอยละ 28 มีแผนเดินทางใปจังหวัดใกลเคียงและพักคางคืน นอกจากนี้พบวาประชาชนวางแผนจะพัก 
คางคืนตางจังหวัดโดยเฉลี่ย 3.54  คืน 

วัตถุประสงคของการเดินทางไปตางจังหวัดในไตรมาส 3/2564 มากที่สุด คือ เดินทางเพื่อการทองเที่ยว รองลงมาคือ เดินทางกลับบาน 
หรือไปเยี่ยมญาติ ประชาชนสวนใหญวางแผนเดินทางดวยรถยนตสวนตัว รองลงมา คือ เดินทางโดยเครื่องบิน

16 ขอมูลจากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน จํานวน 930 ราย ระหวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม online  รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

จากการสอบถามความคิดเหน็ของประชาชนในพืน้ทีเ่ปาหมายในการเปดรบันักทองเท่ียวตางชาต ิ เกีย่วกบัการยนิดีตอนรับนักทองเท่ียว 
ชาวไทยและชาวตางชาติ หลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ไดรับการฉีดวัคซีนครบโดส อยางนอยรอยละ 70 เปนที่เรียบรอยแลว พบวา

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต รอยละ 15 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 97

ประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย รอยละ 3 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 96  

ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม รอยละ 15 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 44  

ประชาชนในพื้นที่พัทยา รอยละ 11 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 85 

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต รอยละ 12 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 74

ประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย รอยละ 3 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 39 

ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม รอยละ 11 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 40    

ประชาชนในพื้นที่พัทยา รอยละ 10 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 84

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยดานการทองเที่ยวในไตรมาส 3/25647
7.1 แผนการเดินทางของประชาชนในไตรมาส 3/2564

16

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน จํานวน 930 ราย ระหวางวันที่ 15- 30 
พฤษภาคม 2564 ผานชองทางแบบสอบถาม online รวมถึงการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอมูลและการสมัภาษณ เกีย่วกบัแผนการทองเทีย่วในไตรมาสหนา

7.2 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน จํานวน 930 ราย ระหวางวันที่ 15- 30 
พฤษภาคม 2564 ผานชองทางแบบสอบถาม online รวมถงึการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอมูลและการสมัภาษณ เกีย่วกบัแผนการทองเทีย่วในไตรมาสหนา

ประชาชน
มีแผนเดินทางไปทองเที่ยวใน
       ตางจังหวัด58%

จํานวนวัน
ที่พักคางคืน 3.54

31%
ภาคใต

26%
ภาคเหนือ 21%

11%

ภาคกลาง

7%
ภาคตะวันตก

กรุงเทพมหานคร

10%
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

8%
ภาคตะวันออก

ปลายทางในการเดินทาง

เดินทางไปจังหวัดใกลเคียง
ไมพักคางคืน

เดินทางไปจังหวัดใกลเคียง
พักคางคืน

เดินทางไปจังหวัดหางไกล
พักคางคืน

21%

60%

28%

ลักษณะของการเดินทาง

เหตุผลหลัก
ของการเดินทาง

67%

36%

12%

50% 28% 12%

13%

7%

ทองเที่ยว
/พักผอน

1-3 คืน 4-6 คืน 7-9 คืน

กลับบาน
เยี่ยมญาติ

ทําบุญ

ซื้อสินคา

ทํางาน

เฉลี่ย คืน

เนือ่งจากจาํนวนผูติดเชือ้โควิด-19 มีผลตอการตดัสนิใจเดนิทางของนกัทองเท่ียว จากการสํารวจพบวา ประชาชนรอยละ 60 เลอืกทีจ่ะ 
ไมเดนิทางเขาไปพืน้ท่ีปลายทาง ถาทราบกอนเดนิทาง 2-3 วนั วาพ้ืนท่ีปลายทางพบผูตดิเชือ้โควิด-19 นอกจากนีพ้บวาในการเดนิทางทองเทีย่ว 
ทามกลางการระบาดของโรคโควดิ-19 ประชาชนรอยละ 71 มีการปรบัตวัในดานท่ีพกัแรม โดยประชาชนรอยละ 50 เลอืกท่ีจะไปเชา-เยน็กลับ 
รอยละ 30 เลือกท่ีจะพักบานญาต/ิเพือ่น เปนท่ีนาสงัเกตวาในไตรมาสหนามีประชาชนเพยีงรอยละ 27 เทานัน้ทีว่างแผนทีจ่ะพกัโรงแรม 
นอกจากนีพ้บวาประชาชนรอยละ 77 มกีารปรบัตวัในเรือ่งการรบัประทานอาหาร โดยรอยละ 41 เลอืกทีจ่ะเตรียมอาหารไปรบัประทานเอง 
และ รอยละ 28 เลอืกรานอาหารท่ีมีมาตรการควบคุมการตดิเช้ืออยางเครงครัด

ประชาชน           
      มีการ ปรับตัว
ดานที่พักแรม ในการเดินทางทองเที่ยว
ทามกลางการระบาดของไวรัสโควิด–19

50%

71%
ประชาชน           
      มีการ ปรับตัว
ดานการรับประทานอาหาร ในการ
เดินทางทองเที่ยว ทามกลางการระบาดของ
                       ไวรัสโควิด–19

77%

30%

13%

27%

10%

60%

18%

22%

ไปเชา
เย็นกลับ

บานญาติ
พี่นอง โรงแรม 41%

20%

28%

11%

เตรียมอาหาร
ไปเอง

เลือกทานรานอาหาร
ที่มมีาตรการควบคุม

ที่เครงครัดสั่งอาหารจาก
Food Delivery

ซื้ออาหารไป
ทานนอกราน

นอนเต็นทรีสอรท
/บังกะโล

ความตองการฉีดวัคซีนโควิด-19
ตองการฉีด

ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม พัทยา ทั้งประเทศ

90 95 70 90 82

พื้นที่เปาหมาย



การตัดสินใจของประชาชน
หากปลายทางทองเที่ยว มีรายงานการ 

พบผูติดเชื้อ ไวรัสโควิด–19

กอนเดินทาง 2-3 วัน

ไมเดินทางไปยังพื้นที่นั้น    

ไมแนใจ

ยืนยันที่จะไป

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   1716   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

รถสวนตัว

เครื่องบิน

รถโดยสารประจําทาง 

รถไฟ

68%

34%

13%

15%

พาหนะในการเดินทาง

ภาพที่ 23  การวางแผนเดินทางของประชาชน ในไตรมาส 3/2564

ภาพที่ 24 การปรับตัวในการเดินทางทองเที่ยวของประชาชนในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19

จากการสาํรวจพบวาประชาชนรอยละ 58 ท่ัวประเทศ มแีผนเดนิทางไปตางจงัหวดัในไตรมาส 3/2564 โดยรอยละ 60 ของคนทีเ่ดนิทาง 
มีแผนไปจังหวัดหางไกลและพักคางคืน รอยละ 28 มีแผนเดินทางใปจังหวัดใกลเคียงและพักคางคืน นอกจากนี้พบวาประชาชนวางแผนจะพัก 
คางคืนตางจังหวัดโดยเฉลี่ย 3.54  คืน 

วัตถุประสงคของการเดินทางไปตางจังหวัดในไตรมาส 3/2564 มากที่สุด คือ เดินทางเพื่อการทองเที่ยว รองลงมาคือ เดินทางกลับบาน 
หรือไปเยี่ยมญาติ ประชาชนสวนใหญวางแผนเดินทางดวยรถยนตสวนตัว รองลงมา คือ เดินทางโดยเครื่องบิน

16 ขอมูลจากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน จํานวน 930 ราย ระหวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม online  รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

จากการสอบถามความคิดเหน็ของประชาชนในพืน้ทีเ่ปาหมายในการเปดรบันักทองเท่ียวตางชาต ิ เกีย่วกบัการยนิดีตอนรับนักทองเท่ียว 
ชาวไทยและชาวตางชาติ หลังจากที่ประชาชนในพื้นที่ไดรับการฉีดวัคซีนครบโดส อยางนอยรอยละ 70 เปนที่เรียบรอยแลว พบวา

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต รอยละ 15 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 97

ประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย รอยละ 3 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 96  

ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม รอยละ 15 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 44  

ประชาชนในพื้นที่พัทยา รอยละ 11 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 85 

ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต รอยละ 12 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 74

ประชาชนในพื้นที่เกาะสมุย รอยละ 3 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 39 

ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม รอยละ 11 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 40    

ประชาชนในพื้นที่พัทยา รอยละ 10 ยินดีตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ยังไมฉีดวัคซีน
แตสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติฉีดวัคซีนครบโดสแลว สัดสวนของความยินดีตอนรับเพิ่มขึ้นเปน รอยละ 84

ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยดานการทองเที่ยวในไตรมาส 3/25647
7.1 แผนการเดินทางของประชาชนในไตรมาส 3/2564
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จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน จํานวน 930 ราย ระหวางวันที่ 15- 30 
พฤษภาคม 2564 ผานชองทางแบบสอบถาม online รวมถงึการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอมูลและการสมัภาษณ เกีย่วกบัแผนการทองเทีย่วในไตรมาสหนา

7.2 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนปองกันโรคโควิด-19

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน จํานวน 930 ราย ระหวางวันที่ 15- 30 
พฤษภาคม 2564 ผานชองทางแบบสอบถาม online รวมถึงการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอมูลและการสมัภาษณ เกีย่วกบัแผนการทองเทีย่วในไตรมาสหนา

ประชาชน
มีแผนเดินทางไปทองเที่ยวใน
       ตางจังหวัด58%

จํานวนวัน
ที่พักคางคืน 3.54

31%
ภาคใต

26%
ภาคเหนือ 21%

11%

ภาคกลาง

7%
ภาคตะวันตก

กรุงเทพมหานคร

10%
ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

8%
ภาคตะวันออก

ปลายทางในการเดินทาง

เดินทางไปจังหวัดใกลเคียง
ไมพักคางคืน

เดินทางไปจังหวัดใกลเคียง
พักคางคืน

เดินทางไปจังหวัดหางไกล
พักคางคืน

21%

60%

28%

ลักษณะของการเดินทาง

เหตุผลหลัก
ของการเดินทาง

67%

36%

12%

50% 28% 12%

13%

7%

ทองเที่ยว
/พักผอน

1-3 คืน 4-6 คืน 7-9 คืน

กลับบาน
เยี่ยมญาติ

ทําบุญ

ซื้อสินคา

ทํางาน

เฉลี่ย คืน

เนือ่งจากจาํนวนผูติดเชือ้โควิด-19 มีผลตอการตดัสนิใจเดนิทางของนกัทองเทีย่ว จากการสํารวจพบวา ประชาชนรอยละ 60 เลอืกท่ีจะ 
ไมเดนิทางเขาไปพืน้ทีป่ลายทาง ถาทราบกอนเดนิทาง 2-3 วนั วาพ้ืนทีป่ลายทางพบผูตดิเชือ้โควิด-19 นอกจากนีพ้บวาในการเดนิทางทองเท่ียว 
ทามกลางการระบาดของโรคโควดิ-19 ประชาชนรอยละ 71 มีการปรบัตวัในดานทีพ่กัแรม โดยประชาชนรอยละ 50 เลอืกท่ีจะไปเชา-เยน็กลับ 
รอยละ 30 เลือกทีจ่ะพักบานญาต/ิเพือ่น เปนทีน่าสงัเกตวาในไตรมาสหนามปีระชาชนเพยีงรอยละ 27 เทานัน้ทีว่างแผนทีจ่ะพกัโรงแรม 
นอกจากนีพ้บวาประชาชนรอยละ 77 มกีารปรบัตวัในเรือ่งการรบัประทานอาหาร โดยรอยละ 41 เลอืกทีจ่ะเตรียมอาหารไปรบัประทานเอง 
และ รอยละ 28 เลอืกรานอาหารทีมี่มาตรการควบคมุการตดิเช้ืออยางเครงครัด

ประชาชน           
      มีการ ปรับตัว
ดานที่พักแรม ในการเดินทางทองเที่ยว
ทามกลางการระบาดของไวรัสโควิด–19

50%

71%
ประชาชน           
      มีการ ปรับตัว
ดานการรับประทานอาหาร ในการ
เดินทางทองเที่ยว ทามกลางการระบาดของ
                       ไวรัสโควิด–19

77%

30%

13%

27%

10%

60%

18%

22%

ไปเชา
เย็นกลับ

บานญาติ
พี่นอง โรงแรม 41%

20%

28%

11%

เตรียมอาหาร
ไปเอง

เลือกทานรานอาหาร
ที่มมีาตรการควบคุม

ที่เครงครัดสั่งอาหารจาก
Food Delivery

ซื้ออาหารไป
ทานนอกราน

นอนเต็นทรีสอรท
/บังกะโล

ความตองการฉีดวัคซีนโควิด-19
ตองการฉีด

ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม พัทยา ทั้งประเทศ

90 95 70 90 82

พื้นที่เปาหมาย



ภาคตะวันออกภาคเหนือ ภาคกลางภาคใต ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก กรุงเทพ

23% 13% 18%
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I  1918   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

ภาพที่ 25 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความตองการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-1917

ภาพที่ 26  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนปองกันโรคโควิด-1918

19 ขอมูลจากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน จํานวน 930 ราย และผูประกอบการจํานวน 725 ราย ระหวางวันที่  15- 30 พฤษภาคม 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม online  
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ  

17ขอมูลจากการสํารวจประชาชนชาวไทยทั่วไปจํานวน จํานวน 930 ราย ประชาชน จ.ภูเก็ต(400 คน)  เกาะสมุย (400 คน)  พัทยา(300 คน) และเชียงใหม(400 คน)  ระหวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม  
 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม online  รวมถึงการลง พื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ
18 ขอมูลจากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน จํานวน 930 ราย และผูประกอบการจํานวน 725 ราย ระหวางวันที่  15- 30 พฤษภาคม 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม online  
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ  

การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 3/25648

8.1  การคาดการณสถานการณการทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 3/2564 จําแนกตามภูมิภาค
19

รอยละ 82 ของประชาชนทัง้ประเทศมคีวามตองการฉดีวัคซนีปองกันโควดิ-19 โดยรอยละ 67 ตองการฉดีภายในปนี้
และอกีรอยละ15 ตองการฉดีในปหนา นอกจากนีพ้บวาประชาชนครึง่หนึง่ตองการฉดีวคัซีนทางเลอืก (รอยละ 50)

รอยละ 90 ของประชาชนในจงัหวดัภเูกต็ มคีวามตองการฉดีวคัซนีปองกนัโควิด-19 โดยรอยละ 87 ตองการฉีดภายในปนี้
และอกี รอยละ 3 ตองการฉดีในปหนา ประชาชนสวนใหญตองการฉดีวคัซีนทีร่ฐับาลจดัสรรให (รอยละ 66)

รอยละ 95 ของประชาชนในพืน้ท่ีเกาะสมยุ  มีความตองการฉีดวัคซีนปองกนัโควดิ-19 โดยรอยละ 93 ตองการฉดีภายในปนี้
และอกี รอยละ 2 ตองการฉดีในปหนา ประชาชนกวาครึง่ตองการฉีดวัคซนีทางเลือก (รอยละ 58)

รอยละ 70 ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงใหม  มคีวามตองการฉดีวคัซนีปองกนัโควดิ-19 โดยรอยละ 58  ตองการฉดีภายในปนี้
และอกี รอยละ 12 ตองการฉดีในปหนา ประชาชนสวนใหญตองการฉดีวคัซนีทีรั่ฐบาลจดัสรรให (รอยละ 41)

รอยละ 90 ของประชาชนในพืน้ท่ีพัทยา  มีความตองการฉีดวคัซนีปองกนัโควดิ-19 โดยรอยละ 85 ตองการฉีดภายในปนี้
และอกี รอยละ 5 ตองการฉดีในปหนา ประชาชนสวนใหญตองการฉดีวคัซีนทีร่ฐับาลจดัสรรให (รอยละ 62)

ประชาชนสวนใหญตองการฉีดวัคซีนยี่หอไฟเซอร (รอยละ 36) รองลงมา คือ ไมเจาะจง (ยี่หออะไรก็ไดขอใหไดฉีด) และประชาชน 
สวนใหญ (รอยละ 35) ยอมรับราคาวัคซีนทางเลือกสูงสุดไดที่ราคาไมเกิน 500 บาท เปนที่นาสังเกตวามีประชาชนถึงรอยละ 31 ที่ยอมจายคา 
วัคซีนไดมากกวาเข็มละ 1,500 บาท เมื่อประชาชนไดรับวัคซีนครบโดสแลวพบวาสวนใหญ (รอยละ 48) คิดวาความถี่ในการทองเที่ยว 
ยังคงเหมือนเดิม (กอนฉีดกับหลังฉีดจํานวนครั้งในการเดินทางทองเที่ยวไมแตกตางกัน) มีประชาชนเพียงรอยละ 19 เทานั้นที่คิดวาความถี่ 
ในการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นกวาตอนที่ยังไมไดฉีดวัคซีน

ชวงระยะเวลาที่ตองการฉีด
เร็วที่สุด

ไมรีบ แตภายในปนี้
ปหนา

81 92 46 82 45
 6 1 12 3 22
 3 2 12 5 15

แหลงที่มาของวัคซีนโควิด-19
วัคซีนฟรี

วัคซีนทางเลือก
ไดทั้งสองแบบ

66 28 41 62 18
 8 58 32 4 50
16 14 7 36 32

ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม พัทยา ทั้งประเทศพื้นที่เปาหมาย

ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม พัทยา ทั้งประเทศพื้นที่เปาหมาย

ที่ประชาชนตองการ

ยี่หอของวัคซีนที่ตองการ

26% 7%
10% 8%
36% 11%

ยี่หอใดก็ได ชิโนแวค
แอสตราเซเนกา โมเดอรนา

ไฟเซอร จอหนสันแอนดจอหนสัน

ชวงราคาตอ 1 เข็มที่รับได

35% 27%
7% 31%มากกวา 1,500 บาท

ไมเกิน 500 บาท 501-1,000 บาท

1,001-1,500 บาท

ความถี่ในการเดินทาง ทองเที่ยว
หลังไดรับวัคซีนครบ

9% 48%
19% 24%ไมแนใจ 

นอยลง เหมือนเดิม
เพิ่มขึ้น

ไตรมาส 3/2564 มวัีนหยดุหรอืเทศกาล ไดแก วันอาสาฬหบชูา ตอเนือ่ง วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10  (วนัหยุดเพิม่เปนกรณีพเิศษ 
ตามมติ ครม. หยดุยาว 5 วัน วนัเสาร 24 - พธุ 28 กรกฎาคม 2564) วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจาสริิกิติ ์(พฤหสับดท่ีี 12 สงิหาคม 
2564) วนัมหิดล (วนัหยดุเพิม่เปนกรณพิีเศษตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 63 หยุดยาว 3 วัน วนัศกุร 24 - อาทิตย 26 กันยายน 2564)

ขอมลูจากการสาํรวจประชาชนชาวไทยจํานวน จาํนวน 930 ราย และผูประกอบการจาํนวน 725 ราย ระหวางวันที ่15-30 พฤษภาคม 
2564 ผานชองทางแบบสอบถาม online  รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ  เกี่ยวกับการคาดการณสถานการณการทองเที่ยว 
ชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 3/2564 ไดผลสรุปดังตอไปนี้

ผูประกอบการคาดวาในวันหยุดเทศกาลในไตรมาส 3/2564 สถานการณทองเที่ยวยังอยูในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุด (ตํ่ากวา 50 ทุก 
เทศกาล)  โดยวันอาสาฬหบูชา ตอเนื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุดยาว 5 วัน และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
สถานการณทองเที่ยวไมแตกตางกัน และอยูในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุด (38-39) สวนวันมหิดล ผูประกอบการมีความกังวลตอสถานการณ 
ทองเทีย่วมากกวาเทศกาลอืน่ (35) ประชาชนวางแผนการเดนิทางในวนัหยดุยาวอาสาฬหบูชา ตอเนือ่ง วันเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10  มากทีส่ดุ 
(รอยละ23)  สวนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ประชาชนเดินทางนอยกวาเทศกาลอื่น (รอยละ13)

ภาพที่ 27  ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณสถานการณทองเที่ยวในประเทศไทย
และสัดสวนของประชาชนที่มีแผนเดินทางไปตางจังหวัดชวงวันหยุด/เทศกาลในไตรมาส 3/2564

ภาพที่ 28  ดัชนีคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 3/2564  จําแนกตามภูมิภาค

วันอาสาฬหบูชา วันแม วันมหิดล

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

37 37 37

50 50 50 50 50 50

27
31 34

37
41 41

47 47 48
51 51 51

ดัช
นีค

าด
กา

รณ
สถ

าน
กา

รณ




ภาคตะวันออกภาคเหนือ ภาคกลางภาคใต ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก กรุงเทพ

23% 13% 18%
วันอาสาฬหบูชา วันแม วันมหิดล
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I  1918   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

ภาพที่ 25 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความตองการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-1917

ภาพที่ 26  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับวัคซีนปองกันโรคโควิด-1918

19 ขอมูลจากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน จํานวน 930 ราย และผูประกอบการจํานวน 725 ราย ระหวางวันที่  15- 30 พฤษภาคม 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม online  
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ  

17ขอมูลจากการสํารวจประชาชนชาวไทยทั่วไปจํานวน จํานวน 930 ราย ประชาชน จ.ภูเก็ต(400 คน)  เกาะสมุย (400 คน)  พัทยา(300 คน) และเชียงใหม(400 คน)  ระหวางวันที่ 15- 30 พฤษภาคม  
 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม online  รวมถึงการลง พื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ
18 ขอมูลจากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน จํานวน 930 ราย และผูประกอบการจํานวน 725 ราย ระหวางวันที่  15- 30 พฤษภาคม 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม online  
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ  

การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 3/25648

8.1  การคาดการณสถานการณการทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 3/2564 จําแนกตามภูมิภาค
19

รอยละ 82 ของประชาชนทัง้ประเทศมคีวามตองการฉดีวัคซนีปองกันโควดิ-19 โดยรอยละ 67 ตองการฉดีภายในปนี้
และอกีรอยละ15 ตองการฉดีในปหนา นอกจากนีพ้บวาประชาชนครึง่หนึง่ตองการฉดีวคัซีนทางเลอืก (รอยละ 50)

รอยละ 90 ของประชาชนในจงัหวดัภเูกต็ มคีวามตองการฉดีวคัซนีปองกนัโควิด-19 โดยรอยละ 87 ตองการฉีดภายในปนี้
และอกี รอยละ 3 ตองการฉดีในปหนา ประชาชนสวนใหญตองการฉดีวคัซีนทีร่ฐับาลจดัสรรให (รอยละ 66)

รอยละ 95 ของประชาชนในพืน้ท่ีเกาะสมยุ  มีความตองการฉีดวัคซีนปองกนัโควิด-19 โดยรอยละ 93 ตองการฉดีภายในปนี้
และอกี รอยละ 2 ตองการฉดีในปหนา ประชาชนกวาครึง่ตองการฉีดวัคซนีทางเลือก (รอยละ 58)

รอยละ 70 ของประชาชนในจงัหวดัเชยีงใหม  มคีวามตองการฉดีวคัซนีปองกนัโควดิ-19 โดยรอยละ 58  ตองการฉดีภายในปนี้
และอกี รอยละ 12 ตองการฉดีในปหนา ประชาชนสวนใหญตองการฉดีวคัซนีทีรั่ฐบาลจดัสรรให (รอยละ 41)

รอยละ 90 ของประชาชนในพืน้ท่ีพัทยา  มีความตองการฉีดวคัซนีปองกนัโควดิ-19 โดยรอยละ 85 ตองการฉีดภายในปนี้
และอกี รอยละ 5 ตองการฉดีในปหนา ประชาชนสวนใหญตองการฉดีวคัซีนทีร่ฐับาลจดัสรรให (รอยละ 62)

ประชาชนสวนใหญตองการฉีดวัคซีนยี่หอไฟเซอร (รอยละ 36) รองลงมา คือ ไมเจาะจง (ยี่หออะไรก็ไดขอใหไดฉีด) และประชาชน 
สวนใหญ (รอยละ 35) ยอมรับราคาวัคซีนทางเลือกสูงสุดไดที่ราคาไมเกิน 500 บาท เปนที่นาสังเกตวามีประชาชนถึงรอยละ 31 ที่ยอมจายคา 
วัคซีนไดมากกวาเข็มละ 1,500 บาท เมื่อประชาชนไดรับวัคซีนครบโดสแลวพบวาสวนใหญ (รอยละ 48) คิดวาความถี่ในการทองเที่ยว 
ยังคงเหมือนเดิม (กอนฉีดกับหลังฉีดจํานวนครั้งในการเดินทางทองเที่ยวไมแตกตางกัน) มีประชาชนเพียงรอยละ 19 เทานั้นที่คิดวาความถี่ 
ในการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นกวาตอนที่ยังไมไดฉีดวัคซีน

ชวงระยะเวลาที่ตองการฉีด
เร็วที่สุด

ไมรีบ แตภายในปนี้
ปหนา

81 92 46 82 45
 6 1 12 3 22
 3 2 12 5 15

แหลงที่มาของวัคซีนโควิด-19
วัคซีนฟรี

วัคซีนทางเลือก
ไดทั้งสองแบบ

66 28 41 62 18
 8 58 32 4 50
16 14 7 36 32

ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม พัทยา ทั้งประเทศพื้นที่เปาหมาย

ภูเก็ต เกาะสมุย เชียงใหม พัทยา ทั้งประเทศพื้นที่เปาหมาย

ที่ประชาชนตองการ

ยี่หอของวัคซีนที่ตองการ

26% 7%
10% 8%
36% 11%

ยี่หอใดก็ได ชิโนแวค
แอสตราเซเนกา โมเดอรนา

ไฟเซอร จอหนสันแอนดจอหนสัน

ชวงราคาตอ 1 เข็มที่รับได

35% 27%
7% 31%มากกวา 1,500 บาท

ไมเกิน 500 บาท 501-1,000 บาท

1,001-1,500 บาท

ความถี่ในการเดินทาง ทองเที่ยว
หลังไดรับวัคซีนครบ

9% 48%
19% 24%ไมแนใจ 

นอยลง เหมือนเดิม
เพิ่มขึ้น

ไตรมาส 3/2564 มวัีนหยดุหรอืเทศกาล ไดแก วันอาสาฬหบชูา ตอเนือ่ง วนัเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10  (วนัหยุดเพิม่เปนกรณีพเิศษ 
ตามมติ ครม. หยดุยาว 5 วัน วนัเสาร 24 - พธุ 28 กรกฎาคม 2564) วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจาสริกิิติ ์(พฤหสับดท่ีี 12 สงิหาคม 
2564) วนัมหดิล (วนัหยดุเพิม่เปนกรณพิีเศษตามมติ ครม. 29 ธันวาคม 63 หยุดยาว 3 วัน วนัศกุร 24 - อาทิตย 26 กันยายน 2564)

ขอมลูจากการสาํรวจประชาชนชาวไทยจํานวน จาํนวน 930 ราย และผูประกอบการจาํนวน 725 ราย ระหวางวันที ่15-30 พฤษภาคม 
2564 ผานชองทางแบบสอบถาม online  รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ  เกี่ยวกับการคาดการณสถานการณการทองเที่ยว 
ชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 3/2564 ไดผลสรุปดังตอไปนี้

ผูประกอบการคาดวาในวันหยุดเทศกาลในไตรมาส 3/2564 สถานการณทองเที่ยวยังอยูในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุด (ตํ่ากวา 50 ทุก 
เทศกาล)  โดยวันอาสาฬหบูชา ตอเนื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 หยุดยาว 5 วัน และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
สถานการณทองเที่ยวไมแตกตางกัน และอยูในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุด (38-39) สวนวันมหิดล ผูประกอบการมีความกังวลตอสถานการณ 
ทองเทีย่วมากกวาเทศกาลอืน่ (35) ประชาชนวางแผนการเดนิทางในวนัหยดุยาวอาสาฬหบูชา ตอเนือ่ง วันเฉลมิพระชนมพรรษา ร.10  มากทีส่ดุ 
(รอยละ23)  สวนวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ประชาชนเดินทางนอยกวาเทศกาลอื่น (รอยละ13)

ภาพที่ 27  ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณสถานการณทองเที่ยวในประเทศไทย
และสัดสวนของประชาชนที่มีแผนเดินทางไปตางจังหวัดชวงวันหยุด/เทศกาลในไตรมาส 3/2564

ภาพที่ 28  ดัชนีคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 3/2564  จําแนกตามภูมิภาค

วันอาสาฬหบูชา วันแม วันมหิดล
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การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 9

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   2120   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

จากภาพท่ี 28 ผูประกอบการคาดวาสถานการณทองเทีย่วทกุเทศกาลในไตรมาส 3/2564 ยงัอยูในระดบัตํา่มาก-มากทีสุ่ด (27-51) โดย 
ผูประกอบการในภาคใตมีความกังวลตอสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล มากที่สุด รองลงมา คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก ตาม 
ลาํดบั สวนภาคตะวนัออก กรงุเทพ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ประกอบการคาดการณสถานการณทองเท่ียวอยูในระดบัใกลเคยีงกนั 
(47-51) และยังอยูในระดับตํ่ากวาปกติในระดับมาก

ในไตรมาส 1/2564 มีการเดนิทางทองเทีย่วสําหรบัชาวตางชาตทิีต่องไดรบัการตรวจลงตรานักทองเท่ียวประเภทพเิศษ (Special Tourist 
VISA : STV)  20,127 คน20 ลดลงรอยละ 99.81 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 (เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของตอนที่ไมเกิดวิกฤต 
โควิด-19) และคาดวาในไตรมาส 2/2564 จะมีชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทยประมาณ 22,000 คน ลดลงรอยละ 99.78 ทั้งนี้ตัวเลข 
คาดการณจํานวนนักทองเที่ยวเปนการคาดการณภายใตสถานการณที่ไมปกติ เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหมที่ 
กระทบตอสถานการณการทองเที่ยวในไตรมาสนี้

ในไตรมาสนีเ้กิดการระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอก 3 ซึง่เปนการระบาดตอเนือ่งจากการระบาดระลอก 2 รวมเปนระยะเวลากวา 6 เดอืน 
(กลางเดือนธันวาคม-มิถุนายน) สงผลใหสถานการณทองเที่ยวในไตรมาสนี้ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจ 
การทองเที่ยวในไตรมาสนี้ตกลงมาอยูที่ระดับ 11 ซึ่งเปนระดับที่ตํ่ามากที่สุดเทาที่เคยมี ใกลเคียงกับการระบาดระลอก 1 (คาดัชนีฯ อยูที่ 12 )  
โดยผูประกอบการสวนใหญมคีวามเหน็วาการระบาดครัง้นีส้งผลตอผลประกอบการของธรุกจิในอตุสาหกรรมทองเทีย่วมากกวาการระบาดระลอกแรก  
มสีถานประกอบการทีเ่ปดบรกิารตามปกตเิพยีงรอยละ 50 เทานัน้ (ระลอก 2 เปดบรกิารปกตริอยละ 67) และปดชัว่คราวรอยละ 36 (ระลอก 2 
ปดชั่วคราวรอยละ 14 ) และมีสถานประกอบการปดถาวรรอยละ 4 เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 1 หลายสถานประกอบการมีการลดจํานวนพนักงาน 
เพิม่ขึน้ โดยรอยละ 68 ของสถานประกอบการมพีนกังานเหลอือยูไมถงึครึง่ และรอยละ 60 ของสถานประกอบการจายคาจางใหพนกังานไมเกิน 
ครึ่งหนึ่งจากที่เคยจาย นอกจากนี้พบวารอยละ 82 ของโรงแรมทั่วประเทศ มีอัตราการเขาพักไมถึงรอยละ 10 ในจังหวัดทองเที่ยวหลักอัตรา 
การเขาพักเกือบจะเปน 0  นอกจากนี้พบวาเกือบรอยละ 90 ของสถานประกอบการมีรายไดไมเกินรอยละ 20 (สวนใหญ รอยละ 75 มีรายได 
ไมเกนิรอยละ 10) เมือ่เทียบกับตอนไมเกดิวกิฤตโควดิ-19 และรอยละ 74 ของสถานประกอบการมสีภาพคลองเพยีงพอสาํหรบัการดําเนนิธรุกจิ 
ตอไปไดไมเกิน 6 เดือน  ผูประกอบการกวาครึ่งตองการใหภาครัฐกระตุนอุปสงคการทองเที่ยวภายในประเทศใหมากขึ้นหลังจากสถานการณ 
ระบาดเบาบางลง และตองการใหสถาบันการเงินพักชําระเงินตนและดอกเบี้ยใหกับผูประกอบการตอไปอีกระยะหนึ่งหลังจากวิกฤตโควิด-19 
คลี่คลายลงแลว ผูประกอบการรอยละ 93 ตองการใหภาครัฐปลอยเงินกูดอกเบี้ยตํ่าโดยไมตองมีการคํ้าประกัน ในวงเงินไมเกิน 6 ลานบาท  
เพื่อเสริมสภาพคลองในการกลับมาดําเนินธุรกิจใหมอีกครั้ง (สวนใหญ รอยละ 73 ตองการกูเงินจํานวนไมเกิน 3 ลานบาท)

ประชาชนและผูประกอบการมีความคิดเห็นตรงกันวา หากมีการระบาดระลอกใหมในชวงเทศกาลอยากใหรัฐบาลควบคุมการแพรเชื้อ 
โควิด-19 โดยใหมีการล็อกดาวนแบบเขมขนเหมือนการระบาดระลอกแรก เปนวลา 1 เดือน แมจะเกิดความเสียหายตอภาวะเศรษฐกิจก็ตาม 
นอกจากนี้ผูประกอบการรอยละ 87 มีความคิดเห็นวารัฐบาลควรเรงดําเนินการฉีดวัคซีนใหไดอยางนอยรอยละ 70 ของประชาชนทั้งประเทศ 
ภายในปนี้  และเห็นวารัฐบาลควรใหการสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดหาและกระจายการฉีดวัคซีนทางเลือกใหประชาชน เพื่อความรวดเร็วใน 
การกระจายวัคซีน

จากการสํารวจความตองการฉีดวัคซีนของประชาชนทั่วประเทศ พบวาประชาชนรอยละ 82 มีความตองการฉีดวัคซีน โดยรอยละ 67 
ตองการฉีดภายในปนี้ และอีกรอยละ15 ตองการฉีดในปหนา นอกจากนี้พบวาประชาชนครึ่งหนึ่งตองการฉีดวัคซีนทางเลือก โดยรอยละ 36 
ตองการวคัซนียีห่อไฟเซอร ราคาวคัซนีปองกันโรคโควดิ-19 สงูสดุท่ีประชาชนสวนใหญสามารถจายได อยูในชวงราคาไมเกนิ 500 บาท/เข็ม และ 
เปนที่นาสังเกตวามีประชาชนถึงรอยละ 31 ที่ยอมจายคาวัคซีนไดมากกวาเข็มละ 1,500 บาท นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
เมื่อไดรับวัคซีนครบโดสแลว ความถี่ในการทองเที่ยวยังคงเหมือนเดิม มีประชาชนเพียงรอยละ 19 เทานั้น ที่คิดวาตนเองจะทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

จากการสาํรวจความพรอมในการรับนกัทองเท่ียวตางชาตใินพืน้ท่ีเปาหมาย พบวาถาหากประชาชนในพืน้ท่ีเปาหมายไดรับการฉดีวคัซีน 
ครบโดสอยางนอยรอยละ 70 เปนทีเ่รยีบรอยแลว กวาครึง่หนึง่ของประชาชนในจงัหวดัภเูก็ตไมยนิดตีอนรับนกัทองเทีย่วชาวไทยท่ียงัไมฉีดวคัซนี 
เชนเดยีวกนักบัประชาชนในพืน้ทีพ่ทัยา และประชาชนสวนใหญในจงัหวดัภเูก็ตและพทัยา ยนิดตีอนรบันกัทองเท่ียวชาวตางชาตทีิไ่ดรับฉดีวคัซนี 
ครบโดสแลวใหเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่ไดอยางอิสระ แตในพื้นที่เกาะสมุย และเชียงใหม ยังมีประชาชนที่ไมมั่นใจในสัดสวนที่สูง

8.2  การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 3/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ

บทสรุป

ตารางที่ 1  การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ

ไตรมาส นักทองเที่ยว
2562p

(ลานคน)

นักทองเที่ยว
2563p

(ลานคน)

นักทองเที่ยว
2564p

(ลานคน)

อัตราการเติบโต
2564p

(รอยละ)

รายไดจาก 
การทองเที่ยว 

2562
(ลานบาท)

รายไดจาก
การทองเที่ยว

2563p

(ลานบาท)

รายไดจาก
การทองเที่ยว

2564p

(ลานบาท)

อัตราการเติบโต
2564p

(รอยละ)

1
2
3
4

รวม

10.79
9.01
9.71

10.41
39.92

6.69
0 
0 

0.01 
6.70 

20,172
22,000 

NA

-99.81
-99.78 p

NA

518,999
388,705
479,517
524,587

1,911,808

332,013
0
0

NA
332,013.03

NA

NA

NA

NA

p p

    หมายเหตุ :   p แทน คาคาดการณโดยผูวิจัย โดยใชทศนิยม 2 ตําแหนง
 - อัตราการเติบโตเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของตอนที่ไมเกิดวิกฤตโควิด-19 (2562)

20  จากขอมูลลาสุดของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564) 

จากภาพที่ 29  ผูประกอบการคาดสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ในไตรมาส 3/2564 ทุกประเภทธุรกิจยังคงอยูในระดับ 
ตํ่ามาก-มากที่สุด (31-52)  โดยผูประกอบการธุรกิจบริการขนสงมีความกังวลตอสถานการณทองเที่ยวทองเที่ยวมากกวาธุรกิจทุกประเภท 

ผูประกอบการธุรกิจสปาและนวดแผนไทย  คาดการสถานการณทองเที่ยวดีกวาทุกประเภทธุรกิจในทุกเทศกาล (หมายเหตุ ไตรมาสนี้ 
มีธุรกิจสปาและนวดแผนไทยเปดบริการปกติเพียงรอยละ 27 เทานั้น และไตรมาส 3 จะมีการเขามาของนักทองเที่ยวตางชาติที่ไดรับวัคซีนครบ 
โดสแลว ในจังหวัดภูเก็ต) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โรงแรม รานอาหาร สปาและนวดแผนไทย แหลงทองเที่ยวที่มนุษย 
สรางขึ้น สถานการณทองเที่ยวใกลเคียงกัน แตยังอยูในระดับตํ่ากวาปกติในระดับมาก  
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ภาพที่ 29  ดัชนีคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 3/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   2120   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

จากภาพที ่28 ผูประกอบการคาดวาสถานการณทองเทีย่วทกุเทศกาลในไตรมาส 3/2564 ยงัอยูในระดบัตํา่มาก-มากทีส่ดุ (27-51) โดย 
ผูประกอบการในภาคใตมีความกังวลตอสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล มากที่สุด รองลงมา คือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก ตาม 
ลาํดบั สวนภาคตะวนัออก กรงุเทพ ภาคกลาง และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื ประกอบการคาดการณสถานการณทองเท่ียวอยูในระดบัใกลเคยีงกนั 
(47-51) และยังอยูในระดับตํ่ากวาปกติในระดับมาก

ในไตรมาส 1/2564 มีการเดนิทางทองเทีย่วสําหรบัชาวตางชาตทิีต่องไดรบัการตรวจลงตรานักทองเท่ียวประเภทพเิศษ (Special Tourist 
VISA : STV)  20,127 คน20 ลดลงรอยละ 99.81 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2562 (เทียบกับชวงเวลาเดียวกันของตอนที่ไมเกิดวิกฤต 
โควิด-19) และคาดวาในไตรมาส 2/2564 จะมีชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทยประมาณ 22,000 คน ลดลงรอยละ 99.78 ทั้งนี้ตัวเลข 
คาดการณจํานวนนักทองเที่ยวเปนการคาดการณภายใตสถานการณที่ไมปกติ เนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหมที่ 
กระทบตอสถานการณการทองเที่ยวในไตรมาสนี้

ในไตรมาสนีเ้กิดการระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอก 3 ซึง่เปนการระบาดตอเนือ่งจากการระบาดระลอก 2 รวมเปนระยะเวลากวา 6 เดอืน 
(กลางเดือนธันวาคม-มิถุนายน) สงผลใหสถานการณทองเที่ยวในไตรมาสนี้ไดรับผลกระทบอยางรุนแรง คาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจ 
การทองเที่ยวในไตรมาสนี้ตกลงมาอยูที่ระดับ 11 ซึ่งเปนระดับที่ตํ่ามากที่สุดเทาที่เคยมี ใกลเคียงกับการระบาดระลอก 1 (คาดัชนีฯ อยูที่ 12 )  
โดยผูประกอบการสวนใหญมคีวามเหน็วาการระบาดครัง้นีส้งผลตอผลประกอบการของธรุกจิในอตุสาหกรรมทองเทีย่วมากกวาการระบาดระลอกแรก  
มสีถานประกอบการทีเ่ปดบรกิารตามปกตเิพยีงรอยละ 50 เทานัน้ (ระลอก 2 เปดบรกิารปกตริอยละ 67) และปดช่ัวคราวรอยละ 36 (ระลอก 2 
ปดชั่วคราวรอยละ 14 ) และมีสถานประกอบการปดถาวรรอยละ 4 เพิ่มขึ้นอีกรอยละ 1 หลายสถานประกอบการมีการลดจํานวนพนักงาน 
เพิม่ขึน้ โดยรอยละ 68 ของสถานประกอบการมพีนกังานเหลอือยูไมถงึครึง่ และรอยละ 60 ของสถานประกอบการจายคาจางใหพนกังานไมเกนิ 
ครึ่งหนึ่งจากที่เคยจาย นอกจากนี้พบวารอยละ 82 ของโรงแรมทั่วประเทศ มีอัตราการเขาพักไมถึงรอยละ 10 ในจังหวัดทองเที่ยวหลักอัตรา 
การเขาพักเกือบจะเปน 0  นอกจากนี้พบวาเกือบรอยละ 90 ของสถานประกอบการมีรายไดไมเกินรอยละ 20 (สวนใหญ รอยละ 75 มีรายได 
ไมเกนิรอยละ 10) เมือ่เทยีบกับตอนไมเกดิวกิฤตโควดิ-19 และรอยละ 74 ของสถานประกอบการมสีภาพคลองเพยีงพอสาํหรบัการดําเนนิธรุกจิ 
ตอไปไดไมเกิน 6 เดือน  ผูประกอบการกวาครึ่งตองการใหภาครัฐกระตุนอุปสงคการทองเที่ยวภายในประเทศใหมากขึ้นหลังจากสถานการณ 
ระบาดเบาบางลง และตองการใหสถาบันการเงินพักชําระเงินตนและดอกเบี้ยใหกับผูประกอบการตอไปอีกระยะหนึ่งหลังจากวิกฤตโควิด-19 
คลี่คลายลงแลว ผูประกอบการรอยละ 93 ตองการใหภาครัฐปลอยเงินกูดอกเบี้ยตํ่าโดยไมตองมีการคํ้าประกัน ในวงเงินไมเกิน 6 ลานบาท  
เพื่อเสริมสภาพคลองในการกลับมาดําเนินธุรกิจใหมอีกครั้ง (สวนใหญ รอยละ 73 ตองการกูเงินจํานวนไมเกิน 3 ลานบาท)

ประชาชนและผูประกอบการมีความคิดเห็นตรงกันวา หากมีการระบาดระลอกใหมในชวงเทศกาลอยากใหรัฐบาลควบคุมการแพรเชื้อ 
โควิด-19 โดยใหมีการล็อกดาวนแบบเขมขนเหมือนการระบาดระลอกแรก เปนวลา 1 เดือน แมจะเกิดความเสียหายตอภาวะเศรษฐกิจก็ตาม 
นอกจากนี้ผูประกอบการรอยละ 87 มีความคิดเห็นวารัฐบาลควรเรงดําเนินการฉีดวัคซีนใหไดอยางนอยรอยละ 70 ของประชาชนทั้งประเทศ 
ภายในปนี้  และเห็นวารัฐบาลควรใหการสนับสนุนภาคเอกชนในการจัดหาและกระจายการฉีดวัคซีนทางเลือกใหประชาชน เพื่อความรวดเร็วใน 
การกระจายวัคซีน

จากการสํารวจความตองการฉีดวัคซีนของประชาชนทั่วประเทศ พบวาประชาชนรอยละ 82 มีความตองการฉีดวัคซีน โดยรอยละ 67 
ตองการฉีดภายในปนี้ และอีกรอยละ15 ตองการฉีดในปหนา นอกจากนี้พบวาประชาชนครึ่งหนึ่งตองการฉีดวัคซีนทางเลือก โดยรอยละ 36 
ตองการวคัซนียีห่อไฟเซอร ราคาวคัซีนปองกันโรคโควดิ-19 สงูสุดท่ีประชาชนสวนใหญสามารถจายได อยูในชวงราคาไมเกนิ 500 บาท/เข็ม และ 
เปนที่นาสังเกตวามีประชาชนถึงรอยละ 31 ที่ยอมจายคาวัคซีนไดมากกวาเข็มละ 1,500 บาท นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นวา 
เมื่อไดรับวัคซีนครบโดสแลว ความถี่ในการทองเที่ยวยังคงเหมือนเดิม มีประชาชนเพียงรอยละ 19 เทานั้น ที่คิดวาตนเองจะทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

จากการสาํรวจความพรอมในการรับนกัทองเทีย่วตางชาตใินพืน้ทีเ่ปาหมาย พบวาถาหากประชาชนในพืน้ท่ีเปาหมายไดรับการฉีดวคัซีน 
ครบโดสอยางนอยรอยละ 70 เปนทีเ่รยีบรอยแลว กวาครึง่หนึง่ของประชาชนในจงัหวดัภเูก็ตไมยนิดตีอนรับนกัทองเทีย่วชาวไทยท่ียงัไมฉีดวคัซนี 
เชนเดยีวกนักบัประชาชนในพืน้ท่ีพทัยา และประชาชนสวนใหญในจงัหวดัภเูก็ตและพทัยา ยนิดตีอนรบันกัทองเท่ียวชาวตางชาตทีิไ่ดรับฉดีวคัซนี 
ครบโดสแลวใหเดินทางทองเที่ยวในพื้นที่ไดอยางอิสระ แตในพื้นที่เกาะสมุย และเชียงใหม ยังมีประชาชนที่ไมมั่นใจในสัดสวนที่สูง

8.2  การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 3/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ

บทสรุป

ตารางที่ 1  การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ

ไตรมาส นักทองเที่ยว
2562p

(ลานคน)

นักทองเที่ยว
2563p

(ลานคน)

นักทองเที่ยว
2564p

(ลานคน)

อัตราการเติบโต
2564p

(รอยละ)

รายไดจาก 
การทองเที่ยว 

2562
(ลานบาท)

รายไดจาก
การทองเที่ยว

2563p

(ลานบาท)

รายไดจาก
การทองเที่ยว

2564p

(ลานบาท)

อัตราการเติบโต
2564p

(รอยละ)

1
2
3
4

รวม

10.79
9.01
9.71

10.41
39.92

6.69
0 
0 

0.01 
6.70 

20,172
22,000 

NA

-99.81
-99.78 p

NA

518,999
388,705
479,517
524,587

1,911,808

332,013
0
0

NA
332,013.03

NA

NA

NA

NA

p p

    หมายเหตุ :   p แทน คาคาดการณโดยผูวิจัย โดยใชทศนิยม 2 ตําแหนง
 - อัตราการเติบโตเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของตอนที่ไมเกิดวิกฤตโควิด-19 (2562)

20  จากขอมูลลาสุดของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564) 

จากภาพที่ 29  ผูประกอบการคาดสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ในไตรมาส 3/2564 ทุกประเภทธุรกิจยังคงอยูในระดับ 
ตํ่ามาก-มากที่สุด (31-52)  โดยผูประกอบการธุรกิจบริการขนสงมีความกังวลตอสถานการณทองเที่ยวทองเที่ยวมากกวาธุรกิจทุกประเภท 

ผูประกอบการธุรกิจสปาและนวดแผนไทย  คาดการสถานการณทองเที่ยวดีกวาทุกประเภทธุรกิจในทุกเทศกาล (หมายเหตุ ไตรมาสนี้ 
มีธุรกิจสปาและนวดแผนไทยเปดบริการปกติเพียงรอยละ 27 เทานั้น และไตรมาส 3 จะมีการเขามาของนักทองเที่ยวตางชาติที่ไดรับวัคซีนครบ 
โดสแลว ในจังหวัดภูเก็ต) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ โรงแรม รานอาหาร สปาและนวดแผนไทย แหลงทองเที่ยวที่มนุษย 
สรางขึ้น สถานการณทองเที่ยวใกลเคียงกัน แตยังอยูในระดับตํ่ากวาปกติในระดับมาก  
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ภาพที่ 29  ดัชนีคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 3/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564 I   2322  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

10.1 ขอเสนอแนะตอภาครัฐ

นโยบายดานการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19

1. เรงรดัแผนการฉดีวคัซีนใหเปนไปตามกําหนด เพือ่กระตุนความเชือ่มัน่ของประชาชน โดยแสดงจาํนวนวัคซีนรวมทุกย่ีหอทีมี่แตในละเดือน 
และแสดงปริมาณการฉีดวัคซีนแตละจังหวัด หรือแหลงทองเที่ยวหลักไดฉีดไปแลวกี่เปอรเซนต

2. การฉดีวคัซนีควรมีลกัษณะเปน Cluster เนือ่งจากระยะเวลาการสงมอบวคัซนีปองกันโรคโควิด-19 ท่ีรัฐบาลจองเอาไวอาจมีการ 
คลาดเคลือ่นจากทีต่กลงกนัไวกบับรษิทัผูผลติ ทัง้นีเ้นือ่งจากวคัซนีตองผลิตสําหรบัประชากรทัง้โลกอาจจะทาํการผลติไมทนั ถาหากการฉดีวัคซนี 
ที่ไดมาแลวมีการฉีดไมเปนกลุมกอน (Cluster) อาจทําใหประสิทธิภาพในการปองกันการแพรเชื้อไมเต็มศักยภาพ ประเทศไทยก็ยังมีการติดเชื้อ 
ในกลุมหรือพื้นที่เดิม ๆ  ดังนั้นการฉีดวัคซีนควรมีลักษณะเปน Cluster ดวย การบริหารจัดการเรื่องการฉีดวัคซีนในจังหวัดตาง ๆ ควรพิจารณา 
ลําดับการฉีดกอน-หลัง ตามความหนาแนนของที่อยูอาศัยของประชากรในจังหวัดนั้น ๆ เปนสําคัญ เชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง หรือ 
แหลงทีเ่ปนชมุแออดั พนักงานในโรงงานทีอ่ยูรวมกนัในสถานท่ีทีแ่ออดั คนงานในแคมปกอสรางตาง ๆ นกัศกึษา พอคาแมคาในตลาด ควรไดรบั 
การฉีดวัคซีนกอน โดยใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดในการบริหารจัดการประชาสัมพันธจุดที่ฉีดวัคซีนของแตละจังหวัดใหชัดเจน และประกาศ 
พื้นที่ที่ใหประชาชนไปฉีดวัคซีนตามลําดับกอน-หลัง โดยประชาชนสามารถถือสําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่อยูในพื้นที่ที่จังหวัด 
ประกาศ ไปฉีดไดเลยโดยไมตองลงทะเบียน หากวัคซีนไมเพียงพอก็ตองรอในล็อตตอไปที่จะมาถึง

3. สนับสนุนภาคเอกชนใหชวยดําเนินการเรื่องการฉีดวัคซีน โดยการใหโควตาแกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไปบริหารจัดการ 
ดานการฉดีวคัซนีใหแกพนกังานในโรงงานตาง ๆ โดยเฉพาะในโรงงานท่ีพึง่พาแรงงานตางดาวสูง ควรไดรบัการฉดีวคัซนีกอน (เนือ่งจากแรงงาน 
ชาวไทยไปฉีดตามประกาศของพื้นที่มีทะเบียนบานได) โดยโรงงานหรือสถานประกอบการอาจจะตองจายคาวัคซีนเองในกรณีที่ฉีดใหแรงงาน 
ตางดาว

4. ภาครัฐรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดหาฉีดวัคซีนทางเลือก  

    »» ภาครัฐชวยดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของวัคซีน (ปองกันวัคซีนปลอม) กอนกระจายใหภาคเอกชน บริหารจัดการตอไป

    »» ภาครัฐชวยควบคุมราคาวัคซีนทางเลือกแตละยี่หอใหอยูในชวงราคาที่ไมเอาเปรียบประชาชน
5. กําหนดใหสถานบันเทิงเปดรับเฉพาะประชาชนที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสเทานั้น  หากมีการฝาฝนจะตองมีมาตรการลงโทษ 

โดยภาครัฐออกใบรับรองใหแกประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบโดสแลว
6. กําหนดมาตรฐาน SOP (Standard Operation Procedure) ของสถานประกอบการตาง ๆ ใหชัดเจน และตรวจสอบได เพื่อให 

สถานบริการเปดบริการไดปกติโดยไมตองเวนระยะหาง  

    »» รานอาหาร ผูขายตองใสเฟซชีล ตองมีแผงกั้นพลาสติก  ตองจัดที่นั่งอยางไร ถาเปนครอบครัวเดียวกันจะใหนั่งอยางไร

    »» กําหนดหนวยงานที่ทําการตรวจสอบการปฏิบัติตาม SOP ของสถานประกอบการ

    »» ถาหากไมทําตามจะตองมีมาตรการ เตือน ปรับ สั่งปด ตามลําดับตอไป

    »» รานอาหารที่ทําตาม SOP ควรใหเปดบริการไดตามปกติ (ไมตองเวนระยะหาง)

นโยบายดานการทองเที่ยว

1. เรงฉดีวัคซนีใหประชาชนในจังหวดัทองเทีย่วหลักใหไดรอยละ 70 โดยเร็วทีส่ดุ การมาถึงของวัคซีนที่ภาครัฐไดทําการจองเอาไว อาจมี 
การคลาดเคลื่อนจากที่กําหนดไวได เนื่องจากบริษัทที่ทําการผลิตอาจจะทําการผลิตไดไมทันตามที่ตกลงกันไว ดังนั้น วัคซีนที่ไดมาในระยะแรก 
ควรใชใหเกิดประโยชนสงุสดุ (ไมควรกระจดักระจาย) โดยจดัสรรโควตาใหแกกลุมคนท่ีมีการระบาดหนัก ๆ และมผีลตอรายไดของประเทศ เชน 
แรงงานในโรงงานสงออก พรอมกันกับประชาชนในจังหวัดทองเที่ยวหลัก (เนื่องจากการทองเที่ยวเปนเครื่องยนตหนึ่งในการสรางรายไดใหแก 
ประเทศ) เพื่อเปดประเทศใหไดตามที่วางแผนไว โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมาณมณฑล ที่อัตราการแพรระบาดสูงและเปนจังหวัดที่ 
นักทองเที่ยวตางชาติรอยละ 90 ตองมาแวะกอนเดินทางกลับ รวมทั้ง เชียงใหม พัทยา ภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย หัวหิน ชะอํา เพื่อเตรียม 
การเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติที่มีการฉีดวัคซีนครบโดสแลวมาเที่ยวในพื้นที่ใหไดโดยเร็วที่สุด (จากการสํารวจ ถาสถานการณทองเที่ยวลาชา 
ออกไป ผูประกอบการรอยละ 74 จะมีเงินทุนสํารองใชไดไมถึง 6 เดือน ซึ่งจะกระทบตอประชาชนที่เปนแรงงานจํานวนมาก) 

2.  มแีหลงขอมลูทีส่ามารถใหขอมลูขาวสารหรอืส่ือสารกับนกัทองเทีย่วตางชาตเิกีย่วกบัการทองเทีย่วในประเทศไทยในยคุโควดิ-19  โดย 
ควรมีเอกสารใหขอมูลเกี่ยวกับ

    »» ธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยในยุคมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เชน ตองใสแมสเมื่อพูดคุยกับคนอื่น ดังนั้นตองมีแมสคลองคอ 
ไวตลอดเวลาขณะเดินทางทองเที่ยว  

    »» เนื่องจากหลังจากนักทองเที่ยวตางชาติเที่ยวในจังหวัดที่เปดรับนักทองเที่ยวครบ 14 วันแลว สามารถไปทองเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ได  
แตยงัไมมคีวามชดัเจนในมาตรการการปองกันการติดเช้ือซํา้ ท่ีอาจเกิดขึน้จากเชือ้ไวรสักลายพนัธุ ดงันัน้ควรออกมาตรการทีช่ดัเจนวา นกัทองเทีย่ว 
สามารถเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่ไหนไดบาง หามพื้นที่ไหนบาง และมีมาตรการการทองเที่ยวอยางไร  

    »» สายดวนสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติในการใหขอมูลตาง ๆ เนื่องจากในแตละพื้นที่ทองเที่ยวอาจมีขอกําหนดในการทองเที่ยวไม 
เหมือนกัน ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละพื้นที่ดานการฉีดวัคซีน และจํานวนผูติดเชื้อขณะนั้น เชน บางพื้นที่นักทองเที่ยวสามารถเดินทางทอง 
เทีย่วไดอสิระ บางพืน้ทีท่องเทีย่วไดบางจดุ (Sealed Route) ดงันัน้ ควรมกีารใหขอมลูเกีย่วกบัการทองเทีย่วในประเทศไทย พืน้ท่ีไหนปลอดภยั 
สามารถทองเที่ยวไดอิสระ พื้นที่ไหนมีขอจํากัดดานไหนบาง จํานวนประชาชนที่ไดรับวัคซีนมีกี่เปอรเซนต 

    »» สายดวนสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ  เมื่อสงสัยวาติดเชื้อโควิด-19  
3. เกบ็ภาษนีกัทองเทีย่วเพ่ิมขึน้ บทเรียนที่ไดรับจากโควิด-19 ทําใหทราบวา ประเทศไทยมีตนทุนในการตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ 

เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งถือไดวาเปนตนทุนสาธารณะ เชน ภาระดานการรักษาพยาบาลนักทองเที่ยวที่อาจจะติดเชื้อโรคโควิด-19 คาใชจาย 
ในการกักตัวของนักทองเที่ยวที่ตองสงสัยวาอาจจะมีโอกาสติดเชื้อ ตนทุนเสียโอกาสของคนไทยที่มีปญหาสุขภาพจากการใชทรัพยากรทางการ 
แพทยในการเขาไปดูแลรักษานักทองเที่ยวตางชาติ เปนตน การที่นักทองเที่ยวจายเฉพาะคารักษาพยาบาลของตนจากคาประกันสุขภาพครอบ 
คลุมไดเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ภาครัฐควรศึกษาตนทุนรวมที่แทจริง เพื่อออกระเบียบใหนักทองเที่ยวตางชาติจายคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือเก็บ 
ภาษีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

4. จัดตั้งศูนยประสานงานในตางประเทศ  เพื่อใหนักทองเที่ยวตางชาติไดรับขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับความพรอมของประเทศไทย ในการ 
เปดรับนักทองเที่ยวมีพื้นที่ไหนบาง และมาตรการการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
ของประเทศไทยอีกดวย

5. ปรับปรุงบริการอินเตอรเน็ตไรสายในสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  เพื่ออํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูลดานตาง ๆ แกนักทองเที่ยว
 

นโยบายดานเศรษฐกิจ

1. ปรับโครงสรางหนี้ใหแกสถานประกอบการ เพื่อใหเขาถึง Soft Loan ไดงายขึ้น เชน หนี้เดิม เปดโอกาสใหขยายระยะเวลาการกูได 
เชน ปกติ กูธุรกิจ จะไดประมาน 7 ป หากเพิ่มเวลาเปน 15 ป อัตราผอนตอเดือนจะนอยลง ผูประกอบการสามารถกูเพิ่มได  

2. ลดหยอนคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาใชจายในการตอใบอนุญาต ของบริษัททัวรนําเที่ยว ไกดและผูนําทัวร ตลอดจนชวยสนับสนุน 
คาใชจายการอบรมไกด (Up-Skill ,Res-kill)  เพื่อชวยเหลือไกดและผูนําทัวรกลับคืนสูระบบแรงงานภาคบริการทองเที่ยวในอนาคต

3. ชวยจับคูแรงงานตางดาวกับนายจาง ใหโดยกรมการจัดหางานตั้งศูนยประสานงานการหางานของแรงงานตางดาวระดับจังหวัด หรือมี 
การลงทะเบียนผานระบบออนไลน เพื่อปองกันการขาดแรงงานในกลุม Unskilled labor และปองกันผลกระทบที่จะเกิดตอการสงออก และ 
การลงทุนระหวางประเทศ

4. ลดหยอนคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาจดทะเบียนแรงงานตางดาวที่ฉีดวัคซีนแลว เพื่อกระตุนใหแรงงานตางดาวออกมาฉีดวัคซีนโดย 
เร็ว (จายเงินคาวัคซีนผานนายจางหรือไปฉีดวัคซีนทางเลือกในโรงพยาบาลเอกชน)

5. จัดตั้งกองทุนฟนฟูชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดสรรงบฟนฟูเศรษฐกิจจากเงินกู 
5 แสนลาน ใหผูประกอบการสามารถกูเงินดอกเบี้ยตํ่าเพื่อนําไปใชในการฟนฟูกิจการเพื่อกลับมาดําเนินธุรกิจใหมอีกครั้ง หลังจากประเทศไทย 
ฉีดวัคซีนครบรอยละ 70 เปนที่เรียบรอยแลว อาจใชมาตรการมากกวา 1 รูปแบบ เชน 

    »» วงเงินไมเกิน 1 ลาน ไมตองคํ้าประกัน แตพิจารณาหลักฐานรายไดสุทธิกอนที่ยังไมเกิดวิกฤตโควิด-19  แผนธุรกิจ แผนคาใชจาย 
  ดานการจางงาน และแผนการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก  

    »» วงเงินสินเชื่อไมเกิน 3 ลานบาท ใชบุคคลคํ้าประกันแทนการใชหลักทรัพยได หรือผลัดกันคํ้าประกันระหวางธุรกิจที่ตองพึ่งพากัน 
  หรือเกี่ยวของกัน 
 

10.2 ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ

1. สงเสริมใหมีโปรโมชันพิเศษสําหรับลูกคาที่ไดรับวัคซีนครบโดสแลว เชน ธุรกิจรานอาหารจัดใหมีสวนลดพิเศษหรือโซนพิเศษสําหรับ 
ลูกคาที่ไดรับวัคซีนครบโดสแลว สามารถนั่งโดยไมตองเวนระยะหาง สวนลดพิเศษชวยกระตุน ใหประชาชนในจังหวัดเรงฉีดวัคซีนใหเร็วขึ้น 
สถานกาณการแพรระบาดในจังหวัดจะไดผอนคลายลงโดยเร็ว  

2. ประชาสัมพนัธดานความปลอดภัย สรางภาพลกัษณการบริการท่ีปลอดเชือ้ เพือ่ใหนกัทองเท่ียวม่ันใจในความปลอดภัยดานสุขอนามยั 
จากสินคาและบริการ นอกจากนี้ผูประกอบการควรปรับปรุงสินคาที่จะมาขายใหกับนักทองเที่ยว ตองมีความสะอาด บรรจุภัณฑปดมิดชิด สวย 
งาม เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา

ขอเสนอแนะ
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10.1 ขอเสนอแนะตอภาครัฐ

นโยบายดานการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19

1. เรงรดัแผนการฉดีวคัซีนใหเปนไปตามกําหนด เพือ่กระตุนความเชือ่มัน่ของประชาชน โดยแสดงจาํนวนวัคซีนรวมทุกย่ีหอทีมี่แตในละเดือน 
และแสดงปริมาณการฉีดวัคซีนแตละจังหวัด หรือแหลงทองเที่ยวหลักไดฉีดไปแลวกี่เปอรเซนต

2. การฉดีวคัซนีควรมีลกัษณะเปน Cluster เนือ่งจากระยะเวลาการสงมอบวคัซนีปองกันโรคโควิด-19 ท่ีรัฐบาลจองเอาไวอาจมีการ 
คลาดเคลือ่นจากทีต่กลงกนัไวกบับรษิทัผูผลิต ทัง้นีเ้นือ่งจากวคัซนีตองผลิตสําหรบัประชากรท้ังโลกอาจจะทาํการผลติไมทนั ถาหากการฉดีวัคซนี 
ที่ไดมาแลวมีการฉีดไมเปนกลุมกอน (Cluster) อาจทําใหประสิทธิภาพในการปองกันการแพรเชื้อไมเต็มศักยภาพ ประเทศไทยก็ยังมีการติดเชื้อ 
ในกลุมหรือพื้นที่เดิม ๆ  ดังนั้นการฉีดวัคซีนควรมีลักษณะเปน Cluster ดวย การบริหารจัดการเรื่องการฉีดวัคซีนในจังหวัดตาง ๆ ควรพิจารณา 
ลําดับการฉีดกอน-หลัง ตามความหนาแนนของที่อยูอาศัยของประชากรในจังหวัดนั้น ๆ เปนสําคัญ เชน ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง หรือ 
แหลงทีเ่ปนชมุแออดั พนักงานในโรงงานทีอ่ยูรวมกนัในสถานท่ีทีแ่ออดั คนงานในแคมปกอสรางตาง ๆ นกัศกึษา พอคาแมคาในตลาด ควรไดรบั 
การฉีดวัคซีนกอน โดยใหอํานาจผูวาราชการจังหวัดในการบริหารจัดการประชาสัมพันธจุดที่ฉีดวัคซีนของแตละจังหวัดใหชัดเจน และประกาศ 
พื้นที่ที่ใหประชาชนไปฉีดวัคซีนตามลําดับกอน-หลัง โดยประชาชนสามารถถือสําเนาทะเบียนบาน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่อยูในพื้นที่ที่จังหวัด 
ประกาศ ไปฉีดไดเลยโดยไมตองลงทะเบียน หากวัคซีนไมเพียงพอก็ตองรอในล็อตตอไปที่จะมาถึง

3. สนับสนุนภาคเอกชนใหชวยดําเนินการเรื่องการฉีดวัคซีน โดยการใหโควตาแกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไปบริหารจัดการ 
ดานการฉีดวคัซนีใหแกพนกังานในโรงงานตาง ๆ โดยเฉพาะในโรงงานท่ีพึง่พาแรงงานตางดาวสูง ควรไดรบัการฉดีวคัซนีกอน (เนือ่งจากแรงงาน 
ชาวไทยไปฉีดตามประกาศของพื้นที่มีทะเบียนบานได) โดยโรงงานหรือสถานประกอบการอาจจะตองจายคาวัคซีนเองในกรณีที่ฉีดใหแรงงาน 
ตางดาว

4. ภาครัฐรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดหาฉีดวัคซีนทางเลือก  

    »» ภาครัฐชวยดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติตาง ๆ ของวัคซีน (ปองกันวัคซีนปลอม) กอนกระจายใหภาคเอกชน บริหารจัดการตอไป

    »» ภาครัฐชวยควบคุมราคาวัคซีนทางเลือกแตละยี่หอใหอยูในชวงราคาที่ไมเอาเปรียบประชาชน
5. กําหนดใหสถานบันเทิงเปดรับเฉพาะประชาชนที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสเทานั้น  หากมีการฝาฝนจะตองมีมาตรการลงโทษ 

โดยภาครัฐออกใบรับรองใหแกประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบโดสแลว
6. กําหนดมาตรฐาน SOP (Standard Operation Procedure) ของสถานประกอบการตาง ๆ ใหชัดเจน และตรวจสอบได เพื่อให 

สถานบริการเปดบริการไดปกติโดยไมตองเวนระยะหาง  

    »» รานอาหาร ผูขายตองใสเฟซชีล ตองมีแผงกั้นพลาสติก  ตองจัดที่นั่งอยางไร ถาเปนครอบครัวเดียวกันจะใหนั่งอยางไร

    »» กําหนดหนวยงานที่ทําการตรวจสอบการปฏิบัติตาม SOP ของสถานประกอบการ

    »» ถาหากไมทําตามจะตองมีมาตรการ เตือน ปรับ สั่งปด ตามลําดับตอไป

    »» รานอาหารที่ทําตาม SOP ควรใหเปดบริการไดตามปกติ (ไมตองเวนระยะหาง)

นโยบายดานการทองเที่ยว

1. เรงฉดีวัคซนีใหประชาชนในจังหวดัทองเทีย่วหลักใหไดรอยละ 70 โดยเร็วทีส่ดุ การมาถึงของวัคซีนที่ภาครัฐไดทําการจองเอาไว อาจมี 
การคลาดเคลื่อนจากที่กําหนดไวได เนื่องจากบริษัทที่ทําการผลิตอาจจะทําการผลิตไดไมทันตามที่ตกลงกันไว ดังนั้น วัคซีนที่ไดมาในระยะแรก 
ควรใชใหเกิดประโยชนสงุสดุ (ไมควรกระจดักระจาย) โดยจดัสรรโควตาใหแกกลุมคนท่ีมีการระบาดหนัก ๆ และมผีลตอรายไดของประเทศ เชน 
แรงงานในโรงงานสงออก พรอมกันกับประชาชนในจังหวัดทองเที่ยวหลัก (เนื่องจากการทองเที่ยวเปนเครื่องยนตหนึ่งในการสรางรายไดใหแก 
ประเทศ) เพื่อเปดประเทศใหไดตามที่วางแผนไว โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมาณมณฑล ที่อัตราการแพรระบาดสูงและเปนจังหวัดที่ 
นักทองเที่ยวตางชาติรอยละ 90 ตองมาแวะกอนเดินทางกลับ รวมทั้ง เชียงใหม พัทยา ภูเก็ต กระบี่ พังงา เกาะสมุย หัวหิน ชะอํา เพื่อเตรียม 
การเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติที่มีการฉีดวัคซีนครบโดสแลวมาเที่ยวในพื้นที่ใหไดโดยเร็วที่สุด (จากการสํารวจ ถาสถานการณทองเที่ยวลาชา 
ออกไป ผูประกอบการรอยละ 74 จะมีเงินทุนสํารองใชไดไมถึง 6 เดือน ซึ่งจะกระทบตอประชาชนที่เปนแรงงานจํานวนมาก) 

2.  มแีหลงขอมลูทีส่ามารถใหขอมลูขาวสารหรอืส่ือสารกับนกัทองเทีย่วตางชาตเิกีย่วกบัการทองเทีย่วในประเทศไทยในยคุโควดิ-19  โดย 
ควรมีเอกสารใหขอมูลเกี่ยวกับ

    »» ธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยในยุคมีการแพรระบาดของโรคโควิด-19 เชน ตองใสแมสเมื่อพูดคุยกับคนอื่น ดังนั้นตองมีแมสคลองคอ 
ไวตลอดเวลาขณะเดินทางทองเที่ยว  

    »» เนื่องจากหลังจากนักทองเที่ยวตางชาติเที่ยวในจังหวัดที่เปดรับนักทองเที่ยวครบ 14 วันแลว สามารถไปทองเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ได  
แตยงัไมมคีวามชดัเจนในมาตรการการปองกันการติดเชือ้ซํา้ ทีอ่าจเกิดขึน้จากเชือ้ไวรสักลายพนัธุ ดงันัน้ควรออกมาตรการท่ีชดัเจนวา นกัทองเทีย่ว 
สามารถเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่ไหนไดบาง หามพื้นที่ไหนบาง และมีมาตรการการทองเที่ยวอยางไร  

    »» สายดวนสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติในการใหขอมูลตาง ๆ เนื่องจากในแตละพื้นที่ทองเที่ยวอาจมีขอกําหนดในการทองเที่ยวไม 
เหมือนกัน ขึ้นอยูกับความพรอมของแตละพื้นที่ดานการฉีดวัคซีน และจํานวนผูติดเชื้อขณะนั้น เชน บางพื้นที่นักทองเที่ยวสามารถเดินทางทอง 
เทีย่วไดอสิระ บางพืน้ทีท่องเทีย่วไดบางจดุ (Sealed Route) ดงันัน้ ควรมกีารใหขอมลูเกีย่วกบัการทองเทีย่วในประเทศไทย พืน้ทีไ่หนปลอดภยั 
สามารถทองเที่ยวไดอิสระ พื้นที่ไหนมีขอจํากัดดานไหนบาง จํานวนประชาชนที่ไดรับวัคซีนมีกี่เปอรเซนต 

    »» สายดวนสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติ  เมื่อสงสัยวาติดเชื้อโควิด-19  
3. เกบ็ภาษนีกัทองเทีย่วเพ่ิมขึน้ บทเรียนที่ไดรับจากโควิด-19 ทําใหทราบวา ประเทศไทยมีตนทุนในการตอนรับนักทองเที่ยวตางชาติที่ 

เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งถือไดวาเปนตนทุนสาธารณะ เชน ภาระดานการรักษาพยาบาลนักทองเที่ยวที่อาจจะติดเชื้อโรคโควิด-19 คาใชจาย 
ในการกักตัวของนักทองเที่ยวที่ตองสงสัยวาอาจจะมีโอกาสติดเชื้อ ตนทุนเสียโอกาสของคนไทยที่มีปญหาสุขภาพจากการใชทรัพยากรทางการ 
แพทยในการเขาไปดูแลรักษานักทองเที่ยวตางชาติ เปนตน การที่นักทองเที่ยวจายเฉพาะคารักษาพยาบาลของตนจากคาประกันสุขภาพครอบ 
คลุมไดเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ภาครัฐควรศึกษาตนทุนรวมที่แทจริง เพื่อออกระเบียบใหนักทองเที่ยวตางชาติจายคาธรรมเนียมตาง ๆ หรือเก็บ 
ภาษีนักทองเที่ยวเพิ่มขึ้น

4. จัดตั้งศูนยประสานงานในตางประเทศ  เพื่อใหนักทองเที่ยวตางชาติไดรับขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับความพรอมของประเทศไทย ในการ 
เปดรับนักทองเที่ยวมีพื้นที่ไหนบาง และมาตรการการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ยังเปนการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
ของประเทศไทยอีกดวย

5. ปรับปรุงบริการอินเตอรเน็ตไรสายในสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  เพื่ออํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูลดานตาง ๆ แกนักทองเที่ยว
 

นโยบายดานเศรษฐกิจ

1. ปรับโครงสรางหนี้ใหแกสถานประกอบการ เพื่อใหเขาถึง Soft Loan ไดงายขึ้น เชน หนี้เดิม เปดโอกาสใหขยายระยะเวลาการกูได 
เชน ปกติ กูธุรกิจ จะไดประมาน 7 ป หากเพิ่มเวลาเปน 15 ป อัตราผอนตอเดือนจะนอยลง ผูประกอบการสามารถกูเพิ่มได  

2. ลดหยอนคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาใชจายในการตอใบอนุญาต ของบริษัททัวรนําเที่ยว ไกดและผูนําทัวร ตลอดจนชวยสนับสนุน 
คาใชจายการอบรมไกด (Up-Skill ,Res-kill)  เพื่อชวยเหลือไกดและผูนําทัวรกลับคืนสูระบบแรงงานภาคบริการทองเที่ยวในอนาคต

3. ชวยจับคูแรงงานตางดาวกับนายจาง ใหโดยกรมการจัดหางานตั้งศูนยประสานงานการหางานของแรงงานตางดาวระดับจังหวัด หรือมี 
การลงทะเบียนผานระบบออนไลน เพื่อปองกันการขาดแรงงานในกลุม Unskilled labor และปองกันผลกระทบที่จะเกิดตอการสงออก และ 
การลงทุนระหวางประเทศ

4. ลดหยอนคาธรรมเนียมหรือยกเวนคาจดทะเบียนแรงงานตางดาวที่ฉีดวัคซีนแลว เพื่อกระตุนใหแรงงานตางดาวออกมาฉีดวัคซีนโดย 
เร็ว (จายเงินคาวัคซีนผานนายจางหรือไปฉีดวัคซีนทางเลือกในโรงพยาบาลเอกชน)

5. จัดตั้งกองทุนฟนฟูชวยเหลือผูประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยจัดสรรงบฟนฟูเศรษฐกิจจากเงินกู 
5 แสนลาน ใหผูประกอบการสามารถกูเงินดอกเบี้ยตํ่าเพื่อนําไปใชในการฟนฟูกิจการเพื่อกลับมาดําเนินธุรกิจใหมอีกครั้ง หลังจากประเทศไทย 
ฉีดวัคซีนครบรอยละ 70 เปนที่เรียบรอยแลว อาจใชมาตรการมากกวา 1 รูปแบบ เชน 

    »» วงเงินไมเกิน 1 ลาน ไมตองคํ้าประกัน แตพิจารณาหลักฐานรายไดสุทธิกอนที่ยังไมเกิดวิกฤตโควิด-19  แผนธุรกิจ แผนคาใชจาย 
  ดานการจางงาน และแผนการปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก  

    »» วงเงินสินเชื่อไมเกิน 3 ลานบาท ใชบุคคลคํ้าประกันแทนการใชหลักทรัพยได หรือผลัดกันคํ้าประกันระหวางธุรกิจที่ตองพึ่งพากัน 
  หรือเกี่ยวของกัน 
 

10.2 ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ

1. สงเสริมใหมีโปรโมชันพิเศษสําหรับลูกคาที่ไดรับวัคซีนครบโดสแลว เชน ธุรกิจรานอาหารจัดใหมีสวนลดพิเศษหรือโซนพิเศษสําหรับ 
ลูกคาที่ไดรับวัคซีนครบโดสแลว สามารถนั่งโดยไมตองเวนระยะหาง สวนลดพิเศษชวยกระตุน ใหประชาชนในจังหวัดเรงฉีดวัคซีนใหเร็วขึ้น 
สถานกาณการแพรระบาดในจังหวัดจะไดผอนคลายลงโดยเร็ว  

2. ประชาสัมพนัธดานความปลอดภยั สรางภาพลกัษณการบรกิารทีป่ลอดเชือ้ เพือ่ใหนกัทองเทีย่วม่ันใจในความปลอดภัยดานสุขอนามยั 
จากสินคาและบริการ นอกจากนี้ผูประกอบการควรปรับปรุงสินคาที่จะมาขายใหกับนักทองเที่ยว ตองมีความสะอาด บรรจุภัณฑปดมิดชิด สวย 
งาม เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคา

ขอเสนอแนะ
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยคํานวณจากผลการสํารวจตัวแทนผูประกอบการเอกชนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
โดยเปนการสํารวจรายไตรมาส และรายป เพื่อประโยชนตอผูประกอบการและผูวางแผนนโยบาย ในการสรุปผลสํารวจ ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจ 
การทองเที่ยวในประเทศไทยยังแยกไดตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ 

การคํานวณดัชนีกระทําโดยการถามคําถามผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ทุก ๆ ไตรมาส โดยใชคําถามหลักตามแนวทางของ 
World Tourism Organization (UNWTO) ไดแก

• ทานประเมินผลการประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสนี้ อยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปทั่ว ๆ ไป
• ทานคาดวาผลประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสหนา จะเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปทั่ว ๆ ไป
ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบไดจาก: ลดลงมาก (0), ลดลง (50), เหมือนเดิม (100), ดีขึ้น (150), หรือ ดีขึ้นมาก (200) จากนั้น 

จึงนําผลที่ไดไปหาคาเฉลี่ยก็จะไดคาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย
การแปลผล

คาดัชนีความเชื่อมั่น 0-50 ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามากที่สุด
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุด

คาดัชนีความเชื่อมั่น 51-80 ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามาก
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับตํ่ากวาปกติมาก  

คาดัชนีความเชื่อมั่น 80-99 ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมา 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับตํ่ากวาปกติ

คาดัชนีความเชื่อมั่น 100 ถือวาผลประกอบการไมแตกตางจากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมา 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับปกติ

คาดัชนีความเชื่อมั่น 101-150 ถือวาผลประกอบการดีกวาชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมา 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับดีขึ้นกวาระดับปกติ

คาดัชนีความเชื่อมั่น 151-180 ถือวาผลประกอบการดีกวาชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามาก 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับดีขึ้นกวาระดับปกติมาก

คาดัชนีความเชื่อมั่น 181-200 ถือวาผลประกอบการดีกวาชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามากที่สุด 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับดีขึ้นกวาระดับปกติมากมากที่สุด

นอกจากนีย้งัมีคาํถามปลายเปดเพือ่ใหผูประกอบการไดแสดงความคดิเหน็ตอสถานการณการทองเทีย่วเพือ่นํามาประกอบการวิเคราะหขอมลูอกีดวย
สําหรับการสํารวจความเชื่อมั่นผูประกอบการในไตรมาสที่ 2 ป 2564 นี้ ดําเนินการสํารวจในชวงเดือน 15- 30 พฤษภาคม 2564 มีตัวแทน 

ผูประกอบการเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวตอบแบบสอบถามทั้งหมด 725 ราย สวนการสํารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทย มีผูตอบแบบ 
สอบถามเปนประชาชนทัว่ไปท้ังหมด 930 ราย และการสาํรวจประชาชนในพืน้ทีเ่ปาหมายเปดรบันกัทองเทีย่วตางชาติ มีผูตอบแบบสอบถามเปนประชาชน 
จ.ภูเก็ต 400 ราย  เกาะสมุย 400 ราย  พัทยา 300 ราย และเชียงใหม 400 ราย รวมทั้งสิ้น 1,500 ราย

3. เพิม่ทกัษะดานภาษาตางประเทศใหแกบคุลากร เชน องักฤษ จนี ญีปุ่น เปนตน เพือ่การสือ่สารกับนกัทองเทีย่วตางชาติใหเขาใจตรงกัน 
ไดมากขึ้น

4. หาความรูเพิ่มเติมดานการตลาดออนไลน   

    »» ผานการถายทอดความรูของผูเชี่ยวชาญดานการใช Social Marketing

    »» เขารวมการอบรมการใหความรูการทําตลาดออนไลนทางการทองเที่ยวโดยเฉพาะ

    »» หาประสบการณจากผูประกอบการรุนใหม ๆ ที่มีการ ใช Social Media และเทคโนโลยีตาง ๆ ในการทําตลาด 
5. ทําแพ็คเกจทัวรเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดที่ไมอยากเดินทางเปนกลุมใหญ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค 

โควิด-19 จะทําใหการทองเที่ยวเปลี่ยนไป จากการทองเที่ยวแบบเดิมที่มากันเปนกรุป 50-100 คน จากนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเปนการเดินทาง 
เปนกลุมเลก็ ๆ ซึง่สวนใหญจะเปนการเทีย่วแบบครอบครวั กลุมเล็ก กลุมยอย ดงันัน้ บรษิทัทวัรหรอืสวนสนกุและธีมพารค ควรจดัทาํโปรแกรม 
การทองเที่ยวหรือการจัดกิจกรรมเปนรอบ ๆ ที่มีจํานวนสมาชิกนอยลง  

6. ใชชองทางสือ่โซเชียลในการโปรโมทสนิคาบนโลกออนไลน เพือ่ใหนกัทองเท่ียวเขาถึงสนิคาและบริการไดงายข้ึน ผานแพลทฟอรมใหม ๆ 
ที่มีฟรีบนโลกออนไลน  

7. สถานประกอบการควรจัดหาสินคาเพื่อสุขภาพวางจําหนายเพื่อเปนรายไดเสริม  การระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหผูบริโภคใหความ 
สําคัญกับเรื่องสุขภาพและสุขอนามัยมากขึ้น ดังนั้น สินคาที่เกี่ยวของกับสุขภาพโดยตรงอยางวิตามิน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร จึงไดรับความนิยม 
มากขึ้น รานขายสินคาที่ระลึกหรือของฝากจึงนาจะลองหาสินคาประเภทนี้มาวางจําหนายเพื่อทดลองตลาดวาไปตอไดหรือไม



24   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ป 2564

ผูที่สนใจสามารถติดตามขาวสารโครงการไดที่เวปไซต www.thailandtourismcouncil.org
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.)

E-mail: Info@thailandtourismcouncil.org

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยคํานวณจากผลการสํารวจตัวแทนผูประกอบการเอกชนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
โดยเปนการสํารวจรายไตรมาส และรายป เพื่อประโยชนตอผูประกอบการและผูวางแผนนโยบาย ในการสรุปผลสํารวจ ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจ 
การทองเที่ยวในประเทศไทยยังแยกไดตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ 

การคํานวณดัชนีกระทําโดยการถามคําถามผูประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ทุก ๆ ไตรมาส โดยใชคําถามหลักตามแนวทางของ 
World Tourism Organization (UNWTO) ไดแก

• ทานประเมินผลการประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสนี้ อยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปทั่ว ๆ ไป
• ทานคาดวาผลประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสหนา จะเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปทั่ว ๆ ไป
ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบไดจาก: ลดลงมาก (0), ลดลง (50), เหมือนเดิม (100), ดีขึ้น (150), หรือ ดีขึ้นมาก (200) จากนั้น 

จึงนําผลที่ไดไปหาคาเฉลี่ยก็จะไดคาดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย
การแปลผล

คาดัชนีความเชื่อมั่น 0-50 ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามากที่สุด
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุด

คาดัชนีความเชื่อมั่น 51-80 ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามาก
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับตํ่ากวาปกติมาก  

คาดัชนีความเชื่อมั่น 80-99 ถือวาผลประกอบการลดลงจากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมา 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับตํ่ากวาปกติ

คาดัชนีความเชื่อมั่น 100 ถือวาผลประกอบการไมแตกตางจากชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมา 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับปกติ

คาดัชนีความเชื่อมั่น 101-150 ถือวาผลประกอบการดีกวาชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมา 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับดีขึ้นกวาระดับปกติ

คาดัชนีความเชื่อมั่น 151-180 ถือวาผลประกอบการดีกวาชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามาก 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับดีขึ้นกวาระดับปกติมาก

คาดัชนีความเชื่อมั่น 181-200 ถือวาผลประกอบการดีกวาชวงระยะเดียวกันของปที่ผานมามากที่สุด 
ซึ่งสะทอนสถานการณการทองเที่ยว ในระดับดีขึ้นกวาระดับปกติมากมากที่สุด

นอกจากนีย้งัมีคาํถามปลายเปดเพือ่ใหผูประกอบการไดแสดงความคดิเหน็ตอสถานการณการทองเทีย่วเพือ่นํามาประกอบการวิเคราะหขอมลูอกีดวย
สําหรับการสํารวจความเชื่อมั่นผูประกอบการในไตรมาสที่ 2 ป 2564 นี้ ดําเนินการสํารวจในชวงเดือน 15- 30 พฤษภาคม 2564 มีตัวแทน 

ผูประกอบการเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวตอบแบบสอบถามทั้งหมด 725 ราย สวนการสํารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทย มีผูตอบแบบ 
สอบถามเปนประชาชนทัว่ไปท้ังหมด 930 ราย และการสาํรวจประชาชนในพืน้ทีเ่ปาหมายเปดรบันกัทองเทีย่วตางชาต ิมผูีตอบแบบสอบถามเปนประชาชน 
จ.ภูเก็ต 400 ราย  เกาะสมุย 400 ราย  พัทยา 300 ราย และเชียงใหม 400 ราย รวมทั้งสิ้น 1,500 ราย

3. เพ่ิมทกัษะดานภาษาตางประเทศใหแกบคุลากร เชน องักฤษ จนี ญีปุ่น เปนตน เพือ่การสือ่สารกบันกัทองเทีย่วตางชาติใหเขาใจตรงกัน 
ไดมากขึ้น

4. หาความรูเพิ่มเติมดานการตลาดออนไลน   

    »» ผานการถายทอดความรูของผูเชี่ยวชาญดานการใช Social Marketing

    »» เขารวมการอบรมการใหความรูการทําตลาดออนไลนทางการทองเที่ยวโดยเฉพาะ

    »» หาประสบการณจากผูประกอบการรุนใหม ๆ ที่มีการ ใช Social Media และเทคโนโลยีตาง ๆ ในการทําตลาด 
5. ทําแพ็คเกจทัวรเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดที่ไมอยากเดินทางเปนกลุมใหญ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรค 

โควิด-19 จะทําใหการทองเที่ยวเปลี่ยนไป จากการทองเที่ยวแบบเดิมที่มากันเปนกรุป 50-100 คน จากนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเปนการเดินทาง 
เปนกลุมเล็ก ๆ ซึง่สวนใหญจะเปนการเทีย่วแบบครอบครวั กลุมเล็ก กลุมยอย ดังนัน้ บรษิทัทวัรหรอืสวนสนกุและธีมพารค ควรจดัทาํโปรแกรม 
การทองเที่ยวหรือการจัดกิจกรรมเปนรอบ ๆ ที่มีจํานวนสมาชิกนอยลง  

6. ใชชองทางสือ่โซเชียลในการโปรโมทสนิคาบนโลกออนไลน เพ่ือใหนกัทองเท่ียวเขาถึงสินคาและบริการไดงายข้ึน ผานแพลทฟอรมใหม ๆ 
ที่มีฟรีบนโลกออนไลน  

7. สถานประกอบการควรจัดหาสินคาเพื่อสุขภาพวางจําหนายเพื่อเปนรายไดเสริม  การระบาดของโรคโควิด-19 ทําใหผูบริโภคใหความ 
สําคัญกับเรื่องสุขภาพและสุขอนามัยมากขึ้น ดังนั้น สินคาที่เกี่ยวของกับสุขภาพโดยตรงอยางวิตามิน ผลิตภัณฑเสริมอาหาร จึงไดรับความนิยม 
มากขึ้น รานขายสินคาที่ระลึกหรือของฝากจึงนาจะลองหาสินคาประเภทนี้มาวางจําหนายเพื่อทดลองตลาดวาไปตอไดหรือไม
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TOURISTS’ BEHAVIOR AND CONFIDENCE
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โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว 
แหงประเทศไทย (สทท.) และคณะศลิปศาสตร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั โดยมจีดุมุงหมายเพือ่ 
สะทอนสถานการณทองเทีย่วปจจุบนั คาดการณสถานการณทองเทีย่วทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ในอนาคต (รายไตรมาส) 
และเผยแพรใหทุกภาคสวนไดรับรู  เพื่อเปนขอมูลใหแกผูประกอบการและภาครัฐเตรียมความพรอมรับมือกับ 
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น  นอกจากนี้ ยังสามารถนําขอมูลไปใชในการประกอบการตัดสินใจวางแผน 
ดานการลงทุน ดานกําลังคน และดานอื่น ๆ ตอไป

การศึกษาแบงออกเปน 10 สวน ไดแก
 1. ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสนี้   
 2. ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสหนา 
 3. ผลการสํารวจความเชื่อมั่นของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย
 4. การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาสนี้
 5. ความคดิเห็นของผูประกอบการเก่ียวกับการควบคมุการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ตอไปในอนาคต
 6. ความคิดเห็นของผูประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมในการรองรับ 
  นักทองเที่ยวในป 2564
 7. ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยดานการทองเที่ยวในไตรมาสหนา
 8. การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาสหนา
 9. การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 
 10. ขอเสนอแนะ

การอานคาดัชนี

ดัชนีความเชื่อมั่นมีคาอยูระหวาง 0 – 200 โดย

 คาดัชนีสูงกวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยวดีกวา

 ชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีเทากับ 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยวเหมือนกัน

 กับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีตํ่ากวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยว

 แยกวาชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
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