


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 11 สวน ไดแก
 1.  ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสนี้   
2.  ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสหนา 
3.  ผลการสํารวจความเชื่อมั่นของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย
4.  การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาสนี้
5. ความตองการของผูประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับความชวยเหลือจากภาครัฐ
6. ความคิดเห็นของผูประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับนโยบายดานการทองเที่ยว 
7.  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยดานการทองเที่ยวในไตรมาส 4/2564
8.  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับตัวใชชีวิตอยูกับโรคโควิด-19  
9.  การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาสหนา
10.  การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 
11. ขอเสนอแนะ

การอานคาดัชนี

ดัชนีความเชื่อมั่นมีคาอยูระหวาง 0 – 200 โดย

 คาดัชนีสูงกวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยวดีกวา

 ชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีเทากับ 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยวเหมือนกัน

 กับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีตํ่ากวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยว

 แยกวาชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I   1
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• คาดวาสถานการณทองเที่ยวในไตรมาส 4/2564  สถานการณทองเที่ยวยังอยูในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุด 
 แตมีแนวโนมที่ดีกวาไตรมาสนี้มาก โดยกรุงเทพมหานครสถานการณทองเที่ยวจะดีกวาภูมิภาคอื่น 
 สวนภาคตะวันตกเปนภูมิภาคที่แยที่สุด

• ในไตรมาสนี้ ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่มีการเปดบริการเพียงรอยละ 51 ลดลงจากไตรมาส 2
 รอยละ 7 ปดกิจการชั่วคราวรอยละ 44 เพิ่มขึ้นรอยละ 6 และปดกิจการถาวร รอยละ 5 เพิ่มขึ้นรอยละ 1
 
• ในไตรมาสนี้ รอยละ 84 ของสถานประกอบการมีพนักงานเหลืออยูไมถึงครึ่ง 

• ในไตรมาสนี้ มีแรงงานที่ออกจากระบบไปมากถึง รอยละ 71 หรือ ประมาณ 3,053,000 คน 

• ในไตรมาสนี้ รอยละ 54 ของสถานประกอบการไมมีรายไดเขามาเลย
 
• สถานบันเทิง รอยละ 100  สวนสนุกและธีมพารค รอยละ 94  บริษัทนําเที่ยว รอยละ 93  ธุรกิจนวดและสปา 
 รอยละ 86  ธุรกิจบริการขนสงนักทองเที่ยว รอยละ 68 ไมมีรายไดเขามาเลย  

• ในไตรมาสนี้มีธุรกิจโรงแรม/ที่พัก เปดใหบริการประมาณรอยละ 82 มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยประมาณรอยละ 18 
ซึ่งเปนสัดสวนที่ดีขึ้นกวาไตรมาส 2

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว

ในไตรมาสที่ 3/2564 เทากับ 7 
สะทอนสถานการณการทองเที่ยวอยูในระดับที่ 

ตํ่ากวาปกติมากที่สุด อยางที่ไมเคยมีมากอน

ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณ ไตรมาสที่ 4/2564 เทากับ 29 

สะทอนใหเห็นวาผูประกอบการคาดวาสถานการณการทองเที่ยวในไตรมาสหนา

จะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้มาก 

แตสถานการณทองเที่ยว ยังคงอยูในระดับที่ ตํ่ากวาปกติมากที่สุด
29

ในป 2564 คาดวามี นักทองเที่ยวตางชาติทั้งป ประมาณ 280,447 คน

และมรีายไดจากนักทองเที่ยวตางชาตทิั้งป ประมาณ 16,827 ลานบาท
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จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งเปนการระบาดตอเนื่องจากการระบาดระลอก 2 รวมเปนระยะเวลา กวา 9 เดือน (กลาง 
เดือนธันวาคม-กันยายน) ในชวงปลายเดือนเมษายนมีจํานวนผูติดเช้ือประมาณ 2,000 คน/วัน ปลายเดือนพฤษภาคมมีผูติดเช้ือประมาณ 
3,000 คน/วัน และปลายเดือนมิถุนายนมีจํานวน ผูติดเชื้อรายวันประมาณ 4,000 คน/วัน จะเห็นไดวาอัตราการระบาดในชวงตนของระลอก 3 
(เมษายน-มิถุนายน) การแพรเชื้อยังไมไดเพิ่มขึ้น ในอัตราที่สูงผิดปกติเนื่องจากผูติดเชื้อสวนใหญไดรับเชื้อโควิด-19 สายพันธุอัลฟา (อังกฤษ)1      

เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564 สํานักอนามัยกรุงเทพมหานครไดทําการตรวจคัดกรองคนงานกอสรางกวา 1,600 คน ในแคมป 
คนงานกอสรางยานหลักสี่ พบผูติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 1,100 คน ในจํานวนนี้พบวามีผูติดเชื้อสายพันธุเดลตา (อินเดีย) จํานวน 15 คน 
หลงัจากนัน้จงึไดมกีารสัง่ปดแคมปคนงานกอสรางแหงนี ้คนงานทีเ่หลือจงึพากนัเดนิทางกลับภมูลํิาเนาในตางจังหวดั หลังจากนัน้ไมนาน ในวันท่ี 
9 มิถุนายน 2564 พบผูติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุอินเดียในจังหวัดอุดรธานี ถึง 17 คน และจังหวัดเลยอีก 2 คน  ทุกคนตางเกี่ยวของกับแคมป 
คนงานกอสรางยานหลักสี่ทั้งสิ้น นับจากนั้นเปนตนมาการแพรระบาดของโควิด-19 'สายพันธุอินเดีย' ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จึงไดกระจายไปอยางรวดเร็ว

1 กรมวิทยาศาสตรการแพทย และเครือขายหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดทําการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุเชื้อไวรัสกอโรค 'โควิด-19' ในประเทศ
 เก็บขอมูลเฝาระวังสายพันธุ จํานวน 4,185 ราย ระหวาง เมษายน-มิถุนายน 2564

ปลายเดือนมิถุนายน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จนไมสามารถควบคุมการแพรระบาด 
ไวได เริ่มมีปญหาการขาดแคลนเตียงสําหรับรองรับผูปวยที่มีอาการรุนแรงและอาการวิกฤต รัฐบาลจึงไดบริหารจัดการหาเตียงรองรับผูปวยติด 
เชือ้โควดิ-19 เพิม่เตมิ ทัง้กลุมผูปวยโควดิสแีดงและสเีหลอืงในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดยโรงพยาบาลบษุราคมั กระทรวงสาธารณสขุ 
ขยายเตยีงรองรับผูปวยอาการเล็กนอยถงึปานกลาง (สเีหลือง) ไดประมาณ 3,700 - 4,000 เตยีง และยงัรวมมอืกับโรงพยาบาลในสงักดักระทรวง 
สาธารณสขุทัว่ประเทศในการสนบัสนนุบคุลากรทางการแพทยใหเขามาชวยดูแลรักษาพยาบาลผูปวยโควดิ-19 อยางตอเนือ่ง นอกจากนีโ้รงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ไดมีการเปดเตียงสีแดงเพิ่มเติม และมีการขอกําลังบุคลากร 
ทางการแพทยเฉพาะทางแพทยจบใหมและพยาบาล มาชวยดูแลผูปวยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครอีกดวย

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 รัฐบาลมีคําสั่งปดแคมปผูรับเหมากอสรางทุกแหงในเขตจังหวัดพื้นที่สีแดงเขมเปนเวลา 30 วัน มีผลใหคนงาน 
ที่อยูในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลรวมท้ังคนงานกอสรางใน 4 จงัหวดัชายแดนใต ไดแก นราธวิาส ปตตาน ียะลา สงขลา ตางเกบ็ขาวของ 
ทยอยเดนิทางกลบับานตางจงัหวดักนัอยางตอเนือ่ง การสัง่การครัง้นีเ้สมอืนผลักใหมกีารเคลือ่นยายผูติดเชือ้โควดิ-19 สายพนัธุอนิเดีย ซึง่สามารถ 

พื้นที่สีแดงเขมหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด 13 จังหวัด ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.) กําชับปดสถานที่ หรือกิจกรรม 
เสี่ยงตอการแพรระบาดของโควิด19 รวม 33 ประเภท ดังนี้  สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ อาบ อบ นวด สนามชนไก สนาม 
ซอมชนไก สนามชนโค สนามกัดปลา สนามแขงขันทุกประเภท โตะสนุกเกอร บิลเลียด สถานที่เลนโบวลิ่ง ตูเกมส โรงมหรสพ โรงภาพยนตร 
โรงละคร สวนนํ้า สวนสนุก สนามเด็กเลน สวนสัตว หรือสถานที่จัดแสดงสัตว สถานที่เลนสเก็ต โรลเลอรเบลด สถานที่ออกกําลังกายฟตเนส 
โรงเรียนสอนศิลปะการตอสู (ยิม) สถานที่ใหบริการหองประชุม หองจัดเล้ียง สถานที่จัดเลี้ยง สถานเสริมความงาม สปา นวดเพื่อสุขภาพ 
นวดฝาเทา สนามกฬีาทุกประเภท ศนูยแสดงสนิคา ศนูยประชมุ หองสมุดสาธารณะ หองสมดุชุมชน พพิธิภณัฑ ศนูยพฒันาเด็กเล็ก รานเสริมสวย 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อีกทั้ง “ทุกจังหวัด” ก็เพิ่มการควบคุมการเดินทางสูงสุดทุกชองทาง ทั้งสถานีขนสง รถไฟ สนามบิน และตั้ง 
จุดตรวจคัดกรองในเสนทางการเดินทางสายหลัก เพื่อปองปรามการเคลื่อนยายแรงงานขามเขตจังหวัด รวมทั้งมีการใหเจาหนาที่สาธารณสุข 
ติดตาม คนหา คัดกรองผูที่เดินทางเขาหมูบานทุกราย ถาพบประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดใหกักตัว 14 วันทันที

จากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุอินเดียที่มีความรุนแรงและรวดเร็ว สงผลใหภาครัฐมีการควบคุมการแพรระบาดอยาง 
เขมขน นอกจากนีพ้บการตดิเชือ้จาํนวนมากในแรงงานภาคการกอสรางและแรงงานภาคการผลติในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ สงผลใหกจิกรรม 
ทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงอีกครั้งในไตรมาสนี้

ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสนี้1 
แพรกระจายไปไดอยางรวดเรว็ นาํไปแพรกระจายตามภมิูลําเนาในภูมภิาคตาง ๆ  เปนวงกวางมากยิง่ขึน้  หลงัจากคนงานกอสรางทยอยกลบัตางจงัหวดั 
พบวาอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ไดเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว วันที่ 8 กรกฎาคม มีจํานวนผูติดเชื้อรายวันทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเกือบ 8,000 คน/วัน 
จากปลายเดอืนมถินุายนทีม่เีพยีง 4,000 คน/วนั เพิม่ขึน้เทาตวัภายในระยะเวลา 1 สปัดาห  สถานการณการแพรระบาดเร่ิมไมสามารถควบคมุได 
สงผลใหรัฐบาลประกาศ “ล็อกดาวน”และ “เคอรฟว” ทั่วประเทศอีกครั้ง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 มีผล 14 วัน ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 
เปนตนไป  

การประกาศ “ล็อกดาวน”และ “เคอรฟว” มีผลใหมีการหามออกนอกเคหสถาน ในระหวางเวลา 21.00 - 04.00 นาฬกา ในเขตพื้นที่ 
กรงุเทพมหานคร จงัหวดัปรมิณฑล และจงัหวดัชายแดนภาคใตทัง้ 4 จงัหวดั เวนแตจะไดรบัอนญุาตจากพนกังานเจาหนาที ่การจาํหนายอาหาร 
หรือเครื่องดื่ม อนุญาตใหเปดดําเนินการไดจนถึงเวลา 20.00 นาฬกา แตหามการบริโภคในราน ใหนํากลับไปบริโภคที่อื่นเทานั้น ใหประชาชน 
หลีกเล่ียงหรือชะลอการเดินทางขามเขตจังหวัดในชวงระยะเวลาน้ีโดยไมมีเหตุจําเปน หามการจัดกิจกรรมรวมกลุมของบุคคลมากกวาหาคน  
สถานประกอบการนวดแผนไทย (รวมทั้งบริการนวดฝาเทา) สปา สถานเสริมความงาม และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ใหปดดําเนินการ  
หางสรรพสินคา เปดใหบริการเฉพาะการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ยาและเวชภัณฑ และใหเปดไดจนถึงเวลา 
20.00 นาฬกาเทานั้น

ภาพที่ 1 การพบการแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุอินเดียครั้งแรกในประเทศไทย

ภาพที่ 2 การแบงเขตพื้นที่ควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ในประเทศไทย



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I   32   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งเปนการระบาดตอเนื่องจากการระบาดระลอก 2 รวมเปนระยะเวลา กวา 9 เดือน (กลาง 
เดือนธันวาคม-กันยายน) ในชวงปลายเดือนเมษายนมีจํานวนผูติดเช้ือประมาณ 2,000 คน/วัน ปลายเดือนพฤษภาคมมีผูติดเช้ือประมาณ 
3,000 คน/วัน และปลายเดือนมิถุนายนมีจํานวน ผูติดเชื้อรายวันประมาณ 4,000 คน/วัน จะเห็นไดวาอัตราการระบาดในชวงตนของระลอก 3 
(เมษายน-มิถุนายน) การแพรเชื้อยังไมไดเพิ่มขึ้น ในอัตราที่สูงผิดปกติเนื่องจากผูติดเชื้อสวนใหญไดรับเชื้อโควิด-19 สายพันธุอัลฟา (อังกฤษ)1      

เมื่อวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2564 สํานักอนามัยกรุงเทพมหานครไดทําการตรวจคัดกรองคนงานกอสรางกวา 1,600 คน ในแคมป 
คนงานกอสรางยานหลักสี่ พบผูติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 1,100 คน ในจํานวนนี้พบวามีผูติดเชื้อสายพันธุเดลตา (อินเดีย) จํานวน 15 คน 
หลงัจากนัน้จงึไดมกีารส่ังปดแคมปคนงานกอสรางแหงนี ้คนงานทีเ่หลอืจงึพากนัเดนิทางกลบัภมูลํิาเนาในตางจังหวดั หลังจากนัน้ไมนาน ในวันท่ี 
9 มิถุนายน 2564 พบผูติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุอินเดียในจังหวัดอุดรธานี ถึง 17 คน และจังหวัดเลยอีก 2 คน  ทุกคนตางเกี่ยวของกับแคมป 
คนงานกอสรางยานหลักสี่ทั้งสิ้น นับจากนั้นเปนตนมาการแพรระบาดของโควิด-19 'สายพันธุอินเดีย' ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จึงไดกระจายไปอยางรวดเร็ว

1 กรมวิทยาศาสตรการแพทย และเครือขายหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดทําการเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุเชื้อไวรัสกอโรค 'โควิด-19' ในประเทศ
 เก็บขอมูลเฝาระวังสายพันธุ จํานวน 4,185 ราย ระหวาง เมษายน-มิถุนายน 2564

ปลายเดือนมิถุนายน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จนไมสามารถควบคุมการแพรระบาด 
ไวได เริ่มมีปญหาการขาดแคลนเตียงสําหรับรองรับผูปวยที่มีอาการรุนแรงและอาการวิกฤต รัฐบาลจึงไดบริหารจัดการหาเตียงรองรับผูปวยติด 
เช้ือโควดิ-19 เพิม่เตมิ ทัง้กลุมผูปวยโควดิสแีดงและสเีหลอืงในพืน้ทีก่รงุเทพมหานครและปรมิณฑล โดยโรงพยาบาลบษุราคมั กระทรวงสาธารณสขุ 
ขยายเตยีงรองรับผูปวยอาการเล็กนอยถงึปานกลาง (สีเหลือง) ไดประมาณ 3,700 - 4,000 เตยีง และยงัรวมมอืกับโรงพยาบาลในสังกดักระทรวง 
สาธารณสขุทัว่ประเทศในการสนบัสนนุบคุลากรทางการแพทยใหเขามาชวยดูแลรักษาพยาบาลผูปวยโควดิ-19 อยางตอเนือ่ง นอกจากนีโ้รงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ไดมีการเปดเตียงสีแดงเพิ่มเติม และมีการขอกําลังบุคลากร 
ทางการแพทยเฉพาะทางแพทยจบใหมและพยาบาล มาชวยดูแลผูปวยโควิด-19 ในกรุงเทพมหานครอีกดวย

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 รัฐบาลมีคําสั่งปดแคมปผูรับเหมากอสรางทุกแหงในเขตจังหวัดพื้นที่สีแดงเขมเปนเวลา 30 วัน มีผลใหคนงาน 
ท่ีอยูในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑลรวมท้ังคนงานกอสรางใน 4 จงัหวดัชายแดนใต ไดแก นราธวิาส ปตตาน ียะลา สงขลา ตางเกบ็ขาวของ 
ทยอยเดนิทางกลบับานตางจงัหวดักนัอยางตอเนือ่ง การสัง่การครัง้นีเ้สมอืนผลักใหมกีารเคลือ่นยายผูติดเชือ้โควดิ-19 สายพันธุอนิเดีย ซึง่สามารถ 

พื้นที่สีแดงเขมหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด 13 จังหวัด ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19 (ศบค.) กําชับปดสถานที่ หรือกิจกรรม 
เสี่ยงตอการแพรระบาดของโควิด19 รวม 33 ประเภท ดังนี้  สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร คาราโอเกะ อาบ อบ นวด สนามชนไก สนาม 
ซอมชนไก สนามชนโค สนามกัดปลา สนามแขงขันทุกประเภท โตะสนุกเกอร บิลเลียด สถานที่เลนโบวลิ่ง ตูเกมส โรงมหรสพ โรงภาพยนตร 
โรงละคร สวนนํ้า สวนสนุก สนามเด็กเลน สวนสัตว หรือสถานที่จัดแสดงสัตว สถานที่เลนสเก็ต โรลเลอรเบลด สถานที่ออกกําลังกายฟตเนส 
โรงเรียนสอนศิลปะการตอสู (ยิม) สถานที่ใหบริการหองประชุม หองจัดเล้ียง สถานที่จัดเลี้ยง สถานเสริมความงาม สปา นวดเพื่อสุขภาพ 
นวดฝาเทา สนามกฬีาทกุประเภท ศนูยแสดงสนิคา ศนูยประชมุ หองสมุดสาธารณะ หองสมดุชุมชน พพิธิภณัฑ ศนูยพฒันาเด็กเล็ก รานเสรมิสวย 
สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร อีกทั้ง “ทุกจังหวัด” ก็เพิ่มการควบคุมการเดินทางสูงสุดทุกชองทาง ทั้งสถานีขนสง รถไฟ สนามบิน และตั้ง 
จุดตรวจคัดกรองในเสนทางการเดินทางสายหลัก เพื่อปองปรามการเคลื่อนยายแรงงานขามเขตจังหวัด รวมทั้งมีการใหเจาหนาที่สาธารณสุข 
ติดตาม คนหา คัดกรองผูที่เดินทางเขาหมูบานทุกราย ถาพบประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดใหกักตัว 14 วันทันที

จากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุอินเดียที่มีความรุนแรงและรวดเร็ว สงผลใหภาครัฐมีการควบคุมการแพรระบาดอยาง 
เขมขน นอกจากนีพ้บการตดิเชือ้จาํนวนมากในแรงงานภาคการกอสรางและแรงงานภาคการผลิตในโรงงานอตุสาหกรรมตาง ๆ สงผลใหกจิกรรม 
ทางเศรษฐกิจหยุดชะงักลงอีกครั้งในไตรมาสนี้

ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสนี้1 
แพรกระจายไปไดอยางรวดเรว็ นาํไปแพรกระจายตามภมิูลําเนาในภูมภิาคตาง ๆ  เปนวงกวางมากยิง่ขึน้  หลังจากคนงานกอสรางทยอยกลับตางจงัหวัด 
พบวาอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ไดเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว วันที่ 8 กรกฎาคม มีจํานวนผูติดเชื้อรายวันทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเกือบ 8,000 คน/วัน 
จากปลายเดอืนมถินุายนทีม่เีพยีง 4,000 คน/วนั เพิม่ขึน้เทาตวัภายในระยะเวลา 1 สปัดาห  สถานการณการแพรระบาดเริม่ไมสามารถควบคมุได 
สงผลใหรัฐบาลประกาศ “ล็อกดาวน”และ “เคอรฟว” ทั่วประเทศอีกครั้ง ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 มีผล 14 วัน ตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 
เปนตนไป  

การประกาศ “ล็อกดาวน”และ “เคอรฟว” มีผลใหมีการหามออกนอกเคหสถาน ในระหวางเวลา 21.00 - 04.00 นาฬกา ในเขตพื้นที่ 
กรงุเทพมหานคร จงัหวดัปรมิณฑล และจงัหวดัชายแดนภาคใตทัง้ 4 จงัหวดั เวนแตจะไดรบัอนญุาตจากพนกังานเจาหนาที ่การจาํหนายอาหาร 
หรือเครื่องดื่ม อนุญาตใหเปดดําเนินการไดจนถึงเวลา 20.00 นาฬกา แตหามการบริโภคในราน ใหนํากลับไปบริโภคที่อื่นเทานั้น ใหประชาชน 
หลีกเล่ียงหรือชะลอการเดินทางขามเขตจังหวัดในชวงระยะเวลาน้ีโดยไมมีเหตุจําเปน หามการจัดกิจกรรมรวมกลุมของบุคคลมากกวาหาคน  
สถานประกอบการนวดแผนไทย (รวมทั้งบริการนวดฝาเทา) สปา สถานเสริมความงาม และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ใหปดดําเนินการ  
หางสรรพสินคา เปดใหบริการเฉพาะการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภคที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ยาและเวชภัณฑ และใหเปดไดจนถึงเวลา 
20.00 นาฬกาเทานั้น

ภาพที่ 1 การพบการแพรระบาดของโควิด-19 สายพันธุอินเดียครั้งแรกในประเทศไทย

ภาพที่ 2 การแบงเขตพื้นที่ควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ในประเทศไทย



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I   54   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

2 กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

ขนสงสินคาทําใหเกิดการลาชา และเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตไดอีกครั้ง อาจสงผลตอการสงออกในชวงครึ่งปหลัง ทําใหเกิดการ 
ชะลอตัวขึ้นอีกครั้ง หลังจากมีแนวโนมที่ดีขึ้นในครึ่งปแรก

การพบผูติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีน วันที่ 13 กันยายน 2564  พบผูติดเชื้อโควิด-19 ในมณฑลฝูเจี้ยนกวา 60 ราย ในจํานวนนี้ 
เปนเด็กนักเรียนชั้นประถม 5 ที่ติดเชื้อจากพอที่ไดเดินทางกลับมาจากสิงคโปร ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจของจีนเกรงวาจีนจะมีการล็อกดาวน 
โควิดแบบ zero tolerance ซึ่งหมายถึงการใชมาตรการควบคุมเขมงวด รวมถึงใชมาตรการล็อกดาวนและระดมตรวจหาเชื้อเปนวงกวาง ทันที 
ที่มีการรายงานวาพบผูติดเชื่อ แมแนวทางดังกลาว ไดชวยใหจีนสามารถควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสไดก็ตาม แตกระทบเศรษฐกิจ 
ในวงกวางรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกอีกดวย 

ระวังภาวะเงินเฟอสูง การระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในสหรัฐอเมริกา และหลาย ๆ 
ประเทศ เปนสาเหตุใหคาจางสูงขึ้น ซึ่งคาแรงที่สูงจะทําใหราคาสินคาตาง ๆ แพงขึ้นในอนาคต อาจเกิดภาวะเงินเฟอสูง สงผลให Fed พยายาม 
กดภาวะเงินเฟอลงดวยการขึ้นดอกเบี้ยสูงมาก ซึ่งจะสรางความโกลาหลใหกับประเทศที่มีหนี้ที่สูงอยูแลว จนเกิดวิกฤตการเงิน และการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจจะตามไมทันตนทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น ผลก็คือทําใหประเทศเหลานั้นมีเศรษฐกิจที่ถดถอยยาว

2.2  ปจจัยภายในประเทศ

2.2.1 ปจจัยบวก

จํานวนผูติดเชือ้โควิด-19 ภายในประเทศมีแนวโนมลดลง

2.1  ปจจัยภายนอกประเทศ

2.1.1 ปจจัยบวก

การฉดีวคัซนีปองกนัโควดิ-19 ในหลายประเทศมีความคบืหนาสงู วนัที ่ 15 กนัยายน 2564 รอยละ 42.4 ของประชากรโลกไดรบั 
วคัซนีโควดิ-19 อยางนอยหนึง่โดส คดิเปนจาํนวน 5,790 ลานคนทัว่โลก และประชากร รอยละ 30.3 ทีไ่ดรบัวคัซนีครบโดส หรอืจาํนวน 3,300 
ลานคน และมีการบริหารจัดการฉีดวัคซีน 31.56 ลานโดสในแตละวัน มีประชาชนเพียงรอยละ 1.9 ของทั้งโลกที่ยังไมไดรับการฉีดวัคซีนเลย  
ซึ่งคนเหลานี้สวนใหญอยูในประเทศที่มีรายไดนอย

ภาพรวมสถานการณท่ัวไปและสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีสงผลตอการทองเท่ียวในไตรมาสหนา 2 

ภาพที่ 3 จํานวนผูไดรับวัคซีนในประเทศเปาหมายใหเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย

ภาพที่ 4  แนวโนมจํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 รายวันในประเทศไทย

คาเงินบาทที่ออนคา เงินบาทไทยมีแนวโนมออนคาลงอยางตอเนื่อง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 คาเงินบาทออนสุดที่ 33.40 บาทตอ 
ดอลลาร เปนสถิติการออนคามากที่สุดในรอบ 3 ป นับจากวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เปนตนมา สงผลใหการสงออกไทยในปนี้มีแนวโนมที่จะ 
ยังคงขยายตัวไดในระดับสูง

2.1.2  ปจจัยลบ

การระบาดของโควดิ-19 สายพนัธุเดลตา ซ่ึงมกีารแพรระบาดอยางรวดเรว็ หลายประเทศกําลงัประสบปญหาจาํนวนผูตดิเชือ้โควดิ-19 
รายใหมเพิม่จาํนวนขึน้หลงัจากชะลอตวัลงเมือ่เดอืนมถินุายน ทาํใหตองยกระดบัมาตรการจาํกัดการเดนิทางทองเทีย่วชาวตางชาติเขมงวดขึน้ 
อกีครัง้ หลายประเทศจึงออกคําเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหากไมจําเปน วันที่ 30 สิงหาคม 2564 
สหราชอาณาจกัรยายบญัชีประเทศไทยออกจากกลุมประเทศสเีขยีว (ประเทศปลอดภยั) ไปอยูในบญัชกีลุมประเทศสแีดง (ประเทศไมปลอดภยั) 
มผีลใหเมือ่เดนิทางเขาสหราชอาณาจักร ตองถกูกักตวั 10 วนั และตองตรวจหาเชือ้โควดิ 3 วนักอนออกจากตนทาง และตรวจซํา้อกี 2 คร้ัง ใน 
ระหวางกกัตวัภายในโรงแรม นอกจากนีฮ้องกงและอเมรกิากจ็ดัประเทศไทยเปนประเทศสแีดงเชนเดยีวกนั ซึง่สงผลตอการเดนิทางมาทองเทีย่ว 
ยังประเทศไทยในระยะตอไป

เศรษฐกิจประเทศคูคาชะลอตัว ทั้งดานการบริโภคและดานการผลิต เปนผลมาจากการแพรระบาดระลอกใหมของเชื้อโควิด-19 สาย 
พันธุเดลตา ซึ่งแพรระบาดอยางรวดเร็วทั่วโลก จํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 รายใหมเพิ่มจํานวนขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศอเมริกามี 
จํานวนผูติดเชื้อสูงขึ้นเปนหลักแสนคนอีกครั้งในเดือนกันยายน 2564 หลังจากลดลงมาอยูที่หลักหมื่นเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ถึงแมประชากร 
อเมริกาจะไดรับการฉีดวัคซีนครบโดสแลวมากกวารอยละ 50 ของประเทศก็ตาม บางประเทศมีมาตรการควบคุมที่เขมงวดขึ้น สงผลตอการ

จํานวนประชาชนที่ไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 เพิ่มขึ้น ขอมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 ประเทศไทยฉีดวัคซีนไปแลวทั้งสิ้น 
40,276,356 โดส มีประชาชนที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 โดส คิดเปนรอยละ 39.2 ของประชาชนทั้งประเทศ และไดรับครบโดสแลวรอยละ 17.7  
นอกจากนี้พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีภูมิตานทานโรคโควิด-19 จากการเรงฉีดวัคซีนและจากการเกิด Antibody 
โดยธรรมชาติ จากการติดเชื้อแลวจํานวนมาก ขอมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการติดเชื้อสูงถึง 
335,639 คน และที่ไดรับวัคซีนครบ 2 เข็มมี 2,779,074 คน เชียงใหม ไดรับวัคซีนครบ 2 เข็มแลวจํานวน 295,463 คน ประจวบคีรีขันธ 
99,115 คน เพชรบุรี 90,878 คน ชลบุรี 450,165 คน2    

โครงการกระตุนการทองเที่ยวจากภาครัฐ  “โครงการเราเที่ยวดวยกัน ระยะ 3” รัฐบาลสนับสนุนคาโรงแรม 40% ของราคาที่พัก 
ตอหองตอคืน ทั้งนี้ไมเกิน 3,000 บาท ตอหองตอคืน จํากัดสิทธิคนละไมเกิน 15 หอง สนับสนุนคูปองอาหารมูลคา 600 บาทตอหองตอคืน 
และสนับสนุนคาตั๋วเครื่องบินเทากับ 40% ของราคาคาตั๋วเครื่องบิน แตไมเกิน 2,000 บาท ตอผูโดยสาร โดยตองเที่ยวขามจังหวัดไดตั้งแตวันที่ 
15 ตุลาคม 2564 เปนตนไป จํานวน 2 ลานสิทธิ์ สวน “โครงการทัวรเที่ยวไทย” รัฐบาลจะชวยจายเงิน 40% สนับสนุนใหออกเดินทาง 
ทองเที่ยวผานบริษัทนําเที่ยว สูงสุดไมเกิน 5,000 บาทตอคน ของแพ็คเกจราคาทัวรไมเกิน 12,500 บาท

ประเทศไทยมีแผนการเปดประเทศระยะ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ประเทศไทยมีแผนจะเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มอีก 4 
จังหวัด ไดแก ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และเชียงใหม  สวนกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ แซนดบอกซ) จะเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติ 



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I   54   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

2 กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

ขนสงสินคาทําใหเกิดการลาชา และเกิดการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตไดอีกครั้ง อาจสงผลตอการสงออกในชวงครึ่งปหลัง ทําใหเกิดการ 
ชะลอตัวขึ้นอีกครั้ง หลังจากมีแนวโนมที่ดีขึ้นในครึ่งปแรก

การพบผูติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศจีน วันที่ 13 กันยายน 2564  พบผูติดเชื้อโควิด-19 ในมณฑลฝูเจี้ยนกวา 60 ราย ในจํานวนนี้ 
เปนเด็กนักเรียนชั้นประถม 5 ที่ติดเชื้อจากพอที่ไดเดินทางกลับมาจากสิงคโปร ผูเชี่ยวชาญดานเศรษฐกิจของจีนเกรงวาจีนจะมีการล็อกดาวน 
โควิดแบบ zero tolerance ซึ่งหมายถึงการใชมาตรการควบคุมเขมงวด รวมถึงใชมาตรการล็อกดาวนและระดมตรวจหาเชื้อเปนวงกวาง ทันที 
ที่มีการรายงานวาพบผูติดเชื่อ แมแนวทางดังกลาว ไดชวยใหจีนสามารถควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสไดก็ตาม แตกระทบเศรษฐกิจ 
ในวงกวางรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกอีกดวย 

ระวังภาวะเงินเฟอสูง การระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก สงผลใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในสหรัฐอเมริกา และหลาย ๆ 
ประเทศ เปนสาเหตุใหคาจางสูงขึ้น ซึ่งคาแรงที่สูงจะทําใหราคาสินคาตาง ๆ แพงขึ้นในอนาคต อาจเกิดภาวะเงินเฟอสูง สงผลให Fed พยายาม 
กดภาวะเงินเฟอลงดวยการขึ้นดอกเบี้ยสูงมาก ซึ่งจะสรางความโกลาหลใหกับประเทศที่มีหนี้ที่สูงอยูแลว จนเกิดวิกฤตการเงิน และการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจจะตามไมทันตนทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น ผลก็คือทําใหประเทศเหลานั้นมีเศรษฐกิจที่ถดถอยยาว

2.2  ปจจัยภายในประเทศ

2.2.1 ปจจัยบวก

จาํนวนผูติดเชือ้โควดิ-19 ภายในประเทศมแีนวโนมลดลง

2.1  ปจจัยภายนอกประเทศ

2.1.1 ปจจัยบวก

การฉดีวคัซนีปองกนัโควดิ-19 ในหลายประเทศมีความคบืหนาสงู วนัที ่ 15 กนัยายน 2564 รอยละ 42.4 ของประชากรโลกไดรบั 
วคัซนีโควดิ-19 อยางนอยหนึง่โดส คิดเปนจาํนวน 5,790 ลานคนทัว่โลก และประชากร รอยละ 30.3 ทีไ่ดรบัวคัซนีครบโดส หรอืจาํนวน 3,300 
ลานคน และมีการบริหารจัดการฉีดวัคซีน 31.56 ลานโดสในแตละวัน มีประชาชนเพียงรอยละ 1.9 ของทั้งโลกที่ยังไมไดรับการฉีดวัคซีนเลย  
ซึ่งคนเหลานี้สวนใหญอยูในประเทศที่มีรายไดนอย

ภาพรวมสถานการณท่ัวไปและสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีสงผลตอการทองเท่ียวในไตรมาสหนา 2 

ภาพที่ 3 จํานวนผูไดรับวัคซีนในประเทศเปาหมายใหเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย

ภาพที่ 4  แนวโนมจํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 รายวันในประเทศไทย

คาเงินบาทที่ออนคา เงินบาทไทยมีแนวโนมออนคาลงอยางตอเนื่อง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 คาเงินบาทออนสุดที่ 33.40 บาทตอ 
ดอลลาร เปนสถิติการออนคามากที่สุดในรอบ 3 ป นับจากวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เปนตนมา สงผลใหการสงออกไทยในปนี้มีแนวโนมที่จะ 
ยังคงขยายตัวไดในระดับสูง

2.1.2  ปจจัยลบ

การระบาดของโควดิ-19 สายพนัธุเดลตา ซ่ึงมกีารแพรระบาดอยางรวดเรว็ หลายประเทศกําลงัประสบปญหาจาํนวนผูตดิเชือ้โควดิ-19 
รายใหมเพิม่จาํนวนขึน้หลงัจากชะลอตวัลงเมือ่เดอืนมถินุายน ทาํใหตองยกระดบัมาตรการจาํกัดการเดนิทางทองเทีย่วชาวตางชาตเิขมงวดขึน้ 
อกีครัง้ หลายประเทศจึงออกคําเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงหากไมจําเปน วันที่ 30 สิงหาคม 2564 
สหราชอาณาจกัรยายบญัชีประเทศไทยออกจากกลุมประเทศสเีขยีว (ประเทศปลอดภยั) ไปอยูในบญัชกีลุมประเทศสแีดง (ประเทศไมปลอดภยั) 
มผีลใหเมือ่เดนิทางเขาสหราชอาณาจักร ตองถกูกักตวั 10 วนั และตองตรวจหาเชือ้โควดิ 3 วนักอนออกจากตนทาง และตรวจซํา้อกี 2 คร้ัง ใน 
ระหวางกกัตวัภายในโรงแรม นอกจากนีฮ้องกงและอเมรกิากจ็ดัประเทศไทยเปนประเทศสแีดงเชนเดยีวกนั ซึง่สงผลตอการเดนิทางมาทองเทีย่ว 
ยังประเทศไทยในระยะตอไป

เศรษฐกิจประเทศคูคาชะลอตัว ทั้งดานการบริโภคและดานการผลิต เปนผลมาจากการแพรระบาดระลอกใหมของเชื้อโควิด-19 สาย 
พันธุเดลตา ซึ่งแพรระบาดอยางรวดเร็วทั่วโลก จํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 รายใหมเพิ่มจํานวนขึ้นในหลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศอเมริกามี 
จํานวนผูติดเชื้อสูงขึ้นเปนหลักแสนคนอีกครั้งในเดือนกันยายน 2564 หลังจากลดลงมาอยูที่หลักหมื่นเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 ถึงแมประชากร 
อเมริกาจะไดรับการฉีดวัคซีนครบโดสแลวมากกวารอยละ 50 ของประเทศก็ตาม บางประเทศมีมาตรการควบคุมที่เขมงวดขึ้น สงผลตอการ

จํานวนประชาชนที่ไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 เพิ่มขึ้น ขอมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 ประเทศไทยฉีดวัคซีนไปแลวทั้งสิ้น 
40,276,356 โดส มีประชาชนที่ไดรับวัคซีนอยางนอย 1 โดส คิดเปนรอยละ 39.2 ของประชาชนทั้งประเทศ และไดรับครบโดสแลวรอยละ 17.7  
นอกจากนี้พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีภูมิตานทานโรคโควิด-19 จากการเรงฉีดวัคซีนและจากการเกิด Antibody 
โดยธรรมชาติ จากการติดเชื้อแลวจํานวนมาก ขอมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการติดเชื้อสูงถึง 
335,639 คน และที่ไดรับวัคซีนครบ 2 เข็มมี 2,779,074 คน เชียงใหม ไดรับวัคซีนครบ 2 เข็มแลวจํานวน 295,463 คน ประจวบคีรีขันธ 
99,115 คน เพชรบุรี 90,878 คน ชลบุรี 450,165 คน2    

โครงการกระตุนการทองเที่ยวจากภาครัฐ  “โครงการเราเที่ยวดวยกัน ระยะ 3” รัฐบาลสนับสนุนคาโรงแรม 40% ของราคาที่พัก 
ตอหองตอคืน ทั้งนี้ไมเกิน 3,000 บาท ตอหองตอคืน จํากัดสิทธิคนละไมเกิน 15 หอง สนับสนุนคูปองอาหารมูลคา 600 บาทตอหองตอคืน 
และสนับสนุนคาตั๋วเครื่องบินเทากับ 40% ของราคาคาตั๋วเครื่องบิน แตไมเกิน 2,000 บาท ตอผูโดยสาร โดยตองเที่ยวขามจังหวัดไดตั้งแตวันที่ 
15 ตุลาคม 2564 เปนตนไป จํานวน 2 ลานสิทธิ์ สวน “โครงการทัวรเที่ยวไทย” รัฐบาลจะชวยจายเงิน 40% สนับสนุนใหออกเดินทาง 
ทองเที่ยวผานบริษัทนําเที่ยว สูงสุดไมเกิน 5,000 บาทตอคน ของแพ็คเกจราคาทัวรไมเกิน 12,500 บาท

ประเทศไทยมีแผนการเปดประเทศระยะ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ประเทศไทยมีแผนจะเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มอีก 4 
จังหวัด ไดแก ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และเชียงใหม  สวนกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ แซนดบอกซ) จะเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติ 
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3  ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 740  ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564  ผานชองทางโทรศัพท E-mail 
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

4 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 740 ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564  ผานชองทางโทรศัพท  E-mail   
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

ผลการสาํรวจความเชือ่ม่ันของผูประกอบธรุกิจการทองเท่ียวในประเทศไทย

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เปนตนไป หลังจากที่ประเทศไทยไดทดลองเปดประเทศระยะ 1 โดยนํารองดวยโครงการ “ภูเก็ตแซนดบ็อกซ”และ 
“สมุยพลัสโมเดล” มาแลวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผานมา

2.2.2  ปจจัยลบ

การระบาดของโควิด-19 ในประเทศทียั่งพบจาํนวนผูติดเชือ้สงู  รายงานจํานวนผูตดิเช้ือ ณ วนัที ่15 กนัยายน 2564 มจีาํนวนผูตดิเชือ้ 
13,798 คน ทางการไทยยังจําเปนตองใชมาตรการควบคุมการการระบาดภายในประเทศ ซึ่งไมเอื้อตอกิจกรรมการทองเที่ยว และอัตราการฉดี 
วัคซีนท่ียงัอยูในระดับตํา่และกระจุกตวัอยูในบางพืน้ทีทํ่าใหสถานการณการระบาดของโควดิ-19 จะยังคงเปนปจจัยเส่ียงสําคญัตอภาวะเศรษฐกิจ 
และการครองชีพของครัวเรือนในระยะขางหนา 

ความตึงเครียดทางการเมือง  บรรยากาศทางการเมืองสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักทองเที่ยวตางชาติ  
หนี้ครัวเรือนที่อยูในระดับสูงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นหลังมาตรการปลดล็อกดาวน  เนื่องจากมีอัตราการวางงานเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะสงผล 

กระทบตอการบรโิภคของประชาชนทีต่องระมดัระวังเรือ่งการใชจายเพิม่ขึน้ ทาํใหกาํลังซือ้ในประเทศลดลงมากยิง่ขึน้  ซึง่สงผลตอภาคทองเทีย่ว 
ภายในประเทศในระยะตอไปไดอีกดวย
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ภาพที่ 5  ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยป 2560-2564

ภาพที่ 6 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยไตรมาส 3/2564
 และคาดการณไตรมาส 4/2564 จําแนกตามภูมิภาค

    3.1  ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 3/25643 

ใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ดวยเหตุนี้ประชาชนจึงขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการเดินทางไปยังสถานที่ 
ตาง ๆ จึงงดการประกอบกิจการและกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานการณทองเที่ยวในไตรมาสนี้ยํ่าแยอยางที่ไมเคยมีมากอน

การคาดการณสถานการณทองเที่ยวไตรมาส 4/2564 อยูที่ระดับ 29 สะทอนใหเห็นวาผูประกอบการมีความกังวลตอสถานการณ 
ทองเที่ยวในไตรมาสหนาวายังคงอยูในระดับที่ตํ่ากวาปกติในระดับที่สูงมาก แตคาดวาจะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้ในระดับมาก (ไตรมาสนี้ 7) ทั้งนี้ 
เปนผลมาจากการทีย่งัพบจํานวนผูตดิเชือ้รายวันอยูในระดบัหลกัหมืน่และยงัไมมทีาทวีาจาํนวนผูตดิเชือ้จะลดลงในระดบัเลข 2 หลกัไดในเร็ววนั 
แตอยางไรก็ดี ในไตรมาสหนายังมีปจจัยบวกจากการเรงระดมฉีดวัคซีนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อ 
เตรียมการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติในปหนา บวกกับไตรมาสหนาเปนฤดูกาลทองเที่ยวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของไทย และเขาใกลเทศกาลปใหม รวมทั้งโครงการเยียวยาและโครงการกระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐ สงผลใหผูประกอบการเชื่อมั่นวา 
สถานการณทองเที่ยวในไตรมาสหนาจะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้ในระดับมาก

3.2  ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 3/2564 จําแนกตามภูมิภาค4

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในไตรมาส 3/2564 จํานวน 740 ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 
กนัยายน 2564 พบวา ดชันคีวามเชือ่มัน่ผูประกอบธรุกจิการทองเท่ียวในไตรมาสที ่3/2564 อยูทีร่ะดับ 7 ซึง่ต่ําทีส่ดุต้ังแตมีการจดัทาํคาดชันี 
ความเช่ือมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในประเทศไทย สะทอนสถานการณการทองเที่ยวอยูในระดับที่ต่ํากวาปกติมากที่สุดอยางที ่
ไมเคยมีมากอน ทัง้นีเ้ปนผลมาจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอก 2 ทีเ่กิดขึน้ตัง้แตกลางเดือนธนัวาคม 2563 ตอเนือ่งมาจนถงึกลางเดอืน 
มีนาคม และซํ้าหนักตอมาดวยการระบาดระลอก 3 ในเดือนเมษายนตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ในไตรมาสนี้จํานวนผูติดเชื้อตอวัน ยังอยูในระดับ 
หลักหมื่นคนและยังไมมีทาทีวาจํานวนผูติดเช้ือโควิด-19 จะลดลงไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว การประกาศล็อกดาวนและเคอรฟวสงผลให 
สถานประกอบการตาง ๆ ปดกิจการเพิ่มมากขึ้น ประชาชนชะลอการเดินทางขามเขตจังหวัด สงผลใหไตรมาสนี้สถานการณทองเที่ยวหยุดชะงัก 
อีกครั้ง และมีความรุนแรงกวาชวงที่มีการประกาศล็อกดาวนในไตรมาส 2/2563 ทั้งนี้เนื่องจากในไตรมาสนี้มีจํานวนยอดผูติดเชื้อทั่วประเทศ 
รายวัน จํานวนมากกวาไตรมาส 2/2563 มาก และการแพรกระจายของเชื้อโควิด-19 สายพันธุอินเดียเปนไปอยางรวดเร็วและมีอาการรุนแรง 
มากกวาสายพันธุดั้งเดิม ประกอบกับระบบสาธารณสุขไมสามารถรองรับผูปวยไดเพียงพอในชวงที่มีการแพรระบาดสูงในเดือนกรกฎาคม สงผล  

สถานการณทองเทีย่ว ไตรมาส 3/2564 จาํแนกตามภมูภิาค ทกุภมูภิาคสถานการณทองเทีย่วจดัวาอยูในระดบัยํา่แยใกลเคยีงกัน และ 
แยกวาชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาในระดับมาก ทั่วประเทศแทบจะไมมีนักทองเที่ยวเลย ไมวาจะเปนนักทองเที่ยวชาวไทยหรือชาวตางชาติ 
แตเมื่อเปรียบเทียบแตละภูมิภาคพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10) ยังดีกวาภูมิภาคอื่น ตามมาดวยภาคเหนือ (9) ภาคใต (8) ตามลําดับ   
สวนกรุงเทพมหานคร มีสถานการณทองเที่ยวที่แยที่สุด (3)

การคาดการณสถานการณทองเทีย่วไตรมาส 4/2564 จาํแนกตามภมูภิาค  ผูประกอบการคาดวาในไตรมาส 4 สถานการณทองเที่ยว 
ยังอยูในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุด แตมีแนวโนมท่ีดีกวาไตรมาสนี้มาก เนื่องจากมีการผอนคลายมาตรการล็อกดาวน เดินทางขามจังหวัดได 
สะดวก มีการอนุญาตใหมีการเปดสถานประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวได เชน หางสรรพสินคา รานอาหาร แหลงทองเที่ยวที่มนุษย 
สรางขึ้น โดยคาดวาสถานการณทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (33) จะดีกวาภูมิภาคอื่นเล็กนอย เนื่องจากกรุงเทพมหานคร มีแนวโนมการฉีด 
วัคซีนใหแกประชาชนในอัตราเรงที่มากกวาภูมิภาคอื่น และคาดวาในไตรมาสหนาประชาชนในกรุงเทพฯ จะไดรับวัคซีนรอยละ 90 เพียงพอให 
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอการเดินทางทองเที่ยวได สวนภาคกลาง ภาคคะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (31-32) สถานการณทองเที่ยว 
ใกลเคยีงกนั เนือ่งจากไตรมาสหนาเปนฤดกูารทองเทีย่วของภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สวนภาคกลางเปนทางผานไปยงัทุกภมูภิาค  
อาจเปนทางผานจุดแวะพักระหวางทาง เนื่องจากประชาชนที่เดินทางสวนใหญยังใชรถยนตสวนบุคคลหรือรถตูที่เชาไปเปนหมูคณะสวนภาคใต 
และภาคตะวันออกสถานการณทองเที่ยวยังอยูในระดับแยใกลเคียงกัน (28-29) สวนภาคตะวันตกเปนภูมิภาคที่สถานการณทองเที่ยวแยกวา 
ภูมิภาคอื่น

นอกจากนี้ผูประกอบการคาดวาแนวโนมจํานวนผูติดเชื้อรายวันจะคอย ๆ ลดลง  และอยูในระดับที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการ 
เดินทางทองเที่ยวไดประมาณเดือนธันวาคม 2564 นอกจากนี้ผูประกอบการคาดวาในไตรมาส 4 นักทองเที่ยวจากตางชาติยังเขามาไมมากเทา 
ที่ควร ดังนั้น การทองเที่ยวสวนใหญยังคงเปนไปในลักษณะไทยเที่ยวไทย และเปนลักษณะการเดินทางทองเที่ยวดวยยานพาหนะสวนตัวใน 
เสนทางทองเที่ยวระยะสั้น 200-300 กิโลเมตร ใกล ๆ จังหวัดของตัวเอง



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I   76   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

3  ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 740  ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564  ผานชองทางโทรศัพท E-mail 
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

4 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 740 ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564  ผานชองทางโทรศัพท  E-mail   
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

ผลการสาํรวจความเชือ่ม่ันของผูประกอบธรุกิจการทองเท่ียวในประเทศไทย

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เปนตนไป หลังจากที่ประเทศไทยไดทดลองเปดประเทศระยะ 1 โดยนํารองดวยโครงการ “ภูเก็ตแซนดบ็อกซ”และ 
“สมุยพลัสโมเดล” มาแลวเมื่อเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผานมา

2.2.2  ปจจัยลบ

การระบาดของโควิด-19 ในประเทศทียั่งพบจาํนวนผูติดเชือ้สงู  รายงานจํานวนผูตดิเช้ือ ณ วนัที ่15 กนัยายน 2564 มจีาํนวนผูตดิเชือ้ 
13,798 คน ทางการไทยยังจําเปนตองใชมาตรการควบคุมการการระบาดภายในประเทศ ซึ่งไมเอื้อตอกิจกรรมการทองเที่ยว และอัตราการฉดี 
วัคซีนท่ียงัอยูในระดับตํา่และกระจุกตวัอยูในบางพืน้ทีทํ่าใหสถานการณการระบาดของโควดิ-19 จะยังคงเปนปจจัยเส่ียงสําคญัตอภาวะเศรษฐกิจ 
และการครองชีพของครัวเรือนในระยะขางหนา 

ความตึงเครียดทางการเมือง  บรรยากาศทางการเมืองสงผลตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักทองเที่ยวตางชาติ  
หนี้ครัวเรือนที่อยูในระดับสูงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นหลังมาตรการปลดล็อกดาวน  เนื่องจากมีอัตราการวางงานเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะสงผล 

กระทบตอการบรโิภคของประชาชนทีต่องระมดัระวังเรือ่งการใชจายเพิม่ขึน้ ทาํใหกาํลงัซือ้ในประเทศลดลงมากยิง่ขึน้  ซึง่สงผลตอภาคทองเทีย่ว 
ภายในประเทศในระยะตอไปไดอีกดวย

3

ภาพที่ 5  ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยป 2560-2564

ภาพที่ 6 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยไตรมาส 3/2564
 และคาดการณไตรมาส 4/2564 จําแนกตามภูมิภาค

    3.1  ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 3/25643 

ใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือน ดวยเหตุนี้ประชาชนจึงขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการเดินทางไปยังสถานที่ 
ตาง ๆ จึงงดการประกอบกิจการและกิจกรรมตาง ๆ สงผลใหสถานการณทองเที่ยวในไตรมาสนี้ยํ่าแยอยางที่ไมเคยมีมากอน

การคาดการณสถานการณทองเที่ยวไตรมาส 4/2564 อยูที่ระดับ 29 สะทอนใหเห็นวาผูประกอบการมีความกังวลตอสถานการณ 
ทองเที่ยวในไตรมาสหนาวายังคงอยูในระดับที่ตํ่ากวาปกติในระดับที่สูงมาก แตคาดวาจะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้ในระดับมาก (ไตรมาสนี้ 7) ทั้งนี้ 
เปนผลมาจากการทีย่งัพบจํานวนผูตดิเช้ือรายวันอยูในระดบัหลกัหมืน่และยงัไมมทีาทวีาจาํนวนผูตดิเชือ้จะลดลงในระดบัเลข 2 หลกัไดในเรว็วนั 
แตอยางไรก็ดี ในไตรมาสหนายังมีปจจัยบวกจากการเรงระดมฉีดวัคซีนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ เพื่อ 
เตรียมการเปดประเทศรับนักทองเที่ยวตางชาติในปหนา บวกกับไตรมาสหนาเปนฤดูกาลทองเที่ยวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของไทย และเขาใกลเทศกาลปใหม รวมทั้งโครงการเยียวยาและโครงการกระตุนการทองเที่ยวของภาครัฐ สงผลใหผูประกอบการเชื่อมั่นวา 
สถานการณทองเที่ยวในไตรมาสหนาจะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้ในระดับมาก

3.2  ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 3/2564 จําแนกตามภูมิภาค4

จากการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในไตรมาส 3/2564 จํานวน 740 ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 
กนัยายน 2564 พบวา ดัชนีความเชือ่ม่ันผูประกอบธรุกจิการทองเท่ียวในไตรมาสที ่3/2564 อยูทีร่ะดบั 7 ซึง่ตํา่ทีส่ดุตัง้แตมกีารจดัทาํคาดัชนี 
ความเช่ือม่ันผูประกอบธุรกิจการทองเท่ียวในประเทศไทย สะทอนสถานการณการทองเที่ยวอยูในระดับที่ต่ํากวาปกติมากที่สุดอยางที ่
ไมเคยมีมากอน ทัง้นีเ้ปนผลมาจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ระลอก 2 ทีเ่กิดขึน้ตัง้แตกลางเดือนธันวาคม 2563 ตอเนือ่งมาจนถงึกลางเดอืน 
มีนาคม และซํ้าหนักตอมาดวยการระบาดระลอก 3 ในเดือนเมษายนตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ในไตรมาสนี้จํานวนผูติดเชื้อตอวัน ยังอยูในระดับ 
หลักหมื่นคนและยังไมมีทาทีวาจํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 จะลดลงไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว การประกาศล็อกดาวนและเคอรฟวสงผลให 
สถานประกอบการตาง ๆ ปดกิจการเพิ่มมากขึ้น ประชาชนชะลอการเดินทางขามเขตจังหวัด สงผลใหไตรมาสนี้สถานการณทองเที่ยวหยุดชะงัก 
อีกครั้ง และมีความรุนแรงกวาชวงที่มีการประกาศล็อกดาวนในไตรมาส 2/2563 ทั้งนี้เนื่องจากในไตรมาสนี้มีจํานวนยอดผูติดเชื้อทั่วประเทศ 
รายวัน จํานวนมากกวาไตรมาส 2/2563 มาก และการแพรกระจายของเชื้อโควิด-19 สายพันธุอินเดียเปนไปอยางรวดเร็วและมีอาการรุนแรง 
มากกวาสายพันธุดั้งเดิม ประกอบกับระบบสาธารณสุขไมสามารถรองรับผูปวยไดเพียงพอในชวงที่มีการแพรระบาดสูงในเดือนกรกฎาคม สงผล  

สถานการณทองเทีย่ว ไตรมาส 3/2564 จาํแนกตามภูมิภาค ทกุภูมภิาคสถานการณทองเทีย่วจดัวาอยูในระดบัยํา่แยใกลเคยีงกัน และ 
แยกวาชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมาในระดับมาก ทั่วประเทศแทบจะไมมีนักทองเที่ยวเลย ไมวาจะเปนนักทองเที่ยวชาวไทยหรือชาวตางชาติ 
แตเมื่อเปรียบเทียบแตละภูมิภาคพบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10) ยังดีกวาภูมิภาคอื่น ตามมาดวยภาคเหนือ (9) ภาคใต (8) ตามลําดับ   
สวนกรุงเทพมหานคร มีสถานการณทองเที่ยวที่แยที่สุด (3)

การคาดการณสถานการณทองเทีย่วไตรมาส 4/2564 จาํแนกตามภูมิภาค  ผูประกอบการคาดวาในไตรมาส 4 สถานการณทองเที่ยว 
ยังอยูในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุด แตมีแนวโนมท่ีดีกวาไตรมาสนี้มาก เนื่องจากมีการผอนคลายมาตรการล็อกดาวน เดินทางขามจังหวัดได 
สะดวก มีการอนุญาตใหมีการเปดสถานประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวได เชน หางสรรพสินคา รานอาหาร แหลงทองเที่ยวที่มนุษย 
สรางขึ้น โดยคาดวาสถานการณทองเที่ยวในกรุงเทพมหานคร (33) จะดีกวาภูมิภาคอื่นเล็กนอย เนื่องจากกรุงเทพมหานคร มีแนวโนมการฉีด 
วัคซีนใหแกประชาชนในอัตราเรงที่มากกวาภูมิภาคอื่น และคาดวาในไตรมาสหนาประชาชนในกรุงเทพฯ จะไดรับวัคซีนรอยละ 90 เพียงพอให 
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอการเดินทางทองเที่ยวได สวนภาคกลาง ภาคคะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (31-32) สถานการณทองเที่ยว 
ใกลเคยีงกนั เนือ่งจากไตรมาสหนาเปนฤดกูารทองเทีย่วของภาคเหนอืและภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื สวนภาคกลางเปนทางผานไปยงัทกุภมูภิาค  
อาจเปนทางผานจุดแวะพักระหวางทาง เนื่องจากประชาชนที่เดินทางสวนใหญยังใชรถยนตสวนบุคคลหรือรถตูที่เชาไปเปนหมูคณะสวนภาคใต 
และภาคตะวันออกสถานการณทองเที่ยวยังอยูในระดับแยใกลเคียงกัน (28-29) สวนภาคตะวันตกเปนภูมิภาคที่สถานการณทองเที่ยวแยกวา 
ภูมิภาคอื่น

นอกจากนี้ผูประกอบการคาดวาแนวโนมจํานวนผูติดเชื้อรายวันจะคอย ๆ ลดลง  และอยูในระดับที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอการ 
เดินทางทองเที่ยวไดประมาณเดือนธันวาคม 2564 นอกจากนี้ผูประกอบการคาดวาในไตรมาส 4 นักทองเที่ยวจากตางชาติยังเขามาไมมากเทา 
ที่ควร ดังนั้น การทองเที่ยวสวนใหญยังคงเปนไปในลักษณะไทยเที่ยวไทย และเปนลักษณะการเดินทางทองเที่ยวดวยยานพาหนะสวนตัวใน 
เสนทางทองเที่ยวระยะสั้น 200-300 กิโลเมตร ใกล ๆ จังหวัดของตัวเอง
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จะเห็นไดวาในชวงเดือนมกราคม-กันยายน 2564 ธุรกิจสถานบันเทิงไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุด โดยใน 
ไตรมาส 1 ยงัมสีถานบนัเทิงปดบริการ รอยละ 41 (เปดบริการ 59) ในปลายไตรมาส 2 ภาครฐั มกีารสัง่ปดกิจการสถานบนัเทิง เพือ่ปองกนัการ 
แพรระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณการระบาดระลอก 3 เริ่มรุนแรงและรวดเร็วขึ้น สงผลใหสถานบันเทิงปดตัวไปถึงรอยละ 97  
และในไตรมาสนีส้ถานบนัเทิงมีการปดกจิการท้ังหมด (รอยละ 100) เน่ืองจากมมีาตรการการหามทํากจิกรรมใด ๆ ทีมี่การรวมตัวกันของประชาชน 
มากกวา 20 คน นัน่เอง สวนธรุกิจทีไ่ดรบัผลกระทบรนุแรงและรวดเรว็รองลงมา คอื ธรุกจิสวนสนกุและธมีพารค จากทีมี่การปดกจิการรอยละ 17 
ในไตรมาส 1 กลับมาปดกิจการถึงรอยละ 90 ในไตรมาส 3 

จะเห็นไดวาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในแตละประเภทของสถานประกอบการไดรับผลกระทบไมเทากัน มีการปด 
กจิการในสดัสวนทีแ่ตกตางกนั ทัง้นีขึ้น้อยูกบัมาตรการการควบคมุการแพรระบาดจากทางภาครฐั โดยเฉพาะอยางยิง่มาตรการการเวนระยะหาง 
และการหามรวมตัวกันของประชาชนมากกวา 20 คน ดังนั้นสถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง สวนนํ้า สวนสนุก รานอาหารที่ตั้งอยูใน 
สถานที่ปดหรือรานอาหารในหางสรรพสินคาตาง ๆ รวมทั้งรานเสริมสวย รานตัดผม รานนวดและสปา  ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเขมจะถูกสั่งปด 
ทั้งหมดในชวงที่มีการล็อกดาวน (กรกฎาคม)  สวนรานอาหารจะเห็นวามีการปดกิจการจํานวนไมมากเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น เนื่องจาก 
ในชวงที่มีการล็อกดาวน มีการหามนั่งรับประทานในรานแตลูกคาสามารถสั่งกลับไปรับประทานนอกรานหรือที่บานได ดังนั้นรานอาหารที่ปด 
กิจการสวนใหญจะเปนรานอาหารในสถานที่ปดหรือรานอาหารในหางสรรพสินคาที่ไมมีบริการสั่งไปรับประทานที่บานไดเทานั้น  

จากภาพที่ 9 จะเห็นไดวาในไตรมาส 3 ธุรกิจเกือบทุกประเภทมีการ “ปดกิจการเพิ่มขึ้น” ยกเวนธุรกิจที่พักแรม ที่มีการปดกิจการ 
นอยกวาไตรมาส 2 จากปดกิจการ รอยละ 23 ลดลงมาปดกิจการรอยละ 18 ในไตรมาส 3 (เปดเพิ่มขึ้น รอยละ 5)  ทั้งนี้เนื่องจากไตรมาสนี้ 
กรุงเทพมหานครและบางจังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออก มีจํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 สูงกวาทุกไตรมาส ธุรกิจที่พักแรมหลายที่จึงเปน 
ที่ตองการของผูติดเชื้อโควิด-19 ในการใชเปนที่พักรักษาตัวและกักตัวของผูติดเชื้อโควิด-19 (Hospitel) นอกจากนี้มีการติดเชื้อจํานวนมากใน 
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและภาคกลางหลายแหง บางจังหวัดมีการประกาศหามพนักงานเดินทางขามเขต 
จังหวัด เพื่อปองกันการนําเชื้อไปแพรในจังหวัดอื่น ทางโรงงานจึงมีการเชาโรงแรมใหพนักงานบางสวนใชพักอาศัยในชวงที่มีการจํากัดบริเวณ 
และเสนทางการเดนิทาง นอกจากนีธ้รุกิจทีพ่กัแรมยงัไดรบัอานสิงคจากโครงการ “ภเูกต็แซนดบ็อกซ” ทีเ่ปดใหนกัทองเทีย่วตางชาตเิขามาเทีย่ว 
ไดตั้งแตววันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และโครงการ “สมุยพลัสโมเดล” ที่เปดแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เปนตนมาสงผลใหโรงแรมในจังหวัด 
ภเูกต็ กระบี ่เขาหลกั-เกาะยาว จงัหวดัพงังา เกาะสมยุ เกาะพะงัน และเกาะเตา เกาะพพี ีไรเลย เกาะไหง เปดบรกิารเพ่ิมขึน้มากกวาไตรมาส 2

5, 6 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 740 ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564  ผานชองทางโทรศัพท  E-mail    
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

3.3 ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 3/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ5 

 

สถานการณทองเท่ียว ไตรมาส 3/2564 จําแนกตามประเภทธรุกจิ พบวาผูประกอบการทกุประเภทสถานประกอบการมผีลประกอบการ 
จัดวาอยูในระดับยํ่าแยใกลเคียงกัน โดยธุรกิจสถานบันเทิง มีสถานการณทองเที่ยวที่ยํ่าแยที่สุด คาดัชนีเปน 0 หมายความวา สถานบันเทิงมี 
ความเห็นเหมือนกันหมดวา ผลประกอบการอยูในระดับแยที่สุด รองลงมา คือ สวนสนุกและธีมพารค (2) สปาและนวดแผน ไทย (3)  บริการ 
ขนสง (3) บริษัทนําเที่ยว (4) สวนธุรกิจรานอาหาร (18) มีผลประกอบการดีกวาธุรกิจประเภทอื่น แตก็จัดวายํ่าแยเชนเดียวกัน

การคาดการณสถานการณทองเทีย่ว ไตรมาส 4/2564 จาํแนกตามประเภทธรุกจิ ผูประกอบการทกุประเภทคาดวาสถานการณทองเท่ียว 
ในไตรมาสหนาจะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้ โดยผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร(45) คาดวาสถานการณทองเที่ยวจะดีกวาธุรกิจประเภทอื่นและดีขึ้น 
กวาไตรมาสนี้มาก รองลงมาคือ รานขายของที่ระลึก (40) โรงแรมและบริการขนสง (36-37) ธุรกิจสวนสนุกและธีมพารค คาดวาสถานการณ 
ทองเทีย่วจะดีขึน้กวาไตรมาสนีม้าก (30) สวนธรุกจิทีผู่ประกอบการมคีวามกังวลสูงทีสุ่ด คือ ธรุกจิสถานบนัเทงิ ซึง่ผูประกอบการคาดวาสถานการณ 
ทองเที่ยวยังไมแตกตางจากไตรมาสนี้มากนัก (8) เนื่องดวยไตรมาสนี้ยังมีจํานวนผูติดเชื้อที่มีจํานวนมาก ผูประกอบการคาดวาสถานบันเทิงยัง 
ไมสามารถเปดบริการไดตามปกติในไตรมาสหนา สวนธุรกิจสปาและนวดแผนไทยก็มีความเห็นไปทิศทางเดียวกัน เนื่องจากยังไมมีความเชื่อมั่น 
ในการสัมผัสกับลูกคา อยางไรก็ตามสถานการณการทองเที่ยวในไตรมาสหนายังจัดวาอยูในระดับที่ตํ่ากวาปกติมากที่สุด เมื่อเทียบกับชวงที่ยัง 
ไมเกิดวิกฤตโควิด-19

ภาพที่ 7 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยไตรมาส 3/2564
และคาดการณไตรมาส 4/2564  จําแนกตามประเภทธุรกิจ

4.1 สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการในไตรมาส 1/2564-3/25646

การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ในไตรมาส 3/25644 

ภาพที่ 8   เปรียบเทียบสถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการในแตละไตรมาส

ภาพที่ 9  เปรียบเทียบการปดกิจการของสถานประกอบการในแตละไตรมาส จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ตอเนื่องดวยการระบาดระลอก 3 ที่ลากยาวมาตั้งแตไตรมาส 1 จนถึงไตรมาสที่ 3 สงผลให 
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการปดกิจการชั่วคราวหรือเปลี่ยนไปทําอยางอื่นแทนเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส ดังจะเห็นไดวาในไตรมาส 1 มี 
ธรุกจิทีป่ดกจิการชัว่คราว รอยละ 19 ในไตรมาส 2 ปดเพิม่ขึน้เปน รอยละ 38 และไตรมาส 3 ปดเพิม่ขึน้เปน รอยละ 44 สวนสถานประกอบการ 
ทีม่กีารปดถาวรกม็จีาํนวนเพิม่ขึน้ทกุไตรมาสเชนเดยีวกนัจากรอยละ 3 ในไตรมาส 1 เพิม่เปนรอยละ 4ในไตรมาส 2 และรอยละ 5 ในไตรมาส 3 
ตามลําดับ

ไตรมาส
1/2564

ไตรมาส
2/2564

ไตรมาส
3/2564

ใหบริการตามปกติ/ปรับลดขนาดของธุรกิจ ปดถาวร
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ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I   98   I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

จะเห็นไดวาในชวงเดือนมกราคม-กันยายน 2564 ธุรกิจสถานบันเทิงไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 มากที่สุด โดยใน 
ไตรมาส 1 ยงัมสีถานบนัเทิงปดบริการ รอยละ 41 (เปดบริการ 59) ในปลายไตรมาส 2 ภาครฐั มกีารสัง่ปดกิจการสถานบนัเทิง เพือ่ปองกนัการ 
แพรระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณการระบาดระลอก 3 เริ่มรุนแรงและรวดเร็วขึ้น สงผลใหสถานบันเทิงปดตัวไปถึงรอยละ 97  
และในไตรมาสนีส้ถานบนัเทิงมีการปดกจิการทัง้หมด (รอยละ 100) เน่ืองจากมมีาตรการการหามทํากจิกรรมใด ๆ ทีมี่การรวมตัวกนัของประชาชน 
มากกวา 20 คน นัน่เอง สวนธรุกิจทีไ่ดรบัผลกระทบรนุแรงและรวดเรว็รองลงมา คือ ธรุกจิสวนสนกุและธมีพารค จากท่ีมีการปดกจิการรอยละ 17 
ในไตรมาส 1 กลับมาปดกิจการถึงรอยละ 90 ในไตรมาส 3 

จะเห็นไดวาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในแตละประเภทของสถานประกอบการไดรับผลกระทบไมเทากัน มีการปด 
กจิการในสดัสวนทีแ่ตกตางกนั ทัง้นีข้ึ้นอยูกบัมาตรการการควบคมุการแพรระบาดจากทางภาครฐั โดยเฉพาะอยางยิง่มาตรการการเวนระยะหาง 
และการหามรวมตัวกันของประชาชนมากกวา 20 คน ดังนั้นสถานประกอบการประเภทสถานบันเทิง สวนนํ้า สวนสนุก รานอาหารที่ตั้งอยูใน 
สถานที่ปดหรือรานอาหารในหางสรรพสินคาตาง ๆ รวมทั้งรานเสริมสวย รานตัดผม รานนวดและสปา  ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเขมจะถูกสั่งปด 
ทั้งหมดในชวงที่มีการล็อกดาวน (กรกฎาคม)  สวนรานอาหารจะเห็นวามีการปดกิจการจํานวนไมมากเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น เนื่องจาก 
ในชวงที่มีการล็อกดาวน มีการหามนั่งรับประทานในรานแตลูกคาสามารถสั่งกลับไปรับประทานนอกรานหรือที่บานได ดังนั้นรานอาหารที่ปด 
กิจการสวนใหญจะเปนรานอาหารในสถานที่ปดหรือรานอาหารในหางสรรพสินคาที่ไมมีบริการสั่งไปรับประทานที่บานไดเทานั้น  

จากภาพที่ 9 จะเห็นไดวาในไตรมาส 3 ธุรกิจเกือบทุกประเภทมีการ “ปดกิจการเพิ่มขึ้น” ยกเวนธุรกิจที่พักแรม ที่มีการปดกิจการ 
นอยกวาไตรมาส 2 จากปดกิจการ รอยละ 23 ลดลงมาปดกิจการรอยละ 18 ในไตรมาส 3 (เปดเพิ่มขึ้น รอยละ 5)  ทั้งนี้เนื่องจากไตรมาสนี้ 
กรุงเทพมหานครและบางจังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออก มีจํานวนผูติดเชื้อโควิด-19 สูงกวาทุกไตรมาส ธุรกิจที่พักแรมหลายที่จึงเปน 
ที่ตองการของผูติดเชื้อโควิด-19 ในการใชเปนที่พักรักษาตัวและกักตัวของผูติดเชื้อโควิด-19 (Hospitel) นอกจากนี้มีการติดเชื้อจํานวนมากใน 
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกและภาคกลางหลายแหง บางจังหวัดมีการประกาศหามพนักงานเดินทางขามเขต 
จังหวัด เพื่อปองกันการนําเชื้อไปแพรในจังหวัดอื่น ทางโรงงานจึงมีการเชาโรงแรมใหพนักงานบางสวนใชพักอาศัยในชวงที่มีการจํากัดบริเวณ 
และเสนทางการเดนิทาง นอกจากนีธ้รุกิจทีพ่กัแรมยงัไดรบัอานสิงคจากโครงการ “ภูเกต็แซนดบ็อกซ” ทีเ่ปดใหนกัทองเทีย่วตางชาติเขามาเทีย่ว 
ไดตั้งแตววันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และโครงการ “สมุยพลัสโมเดล” ที่เปดแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เปนตนมาสงผลใหโรงแรมในจังหวัด 
ภเูกต็ กระบี ่เขาหลกั-เกาะยาว จงัหวดัพงังา เกาะสมยุ เกาะพะงนั และเกาะเตา เกาะพพี ีไรเลย เกาะไหง เปดบรกิารเพิม่ขึน้มากกวาไตรมาส 2

5, 6 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 740 ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564  ผานชองทางโทรศัพท  E-mail    
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

3.3 ดัชนีความเชื่อมั่นไตรมาส 3/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ5 

 

สถานการณทองเท่ียว ไตรมาส 3/2564 จําแนกตามประเภทธรุกจิ พบวาผูประกอบการทกุประเภทสถานประกอบการมผีลประกอบการ 
จัดวาอยูในระดับยํ่าแยใกลเคียงกัน โดยธุรกิจสถานบันเทิง มีสถานการณทองเที่ยวที่ยํ่าแยที่สุด คาดัชนีเปน 0 หมายความวา สถานบันเทิงมี 
ความเห็นเหมือนกันหมดวา ผลประกอบการอยูในระดับแยที่สุด รองลงมา คือ สวนสนุกและธีมพารค (2) สปาและนวดแผน ไทย (3)  บริการ 
ขนสง (3) บริษัทนําเที่ยว (4) สวนธุรกิจรานอาหาร (18) มีผลประกอบการดีกวาธุรกิจประเภทอื่น แตก็จัดวายํ่าแยเชนเดียวกัน

การคาดการณสถานการณทองเทีย่ว ไตรมาส 4/2564 จาํแนกตามประเภทธรุกจิ ผูประกอบการทุกประเภทคาดวาสถานการณทองเท่ียว 
ในไตรมาสหนาจะดีขึ้นกวาไตรมาสนี้ โดยผูประกอบการธุรกิจรานอาหาร(45) คาดวาสถานการณทองเที่ยวจะดีกวาธุรกิจประเภทอื่นและดีขึ้น 
กวาไตรมาสนี้มาก รองลงมาคือ รานขายของที่ระลึก (40) โรงแรมและบริการขนสง (36-37) ธุรกิจสวนสนุกและธีมพารค คาดวาสถานการณ 
ทองเทีย่วจะดีขึน้กวาไตรมาสนีม้าก (30) สวนธรุกจิทีผู่ประกอบการมคีวามกังวลสูงทีส่ดุ คอื ธรุกจิสถานบนัเทงิ ซึง่ผูประกอบการคาดวาสถานการณ 
ทองเที่ยวยังไมแตกตางจากไตรมาสนี้มากนัก (8) เนื่องดวยไตรมาสนี้ยังมีจํานวนผูติดเชื้อที่มีจํานวนมาก ผูประกอบการคาดวาสถานบันเทิงยัง 
ไมสามารถเปดบริการไดตามปกติในไตรมาสหนา สวนธุรกิจสปาและนวดแผนไทยก็มีความเห็นไปทิศทางเดียวกัน เนื่องจากยังไมมีความเชื่อมั่น 
ในการสัมผัสกับลูกคา อยางไรก็ตามสถานการณการทองเที่ยวในไตรมาสหนายังจัดวาอยูในระดับที่ตํ่ากวาปกติมากที่สุด เมื่อเทียบกับชวงที่ยัง 
ไมเกิดวิกฤตโควิด-19

ภาพที่ 7 ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยไตรมาส 3/2564
และคาดการณไตรมาส 4/2564  จําแนกตามประเภทธุรกิจ

4.1 สถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการในไตรมาส 1/2564-3/25646

การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ในไตรมาส 3/25644 

ภาพที่ 8   เปรียบเทียบสถานภาพการประกอบกิจการของสถานประกอบการในแตละไตรมาส

ภาพที่ 9  เปรียบเทียบการปดกิจการของสถานประกอบการในแตละไตรมาส จําแนกตามประเภทของสถานประกอบการ

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 ตอเนื่องดวยการระบาดระลอก 3 ที่ลากยาวมาตั้งแตไตรมาส 1 จนถึงไตรมาสที่ 3 สงผลให 
ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการปดกิจการชั่วคราวหรือเปลี่ยนไปทําอยางอื่นแทนเพิ่มขึ้นทุกไตรมาส ดังจะเห็นไดวาในไตรมาส 1 มี 
ธรุกจิทีป่ดกจิการชัว่คราว รอยละ 19 ในไตรมาส 2 ปดเพิม่ขึน้เปน รอยละ 38 และไตรมาส 3 ปดเพิม่ขึน้เปน รอยละ 44 สวนสถานประกอบการ 
ทีม่กีารปดถาวรกม็จีาํนวนเพิม่ขึน้ทกุไตรมาสเชนเดยีวกนัจากรอยละ 3 ในไตรมาส 1 เพิม่เปนรอยละ 4ในไตรมาส 2 และรอยละ 5 ในไตรมาส 3 
ตามลําดับ

ไตรมาส
1/2564

ไตรมาส
2/2564

ไตรมาส
3/2564

ใหบริการตามปกติ/ปรับลดขนาดของธุรกิจ ปดถาวร
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ขนสง

โรงแรม

อาหาร

ของฝาก

นําเที่ยว

สปา

บันเทิง

สวนสนุก

 ประเภท
สถานประกอบการ 0-10

68
76
53
55
77
34
47
33
14
62
78
9
93
90
74
86
87
25
100
93
48
94
88
68

11-20
13
22
6
16
8
27
18
29
3
10
11
18
2
7
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4
7
10
0
7
22
4
4
11
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33
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0
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1
7
11

31-50
6
0
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8
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1
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1
0
1
6
1
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0
0
7
0
0
5

มากกวา 50
0
0
12
4
5
9
3
2
37
1
3
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2
0
2
0
0
18
0
0
11
0
1
0

ไตรมาสที่ 3/2564  ไตรมาสที่ 2/2564  ไตรมาสที่ 1/2564

B
รายไดจากการประกอบกิจการ เมื่อเทียบกับกอนเกิดวิกฤติโควิด-19

A

หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางคือสัดสวนของสถานประกอบการ หนวย: เปอรเซนต

หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางคือสัดสวนของสถานประกอบการ หนวย: เปอรเซนต

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  1110  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

4.3 รายไดจากการประกอบกิจการในไตรมาส 3/2564

7 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 740 ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564  ผานชองทางโทรศัพท  E-mail    
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

เปรียบเทียบจํานวนแรงงานที่เหลืออยูในภาคบริการหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในแตละไตรมาส จะเห็นไดวาในไตรมาสนี้  
มีจํานวนแรงงานที่เหลืออยูในระบบประมาณ (เฉลี่ย) รอยละ 29 เทานั้น (เมื่อเทียบกับกอนเกิดวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีแรงงานในระบบทั้งหมด 
ประมาณ 4.3 ลานคน) นั่นหมายความวา ในไตรมาสนี้มีแรงงานในภาคบริการหรือภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ถูกออกจากระบบไปมากถึง 
รอยละ 71 หรือประมาณ 3,053,000 คน ซึ่งในจํานวนนี้อาจจะผันตัวเองไปประกอบอาชีพอื่น เชน เกษตรกรรม คาขาย ซึ่งจะสังเกตไดวา 
ในปนี้มีรานขายอาหารประเภท Street Food รานขายอาหารออนไลน  หรือรานขายสินคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนั้นแรงงานในภาค    
การขนสงสินคาและโลจิสติกสก็เพิ่มมากขึ้นดวย จากการสํารวจในไตรมาสนี้พบวา รอยละ 84 ของสถานประกอบการมีพนักงานเหลืออยูไมเกิน 
ครึ่งหนึ่งของที่เคยมีกอนเกิดวิกฤตโควิด-19

การคาดการณแนวโนมการจางงานในไตรมาสหนา พบวา รอยละ 40 ของสถานประกอบการคาดวาจะไมลดการจางงาน แตรอยละ 59 
ยังไมตัดสินใจ ยังรอดูสถานการณการแพรระบาด มาตรการการควบคุมการแพรระบาดและมาตรการชวยเหลือจากทางภาครัฐกอน

4.2 ภาวะการณจางงานของสถานประกอบการในไตรมาส 3/25647

ภาพที่ 10  แนวโนมการจางงานและจํานวนแรงงานที่เหลืออยูในภาคบริการ เมื่อเทียบกับกอนเกิดวิกฤตโควิด

52% 51%

29%

ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564

จํานวนพนักงานที่เหลืออยูเมื่อเทียบกับกอนเกิดวิกฤตโควิด

แนวโนมการลดจํานวนพนักงาน

ของสถานประกอบการในไตรมาส 3/2564

และคาดการณไตรมาส 4/2564

ไมลด
ลด

ไมแนใจ
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57%
66%
67%                       
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สัดสวนจาก
สถานประกอบการทั้งหมด
ที่เปดทําการ Percent

36%
12%
9%
9%
1%
17%
1%
2%
3%
1%
9%

เปรียบเทียบรายได จากการประกอบกิจการในไตรมาส 1/2564 - 3/2564

รายไดจากการประกอบกิจการในไตรมาส 3/2564

 ประเภท
สถานประกอบการ

ขนสง
โรงแรม
อาหาร

ของฝาก
นําเที่ยว
สปา

บันเทิง
สวนสนุก

รวม

0
4
3
1
2
0
0
0
2

 0% 1-5% 6-10% 11-20% 21-30% 31-50% มากกวา50%

14
13
23
13
2
4
0
1
10

13
16
18
10
2
4
0
4
10

13
18
15
12
1
11
0
0
10

10
17
5
8
4
6
0
3
7

45
19
27
42
88
69
100
91
54

6
11
11
13
1
6
0
0
7

รายไดจากการประกอบกิจการในไตรมาส 3/2564 เมื่อเทียบกับกอนเกิดวิกฤติโควิด-19

เปรียบเทียบรายได จากการประกอบกิจการในไตรมาส 1/2564 - 3/2564

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564
0

1-5%
6-10%
11-20%
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มากกวา  50%
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2 หนวย : เปอรเซนต (%)

สัดสวนจากสถานประกอบการทั้งหมดที่เปดทําการ รายได

C

54
7
10

ภาพที่ 11   รายไดจากการประกอบการของสถานประกอบการ

ในไตรมาสนี้ รอยละ 71 ของสถานประกอบการ (ภาพ C)  มีรายไดเขามาไมเกิน รอยละ 10 (เทียบกับชวงที่ไมเกิดวิกฤตโควิด) และ 
มีสถานประกอบการเกินกวาครึ่ง (รอยละ 54) ที่ไมมีรายไดเขามาเลย (รายไดเปน 0) โดยสถานบันเทิง รอยละ 100  สวนสนุกและธีมพารค 
รอยละ 91 บรษัิทนาํเท่ียว รอยละ 88 ธรุกจินวดและสปา รอยละ 69  ธุรกจิบริการขนสงนกัทองเทีย่ว รอยละ 45 ไมมีรายไดเขามาเลย (ภาพ A)   

การเปรยีบเทียบรายไดจากการประกอบธุรกจิในแตละไตรมาส (ภาพ B) จะเห็นไดวาในไตรมาสนี ้ธุรกจิขนสงนกัทองเทีย่ว ธุรกิจทีพั่กแรม 
และรานขายของฝากของที่ระลึกมีรายไดดีขึ้นกวาไตรมาส 2/2564 (จํานวนสถานประกอบการที่มีรายไดนอยกวารอยละ 10 ลดลง) เนื่องจาก 
ในไตรมาสนี้เปนชวงล็อกดาวน ประชาชนมีการสั่งซื้อสินคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น รานขายของฝากของที่ระลึกจึงมียอดขายจากการขายออนไลน
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โรงแรม

อาหาร

ของฝาก

นําเที่ยว

สปา

บันเทิง

สวนสนุก

 ประเภท
สถานประกอบการ 0-10
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11
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8
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14
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23
1
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1
6
1
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0
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7
0
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9
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37
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0
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0
0
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0
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ไตรมาสที่ 3/2564  ไตรมาสที่ 2/2564  ไตรมาสที่ 1/2564

B
รายไดจากการประกอบกิจการ เมื่อเทียบกับกอนเกิดวิกฤติโควิด-19

A

หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางคือสัดสวนของสถานประกอบการ หนวย: เปอรเซนต

หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางคือสัดสวนของสถานประกอบการ หนวย: เปอรเซนต

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  1110  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

4.3 รายไดจากการประกอบกิจการในไตรมาส 3/2564

7 ขอมูลจากการสํารวจผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวจํานวน 740 ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564  ผานชองทางโทรศัพท  E-mail    
 รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณ

เปรียบเทียบจํานวนแรงงานที่เหลืออยูในภาคบริการหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวในแตละไตรมาส จะเห็นไดวาในไตรมาสนี้  
มีจํานวนแรงงานที่เหลืออยูในระบบประมาณ (เฉลี่ย) รอยละ 29 เทานั้น (เมื่อเทียบกับกอนเกิดวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีแรงงานในระบบทั้งหมด 
ประมาณ 4.3 ลานคน) นั่นหมายความวา ในไตรมาสนี้มีแรงงานในภาคบริการหรือภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่ถูกออกจากระบบไปมากถึง 
รอยละ 71 หรือประมาณ 3,053,000 คน ซึ่งในจํานวนนี้อาจจะผันตัวเองไปประกอบอาชีพอื่น เชน เกษตรกรรม คาขาย ซึ่งจะสังเกตไดวา 
ในปนี้มีรานขายอาหารประเภท Street Food รานขายอาหารออนไลน  หรือรานขายสินคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น  นอกจากนั้นแรงงานในภาค    
การขนสงสินคาและโลจิสติกสก็เพิ่มมากขึ้นดวย จากการสํารวจในไตรมาสนี้พบวา รอยละ 84 ของสถานประกอบการมีพนักงานเหลืออยูไมเกิน 
ครึ่งหนึ่งของที่เคยมีกอนเกิดวิกฤตโควิด-19

การคาดการณแนวโนมการจางงานในไตรมาสหนา พบวา รอยละ 40 ของสถานประกอบการคาดวาจะไมลดการจางงาน แตรอยละ 59 
ยังไมตัดสินใจ ยังรอดูสถานการณการแพรระบาด มาตรการการควบคุมการแพรระบาดและมาตรการชวยเหลือจากทางภาครัฐกอน

4.2 ภาวะการณจางงานของสถานประกอบการในไตรมาส 3/25647

ภาพที่ 10  แนวโนมการจางงานและจํานวนแรงงานที่เหลืออยูในภาคบริการ เมื่อเทียบกับกอนเกิดวิกฤตโควิด

52% 51%

29%

ไตรมาส 1/2564 ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 3/2564

จํานวนพนักงานที่เหลืออยูเมื่อเทียบกับกอนเกิดวิกฤตโควิด

แนวโนมการลดจํานวนพนักงาน

ของสถานประกอบการในไตรมาส 3/2564

และคาดการณไตรมาส 4/2564
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เปรียบเทียบรายได จากการประกอบกิจการในไตรมาส 1/2564 - 3/2564

รายไดจากการประกอบกิจการในไตรมาส 3/2564

 ประเภท
สถานประกอบการ

ขนสง
โรงแรม
อาหาร

ของฝาก
นําเที่ยว
สปา

บันเทิง
สวนสนุก

รวม

0
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1
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รายไดจากการประกอบกิจการในไตรมาส 3/2564 เมื่อเทียบกับกอนเกิดวิกฤติโควิด-19

เปรียบเทียบรายได จากการประกอบกิจการในไตรมาส 1/2564 - 3/2564

ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 2/2564 ไตรมาสที่ 3/2564
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สัดสวนจากสถานประกอบการทั้งหมดที่เปดทําการ รายได

C

54
7
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ภาพที่ 11   รายไดจากการประกอบการของสถานประกอบการ

ในไตรมาสนี้ รอยละ 71 ของสถานประกอบการ (ภาพ C)  มีรายไดเขามาไมเกิน รอยละ 10 (เทียบกับชวงที่ไมเกิดวิกฤตโควิด) และ 
มีสถานประกอบการเกินกวาครึ่ง (รอยละ 54) ที่ไมมีรายไดเขามาเลย (รายไดเปน 0) โดยสถานบันเทิง รอยละ 100  สวนสนุกและธีมพารค 
รอยละ 91 บรษัิทนาํเท่ียว รอยละ 88 ธรุกจินวดและสปา รอยละ 69  ธุรกจิบริการขนสงนกัทองเทีย่ว รอยละ 45 ไมมีรายไดเขามาเลย (ภาพ A)   

การเปรยีบเทียบรายไดจากการประกอบธุรกจิในแตละไตรมาส (ภาพ B) จะเห็นไดวาในไตรมาสนี ้ธุรกจิขนสงนกัทองเทีย่ว ธุรกิจทีพ่กัแรม 
และรานขายของฝากของที่ระลึกมีรายไดดีขึ้นกวาไตรมาส 2/2564 (จํานวนสถานประกอบการที่มีรายไดนอยกวารอยละ 10 ลดลง) เนื่องจาก 
ในไตรมาสนี้เปนชวงล็อกดาวน ประชาชนมีการสั่งซื้อสินคาออนไลนเพิ่มมากขึ้น รานขายของฝากของที่ระลึกจึงมียอดขายจากการขายออนไลน
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17% ภาคเหนือ
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การจางงานในธุรกิจที่พักแรมในไตรมาส 3/2564

4.4 อัตราการเขาพักในธุรกิจที่พักแรมในไตรมาส 3/2564

 โรงแรม ขนสง อาหาร ของฝาก นําเที่ยว สปา
สิ่งที่ผูประกอบการตองการใหภาครัฐชวยเหลือ
ในการกลับมาดาเนินธุรกิจอีกครั้ง มากที่สุด
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 ประเภทสถานประกอบการ

Co-Pay เงินเดือนใหแกลูกจางเปนเวลา 3 เดือน 
นับจากวันที่เริ่มเปดกิจการ

ลดคานา คาไฟ คาภาษี คาจดทะเบียนตาง ๆ
เปนเวลา 3 เดือน นับจากวันที่เริ่มเปดกิจการ

ใหรัฐบาล ปลอยกูดอกเบี้ยตํ่า (Restart Budget)
ใหผูประกอบธุรกิจในภาคการทองเที่ยวไดเขาถึง

จัดตั้งกองทุนฟนฟู และพัฒนาสถานประกอบการ 
ดานการทองเที่ยวและบริการ จานวน 1 หมื่นลานบาท

หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางคือสัดสวนของสถานประกอบการ หนวย: เปอรเซนต

ทานคิดวาธุรกิจของทานพรอมเปดเต็มศักยภาพเมื่อใด

86% เมื่อมีการฉีดวัคซีนเข็ม 2

มากกวา 70 เปอรเซนตของประชากรทั้งประเทศ

10% เมื่อสามารถควบคุมใหมีคนติดเชื้อ

ภายในประเทศ ไมเกิน 1,000 คน/วัน ไดแลว

4% มกราคม 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  1312  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

เพิม่ขึน้จากไตรมาส 2 สวนธรุกจิทีพั่กแรมไดรบัปจจยับวกจากโครงการ “ภเูกต็แซนดบอ็กซ” และ “สมยุพลสัโมเดล” การจอง Hospitel และ 
การจองทีพ่กัเพือ่กกัตวัของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากการระบาดทีห่นักกวาไตรมาสอืน่ ๆ  สวนธุรกิจขนสงนกัทองเท่ียว 
ไดรับปจจัยบวกจากโครงการ “ภูเก็ตแซนดบ็อกซ” และ “สมุยพลัสโมเดล”

ภาพ C ในไตรมาส 2/2564 มีสถานประกอบการที่มีรายไดไมเกินรอยละ 10  รอยละ 75 สวนไตรมาส 3/2564 มีสถานประกอบการ 
ที่มีรายไดไมเกินรอยละ 10 รอยละ 71 จะเห็นวาดูเหมือนวาผลประกอบการในไตรมาส 3 จะดีขึ้นกวาไตรมาส 2 แตถาพิจารณาใหละเอียดจะ 
เหน็ไดวาในไตรมาสนีมี้สถานประกอบการทีไ่มมรีายไดเลย สงูถงึ รอยละ 54 ซึง่กระจายอยูในสถานประกอบการประเภทสถานบนัเทงิ สวนสนกุ 
และธีมพารค บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย (ไตรมาส 1-2 ไมไดเก็บขอมูลสถานประกอบการที่มีรายไดเปน 0)

ผูประกอบการ รอยละ 86 มีความคดิเหน็วา มคีวามพรอมทีจ่ะเปดกจิการเตม็ศกัยภาพเม่ือมีการฉีดวคัซีนเข็ม 2 ไดมากกวารอยละ 70
ของประชากรทั้งประเทศแลว  

ผูประกอบการธุรกิจที่พักแรมตองการใหภาครัฐชวยมากที่สุดในเรื่อง ชวยจายคาจางใหแกพนักงานเปนเวลา 3 เดือน (รอยละ 60)  
สวนธุรกิจขนสงนักทองเที่ยวตองการใหภาครัฐชวยจัดตั้งกองทุนฟนฟูสถานประกอบการดานการทองเที่ยวและบริการ (รอยละ 62) ธุรกิจราน 
อาหาร รานขายของฝาก/ของที่ระลึก บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ตองการใหภาครัฐชวยใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินกู 
ดอกเบี้ยตํ่าเพื่อนํามาใชในการ Restart ธุรกิจมากที่สุด (รอยละ 65  54  54  31 ตามลําดับ)

ภาพที่ 12   เปรียบเทียบอัตราการเขาพักในธุรกิจที่พักแรม (OCC) แตละไตรมาส 

ในไตรมาสนีม้ธีรุกจิโรงแรม/ทีพ่กั ทีเ่ปดทําการ(เปดท้ังหมด+เปดบางสวน) รอยละ 82 (จากภาพท่ี 9 โรงแรมปดกจิการรอยละ 18)  ใน 
ภาพรวมอตัราการเขาพกัเฉลีย่ของไตรมาสน้ีประมาณ รอยละ 18 และโรงแรมท่ีเปดในไตรมาสนีส้วนใหญเปนโรงแรมขนาดกลาง มอีตัราการ 
เขาพักเฉลี่ยรอยละ 17 สวนโรงแรมขนาดใหญที่เปดทําการในไตรมาสนี้ มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 30 นอกจากนี้พบวารอยละ 72 ของ 
โรงแรมทั้งหมดที่เปดทําการในไตรมาสนี้มีอัตราการเขาพักไมเกิน รอยละ 20 เปนสัดสวนที่ดีขึ้นกวาไตรมาส 2 ทั้งนี้เนื่องจากไตรมาสนี้มีจํานวน 
ผูติดเชื้อโควิด-19 สูงกวาทุกไตรมาส ธุรกิจที่พักแรมหลายที่ในกรุงเทพมหานครและบางจังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออก ถูกจัดเปน 
Hospitel ซึ่งเปนที่ตองการในการใชกักตัวของผูติดเชื้อจํานวนมาก นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก และ 
ภาคกลางหลายแหง มีการเชาโรงแรมใหพนักงานบางสวนใชพักอาศัยในชวงที่มีการจํากัดบริเวณและเสนทางการเดินทาง และอานิสงสจาก 
โครงการ “ภูเก็ตแซนดบ็อกซ” และ “สมุยพลัสโมเดล” สงผลใหโรงแรมทางภาคใต มีอัตราการเขาพักมากกวาไตรมาส 2

โรงแรมในภาคตะวันออกมีอัตราการเขาพักสูงที่สุด รอยละ 26 เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก 
หลายแหง มีการกักตัวพนักงาน หามเดินทางขามเขตจังหวัด ดังนั้น ทางโรงงานจึงมีการเชาโรงแรมใหพนักงานบางสวนใชพักอาศัยในชวงที่มี 
การจํากัดบริเวณและเสนทางการเดินทาง รองลงมาคือ โรงแรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 22  เนื่องจากมีจังหวัดสีแดงนอยกวา 
ภูมิภาคอื่น ประชาชนเดินทางขามจังหวัดไดบาง สวนภาคใตมีอัตราการเขาพักตํ่าที่สุด รอยละ 12 นอกจากนี้พบวา รอยละ 77 ของธุรกิจ 
ที่พักแรม มีการจางงานไมเกินครึ่งหนึ่งจากที่เคยจางงานกอนการเกิดวิกฤตโควิด-19 

ความตองการของผูประกอบการและประชาชนเก่ียวกับความชวยเหลอืจากภาครฐั5 

ภาพที่ 13   ความตองการดานมาตรการเยียวยาและการฟนฟูของสถานประกอบการดานการทองเที่ยว



HOTELHOTEL

17% ภาคเหนือ

22% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18% ภาคกลาง 

14% กรุงเทพมหานคร 

26% ภาคตะวันออก

16% ภาคตะวันตก 

12% ภาคใต

 OCC
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1%
1%
1%
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16%
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เล็ก
กลาง
ใหญ
รวม
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100%

อัตราการเขาพักเฉลี่ย
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17%
30%
18%

อัตราการเขาพัก
ในไตรมาส 1/2564 

ในไตรมาสนี้ 
20%

ในไตรมาส 2/2564 

10%

18%
มีอัตราการเขาพัก

อัตราการเขาพัก ไตรมาส 3/2564  

จําแนกตามภูมิภาค

อัตราการเขาพัก จําแนกตามขนาดโรงแรมที่เปดอยู

จํานวนพนักงาน
ที่เหลืออยู

0
2
5
10
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25
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สัดสวนจากจํานวน
โรงแรมทั้งหมดที่เปดทําการ

9%
1%
1%
15%
11%
1%
18%
21%
1%
3%
1%
18%

เปอรเซนต
สะสม

9%
10%
11%
26%
37%
38%
56%
77%
78%
81%
82%
100%

การจางงานในธุรกิจที่พักแรมในไตรมาส 3/2564

4.4 อัตราการเขาพักในธุรกิจที่พักแรมในไตรมาส 3/2564

 โรงแรม ขนสง อาหาร ของฝาก นําเที่ยว สปา
สิ่งที่ผูประกอบการตองการใหภาครัฐชวยเหลือ
ในการกลับมาดาเนินธุรกิจอีกครั้ง มากที่สุด

60

23

14

3

2

2

34

62

7

4

65

24

3

-

54

43

-

-

54

46

23

23

31

23

 ประเภทสถานประกอบการ

Co-Pay เงินเดือนใหแกลูกจางเปนเวลา 3 เดือน 
นับจากวันที่เริ่มเปดกิจการ

ลดคานา คาไฟ คาภาษี คาจดทะเบียนตาง ๆ
เปนเวลา 3 เดือน นับจากวันที่เริ่มเปดกิจการ

ใหรัฐบาล ปลอยกูดอกเบี้ยตํ่า (Restart Budget)
ใหผูประกอบธุรกิจในภาคการทองเที่ยวไดเขาถึง

จัดตั้งกองทุนฟนฟู และพัฒนาสถานประกอบการ 
ดานการทองเที่ยวและบริการ จานวน 1 หมื่นลานบาท

หมายเหตุ: ตัวเลขในตารางคือสัดสวนของสถานประกอบการ หนวย: เปอรเซนต

ทานคิดวาธุรกิจของทานพรอมเปดเต็มศักยภาพเมื่อใด

86% เมื่อมีการฉีดวัคซีนเข็ม 2

มากกวา 70 เปอรเซนตของประชากรทั้งประเทศ

10% เมื่อสามารถควบคุมใหมีคนติดเชื้อ

ภายในประเทศ ไมเกิน 1,000 คน/วัน ไดแลว

4% มกราคม 2565

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  1312  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

เพิม่ขึน้จากไตรมาส 2 สวนธรุกจิทีพั่กแรมไดรบัปจจยับวกจากโครงการ “ภเูกต็แซนดบอ็กซ” และ “สมยุพลสัโมเดล” การจอง Hospitel และ 
การจองท่ีพกัเพือ่กกัตวัของพนกังานในโรงงานอตุสาหกรรมทีเ่พิม่ขึน้เนือ่งจากการระบาดท่ีหนักกวาไตรมาสอืน่ ๆ  สวนธุรกิจขนสงนักทองเท่ียว 
ไดรับปจจัยบวกจากโครงการ “ภูเก็ตแซนดบ็อกซ” และ “สมุยพลัสโมเดล”

ภาพ C ในไตรมาส 2/2564 มีสถานประกอบการที่มีรายไดไมเกินรอยละ 10  รอยละ 75 สวนไตรมาส 3/2564 มีสถานประกอบการ 
ที่มีรายไดไมเกินรอยละ 10 รอยละ 71 จะเห็นวาดูเหมือนวาผลประกอบการในไตรมาส 3 จะดีขึ้นกวาไตรมาส 2 แตถาพิจารณาใหละเอียดจะ 
เหน็ไดวาในไตรมาสนีมี้สถานประกอบการทีไ่มมรีายไดเลย สงูถงึ รอยละ 54 ซึง่กระจายอยูในสถานประกอบการประเภทสถานบนัเทงิ สวนสนกุ 
และธีมพารค บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย (ไตรมาส 1-2 ไมไดเก็บขอมูลสถานประกอบการที่มีรายไดเปน 0)

ผูประกอบการ รอยละ 86 มีความคดิเหน็วา มคีวามพรอมทีจ่ะเปดกจิการเตม็ศกัยภาพเม่ือมีการฉีดวคัซีนเขม็ 2 ไดมากกวารอยละ 70
ของประชากรทั้งประเทศแลว  

ผูประกอบการธุรกิจที่พักแรมตองการใหภาครัฐชวยมากที่สุดในเรื่อง ชวยจายคาจางใหแกพนักงานเปนเวลา 3 เดือน (รอยละ 60)  
สวนธุรกิจขนสงนักทองเที่ยวตองการใหภาครัฐชวยจัดตั้งกองทุนฟนฟูสถานประกอบการดานการทองเที่ยวและบริการ (รอยละ 62) ธุรกิจราน 
อาหาร รานขายของฝาก/ของที่ระลึก บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ตองการใหภาครัฐชวยใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินกู 
ดอกเบี้ยตํ่าเพื่อนํามาใชในการ Restart ธุรกิจมากที่สุด (รอยละ 65  54  54  31 ตามลําดับ)

ภาพที่ 12   เปรียบเทียบอัตราการเขาพักในธุรกิจที่พักแรม (OCC) แตละไตรมาส 

ในไตรมาสนีม้ธีรุกจิโรงแรม/ทีพ่กั ทีเ่ปดทําการ(เปดทัง้หมด+เปดบางสวน) รอยละ 82 (จากภาพที ่9 โรงแรมปดกจิการรอยละ 18)  ใน 
ภาพรวมอตัราการเขาพกัเฉลีย่ของไตรมาสนีป้ระมาณ รอยละ 18 และโรงแรมท่ีเปดในไตรมาสนีส้วนใหญเปนโรงแรมขนาดกลาง มอัีตราการ 
เขาพักเฉลี่ยรอยละ 17 สวนโรงแรมขนาดใหญที่เปดทําการในไตรมาสนี้ มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 30 นอกจากนี้พบวารอยละ 72 ของ 
โรงแรมทั้งหมดที่เปดทําการในไตรมาสนี้มีอัตราการเขาพักไมเกิน รอยละ 20 เปนสัดสวนที่ดีขึ้นกวาไตรมาส 2 ทั้งนี้เนื่องจากไตรมาสนี้มีจํานวน 
ผูติดเชื้อโควิด-19 สูงกวาทุกไตรมาส ธุรกิจที่พักแรมหลายที่ในกรุงเทพมหานครและบางจังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออก ถูกจัดเปน 
Hospitel ซึ่งเปนที่ตองการในการใชกักตัวของผูติดเชื้อจํานวนมาก นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก และ 
ภาคกลางหลายแหง มีการเชาโรงแรมใหพนักงานบางสวนใชพักอาศัยในชวงที่มีการจํากัดบริเวณและเสนทางการเดินทาง และอานิสงสจาก 
โครงการ “ภูเก็ตแซนดบ็อกซ” และ “สมุยพลัสโมเดล” สงผลใหโรงแรมทางภาคใต มีอัตราการเขาพักมากกวาไตรมาส 2

โรงแรมในภาคตะวันออกมีอัตราการเขาพักสูงที่สุด รอยละ 26 เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก 
หลายแหง มีการกักตัวพนักงาน หามเดินทางขามเขตจังหวัด ดังนั้น ทางโรงงานจึงมีการเชาโรงแรมใหพนักงานบางสวนใชพักอาศัยในชวงที่มี 
การจํากัดบริเวณและเสนทางการเดินทาง รองลงมาคือ โรงแรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 22  เนื่องจากมีจังหวัดสีแดงนอยกวา 
ภูมิภาคอื่น ประชาชนเดินทางขามจังหวัดไดบาง สวนภาคใตมีอัตราการเขาพักตํ่าที่สุด รอยละ 12 นอกจากนี้พบวา รอยละ 77 ของธุรกิจ 
ที่พักแรม มีการจางงานไมเกินครึ่งหนึ่งจากที่เคยจางงานกอนการเกิดวิกฤตโควิด-19 

ความตองการของผูประกอบการและประชาชนเก่ียวกับความชวยเหลอืจากภาครฐั5 

ภาพที่ 13   ความตองการดานมาตรการเยียวยาและการฟนฟูของสถานประกอบการดานการทองเที่ยว



การสนับสนุนการดําเนินนโยบาย

ภูเก็ตแซนดบ็อกซของรัฐบาล

สนับสนุน

ไมสนับสนุน

ไมแนใจ

40%

90%

36%

5%

24%

5%

ระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการเปดประเทศ

ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมของโครงการ "ทัวรเที่ยวไทย" 

และ “เราเที่ยวดวยกัน เฟส 3” ควรเริ่มเมื่อไร

เมื่อมีการฉีดวัคซีนเข็ม 2 มากกวา

70 เปอรเซนต ของประชากรทั้งประเทศ

เมื่อสามารถควบคุมใหมีคนติดเชื้อ 

ภายในประเทศไมเกิน 1,000 คน/วัน ได

มกราคม 2565

ความสําเร็จ

ของโครงการภูเก็ตแซนดบ็อกซ

สําเร็จ

ไมสําเร็จ

ไมแนใจ

16%

34%

41%

5%

43%

61%

 รัฐบาลควรสงเสริมการเปดเมืองอื่น ๆ

ไดแก กรุงเทพ พัทยา สมุย

เชียงใหม หัวหิน ชะอํา บุรีรัมย

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

34%

83%

31%

3%

35%

14%

60%

79%

34%

11%

6%

10%

เมื่อมีการฉีดวัคซีนเข็ม 2 มากกวา

70 เปอรเซนต ของประชากรทั้งประเทศ

เมื่อสามารถควบคุมใหมีคนติดเชื้อ 

ภายในประเทศไมเกิน 1,000 คน/วัน ได

ธันวาคม 2564

58%

86%

32%

11%

10%

3%

การตั้งเปาหมายที่จะ

เปดประเทศภายใน 120 วัน

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

22%

52%

50%

8%

28%

40%

ประชาชน

ผูประกอบการ

ความตองการของผูประกอบการและประชาชนเก่ียวกับความชวยเหลอืจากภาครฐั6 

ภาพที่ 12   เปรียบเทียบอัตราการเขาพักในธุรกิจที่พักแรม (OCC) ไตรมาส 1/2564 -3/2564

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  1514  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

นโยบายดานสาธารณสุข ผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 90 ) ตองการใหรัฐบาลปลดล็อกการควบคุมสถานประกอบการทั้งหมด เพิ่ม 
การสรางจิตสํานึกในการปองกันตัวเองและปองกันการแพรเชื้อสูคนอื่น ใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ รองลงมา คือ ตองการ 
ใหรัฐบาลสงเสริมระบบการปองกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ใหประชาชนใหเต็มที่ เชน แจกชุดตรวจโควิด-19 ดวยตัวเอง แจกยาฟาวิพิราเวียร 
จัดหาวัคซีนใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนและสามารถ Walk in ไดทันทีที่ตองการ (รอยละ 41) 

ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 82 ) ตองการใหรัฐบาลสงเสริมระบบการปองกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ใหประชาชนใหเต็มที่ เชน แจก 
ชดุตรวจโควดิ-19 ดวยตวัเอง แจกยาฟาวพิริาเวยีร จัดหาวคัซนีใหเพยีงพอตอความตองการของประชาชนและสามารถ Walk in ไดทนัททีีต่องการ 
รองลงมา คอื ตองการใหรฐับาลปลดล็อกการควบคุมสถานประกอบการทัง้หมด เพิม่การสรางจิตสาํนกึในการปองกนัตัวเองและปองกันการแพร 
เชือ้สูคนอืน่ใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพไดตามปกต ิจัดต้ังศนูยพักคอยสาํหรับผูท่ีตรวจพบวาตัวเองตดิเชือ้โควดิ-19 และพฒันาฐานขอมูล 
เพื่อบูรณาการความชวยเหลือกับภาคสวนตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมซํ้าซอน และมีความรวดเร็ว

นโยบายดานการเงิน ประชาชนสวนใหญตองการความชวยเหลือเรื่องเงินเยียวยามากที่สุด รองลงมาเปนเรื่องของการลดดอกเบี้ย เงนิกู 
สวนผูประกอบการมีความตองการความชวยเหลือดานสินเชื่อ เชน ตองการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า ลดอัตราดอกเบี้ย พักการชําระหนี้ไปอีก 6 เดือน 
ขยายระยะเวลาชําระหนี้ใหยาวออกไปและใหกูเพิ่ม

นโยบายดานเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นวา อยากใหภาครัฐสงเสริมการคาผานระบบออนไลน โดยจัดสรรงบประมาณ 
ในการพฒันา Platform รานคาออนไลนในแตละจงัหวดั ใหแก พอคา แมคา เกษตรกร ทีไ่มสามารถออกมาคาขายไดแตสามารถขายออนไลนได  
และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา Platform ดานโลจิสติกส เชื่อมโยงกับ Platform รานคาออนไลนในแตละจังหวัด เพื่อสรางงานประเภท 
Rider ใหแกประชาชนหรือบัณฑิตที่ตกงานและมียานพาหนะเปนของตัวเอง โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณคาขนสงใหแกประชาชนผูซื้อสินคา 
ผานระบบออนไลน

ภาพที่ 14 ความความตองของผูประกอบการและประชาชนในการใหรัฐบาลดําเนินการแกปญหาดานสาธารณสุข

ปลดล็อกการควบคุมสถานประกอบการทั้งหมด เพิ่มการสรางจิตสานึก 

ในการปองกันตัวเอง และปองกันการแพรเชื้อสูคนอื่น 

ใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ

พัฒนาเรื่องฐานขอมูล เพื่อการบูรณาการระหวางภาคสวนตาง ๆ

เชน เรื่องการจัดการเตียง การนําสงผูปวย

ล็อกดาวนแบบเขมขน เพื่อหยุดการแพรระบาดของโควิด-19 อยางจริงจัง

จัดตั้งศูนยพักคอย ใหเพียงพอสาหรับผูที่ตรวจพบวา ตัวเองติดเชื้อกลุมสีเขียว

เพื่อแยกออกมาจากครอบครัว เชน วัด โรงเรียน คายทหาร ศูนยประชุมตาง ๆ 

โดยใหผูนาชุมชนและทหารชวยกันดูแลอํานวยความสะดวก

รัฐบาลสงเสริม ระบบการปองกันตัวเอง จากโรคโควิด-19 ใหประชาชนใหเต็มที่

เชน แจกชุดตรวจโควิด-19 ดวยตัวเอง แจกยาฟาวิพิราเวีย จัดหาวัคซีนใหเพียงพอ 

ตอความตองการของประชาชน และ สามารถ Walk in ไดทันทีที่ตองการ

ความตองการของผูประกอบการและประชาชน

ในการใหรัฐบาลดําเนินการแกปญหาและชวยเหลือดานสาธารณสุข

90%

41%

22%

13%

- %

50%

82%

50%

50%

30%

สัดสวน

ผูประกอบการ

สัดสวน

ประชาชน

ผูประกอบการและประชาชนสวนใหญสนบัสนนุการดาํเนนินโยบายภเูกต็แซนดบอ็กซของรฐับาล คดิเปน รอยละ 90 รอยละ 40 ตามลาํดบั 
ผูประกอบการ รอยละ 83 เห็นดวยที่จะใหมีการเปดเมืองอื่น ๆ ในระยะตอไป และรอยละ 52 เห็นดวยกับการตั้งเปาหมายที่จะเปดประเทศ 
ภายใน 120 วัน ผูประกอบการและประชาชนสวนใหญเห็นวาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปดประเทศและเวลาที่เหมาะสมของโครงการ "ทัวร 
เที่ยวไทย" และ “เราเที่ยวดวยกัน เฟส 3” คือ เมื่อประชาชนไดรับการฉีดวัคซีนครบเข็ม 2 มากกวา รอยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ 
เปนที่เรียบรอยแลว



การสนับสนุนการดําเนินนโยบาย

ภูเก็ตแซนดบ็อกซของรัฐบาล

สนับสนุน

ไมสนับสนุน

ไมแนใจ

40%

90%

36%

5%

24%

5%

ระยะเวลาที่เหมาะสม

ในการเปดประเทศ

ชวงระยะเวลาที่เหมาะสมของโครงการ "ทัวรเที่ยวไทย" 

และ “เราเที่ยวดวยกัน เฟส 3” ควรเริ่มเมื่อไร

เมื่อมีการฉีดวัคซีนเข็ม 2 มากกวา

70 เปอรเซนต ของประชากรทั้งประเทศ

เมื่อสามารถควบคุมใหมีคนติดเชื้อ 

ภายในประเทศไมเกิน 1,000 คน/วัน ได

มกราคม 2565

ความสําเร็จ

ของโครงการภูเก็ตแซนดบ็อกซ

สําเร็จ

ไมสําเร็จ

ไมแนใจ

16%

34%

41%

5%

43%

61%

 รัฐบาลควรสงเสริมการเปดเมืองอื่น ๆ

ไดแก กรุงเทพ พัทยา สมุย

เชียงใหม หัวหิน ชะอํา บุรีรัมย

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

34%

83%

31%

3%

35%

14%

60%

79%

34%

11%

6%

10%

เมื่อมีการฉีดวัคซีนเข็ม 2 มากกวา

70 เปอรเซนต ของประชากรทั้งประเทศ

เมื่อสามารถควบคุมใหมีคนติดเชื้อ 

ภายในประเทศไมเกิน 1,000 คน/วัน ได

ธันวาคม 2564

58%

86%

32%

11%

10%

3%

การตั้งเปาหมายที่จะ

เปดประเทศภายใน 120 วัน

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

ไมแนใจ

22%

52%

50%

8%

28%

40%

ประชาชน

ผูประกอบการ

ความตองการของผูประกอบการและประชาชนเก่ียวกับความชวยเหลอืจากภาครฐั6 

ภาพที่ 12   เปรียบเทียบอัตราการเขาพักในธุรกิจที่พักแรม (OCC) ไตรมาส 1/2564 -3/2564

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  1514  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

นโยบายดานสาธารณสุข ผูประกอบการสวนใหญ (รอยละ 90 ) ตองการใหรัฐบาลปลดล็อกการควบคุมสถานประกอบการทั้งหมด เพิ่ม 
การสรางจิตสํานึกในการปองกันตัวเองและปองกันการแพรเชื้อสูคนอื่น ใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ รองลงมา คือ ตองการ 
ใหรัฐบาลสงเสริมระบบการปองกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ใหประชาชนใหเต็มที่ เชน แจกชุดตรวจโควิด-19 ดวยตัวเอง แจกยาฟาวิพิราเวียร 
จัดหาวัคซีนใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนและสามารถ Walk in ไดทันทีที่ตองการ (รอยละ 41) 

ประชาชนสวนใหญ (รอยละ 82 ) ตองการใหรัฐบาลสงเสริมระบบการปองกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ใหประชาชนใหเต็มที่ เชน แจก 
ชดุตรวจโควดิ-19 ดวยตวัเอง แจกยาฟาวพิริาเวยีร จัดหาวคัซีนใหเพยีงพอตอความตองการของประชาชนและสามารถ Walk in ไดทนัททีีต่องการ 
รองลงมา คอื ตองการใหรฐับาลปลดล็อกการควบคุมสถานประกอบการทัง้หมด เพิม่การสรางจิตสาํนกึในการปองกนัตัวเองและปองกันการแพร 
เชือ้สูคนอืน่ใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพไดตามปกต ิจัดต้ังศนูยพักคอยสาํหรับผูท่ีตรวจพบวาตัวเองตดิเชือ้โควดิ-19 และพฒันาฐานขอมูล 
เพื่อบูรณาการความชวยเหลือกับภาคสวนตาง ๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ไมซํ้าซอน และมีความรวดเร็ว

นโยบายดานการเงิน ประชาชนสวนใหญตองการความชวยเหลือเรื่องเงินเยียวยามากที่สุด รองลงมาเปนเรื่องของการลดดอกเบี้ย เงนิกู 
สวนผูประกอบการมีความตองการความชวยเหลือดานสินเชื่อ เชน ตองการสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า ลดอัตราดอกเบี้ย พักการชําระหนี้ไปอีก 6 เดือน 
ขยายระยะเวลาชําระหนี้ใหยาวออกไปและใหกูเพิ่ม

นโยบายดานเศรษฐกิจ ประชาชนสวนใหญมีความคิดเห็นวา อยากใหภาครัฐสงเสริมการคาผานระบบออนไลน โดยจัดสรรงบประมาณ 
ในการพฒันา Platform รานคาออนไลนในแตละจงัหวดั ใหแก พอคา แมคา เกษตรกร ทีไ่มสามารถออกมาคาขายไดแตสามารถขายออนไลนได  
และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา Platform ดานโลจิสติกส เชื่อมโยงกับ Platform รานคาออนไลนในแตละจังหวัด เพื่อสรางงานประเภท 
Rider ใหแกประชาชนหรือบัณฑิตที่ตกงานและมียานพาหนะเปนของตัวเอง โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณคาขนสงใหแกประชาชนผูซื้อสินคา 
ผานระบบออนไลน

ภาพที่ 14 ความความตองของผูประกอบการและประชาชนในการใหรัฐบาลดําเนินการแกปญหาดานสาธารณสุข

ปลดล็อกการควบคุมสถานประกอบการทั้งหมด เพิ่มการสรางจิตสานึก 

ในการปองกันตัวเอง และปองกันการแพรเชื้อสูคนอื่น 

ใหประชาชนสามารถประกอบอาชีพไดตามปกติ

พัฒนาเรื่องฐานขอมูล เพื่อการบูรณาการระหวางภาคสวนตาง ๆ

เชน เรื่องการจัดการเตียง การนําสงผูปวย

ล็อกดาวนแบบเขมขน เพื่อหยุดการแพรระบาดของโควิด-19 อยางจริงจัง

จัดตั้งศูนยพักคอย ใหเพียงพอสาหรับผูที่ตรวจพบวา ตัวเองติดเชื้อกลุมสีเขียว

เพื่อแยกออกมาจากครอบครัว เชน วัด โรงเรียน คายทหาร ศูนยประชุมตาง ๆ 

โดยใหผูนาชุมชนและทหารชวยกันดูแลอํานวยความสะดวก

รัฐบาลสงเสริม ระบบการปองกันตัวเอง จากโรคโควิด-19 ใหประชาชนใหเต็มที่

เชน แจกชุดตรวจโควิด-19 ดวยตัวเอง แจกยาฟาวิพิราเวีย จัดหาวัคซีนใหเพียงพอ 

ตอความตองการของประชาชน และ สามารถ Walk in ไดทันทีที่ตองการ

ความตองการของผูประกอบการและประชาชน

ในการใหรัฐบาลดําเนินการแกปญหาและชวยเหลือดานสาธารณสุข
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30%

สัดสวน

ผูประกอบการ

สัดสวน

ประชาชน

ผูประกอบการและประชาชนสวนใหญสนบัสนนุการดาํเนนินโยบายภเูกต็แซนดบอ็กซของรฐับาล คดิเปน รอยละ 90 รอยละ 40 ตามลาํดบั 
ผูประกอบการ รอยละ 83 เห็นดวยที่จะใหมีการเปดเมืองอื่น ๆ ในระยะตอไป และรอยละ 52 เห็นดวยกับการตั้งเปาหมายที่จะเปดประเทศ 
ภายใน 120 วัน ผูประกอบการและประชาชนสวนใหญเห็นวาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปดประเทศและเวลาที่เหมาะสมของโครงการ "ทัวร 
เที่ยวไทย" และ “เราเที่ยวดวยกัน เฟส 3” คือ เมื่อประชาชนไดรับการฉีดวัคซีนครบเข็ม 2 มากกวา รอยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ 
เปนที่เรียบรอยแลว



ประเภทหนี้สินของประชาชน

44% เพื่อการบริโภคประจําวัน

55% เพื่อซื้อของตาง ๆ เชน รถ โทรศัพท ไอแพด คอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ  

30% เพื่อการประกอบอาชีพ

43% เพื่อที่อยูอาศัย 

30% เพื่อการศึกษา (ตัวเอง บุตร หลาน)

ปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของประชาชน

83%  จํานวนผูติดเชื้อ หรือความรุนแรงของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19

36% สถานภาพทางการเงินของทาน       33%  วันหยุดยาว

23% โปรโมชันตาง ๆ สวนลดดานคาเดินทาง/คาที่พัก จากภาครัฐหรือสถานประกอบการ

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลกระทบตอรายไดประชาชน

โดยประชาชน 70% รายไดลดลง  3% รายไดเพิ่มขึ้น  

ประชาชนที่รายไดลด ลดลงเฉลี่ยคนละ 40% ของรายไดที่เคยรับ 

ประชาชน 78% มีภาวะหนี้สิน 

ประชาชน 30% มีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ 40%

ประชาชนที่มีหนี้สินจายคาหนี้ตาง ๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 40% ของรายไดตอเดือน

ความสามารถในการชําระหนี้ 

60% ได  20% ไมได  20% ไมแนใจ

73%

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  1716  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

ภาพที่ 16  การวางแผนเดินทางของประชาชน ในไตรมาส 4/2564 ภาพที่ 17   ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวและสถานะทางการเงินของประชาชน ในไตรมาส 4/2564

8 ขอมูลจากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน จํานวน 1,540 ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม online

ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชนชาวไทยดานการทองเท่ียวในไตรมาส 4/25647
7.1 แผนการเดินทางของประชาชนในไตรมาส 4/2564

8

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน จํานวน 1,540 ราย ระหวาง 
วันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม online เกี่ยวกับแผนการทองเที่ยวในไตรมาสหนา 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของประชาชน ในไตรมาส 4  มากที่สุด คือ ความรุนแรงของสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคโควิด-19 (รอยละ 83) รองลงมาคือ สถานภาพทางการเงินของประชาชน (รอยละ 36)  

จากการสํารวจพบวาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหประชาชน รอยละ 70 มีรายไดลดลง โดยลดลงเฉลี่ยรอยละ 40 ของ 
รายไดที่เคยรับ นอกจากนี้ยังพบวาประชาชน รอยละ 78 มีภาวะหนี้สิน ในจํานวนนี้ รอยละ 30 มีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 40 
ของรายไดเดิม ประชาชนที่มีหนี้สินจะตองจายคาหนี้ตาง ๆ โดยเฉลี่ยประมาณ รอยละ 40 ของรายไดตอเดือน โดยหนี้สินสวนใหญเปนหนี้เพื่อ 
ซื้อของตาง ๆ (รอยละ 55) รองลงมาเปนหนี้เพื่อการบริโภคประจําวัน (รอยละ 44) และหนี้เพื่อที่อยูอาศัย (รอยละ 43) จากการสํารวจความ 
สามารถในการชําระหนี้ พบวา ขณะนี้ประชาชน รอยละ 20 ไมสามารถชําระหนี้ไดแลว และอีกรอยละ 20 ไมแนใจวาจะชําระไดหรือไม

ประชาชนมีแผนการเดินทางไปตางจังหวัด 

ในจํานวนนี้เดินทางเพื่อการทองเที่ยว

ลักษณะการทองเที่ยว

41% เที่ยวจังหวัดตัวเอง

54% เที่ยวจังหวัดใกลเคียง

หรือจังหวัดที่ใชเวลาเดินทางไมนาน

32% เที่ยวจังหวัดหางไกล

หรือจังหวัดที่ใชเวลาเดินทางนาน

จุดหมายปลายทางในการเดินทาง

ประชาชนมีแผนทองเที่ยว ในเดือน

8% ตุลาคม

11% พฤศจิกายน

28% ธันวาคม

44% ยังไมตัดสินใจ รอดูสถานการณกอน

36%
33%

59% ภาคเหนือ

40% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28% ภาคกลาง 

33% กรุงเทพมหานคร 

29% ภาคตะวันออก

19% ภาคตะวันตก 

39% ภาคใต

ประชาชนประมาณ รอยละ 36 มแีผนเดนิทางไปตางจงัหวดัในไตรมาส 4/2564 และรอยละ 33 มีแผนเดนิทางเพือ่การทองเทีย่วจะเห็น 
ไดวาประชาชนสวนใหญ (รอยละ 44) ยงัไมตดัสนิใจเดินทาง รอดสูถานการณการแพรระบาด  มาตรการควบคุมโรควาเอือ้ตอการทองเท่ียวหรอืไม 
และรอดูมาตรการกระตุนการทองเที่ยวจากทางภาครัฐและภาคเอกชนอีกดวย

รอยละ 54 ของประชาชนทีม่แีผนเดนิทางทองเท่ียว (รอยละ 33) มแีผนเดนิทางทองเทีย่วไปจงัหวดัใกลเคยีงหรอืจงัหวดัทีใ่ชเวลาเดนิทาง 
ไมนาน รอยละ 41 มีแผนทองเที่ยวภายในจังหวัดตัวเอง รอยละ 32 มีแผนเดินทางทองเที่ยวจังหวัดหางไกลหรือจังหวัดที่ใชเวลาในการเดนิทาง 
นาน สวนภูมภิาคทีป่ระชาชนมแีผนไปทองเท่ียวมากทีสุ่ด คอื ภาคเหนือ รอยละ 59 รองลงมา คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ไดรับ 
ความนิยมพอ ๆ กัน รอยละ 39-40  

นอกจากนี้ยังพบวาสัดสวนของประชาชนที่วางแผนทองเที่ยวในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน มีสัดสวนที่ไมสูงมากประมาณ รอยละ 8 
และรอยละ 11 ตามลําดับ ประชาชนมีแผนในการเดินทางทองเที่ยวในเดือนธันวาคมมากที่สุดประมาณ รอยละ 28   

7.2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวและสถานะทางการเงินของประชาชน



ประเภทหนี้สินของประชาชน

44% เพื่อการบริโภคประจําวัน

55% เพื่อซื้อของตาง ๆ เชน รถ โทรศัพท ไอแพด คอมพิวเตอร เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ  

30% เพื่อการประกอบอาชีพ

43% เพื่อที่อยูอาศัย 

30% เพื่อการศึกษา (ตัวเอง บุตร หลาน)

ปจจัยที่สําคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของประชาชน

83%  จํานวนผูติดเชื้อ หรือความรุนแรงของสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19

36% สถานภาพทางการเงินของทาน       33%  วันหยุดยาว

23% โปรโมชันตาง ๆ สวนลดดานคาเดินทาง/คาที่พัก จากภาครัฐหรือสถานประกอบการ

การแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลกระทบตอรายไดประชาชน

โดยประชาชน 70% รายไดลดลง  3% รายไดเพิ่มขึ้น  

ประชาชนที่รายไดลด ลดลงเฉลี่ยคนละ 40% ของรายไดที่เคยรับ 

ประชาชน 78% มีภาวะหนี้สิน 

ประชาชน 30% มีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละ 40%

ประชาชนที่มีหนี้สินจายคาหนี้ตาง ๆ โดยเฉลี่ยประมาณ 40% ของรายไดตอเดือน

ความสามารถในการชําระหนี้ 

60% ได  20% ไมได  20% ไมแนใจ

73%

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  1716  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

ภาพที่ 16  การวางแผนเดินทางของประชาชน ในไตรมาส 4/2564 ภาพที่ 17   ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวและสถานะทางการเงินของประชาชน ในไตรมาส 4/2564

8 ขอมูลจากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน จํานวน 1,540 ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม online

ผลการสาํรวจความคดิเห็นของประชาชนชาวไทยดานการทองเท่ียวในไตรมาส 4/25647
7.1 แผนการเดินทางของประชาชนในไตรมาส 4/2564

8

จากการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาท/เดือน จํานวน 1,540 ราย ระหวาง 
วันที่ 15 สิงหาคม - 5 กันยายน 2564  ผานชองทางแบบสอบถาม online เกี่ยวกับแผนการทองเที่ยวในไตรมาสหนา 

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของประชาชน ในไตรมาส 4  มากที่สุด คือ ความรุนแรงของสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคโควิด-19 (รอยละ 83) รองลงมาคือ สถานภาพทางการเงินของประชาชน (รอยละ 36)  

จากการสํารวจพบวาการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลใหประชาชน รอยละ 70 มีรายไดลดลง โดยลดลงเฉลี่ยรอยละ 40 ของ 
รายไดที่เคยรับ นอกจากนี้ยังพบวาประชาชน รอยละ 78 มีภาวะหนี้สิน ในจํานวนนี้ รอยละ 30 มีหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 40 
ของรายไดเดิม ประชาชนที่มีหนี้สินจะตองจายคาหนี้ตาง ๆ โดยเฉลี่ยประมาณ รอยละ 40 ของรายไดตอเดือน โดยหนี้สินสวนใหญเปนหนี้เพื่อ 
ซื้อของตาง ๆ (รอยละ 55) รองลงมาเปนหนี้เพื่อการบริโภคประจําวัน (รอยละ 44) และหนี้เพื่อที่อยูอาศัย (รอยละ 43) จากการสํารวจความ 
สามารถในการชําระหนี้ พบวา ขณะนี้ประชาชน รอยละ 20 ไมสามารถชําระหนี้ไดแลว และอีกรอยละ 20 ไมแนใจวาจะชําระไดหรือไม

ประชาชนมีแผนการเดินทางไปตางจังหวัด 

ในจํานวนนี้เดินทางเพื่อการทองเที่ยว

ลักษณะการทองเที่ยว

41% เที่ยวจังหวัดตัวเอง

54% เที่ยวจังหวัดใกลเคียง

หรือจังหวัดที่ใชเวลาเดินทางไมนาน

32% เที่ยวจังหวัดหางไกล

หรือจังหวัดที่ใชเวลาเดินทางนาน

จุดหมายปลายทางในการเดินทาง

ประชาชนมีแผนทองเที่ยว ในเดือน

8% ตุลาคม

11% พฤศจิกายน

28% ธันวาคม

44% ยังไมตัดสินใจ รอดูสถานการณกอน

36%
33%

59% ภาคเหนือ

40% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

28% ภาคกลาง 

33% กรุงเทพมหานคร 

29% ภาคตะวันออก

19% ภาคตะวันตก 

39% ภาคใต

ประชาชนประมาณ รอยละ 36 มแีผนเดนิทางไปตางจงัหวดัในไตรมาส 4/2564 และรอยละ 33 มีแผนเดนิทางเพือ่การทองเทีย่วจะเหน็ 
ไดวาประชาชนสวนใหญ (รอยละ 44) ยงัไมตดัสินใจเดินทาง รอดสูถานการณการแพรระบาด  มาตรการควบคุมโรควาเอือ้ตอการทองเท่ียวหรอืไม 
และรอดูมาตรการกระตุนการทองเที่ยวจากทางภาครัฐและภาคเอกชนอีกดวย

รอยละ 54 ของประชาชนทีม่แีผนเดนิทางทองเท่ียว (รอยละ 33) มแีผนเดนิทางทองเทีย่วไปจงัหวดัใกลเคยีงหรอืจงัหวดัทีใ่ชเวลาเดนิทาง 
ไมนาน รอยละ 41 มีแผนทองเที่ยวภายในจังหวัดตัวเอง รอยละ 32 มีแผนเดินทางทองเที่ยวจังหวัดหางไกลหรือจังหวัดที่ใชเวลาในการเดนิทาง 
นาน สวนภูมภิาคทีป่ระชาชนมแีผนไปทองเท่ียวมากทีสุ่ด คอื ภาคเหนือ รอยละ 59 รองลงมา คือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ไดรับ 
ความนิยมพอ ๆ กัน รอยละ 39-40  

นอกจากนี้ยังพบวาสัดสวนของประชาชนที่วางแผนทองเที่ยวในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน มีสัดสวนที่ไมสูงมากประมาณ รอยละ 8 
และรอยละ 11 ตามลําดับ ประชาชนมีแผนในการเดินทางทองเที่ยวในเดือนธันวาคมมากที่สุดประมาณ รอยละ 28   

7.2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวและสถานะทางการเงินของประชาชน



ประเภทของสินคาที่ประชาชนชอบซื้อออนไลน 

71% 53% 43%

38%

67% 52% 25% 17%

20% 15%
เครื่องสําอาง เสื้อผา สินคาแตงกาย

นาฬกา กระเปา รองเทา

ของใชตาง ๆ เครื่องตกแตงบาน

ตกแตงสวน เครื่องมือที่ใชทํางาน

เครื่องดื่ม อาหาร

สินคาทางการเกษตร

ตนไม ผลไมตาง ๆ 

อุปกรณการเรียน อาหารแหง นํ้าพริก ขนม

ผลไมแปรรูป ของฝาก/ของขวัญ

สั่งซื้อออนไลน รานขายของชํา

ตลาดสด/ตลาดนัด

รานสะดวกซื้อตาง ๆ หางตาง ๆ

“ถาหากประชาชนมีการฉดีวคัซนีเข็ม 2 ไดมากกวา 70% ของประชากรท้ังประเทศแลว มีชดุตรวจ ATK ยาฟาวพิิราเวยีร  และ 
วัคซนีเพยีงพอ” ประชาชน รอยละ 62 มคีวามคิดเห็นวาควรปลดล็อกการควบคุมสถานประกอบการตาง ๆ ใหเหมอืนกับชวงทีไ่มมโีรคโควิด-19  
และประชาชนรอยละ 34 ท่ีไดรบัวัคซนีครบ 2 เขม็แลว คาดวาจะเดนิทางทองเทีย่วเพิม่ขึน้ ประชาชนรอยละ 59 มคีวามคดิเห็นวาธรุกิจรานอาหาร 
ยงัคงตองนัง่เวนระยะหางหรอืจํากัดจาํนวนลกูคา และรอยละ 41 มคีวามเหน็วาควรอนญุาตใหธรุกจิสถานบนัเทงิเปดได

เมือ่ถามความคิดเห็นของประชาชนเกีย่วกับการฉีดวคัซนีสตูรผสม พบวาประชาชนรอยละ 74 มคีวามยนิดใีนการฉดีวคัซนีสูตรผสม โดย 
รอยละ 44 ยนิดฉีีด แมจะเปนวัคซนีตางชนดิกนั

ไตรมาส 4/2564 มีวันหยุดหรือเทศกาล 5 ชวงเวลา ไดแก วันคลายวันสวรรคต ร.9 (วันพุธ 13 ตุลาคม) วันปยมหาราช (วันจันทร 25 
ตุลาคม หยุดยาว 3 วันเสารที่ 23 – จันทรที่ 25 ตุลาคม 2564)  วันพระบรมราชสมภพ ร.9 (วันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม หยุดยาว 3 วัน เสารที่ 4 
- จันทรที่ 6 ธันวาคม 2564) วันรัฐธรรมนูญ (วันศุกร 10 ธันวาคม หยุดยาว 3 วัน วันศุกรที่ 10 - อาทิตยที่ 12 ธันวาคม 2564) วันสิ้นป (วันศุกร 
31 ธันวาคม หยุดยาว 3 วัน ศุกรที่ 31 ธันวาคม 2564 - อาทิตยที่ 2 มกราคม 2565)

จากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน จํานวน 1,540 ราย และผูประกอบการจํานวน 740 ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 
กันยายน 2564 ผานชองทางแบบสอบถาม online รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณเกี่ยวกับการคาดการณสถานการณการ 
ทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาลในไตรมาส 4/2564 ไดผลสรุปดังตอไปนี้

9 การคาดการณสถานการณทองเท่ียวชวงวนัหยุดหรอืเทศกาล ไตรมาส 4/2564

จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย (รอยละ)

วันปยมหาราช

8% 13% 11% 14% 37%
วันคลาย

วันสวรรคต ร.9 

วันสิ้นปวันคลาย

วันพระบรมราชสมภพ ร.9

วันรัฐธรรมนูญ

60

50

40

30

20

10

0

ดัช
นีค

วา
มเ

ชื่อ
มั่น

คา
ดก

าร
ณ



16
20

37 36
42

ภาพที่ 20   ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณสถานการณทองเที่ยวในประเทศไทย
และสัดสวนของประชาชนที่มีแผนเดินทางไปตางจังหวัดชวงวันหยุด/เทศกาลในไตรมาส 4/2564

การวางแผนเดินทางทองเที่ยวในชวงวันหยุดเทศกาลในไตรมาส 4  จะเห็นวาสัดสวนของประชาชนที่วางแผนทองเที่ยวในวันคลายวัน 
สวรรคต ร.9 มีสัดสวนรอยละ 8 และวันปยมหาราช รอยละ 13 วันคลายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9  รอยละ 11 วันรัฐธรรมนูญ รอยละ 14  
วนัสิน้ป รอยละ 37 ตามลาํดับ แตยงัมปีระชาชนท่ียังไมตดัสนิใจอกีประมาณ รอยละ 40 สวนผูประกอบการณมกีารคาดการณในทศิทางเดยีวกนั 
นั่นคือ คาดวาวันหยุดหรือเทศกาลในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จํานวนนักทองเที่ยวยังมีไมมากนัก เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ 
เชือ้โควดิ-19 ยงัอยูในระดบัสงู และคาดวาประชาชนจะมคีวามเชือ่มัน่ในการเดนิทางทองเทีย่วมากข้ึนในเดอืนธนัวาคม ซึง่สะทอนไดจากคาดชันี 
คาดการณสถานการณทองเที่ยวในชวงเทศกาลจะคอย ๆ สูงขึ้นตามลําดับ และสูงที่สุดในชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับ ปใหม มีคาดัชนีอยูที่ 
ระดับ 42 ซึ่งถือวาเปนการคาดการณสถานการทองเที่ยวที่สูงกวาไตรมาส 3/2564 ในระดับสูงมาก และคาดวาสถานการณทองเที่ยวจะสูงกวา 
ชวงสงทายปเกาตอนรับปใหมของปที่ผานมา แตก็ยังอยูในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุดเมือเทียบกับชวงที่ไมมีการระบาดของโรคโควิด-19

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  1918  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

ความคดิเห็นของประชาชนเก่ียวกับการปรบัตัวใชชวีติอยูกับโรคโควดิ-198

8.2 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใชชีวิตอยูกับโรคโควิด-19   

ในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไตรมาส 3/2564  ซึ่งเปนชวงที่มีการล็อกดาวนทั้งประเทศเปนเวลา 1 เดือน  ดังนั้น 
ในไตรมาสนี้ประชาชนมีการสั่งซื้อสินคาออนไลนในสัดสวนสูงถึงรอยละ 67 (สําหรับกลุมที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาท)  โดยสินคาที่ไดรับ 
ความนิยมในการซื้อผานออนไลนมากที่สุด คือ เครื่องสําอาง เสื้อผา สินคาแตงกาย นาฬกา กระเปา รองเทา ฯลฯ (รอยละ 71)  รองลงมา คือ 
ของใชตาง ๆ เครือ่งตกแตงบาน ตกแตงสวน เครือ่งมอืทีใ่ชทาํงาน (รอยละ 53) สวนสินคาประเภทเครือ่งดืม่/อาหารตามรานอาหารตาง ๆ ไดรับ 
ความนิยม รอยละ 43  และสินคาที่เปนของฝากหรือของที่ระลึกไดรับความนิยม รอยละ 38

ภาพที่ 18  พฤติกรรมการใชจายของประชาชนในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 3/2564

ภาพที่ 19  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใชชีวิตอยูกับโรคโควิด-19

8.1 พฤติกรรมการใชจายของประชาชนในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 3/2564

“ถาหากประชาชนมีการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ไดมากกวา 70% 

ของประชากรทั้งประเทศแลว

มีชุดตรวจ ATK ยาฟาวิพิราเวียร และวัคซีนเพียงพอ”

ประชาชน                 มีความคิดเห็นวา ควรปลดล็อก 

การควบคุมสถานประกอบการตาง ๆ ใหเหมือนกับชวงที่ 

ไมมีโรคโควิด 19

74%

เพิ่มขึ้น : 24%
ไมแนใจ 36% เหมือนเดิม 40%

 62%

สถานการณการแพรระบาดปจจุบันนี้ 

(มีผูติดเชื้อโควิด-19 มากกวา 10,000 คนตอวัน)

ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ 2 เข็ม

แลวจะเดินทางทองเที่ยว

ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ 2 เข็มแลวจะเดินทางทองเที่ยว

 34% 26% 40%

 เพิ่มขึ้น ไมแนใจ เหมือนเดิม

ธุรกิจรานอาหารยังคงตองนั่งเวนระยะหาง หรือจํากัดจํานวนลูกคา

 59% 17% 24%

 เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมแนใจ

ธุรกิจสถานบันเทิงควรอนุญาตใหเปดได

 41% 25% 34%

 เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมแนใจ  

ประชาชนยินดีที่จะไดรับการฉีด

วัคซีนสูตรผสม

30%
ยินดี แตตองเปนวัคซีน ชนิดเดียวกันเทานั้น 

26%
ไมยินดี

44%
ยินดี แมจะเปน วัคซีนตางชนิดกัน



ประเภทของสินคาที่ประชาชนชอบซื้อออนไลน 

71% 53% 43%

38%

67% 52% 25% 17%

20% 15%
เครื่องสําอาง เสื้อผา สินคาแตงกาย

นาฬกา กระเปา รองเทา

ของใชตาง ๆ เครื่องตกแตงบาน

ตกแตงสวน เครื่องมือที่ใชทํางาน

เครื่องดื่ม อาหาร

สินคาทางการเกษตร

ตนไม ผลไมตาง ๆ 

อุปกรณการเรียน อาหารแหง นํ้าพริก ขนม

ผลไมแปรรูป ของฝาก/ของขวัญ

สั่งซื้อออนไลน รานขายของชํา

ตลาดสด/ตลาดนัด

รานสะดวกซื้อตาง ๆ หางตาง ๆ

“ถาหากประชาชนมกีารฉดีวคัซนีเข็ม 2 ไดมากกวา 70% ของประชากรทัง้ประเทศแลว มีชดุตรวจ ATK ยาฟาวพิริาเวียร  และ 
วคัซนีเพยีงพอ” ประชาชน รอยละ 62 มคีวามคิดเห็นวาควรปลดล็อกการควบคมุสถานประกอบการตาง ๆ ใหเหมอืนกบัชวงทีไ่มมโีรคโควิด-19  
และประชาชนรอยละ 34 ทีไ่ดรบัวัคซนีครบ 2 เขม็แลว คาดวาจะเดนิทางทองเทีย่วเพิม่ขึน้ ประชาชนรอยละ 59 มคีวามคดิเห็นวาธรุกจิรานอาหาร 
ยงัคงตองนัง่เวนระยะหางหรอืจํากัดจาํนวนลกูคา และรอยละ 41 มคีวามเหน็วาควรอนญุาตใหธรุกจิสถานบนัเทงิเปดได

เมือ่ถามความคดิเหน็ของประชาชนเก่ียวกับการฉดีวคัซนีสตูรผสม พบวาประชาชนรอยละ 74 มคีวามยนิดใีนการฉดีวคัซนีสูตรผสม โดย 
รอยละ 44 ยนิดฉีดี แมจะเปนวัคซนีตางชนดิกนั

ไตรมาส 4/2564 มีวันหยุดหรือเทศกาล 5 ชวงเวลา ไดแก วันคลายวันสวรรคต ร.9 (วันพุธ 13 ตุลาคม) วันปยมหาราช (วันจันทร 25 
ตุลาคม หยุดยาว 3 วันเสารที่ 23 – จันทรที่ 25 ตุลาคม 2564)  วันพระบรมราชสมภพ ร.9 (วันอาทิตยที่ 5 ธันวาคม หยุดยาว 3 วัน เสารที่ 4 
- จันทรที่ 6 ธันวาคม 2564) วันรัฐธรรมนูญ (วันศุกร 10 ธันวาคม หยุดยาว 3 วัน วันศุกรที่ 10 - อาทิตยที่ 12 ธันวาคม 2564) วันสิ้นป (วันศุกร 
31 ธันวาคม หยุดยาว 3 วัน ศุกรที่ 31 ธันวาคม 2564 - อาทิตยที่ 2 มกราคม 2565)

จากการสํารวจประชาชนชาวไทยจํานวน จํานวน 1,540 ราย และผูประกอบการจํานวน 740 ราย ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม - 5 
กันยายน 2564 ผานชองทางแบบสอบถาม online รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลและการสัมภาษณเกี่ยวกับการคาดการณสถานการณการ 
ทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาลในไตรมาส 4/2564 ไดผลสรุปดังตอไปนี้

9 การคาดการณสถานการณทองเท่ียวชวงวนัหยุดหรอืเทศกาล ไตรมาส 4/2564

จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย (รอยละ)

วันปยมหาราช

8% 13% 11% 14% 37%
วันคลาย

วันสวรรคต ร.9 

วันสิ้นปวันคลาย

วันพระบรมราชสมภพ ร.9
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ภาพที่ 20   ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณสถานการณทองเที่ยวในประเทศไทย
และสัดสวนของประชาชนที่มีแผนเดินทางไปตางจังหวัดชวงวันหยุด/เทศกาลในไตรมาส 4/2564

การวางแผนเดินทางทองเที่ยวในชวงวันหยุดเทศกาลในไตรมาส 4  จะเห็นวาสัดสวนของประชาชนที่วางแผนทองเที่ยวในวันคลายวัน 
สวรรคต ร.9 มีสัดสวนรอยละ 8 และวันปยมหาราช รอยละ 13 วันคลายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9  รอยละ 11 วันรัฐธรรมนูญ รอยละ 14  
วนัสิน้ป รอยละ 37 ตามลาํดับ แตยงัมปีระชาชนทียั่งไมตดัสนิใจอกีประมาณ รอยละ 40 สวนผูประกอบการณมกีารคาดการณในทศิทางเดยีวกนั 
นั่นคือ คาดวาวันหยุดหรือเทศกาลในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน จํานวนนักทองเที่ยวยังมีไมมากนัก เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ 
เชือ้โควดิ-19 ยงัอยูในระดบัสงู และคาดวาประชาชนจะมคีวามเชือ่มัน่ในการเดนิทางทองเทีย่วมากข้ึนในเดอืนธนัวาคม ซึง่สะทอนไดจากคาดชันี 
คาดการณสถานการณทองเที่ยวในชวงเทศกาลจะคอย ๆ สูงขึ้นตามลําดับ และสูงที่สุดในชวงเทศกาลสงทายปเกาตอนรับ ปใหม มีคาดัชนีอยูที่ 
ระดับ 42 ซึ่งถือวาเปนการคาดการณสถานการทองเที่ยวที่สูงกวาไตรมาส 3/2564 ในระดับสูงมาก และคาดวาสถานการณทองเที่ยวจะสูงกวา 
ชวงสงทายปเกาตอนรับปใหมของปที่ผานมา แตก็ยังอยูในระดับตํ่ากวาปกติมากที่สุดเมือเทียบกับชวงที่ไมมีการระบาดของโรคโควิด-19

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  1918  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

ความคดิเห็นของประชาชนเก่ียวกับการปรบัตัวใชชวีติอยูกับโรคโควดิ-198

8.2 ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใชชีวิตอยูกับโรคโควิด-19   

ในชวงที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไตรมาส 3/2564  ซึ่งเปนชวงที่มีการล็อกดาวนทั้งประเทศเปนเวลา 1 เดือน  ดังนั้น 
ในไตรมาสนี้ประชาชนมีการสั่งซื้อสินคาออนไลนในสัดสวนสูงถึงรอยละ 67 (สําหรับกลุมที่มีรายไดมากกวา 10,000 บาท)  โดยสินคาที่ไดรับ 
ความนิยมในการซื้อผานออนไลนมากที่สุด คือ เครื่องสําอาง เสื้อผา สินคาแตงกาย นาฬกา กระเปา รองเทา ฯลฯ (รอยละ 71)  รองลงมา คือ 
ของใชตาง ๆ เครือ่งตกแตงบาน ตกแตงสวน เครือ่งมอืทีใ่ชทาํงาน (รอยละ 53) สวนสนิคาประเภทเครือ่งดืม่/อาหารตามรานอาหารตาง ๆ ไดรับ 
ความนิยม รอยละ 43  และสินคาที่เปนของฝากหรือของที่ระลึกไดรับความนิยม รอยละ 38

ภาพที่ 18  พฤติกรรมการใชจายของประชาชนในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 3/2564

ภาพที่ 19  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการใชชีวิตอยูกับโรคโควิด-19

8.1 พฤติกรรมการใชจายของประชาชนในชวงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาส 3/2564

“ถาหากประชาชนมีการฉีดวัคซีนเข็ม 2 ไดมากกวา 70% 

ของประชากรทั้งประเทศแลว

มีชุดตรวจ ATK ยาฟาวิพิราเวียร และวัคซีนเพียงพอ”

ประชาชน                 มีความคิดเห็นวา ควรปลดล็อก 

การควบคุมสถานประกอบการตาง ๆ ใหเหมือนกับชวงที่ 

ไมมีโรคโควิด 19

74%

เพิ่มขึ้น : 24%
ไมแนใจ 36% เหมือนเดิม 40%

 62%

สถานการณการแพรระบาดปจจุบันนี้ 

(มีผูติดเชื้อโควิด-19 มากกวา 10,000 คนตอวัน)

ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ 2 เข็ม

แลวจะเดินทางทองเที่ยว

ประชาชนที่ไดรับวัคซีนครบ 2 เข็มแลวจะเดินทางทองเที่ยว

 34% 26% 40%

 เพิ่มขึ้น ไมแนใจ เหมือนเดิม

ธุรกิจรานอาหารยังคงตองนั่งเวนระยะหาง หรือจํากัดจํานวนลูกคา

 59% 17% 24%

 เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมแนใจ

ธุรกิจสถานบันเทิงควรอนุญาตใหเปดได

 41% 25% 34%

 เห็นดวย ไมเห็นดวย ไมแนใจ  

ประชาชนยินดีที่จะไดรับการฉีด

วัคซีนสูตรผสม

30%
ยินดี แตตองเปนวัคซีน ชนิดเดียวกันเทานั้น 

26%
ไมยินดี

44%
ยินดี แมจะเปน วัคซีนตางชนิดกัน
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วันคลายวันสวรรคต ร.9 วันปยมหาราช วันรัฐธรรมนูญ วันสิ้นปวันพอแหงชาติ
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ภาพที่ 21  ดัชนีคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 4/2564  จําแนกตามภูมิภาค

ภาพที่  22  ดัชนีคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 4/2564  จําแนกตามประเภทธุรกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  2120  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

วันคลายวันสวรรคต ร.9 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร มีสถานการณทองเที่ยวในระดับตํ่า 
ใกลเคียงกัน (18-19) ผูประกอบการภาคตะวันตกคาดการณสถานการณทองเที่ยวตํ่าที่สุด (11)

วันปยมหาราช คาดวากรุงเทพมหานคร (25) สถานการณทองเที่ยวดีกวาภูมิภาคอื่น ภาคเหนือภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
มีสถานการณทองเที่ยวในระดับใกลเคียงกัน (22-23)  ผูประกอบการภาคตะวันตกคาดการณสถานการณทองเที่ยว ตํ่าที่สุด (10)

วนัพระบรมราชสมภพ ร.9 (วนัพอแหงชาต)ิ คาดวาภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง และกรงุเทพมหานคร สถานการณ 
ทองเที่ยวในระดับตํ่าใกลเคียงกัน (36-37) ภาคใตกับภาคตะวันออกใกลเคียงกัน สวนภาคตะวันตกผูประกอบการคาดการณสถานการณทอง 
เที่ยวตํ่าที่สุด (24)

วันรัฐธรรมนูญ คาดวาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร สถานการณทองเที่ยวในระดับตํ่าใกล 
เคียงกัน (39-40) ภาคใตกับภาคตะวันออกใกลเคียงกัน  สวนภาคตะวันตกผูประกอบการคาดการณสถานการณทองเที่ยวตํ่าที่สุด (24)

วันสิ้นป คาดวากรุงเทพมหานครคาดการณสถานการณทองเที่ยวดีกวาภูมิภาคอื่น (47) ภาคเหนือภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ มีสถานการณทองเที่ยวในระดับใกลเคียงกัน (44-45) ผูประกอบการภาคตะวันตกคาดการณสถานการณทองเที่ยวตํ่าที่สุด (36)

วันคลายวันสวรรคต ร.9 ธุรกิจรานอาหารมีสถานการณทองเที่ยวดีกวาธุรกิจประเภทอื่น (30) แตถือวาอยูในระดับตํ่าที่สุด รองลงมา 
คือ ธุรกิจที่พักแรมและรานขายของที่ระลึก (25)  ธุรกิจสถานบันเทิงคาดวายังไมสามารถเปดไดในเทศกาลวันหยุดนี้ (0)

วันปยมหาราช  ธุรกิจรานอาหารมีสถานการณทองเที่ยวดีกวาธุรกิจประเภทอื่น (35) แตถือวาอยูในระดับตํ่าที่สุด รองลงมาคือ บริการ 
ขนสง ธุรกิจที่พักแรมและรานขายของที่ระลึก (30) มีสถานการณทองเที่ยวในระดับใกลเคียงกัน สวนธุรกิจสถานบันเทิงคาดวาสถานการณ 
ทองเที่ยวตํ่าที่สุด (5)

วันพระบรมราชสมภพ ร.9 (วันพอแหงชาติ) ธุรกิจรานอาหารมีสถานการณทองเที่ยวดีกวาธุรกิจประเภทอื่น (55) แตถือวาอยูใน 
ระดับตํ่า รองลงมาคือ บริการขนสง ธุรกิจที่พักแรมและรานขายของที่ระลึก (45-46) คาดวาสถานการณทองเที่ยวอยูในระดับใกลเคียงกัน 
สวนธุรกิจสถานบันเทิงคาดวาสถานการณทองเที่ยวตํ่าที่สุด (8)

วันรัฐธรรมนูญ ธรุกจิรานอาหารมสีถานการณทองเทีย่วดกีวาธรุกจิประเภทอ่ืน (53) แตถอืวาอยูในระดบัตํา่ รองลงมาคอื บรกิารขนสง 
ธุรกิจที่พักแรมและรานขายของที่ระลึก (48) คาดวาสถานการณทองเที่ยวอยูในระดับใกลเคียงกัน สวนธุรกิจสถานบันเทิงคาดวาสถานการณ 
ทองเที่ยวตํ่าที่สุด (10)

วันสิ้นป รานขายของที่ระลึกมีสถานการณทองเที่ยวดีกวาธุรกิจประเภทอื่น (66) แตถือวาอยูในระดับตํ่า รองลงมาคือ ธุรกิจรานอาหาร 
(60)  บริการขนสงและธุรกิจที่พักแรมตามลําดับ (52-55) สวนธุรกิจสถานบันเทิงคาดวาสถานการณทองเที่ยวตํ่าที่สุด (12)

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
20,275
40,000

200,000 
280,447

-99.81
+100
+100
+100

-95.81

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

1,911,808

332,013
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

16,826.82

NA
NA
NA
NA
NA

p

p

p

p p

    หมายเหตุ :   p แทน คาคาดการณโดยผูวิจัย โดยใชทศนิยม 2 ตําแหนง
 - อัตราการเติบโตเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2563
      - การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ ภายใตสมมติฐานประเทศไทยสามารถเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติใน 10 จังหวัดทองเที่ยวหลักได   
   ภายในไตรมาส 4/2564 รายไดเฉลี่ยจากนักทองเที่ยวตางชาติคนละ 60,000 บาทตอคน

10 การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ 

9.1 การคาดการณสถานการณการทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 4/2564 จําแนกตามภูมิภาค

9.2 การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 4/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ

p

p

p

ในไตรมาส 3/2564 มกีารเดนิทางทองเท่ียวสาํหรบัชาวตางชาตท่ีิตองไดรบัการตรวจลงตรานกัทองเท่ียวประเภทพิเศษ (Special Tourist 
VISA : STV) 40,000 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 100 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2563 และคาดวาในไตรมาส 4/2564 จะมีชาวตางชาติเดินทาง 
เขาประเทศไทยประมาณ 200,000 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 100 คาดวาทั้งปชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทยประมาณ 280,477 คน ลดลง 
รอยละ 95.81 และมีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติทั้งปประมาณ 16,826.82 ลานบาท ทั้งนี้ตัวเลขคาดการณจํานวนนักทองเที่ยวเปนการ 
คาดการณภายใตสถานการณที่ไมปกติเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ที่กระทบตอสถานการณการทองเที่ยวใน 
ไตรมาสนี้
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ภาพที่ 21  ดัชนีคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 4/2564  จําแนกตามภูมิภาค

ภาพที่  22  ดัชนีคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 4/2564  จําแนกตามประเภทธุรกิจ

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  2120  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

วันคลายวันสวรรคต ร.9 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร มีสถานการณทองเที่ยวในระดับตํ่า 
ใกลเคียงกัน (18-19) ผูประกอบการภาคตะวันตกคาดการณสถานการณทองเที่ยวตํ่าที่สุด (11)

วันปยมหาราช คาดวากรุงเทพมหานคร (25) สถานการณทองเที่ยวดีกวาภูมิภาคอื่น ภาคเหนือภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
มีสถานการณทองเที่ยวในระดับใกลเคียงกัน (22-23)  ผูประกอบการภาคตะวันตกคาดการณสถานการณทองเที่ยว ตํ่าที่สุด (10)

วนัพระบรมราชสมภพ ร.9 (วนัพอแหงชาต)ิ คาดวาภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง และกรงุเทพมหานคร สถานการณ 
ทองเที่ยวในระดับตํ่าใกลเคียงกัน (36-37) ภาคใตกับภาคตะวันออกใกลเคียงกัน สวนภาคตะวันตกผูประกอบการคาดการณสถานการณทอง 
เที่ยวตํ่าที่สุด (24)

วันรัฐธรรมนูญ คาดวาภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร สถานการณทองเที่ยวในระดับตํ่าใกล 
เคียงกัน (39-40) ภาคใตกับภาคตะวันออกใกลเคียงกัน  สวนภาคตะวันตกผูประกอบการคาดการณสถานการณทองเที่ยวตํ่าที่สุด (24)

วันสิ้นป คาดวากรุงเทพมหานครคาดการณสถานการณทองเที่ยวดีกวาภูมิภาคอื่น (47) ภาคเหนือภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ มีสถานการณทองเที่ยวในระดับใกลเคียงกัน (44-45) ผูประกอบการภาคตะวันตกคาดการณสถานการณทองเที่ยวตํ่าที่สุด (36)

วันคลายวันสวรรคต ร.9 ธุรกิจรานอาหารมีสถานการณทองเที่ยวดีกวาธุรกิจประเภทอื่น (30) แตถือวาอยูในระดับตํ่าที่สุด รองลงมา 
คือ ธุรกิจที่พักแรมและรานขายของที่ระลึก (25)  ธุรกิจสถานบันเทิงคาดวายังไมสามารถเปดไดในเทศกาลวันหยุดนี้ (0)

วันปยมหาราช  ธุรกิจรานอาหารมีสถานการณทองเที่ยวดีกวาธุรกิจประเภทอื่น (35) แตถือวาอยูในระดับตํ่าที่สุด รองลงมาคือ บริการ 
ขนสง ธุรกิจที่พักแรมและรานขายของที่ระลึก (30) มีสถานการณทองเที่ยวในระดับใกลเคียงกัน สวนธุรกิจสถานบันเทิงคาดวาสถานการณ 
ทองเที่ยวตํ่าที่สุด (5)

วันพระบรมราชสมภพ ร.9 (วันพอแหงชาติ) ธุรกิจรานอาหารมีสถานการณทองเที่ยวดีกวาธุรกิจประเภทอื่น (55) แตถือวาอยูใน 
ระดับตํ่า รองลงมาคือ บริการขนสง ธุรกิจที่พักแรมและรานขายของที่ระลึก (45-46) คาดวาสถานการณทองเที่ยวอยูในระดับใกลเคียงกัน 
สวนธุรกิจสถานบันเทิงคาดวาสถานการณทองเที่ยวตํ่าที่สุด (8)

วนัรฐัธรรมนญู ธรุกจิรานอาหารมสีถานการณทองเทีย่วดกีวาธรุกจิประเภทอืน่ (53) แตถอืวาอยูในระดบัตํา่ รองลงมาคอื บรกิารขนสง 
ธุรกิจที่พักแรมและรานขายของที่ระลึก (48) คาดวาสถานการณทองเที่ยวอยูในระดับใกลเคียงกัน สวนธุรกิจสถานบันเทิงคาดวาสถานการณ 
ทองเที่ยวตํ่าที่สุด (10)

วันสิ้นป รานขายของที่ระลึกมีสถานการณทองเที่ยวดีกวาธุรกิจประเภทอื่น (66) แตถือวาอยูในระดับตํ่า รองลงมาคือ ธุรกิจรานอาหาร 
(60)  บริการขนสงและธุรกิจที่พักแรมตามลําดับ (52-55) สวนธุรกิจสถานบันเทิงคาดวาสถานการณทองเที่ยวตํ่าที่สุด (12)

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
20,275
40,000

200,000 
280,447

-99.81
+100
+100
+100

-95.81

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

1,911,808

332,013
NA
NA
NA
NA

NA
NA
NA
NA

16,826.82

NA
NA
NA
NA
NA

p

p

p

p p

    หมายเหตุ :   p แทน คาคาดการณโดยผูวิจัย โดยใชทศนิยม 2 ตําแหนง
 - อัตราการเติบโตเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2563
      - การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ ภายใตสมมติฐานประเทศไทยสามารถเปดรับนักทองเที่ยวตางชาติใน 10 จังหวัดทองเที่ยวหลักได   
   ภายในไตรมาส 4/2564 รายไดเฉลี่ยจากนักทองเที่ยวตางชาติคนละ 60,000 บาทตอคน

10 การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ 

9.1 การคาดการณสถานการณการทองเที่ยวชวงวันหยุด/เทศกาล ไตรมาส 4/2564 จําแนกตามภูมิภาค

9.2 การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาส 4/2564 จําแนกตามประเภทธุรกิจ

p

p

p

ในไตรมาส 3/2564 มกีารเดนิทางทองเทีย่วสาํหรบัชาวตางชาตทิีต่องไดรบัการตรวจลงตรานกัทองเท่ียวประเภทพิเศษ (Special Tourist 
VISA : STV) 40,000 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 100 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป 2563 และคาดวาในไตรมาส 4/2564 จะมีชาวตางชาติเดินทาง 
เขาประเทศไทยประมาณ 200,000 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 100 คาดวาทั้งปชาวตางชาติเดินทางเขาประเทศไทยประมาณ 280,477 คน ลดลง 
รอยละ 95.81 และมีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติทั้งปประมาณ 16,826.82 ลานบาท ทั้งนี้ตัวเลขคาดการณจํานวนนักทองเที่ยวเปนการ 
คาดการณภายใตสถานการณที่ไมปกติเนื่องจากสถานการณการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ที่กระทบตอสถานการณการทองเที่ยวใน 
ไตรมาสนี้



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  2322  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

ในไตรมาสนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งเปนการระบาดตอเนื่องจากการระบาดระลอก 2 รวมเปนระยะเวลากวา 9 เดือน 
(กลางเดือนธันวาคม-กันยายน) ในไตรมาสนี้มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุอินเดียซึ่งมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จน 
ไมสามารถควบคุมการแพรระบาดไวได เริ่มมีปญหาการขาดแคลนเตียงสําหรับรองรับผูปวยที่มีอาการรุนแรงและอาการวิกฤต จนรัฐบาลตอง 
ประกาศ “ลอ็กดาวน” และ “เคอรฟว” สงผลใหสถานการณทองเทีย่วแยลงกวาไตรมาส 2 และแยทีสุ่ดอยางทีไ่มเคยเกิดขึน้มากอน  ผลกระทบ 
จากการแพรระบาดและการประกาศ “ล็อกดาวน” สงผลใหในไตรมาสนี้มีสถานประกอบการที่เปดบริการตามปกติเพียงรอยละ 51 เทานั้น 
(ไตรมาส 2 เปดบริการปกติรอยละ 58) และมีสถานประกอบการปดถาวรรอยละ 5 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ดานการจางงานพบวาใน 
ไตรมาสนี้สถานประกอบการมีการลดจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 โดยรอยละ 84 ของสถานประกอบการมีพนักงานเหลืออยูไมถึงครึ่ง 
ในภาพรวมในไตรมาสนี้มีแรงงานในภาคบริการหรือภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเหลืออยูในระบบประมาณ รอยละ 29 เทานั้น (เมื่อเทียบกับ 
กอนเกิดวิกฤตโควิด-19) นั่นหมายความวา มีแรงงานที่ออกจากระบบไปมากถึง รอยละ 71 หรือ ประมาณ 3,053,000 คน ดานรายไดของ 
สถานประกอบการพบวา รอยละ 54 ของสถานประกอบการไมมีรายไดเขามาเลย โดยสถานบนัเทงิ รอยละ 100 สวนสนกุและธมีพารค รอยละ 94  
บริษัทนําเที่ยว รอยละ 93 ธุรกิจนวดและสปา รอยละ 86 ธุรกิจบริการขนสงนักทองเที่ยว รอยละ 68 ไมมีรายไดเขามาเลย อยางไรก็ตาม ใน 
ไตรมาสนี้ ธุรกิจขนสงนักทองเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม และรานขายของฝากของที่ระลึก มีรายไดดีขึ้นกวาไตรมาส 2เนื่องจากในไตรมาสนี้ เปนชวง 
ลอ็กดาวน ประชาชนมกีารสัง่ซือ้สนิคาออนไลนเพิม่มากขึน้ รานขายของฝากของทีร่ะลึกจึงมียอดขายจากการขายออนไลนเพิม่ขึน้จากไตรมาส 2 
สวนธุรกิจที่พักแรมไดรับปจจัยบวกจากโครงการ “ภูเก็ตแซนดบ็อกซ” และ “สมุยพลัสโมเดล” การจอง Hospitel และการจองที่พักเพื่อกักตัว 
ของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพิม่ขึน้จากการระบาดทีห่นกักวาไตรมาสอืน่ ๆ  สวนธรุกจิขนสงนกัทองเทีย่วไดรบัปจจยับวกจากโครงการ 
“ภูเก็ตแซนดบ็อกซ” และ “สมุยพลัสโมเดล” เชนเดียวกัน ในไตรมาสนี้มีธุรกิจโรงแรม/ที่พัก เปดใหบริการประมาณรอยละ 82 มีอัตราการ 
เขาพักเฉลี่ยประมาณรอยละ 18 ซึ่งเปนสัดสวนที่ดีขึ้นกวาไตรมาส 2 และโรงแรมที่เปดในไตรมาสนี้สวนใหญเปนโรงแรมขนาดกลาง มีอัตราการ 
เขาพักเฉลี่ยรอยละ 17 สวนโรงแรมขนาดใหญที่เปดทําการในไตรมาสนี้มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 30 โรงแรมในภาคตะวันออกมีอัตราการ 
เขาพักสูงที่สุด รอยละ 26 เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกหลายแหงมีการกักตัวพนักงาน หามเดินทางขาม 
เขตจังหวัด ทางโรงงานจึงมีการเชาโรงแรมใหพนักงานบางสวนใชพักอาศัยในชวงที่มีการจํากัดบริเวนและเสนทางการเดินทาง รองลงมาคือ 
โรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 22 เนื่องจากมีจังหวัดสีแดงนอยกวาภูมิภาคอื่นประชาชนเดินทางขามจังหวัดไดบาง สวนภาคใตมี 
อัตราการเขาพักตํ่าที่สุด รอยละ 12 นอกจากนี้พบวา รอยละ 77 ของธุรกิจที่พักแรม มีการจางงานไมเกินครึ่งหนึ่งจากที่เคยจางงานกอนการ 
เกิดวิกฤตโควิด-19  ดานความตองการของผูประกอบการเกี่ยวกับความชวยเหลือจากภาครัฐ  พบวาผูประกอบการธุรกิจที่พักแรมตองการให 
ภาครัฐชวยเหลือมากที่สุดในเรื่อง Co-Pay คาจางใหแกพนักงานเปนเวลา 3 เดือน สวนธุรกิจขนสงนักทองเที่ยวตองการใหภาครัฐชวยจัดตั้ง 
กองทุนฟนฟูสถานประกอบการดานการทองเที่ยวและบริการ ธุรกิจรานอาหาร รานขายของฝาก/ของที่ระลึก บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจสปาและ 
นวดแผนไทย ตองการใหภาครัฐชวยใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่าเพื่อนํามาใชในการ Restart ธุรกิจมากที่สุด 

ความคดิเหน็ของผูประกอบการและประชาชนเกีย่วกบันโยบายดานการทองเทีย่ว พบวาผูประกอบการและประชาชนสวนใหญสนบัสนนุ 
การดําเนินนโยบายภูเก็ตแซนดบ็อกซของรัฐบาล คิดเปนรอยละ 90 รอยละ 40 ตามลําดับ ผูประกอบการ รอยละ 83  เห็นดวยที่จะใหมีการ 
เปดเมืองอื่น ๆ ในระยะตอไป และรอยละ 52 เห็นดวยกับการตั้งเปาหมายที่จะเปดประเทศภายใน 120 วัน  ผูประกอบการและประชาชน 
สวนใหญเห็นวาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปดประเทศและเวลาที่เหมาะสมของโครงการ "ทัวรเที่ยวไทย" และ “เราเที่ยวดวยกัน เฟส 3” 
คือ เมื่อประชาชนไดรับการฉีดวัคซีนครบเข็ม 2 มากกวา 70 เปอรเซนตของประชากรทั้งประเทศเปนที่เรียบรอยแลว

บทสรุป

 เตรียมศูนยพักคอยในชุมชนหรือโรงพยาบาลสนามสําหรับผูปวยกลุมสีเขียว ท่ีตรวจ ATK และพบวาตัวเองติดเชื้อโควิด-19 แตไมมี 
 สถานที่กักตัว สามารถแยกตัวออกมากักตัวจากครอบครัวได โดยใหผูนําชุมชน อสม  และทหารชวยกันดูแลอํานวยความสะดวก 
2. พัฒนาเรื่องฐานขอมูลเพื่อการบูรณาการความชวยเหลือระหวางภาคสวนตาง ๆ เชน เรื่องการจัดหาเตียงรักษาผูปวยกลุมสีเหลือง 

และสีแดง การนําสงผูปวยกลุมสีเหลืองไปโรงพยาบาล เพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอนและสามารถชวยเหลือไดทันทวงที
3. จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
4. รณรงคการสรางจิตสํานึกในการดูแลปองกันตัวเองและปองกันการแพรเชื้อสูคนอื่น เชน
 ผูที่ตรวจ ATK  พบวาตัวเองติดเชื้อควรแจงเจาหนาที่สาธารณสุขประจําทองถิ่น เพื่อดูแลและแยกตัวออกจากครอบครัว และชุมชน 
 ทันที  
 การรณรงคเรือ่งการสวมหนากากอนามยัเมือ่พดูคยุกบัคนอ่ืน การมเีจลแอลกอฮอลพกตดิตวัเมือ่ออกนอกบาน โดยเฉพาะเดก็นกัเรียน 
 ควรมีเจลแอลกอฮอลแขวนคอไปโรงเรียนทุกคน
5. ใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนหรือยารักษาโรคโควิด-19 ภายในประเทศ เนื่องจากโรคนี้ยังอยูในโลกนี้อีกนาน ถาหาก 

มกีารกลายพนัธุไปเรือ่ย ๆ วคัซนีกต็องมกีารพฒันาเพือ่สูกบัสายพนัธุใหมไปเรือ่ย ๆ ดงันัน้ จาํเปนตองสงเสริมบคุคลากรทีม่คีวามรูความสามารถ 
ในการผลิตวัคซีนหรือยารักษาโรคนี้ไดเองภายในประเทศ

นโยบายดานการทองเที่ยว

6. เรงฉีดวัคซีนในจังหวัดที่มีแผนเปดใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาทองเที่ยว ใหประชาชนไดรับวัคซีนเข็ม 2 มากกวา รอยละ 80 ของ 
ประชากรทั้งจังหวัด

7. อนญุาตใหรานอาหารและสถานบันเทงิทีเ่ปนสถานทีเ่ปด(Open Air) ในจังหวัดทีม่แีผนเปดใหนักทองเทีย่วตางชาตเิขามาทองเทีย่ว 
เปดบริการไดปกติ และอนุญาตใหขายแอลกอฮอลได

8. ลดขัน้ตอนและลดคาใชจายในการตรวจหาเชือ้โควิด-19 สาํหรับนกัทองเท่ียวตางชาต ิ โดยใหนักทองเที่ยวที่เพิ่งเขา Check In ตรวจ 
ATK ตอหนาเจาหนาที่ประจําโรงแรม เมื่อเขาพักในโรงแรมและบันทึกขอมูลผาน Application ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ 
Monitor เรื่องการติดเชื้อของนักทองเที่ยวตอไป (ควรแจกชุดตรวจ ATK ใหทุกโรงแรม )

9. เพิม่มาตรการในการดูแลความปลอดภยัในชวีติและทรัพยสนิของนกัทองเท่ียวใหมากข้ึน

นโยบายดานเศรษฐกิจ

10. กําหนดนโยบายการเงินกรณีพเิศษแกผูประกอบการหรือสถานประกอบการท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการทองเทีย่วในพ้ืนทีท่ี่คาดวาจะสามารถ 
ฟนตวัทางธรุกจิไดเรว็ เชน กรุงเทพมหานคร สมุย  หัวหิน ชะอํา ภูเก็ต กระบี่บางพื้นที่ พังงาบางพื้นที่ เชียงใหม ชลบุรี  เชน

 ชวยจายคาจางใหแกพนักงานโรงแรม เปนเวลา 3 เดือน 
 สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า  
 ลดอัตราดอกเบี้ย
 พักการชําระหนี้ไปอีก 6 เดือน
 ขยายระยะเวลาชําระหนี้ใหยาวออกไปและใหกูเพิ่ม
11. จดัตัง้กองทนุฟนฟู และพฒันาสถานประกอบการดานการทองเทีย่วและบรกิาร
12. สงเสรมิการคาผานระบบออนไลน โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา Platform รานคาออนไลนในแตละจังหวัดใหแก พอคา แมคา 

เกษตรกร ที่ไมสามารถออกมาคาขายไดแตสามารถขายออนไลนได 
13. จดัสรรงบประมาณเพือ่สรางงานใหประชาชน เนื่องจากไตรมาสนี้พบวาประชาชนออกจากแรงงานภาคบริการไปทํางานดานอื่นเปน 

จํานวนมาก สงผลตอหนี้ครัวเรือนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้นภาครัฐควรใหความสําคัญในการสรางงานใหแกประชาชน  เชน  
 สรางงานประเภท Rider ใหแกประชาชนหรอืบณัฑติทีต่กงานและมยีานพาหนะเปนของตวัเอง โดยรฐับาลจดัสรรงบประมาณคาขนสงให 
 แกประชาชนผูซือ้สนิคาผานระบบออนไลน โดยพัฒนา Platform ดานโลจสิตกิส เช่ือมโยงกบั Platform รานคาออนไลนในแตละจงัหวดั 
 จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหแก อบต. หรือสวนทองถิ่นตาง ๆ หนวยละ 400,000 บาท โดยใหอบต. 
 หรือสวนทองถิ่นนั้น ๆ ทําการสํารวจความตองการของประชาชน เพื่อจัดตั้งกลุมรับผิดชอบในการบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 แกประชาชนตอไป
 จางงานบัณฑิตที่จบการศึกษาดานการเกษตร เพื่อใหความรูดานการเกษตรสมัยใหมแกเกษตรกร
 จัดสรรงบประมาณใหแกกลุมเกตรกรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ

11 ขอเสนอแนะ  

11.1 ขอเสนอแนะตอภาครัฐ

นโยบายดานการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19

1. เตรียมความพรอมใหประชาชนใชชีวิตอยูกับโรคโควิด-19 โดยการจัดหาอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหประชาชน 
ปองกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ไดเต็มที่ เชน 

 แจกชุดตรวจโควิด-19 ดวยตัวเอง(ATK) แจกยาฟาวิพิราเวีย จัดหาวัคซีนใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนและสามารถ 
 Walk in ไดทันทีที่ตองการฉีด



ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564 I  2322  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

ในไตรมาสนี้การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ซึ่งเปนการระบาดตอเนื่องจากการระบาดระลอก 2 รวมเปนระยะเวลากวา 9 เดือน 
(กลางเดือนธันวาคม-กันยายน) ในไตรมาสนี้มีการแพรระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุอินเดียซึ่งมีอัตราการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว จน 
ไมสามารถควบคุมการแพรระบาดไวได เริ่มมีปญหาการขาดแคลนเตียงสําหรับรองรับผูปวยที่มีอาการรุนแรงและอาการวิกฤต จนรัฐบาลตอง 
ประกาศ “ลอ็กดาวน” และ “เคอรฟว” สงผลใหสถานการณทองเทีย่วแยลงกวาไตรมาส 2 และแยทีสุ่ดอยางทีไ่มเคยเกิดขึน้มากอน  ผลกระทบ 
จากการแพรระบาดและการประกาศ “ล็อกดาวน” สงผลใหในไตรมาสนี้มีสถานประกอบการที่เปดบริการตามปกติเพียงรอยละ 51 เทานั้น 
(ไตรมาส 2 เปดบริการปกติรอยละ 58) และมีสถานประกอบการปดถาวรรอยละ 5 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผานมา ดานการจางงานพบวาใน 
ไตรมาสนี้สถานประกอบการมีการลดจํานวนพนักงานเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 โดยรอยละ 84 ของสถานประกอบการมีพนักงานเหลืออยูไมถึงครึ่ง 
ในภาพรวมในไตรมาสนี้มีแรงงานในภาคบริการหรือภาคอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเหลืออยูในระบบประมาณ รอยละ 29 เทานั้น (เมื่อเทียบกับ 
กอนเกิดวิกฤตโควิด-19) นั่นหมายความวา มีแรงงานที่ออกจากระบบไปมากถึง รอยละ 71 หรือ ประมาณ 3,053,000 คน ดานรายไดของ 
สถานประกอบการพบวา รอยละ 54 ของสถานประกอบการไมมีรายไดเขามาเลย โดยสถานบนัเทงิ รอยละ 100 สวนสนกุและธมีพารค รอยละ 94  
บริษัทนําเที่ยว รอยละ 93 ธุรกิจนวดและสปา รอยละ 86 ธุรกิจบริการขนสงนักทองเที่ยว รอยละ 68 ไมมีรายไดเขามาเลย อยางไรก็ตาม ใน 
ไตรมาสนี้ ธุรกิจขนสงนักทองเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม และรานขายของฝากของที่ระลึก มีรายไดดีขึ้นกวาไตรมาส 2เนื่องจากในไตรมาสนี้ เปนชวง 
ลอ็กดาวน ประชาชนมกีารส่ังซือ้สินคาออนไลนเพิม่มากขึน้ รานขายของฝากของทีร่ะลกึจึงมียอดขายจากการขายออนไลนเพิม่ขึน้จากไตรมาส 2 
สวนธุรกิจที่พักแรมไดรับปจจัยบวกจากโครงการ “ภูเก็ตแซนดบ็อกซ” และ “สมุยพลัสโมเดล” การจอง Hospitel และการจองที่พักเพื่อกักตัว 
ของพนกังานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเพิม่ขึน้จากการระบาดทีห่นกักวาไตรมาสอืน่ ๆ  สวนธรุกจิขนสงนกัทองเทีย่วไดรบัปจจยับวกจากโครงการ 
“ภูเก็ตแซนดบ็อกซ” และ “สมุยพลัสโมเดล” เชนเดียวกัน ในไตรมาสนี้มีธุรกิจโรงแรม/ที่พัก เปดใหบริการประมาณรอยละ 82 มีอัตราการ 
เขาพักเฉลี่ยประมาณรอยละ 18 ซึ่งเปนสัดสวนที่ดีขึ้นกวาไตรมาส 2 และโรงแรมที่เปดในไตรมาสนี้สวนใหญเปนโรงแรมขนาดกลาง มีอัตราการ 
เขาพักเฉลี่ยรอยละ 17 สวนโรงแรมขนาดใหญที่เปดทําการในไตรมาสนี้มีอัตราการเขาพักเฉลี่ยรอยละ 30 โรงแรมในภาคตะวันออกมีอัตราการ 
เขาพักสูงที่สุด รอยละ 26 เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกหลายแหงมีการกักตัวพนักงาน หามเดินทางขาม 
เขตจังหวัด ทางโรงงานจึงมีการเชาโรงแรมใหพนักงานบางสวนใชพักอาศัยในชวงที่มีการจํากัดบริเวนและเสนทางการเดินทาง รองลงมาคือ 
โรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 22 เนื่องจากมีจังหวัดสีแดงนอยกวาภูมิภาคอื่นประชาชนเดินทางขามจังหวัดไดบาง สวนภาคใตมี 
อัตราการเขาพักตํ่าที่สุด รอยละ 12 นอกจากนี้พบวา รอยละ 77 ของธุรกิจที่พักแรม มีการจางงานไมเกินครึ่งหนึ่งจากที่เคยจางงานกอนการ 
เกิดวิกฤตโควิด-19  ดานความตองการของผูประกอบการเกี่ยวกับความชวยเหลือจากภาครัฐ  พบวาผูประกอบการธุรกิจที่พักแรมตองการให 
ภาครัฐชวยเหลือมากที่สุดในเรื่อง Co-Pay คาจางใหแกพนักงานเปนเวลา 3 เดือน สวนธุรกิจขนสงนักทองเที่ยวตองการใหภาครัฐชวยจัดตั้ง 
กองทุนฟนฟูสถานประกอบการดานการทองเที่ยวและบริการ ธุรกิจรานอาหาร รานขายของฝาก/ของที่ระลึก บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจสปาและ 
นวดแผนไทย ตองการใหภาครัฐชวยใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่าเพื่อนํามาใชในการ Restart ธุรกิจมากที่สุด 

ความคิดเหน็ของผูประกอบการและประชาชนเกีย่วกบันโยบายดานการทองเทีย่ว พบวาผูประกอบการและประชาชนสวนใหญสนบัสนนุ 
การดําเนินนโยบายภูเก็ตแซนดบ็อกซของรัฐบาล คิดเปนรอยละ 90 รอยละ 40 ตามลําดับ ผูประกอบการ รอยละ 83  เห็นดวยที่จะใหมีการ 
เปดเมืองอื่น ๆ ในระยะตอไป และรอยละ 52 เห็นดวยกับการตั้งเปาหมายที่จะเปดประเทศภายใน 120 วัน  ผูประกอบการและประชาชน 
สวนใหญเห็นวาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปดประเทศและเวลาที่เหมาะสมของโครงการ "ทัวรเที่ยวไทย" และ “เราเที่ยวดวยกัน เฟส 3” 
คือ เมื่อประชาชนไดรับการฉีดวัคซีนครบเข็ม 2 มากกวา 70 เปอรเซนตของประชากรทั้งประเทศเปนที่เรียบรอยแลว

บทสรุป

 เตรียมศูนยพักคอยในชุมชนหรือโรงพยาบาลสนามสําหรับผูปวยกลุมสีเขียว ที่ตรวจ ATK และพบวาตัวเองติดเชื้อโควิด-19 แตไมมี 
 สถานที่กักตัว สามารถแยกตัวออกมากักตัวจากครอบครัวได โดยใหผูนําชุมชน อสม  และทหารชวยกันดูแลอํานวยความสะดวก 
2. พัฒนาเรื่องฐานขอมูลเพื่อการบูรณาการความชวยเหลือระหวางภาคสวนตาง ๆ เชน เรื่องการจัดหาเตียงรักษาผูปวยกลุมสีเหลือง 

และสีแดง การนําสงผูปวยกลุมสีเหลืองไปโรงพยาบาล เพื่อไมใหเกิดความซํ้าซอนและสามารถชวยเหลือไดทันทวงที
3. จัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน
4. รณรงคการสรางจิตสํานึกในการดูแลปองกันตัวเองและปองกันการแพรเชื้อสูคนอื่น เชน
 ผูที่ตรวจ ATK  พบวาตัวเองติดเชื้อควรแจงเจาหนาที่สาธารณสุขประจําทองถิ่น เพื่อดูแลและแยกตัวออกจากครอบครัว และชุมชน 
 ทันที  
 การรณรงคเรือ่งการสวมหนากากอนามยัเมือ่พดูคยุกบัคนอืน่ การมเีจลแอลกอฮอลพกตดิตวัเมือ่ออกนอกบาน โดยเฉพาะเด็กนกัเรยีน 
 ควรมีเจลแอลกอฮอลแขวนคอไปโรงเรียนทุกคน
5. ใหความสําคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนหรือยารักษาโรคโควิด-19 ภายในประเทศ เนื่องจากโรคนี้ยังอยูในโลกนี้อีกนาน ถาหาก 

มกีารกลายพนัธุไปเรือ่ย ๆ วคัซนีกต็องมกีารพฒันาเพือ่สูกบัสายพนัธุใหมไปเรือ่ย ๆ ดงันัน้ จาํเปนตองสงเสริมบคุคลากรทีม่คีวามรูความสามารถ 
ในการผลิตวัคซีนหรือยารักษาโรคนี้ไดเองภายในประเทศ

นโยบายดานการทองเที่ยว

6. เรงฉีดวัคซีนในจังหวัดที่มีแผนเปดใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาทองเที่ยว ใหประชาชนไดรับวัคซีนเข็ม 2 มากกวา รอยละ 80 ของ 
ประชากรทั้งจังหวัด

7. อนญุาตใหรานอาหารและสถานบันเทงิทีเ่ปนสถานทีเ่ปด(Open Air) ในจังหวัดทีม่แีผนเปดใหนักทองเทีย่วตางชาตเิขามาทองเทีย่ว 
เปดบริการไดปกติ และอนุญาตใหขายแอลกอฮอลได

8. ลดขัน้ตอนและลดคาใชจายในการตรวจหาเชือ้โควิด-19 สาํหรับนกัทองเท่ียวตางชาต ิ โดยใหนักทองเที่ยวที่เพิ่งเขา Check In ตรวจ 
ATK ตอหนาเจาหนาที่ประจําโรงแรม เมื่อเขาพักในโรงแรมและบันทึกขอมูลผาน Application ของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพื่อ 
Monitor เรื่องการติดเชื้อของนักทองเที่ยวตอไป (ควรแจกชุดตรวจ ATK ใหทุกโรงแรม )

9. เพิม่มาตรการในการดูแลความปลอดภยัในชวีติและทรัพยสนิของนกัทองเท่ียวใหมากข้ึน

นโยบายดานเศรษฐกิจ

10. กําหนดนโยบายการเงนิกรณพีเิศษแกผูประกอบการหรอืสถานประกอบการท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการทองเท่ียวในพืน้ทีท่ี่คาดวาจะสามารถ 
ฟนตวัทางธรุกจิไดเรว็ เชน กรุงเทพมหานคร สมุย  หัวหิน ชะอํา ภูเก็ต กระบี่บางพื้นที่ พังงาบางพื้นที่ เชียงใหม ชลบุรี  เชน

 ชวยจายคาจางใหแกพนักงานโรงแรม เปนเวลา 3 เดือน 
 สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า  
 ลดอัตราดอกเบี้ย
 พักการชําระหนี้ไปอีก 6 เดือน
 ขยายระยะเวลาชําระหนี้ใหยาวออกไปและใหกูเพิ่ม
11. จดัตัง้กองทุนฟนฟู และพฒันาสถานประกอบการดานการทองเทีย่วและบรกิาร
12. สงเสรมิการคาผานระบบออนไลน โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา Platform รานคาออนไลนในแตละจังหวัดใหแก พอคา แมคา 

เกษตรกร ที่ไมสามารถออกมาคาขายไดแตสามารถขายออนไลนได 
13. จดัสรรงบประมาณเพือ่สรางงานใหประชาชน เนื่องจากไตรมาสนี้พบวาประชาชนออกจากแรงงานภาคบริการไปทํางานดานอื่นเปน 

จํานวนมาก สงผลตอหนี้ครัวเรือนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ดังนั้นภาครัฐควรใหความสําคัญในการสรางงานใหแกประชาชน  เชน  
 สรางงานประเภท Rider ใหแกประชาชนหรอืบณัฑติทีต่กงานและมยีานพาหนะเปนของตวัเอง โดยรฐับาลจดัสรรงบประมาณคาขนสงให 
 แกประชาชนผูซือ้สนิคาผานระบบออนไลน โดยพัฒนา Platform ดานโลจสิตกิส เช่ือมโยงกบั Platform รานคาออนไลนในแตละจงัหวดั 
 จัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรใหแก อบต. หรือสวนทองถิ่นตาง ๆ หนวยละ 400,000 บาท โดยใหอบต. 
 หรือสวนทองถิ่นนั้น ๆ ทําการสํารวจความตองการของประชาชน เพื่อจัดตั้งกลุมรับผิดชอบในการบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 
 แกประชาชนตอไป
 จางงานบัณฑิตที่จบการศึกษาดานการเกษตร เพื่อใหความรูดานการเกษตรสมัยใหมแกเกษตรกร
 จัดสรรงบประมาณใหแกกลุมเกตรกรเพื่อพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ

11 ขอเสนอแนะ  

11.1 ขอเสนอแนะตอภาครัฐ

นโยบายดานการควบคุมการแพรระบาดของโรคโควิด-19

1. เตรียมความพรอมใหประชาชนใชชีวิตอยูกับโรคโควิด-19 โดยการจัดหาอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อใหประชาชน 
ปองกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ไดเต็มที่ เชน 

 แจกชุดตรวจโควิด-19 ดวยตัวเอง(ATK) แจกยาฟาวิพิราเวีย จัดหาวัคซีนใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนและสามารถ 
 Walk in ไดทันทีที่ตองการฉีด



24  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

ผูที่สนใจสามารถติดตามขาวสารโครงการไดที่เวปไซต www.thailandtourismcouncil.org
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.) E-mail: Info@thailandtourismcouncil.org

ดัชนีความเช่ือม่ันผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยคํานวณจากผลการสํารวจตัวแทนผูประกอบการเอกชนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
โดยเปนการสํารวจรายไตรมาส และรายป เพื่อประโยชนตอผูประกอบการและผูวางแผนนโยบายในการสรุปผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจ 
การทองเที่ยวในประเทศไทยยังแยกไดตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ 

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

• ทานประเมินผลการประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสนี้ อยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปทั่วๆ ไป
• ทานคาดวาผลประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสหนา จะเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปทั่วๆ 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

นอกจากน้ียงัมีคาํถามปลายเปดเพือ่ใหผูประกอบการไดแสดงความคดิเหน็ตอสถานการณการทองเทีย่วเพือ่นํามาประกอบการวิเคราะหขอมลูอกีดวย
สาํหรบัการสาํรวจความเชือ่มัน่ผูประกอบการในไตรมาสท่ี 3 ป 2564 น้ี ดําเนนิการสาํรวจระหวางวันท่ี 15 สงิหาคม - 5 กันยายน 2564 มีตวัแทน 

ผูประกอบการเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวตอบแบบสอบถามทั้งหมด 740 ราย สวนการสํารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทย มีผูตอบแบบ 
สอบถามเปนประชาชนทั่วไปทั้งหมด 1,540  ราย

11.2 ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ

1. ใหความสาํคญักบัการลดความเสีย่ง เลีย่งสมัผัสเงินสด เนือ่งจากการสัมผสัธนบตัรเปนอีกหนึง่พฤตกิรรมเสีย่งทีทํ่าใหเกิดโอกาสตดิเช้ือ 
ไวรสัโควดิ-19 ได  ดงันัน้ผูประกอบการควรจดัทาํระบบการจายเงนิท่ีไมตองสัมผัสและไมตองเตรียมเร่ืองเงนิทอน เชน การจายผานแอปธนาคาร  
ดวย QR-Code จายเงินผานบริการ Prompt-Pay (พรอมเพย)

2. ธรุกจิรานอาหาร  รานขายของฝาก/ของทีร่ะลกึ เพิม่ชองทางการขายสนิคาดวยการขายออนไลน 
 หาความรูเพิ่มเติมดานการตลาดออนไลน   
 ผานการถายทอดความรูของผูเชี่ยวชาญดานการใช Social Marketing
 เขารวมการอบรมการใหความรูการทําตลาดออนไลนทางการทองเที่ยวโดยเฉพาะ
 หาประสบการณจากผูประกอบการรุนใหม ๆ ที่มีการ ใช Social Media และเทคโนโลยีตาง ๆ ในการทําตลาด 
3. บรษิทัทวัร ทําแพค็เกจทวัรเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาดทีไ่มอยากเดินทางเปนกลุมใหญ  เนื่องจากสถานการณการแพร 

ระบาดของโรคโควิด-19 จะทําใหการทองเที่ยวเปลี่ยนไป จากการทองเที่ยวแบบเดิมที่มากันเปนกรุป 50-60 คน และชอบทองเที่ยวยังแหลง 
ทองเทีย่วยอดนยิมทีม่นีกัทองเทีย่วจาํนวนมาก จากนีจ้ะเปลีย่นแปลงไปเปนการเดินทางเปนกลุมเล็ก ๆ และตองการความเปนสวนตัว และความ 
ปลอดภัยตอสมาชิกที่รวมเดินทาง ซึ่งสวนใหญจะเปนการเที่ยวแบบครอบครัว  ดังนั้นควรหันมาใหความสําคัญกับการทองเที่ยวชุมชนมากขึ้น

4. สวนสนกุและธมีพารค ควรจดัทาํโปรแกรมการทองเทีย่วหรือการจดักจิกรรมเปนรอบ ๆ   ทีมี่จาํนวนสมาชกินอยลง  
5. ใชชองทางสือ่โซเชยีลในการโปรโมทสินคาบนโลกออนไลน เพือ่ใหนักทองเทีย่วเขาถงึสินคาและบริการไดงายขึน้ ผานแพลทฟอรม 

ใหม ๆ ทีม่ฟีรบีนโลกออนไลน 



24  I ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 3 ป 2564

ผูที่สนใจสามารถติดตามขาวสารโครงการไดที่เวปไซต www.thailandtourismcouncil.org
สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สทท.) E-mail: Info@thailandtourismcouncil.org

ดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทยคํานวณจากผลการสํารวจตัวแทนผูประกอบการเอกชนเกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
โดยเปนการสํารวจรายไตรมาส และรายป เพื่อประโยชนตอผูประกอบการและผูวางแผนนโยบายในการสรุปผลสํารวจดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบธุรกิจ 
การทองเที่ยวในประเทศไทยยังแยกไดตามภูมิภาค และประเภทธุรกิจ 

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

• ทานประเมินผลการประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสนี้ อยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปทั่วๆ ไป
• ทานคาดวาผลประกอบการในธุรกิจของทานในไตรมาสหนา จะเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับชวงระยะเวลาเดียวกันของปทั่วๆ 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

นอกจากนีย้งัมีคาํถามปลายเปดเพือ่ใหผูประกอบการไดแสดงความคิดเหน็ตอสถานการณการทองเท่ียวเพือ่นํามาประกอบการวิเคราะหขอมลูอกีดวย
สาํหรบัการสาํรวจความเชือ่มัน่ผูประกอบการในไตรมาสที ่3 ป 2564 นี ้ดําเนนิการสํารวจระหวางวันท่ี 15 สิงหาคม - 5 กนัยายน 2564 มีตวัแทน 

ผูประกอบการเอกชนที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวตอบแบบสอบถามทั้งหมด 740 ราย สวนการสํารวจความคิดเห็นนักทองเที่ยวชาวไทย มีผูตอบแบบ 
สอบถามเปนประชาชนทั่วไปทั้งหมด 1,540  ราย

11.2 ขอเสนอแนะตอผูประกอบการ

1. ใหความสําคญักบัการลดความเสีย่ง เลีย่งสัมผัสเงนิสด เนือ่งจากการสัมผสัธนบัตรเปนอกีหนึง่พฤติกรรมเสีย่งทีทํ่าใหเกิดโอกาสตดิเช้ือ 
ไวรสัโควิด-19 ได  ดงันัน้ผูประกอบการควรจดัทําระบบการจายเงนิท่ีไมตองสัมผัสและไมตองเตรยีมเรือ่งเงนิทอน เชน การจายผานแอปธนาคาร  
ดวย QR-Code จายเงินผานบริการ Prompt-Pay (พรอมเพย)

2. ธรุกจิรานอาหาร  รานขายของฝาก/ของทีร่ะลึก เพิม่ชองทางการขายสนิคาดวยการขายออนไลน 
 หาความรูเพิ่มเติมดานการตลาดออนไลน   
 ผานการถายทอดความรูของผูเชี่ยวชาญดานการใช Social Marketing
 เขารวมการอบรมการใหความรูการทําตลาดออนไลนทางการทองเที่ยวโดยเฉพาะ
 หาประสบการณจากผูประกอบการรุนใหม ๆ ที่มีการ ใช Social Media และเทคโนโลยีตาง ๆ ในการทําตลาด 
3. บรษิทัทวัร ทําแพค็เกจทวัรเพือ่ตอบสนองความตองการของตลาดทีไ่มอยากเดนิทางเปนกลุมใหญ  เนื่องจากสถานการณการแพร 

ระบาดของโรคโควิด-19 จะทําใหการทองเที่ยวเปลี่ยนไป จากการทองเที่ยวแบบเดิมที่มากันเปนกรุป 50-60 คน และชอบทองเที่ยวยังแหลง 
ทองเทีย่วยอดนยิมท่ีมีนกัทองเท่ียวจาํนวนมาก จากนีจ้ะเปลีย่นแปลงไปเปนการเดินทางเปนกลุมเลก็ ๆ และตองการความเปนสวนตัว และความ 
ปลอดภัยตอสมาชิกที่รวมเดินทาง ซึ่งสวนใหญจะเปนการเที่ยวแบบครอบครัว  ดังนั้นควรหันมาใหความสําคัญกับการทองเที่ยวชุมชนมากขึ้น

4. สวนสนกุและธมีพารค ควรจดัทาํโปรแกรมการทองเทีย่วหรือการจดักจิกรรมเปนรอบ ๆ   ทีม่จีาํนวนสมาชิกนอยลง  
5. ใชชองทางส่ือโซเชยีลในการโปรโมทสินคาบนโลกออนไลน เพือ่ใหนักทองเทีย่วเขาถึงสนิคาและบริการไดงายข้ึน ผานแพลทฟอรม 

ใหม ๆ ทีมี่ฟรบีนโลกออนไลน 

TOURISM SITUATION AND FORECAST OF 

TOURISTS’ BEHAVIOR AND CONFIDENCE

INDEX OF THAILAND’S TOURISM INDUSTRY

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

การศึกษาแบงออกเปน 11 สวน ไดแก
 1.  ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสนี้   
2.  ภาพรวมสถานการณทั่วไปและสถานการณทางเศรษฐกิจที่สงผลตอการทองเที่ยวในไตรมาสหนา 
3.  ผลการสํารวจความเชื่อมั่นของผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในประเทศไทย
4.  การประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาสนี้
5. ความตองการของผูประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับความชวยเหลือจากภาครัฐ
6. ความคิดเห็นของผูประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับนโยบายดานการทองเที่ยว 
7.  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยดานการทองเที่ยวในไตรมาส 4/2564
8.  ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปรับตัวใชชีวิตอยูกับโรคโควิด-19  
9.  การคาดการณสถานการณทองเที่ยวชวงวันหยุดหรือเทศกาล ไตรมาสหนา
10.  การคาดการณจํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 
11. ขอเสนอแนะ

การอานคาดัชนี

ดัชนีความเชื่อมั่นมีคาอยูระหวาง 0 – 200 โดย

 คาดัชนีสูงกวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยวดีกวา

 ชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีเทากับ 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยวเหมือนกัน

 กับชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา

 คาดัชนีตํ่ากวา 100 หมายความวาสถานการณการทองเที่ยว

 แยกวาชวงระยะเวลาเดียวกันของปที่ผานมา
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