รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)

โครงการจัดทำตัวชีว้ ัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเทีีย่ วและ
สำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเทีี่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

ประจำปี พ.ศ. 2561

กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

รายงานฉบับสมบูรณ์
(Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ประจาปี พ.ศ. 2561

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คานา
การจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วและส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561 ดาเนินการ
ต่ อ เนื่ อ งมาเป็ น เวลา 5 ปี ติ ด ต่ อ กั น นั บ ตั้ ง แต่ ปี 2557 ท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลาดับ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้นาข้อมูลที่ได้จาก
ผลการสารวจไปพัฒนาภายใต้ภารกิจที่หน่วยงานนั้น ๆ มีหน้าที่รับผิดชอบ นับได้ว่าเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งสาหรับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และการดาเนินงานครั้งนี้สามารถสาเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี ก็เพราะได้รับความร่วมมือจากสานักงานตรวจคนเข้าเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวต่างชาติแ ละชาวไทยที่ได้ให้ ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี ทางสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลจาการการสารวจในครั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้าน
การท่องเที่ยวสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสิน ค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นต่อไป
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ธันวาคม 2561

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. ผลงานที่จะส่งมอบ
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3. กฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
4. การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว
5. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564)
6. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ปีที่ 1
7. การจัดอันดับประเทศอันตรายสาหรับการท่องเที่ยว
8. การสารวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
9. การดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2561
10. นิยามศัพท์ทางการท่องเที่ยว
บทที่ 3 แผนการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
1. แผนการสารวจ
2. แนวทางการบริหารงานโครงการ
บทที่ 4 ผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการท่องเที่ยว
1. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทีเ่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยภาพรวมประเทศไทย
2. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
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หน้าที่ (1)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญ (ต่อ)
3. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยใน 10 ประเทศที่เป็นตลาด
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
4. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยใน 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลัก
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
5. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ทีเ่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มตลาดเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
6. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยตามการเคยมาประเทศไทย
และลักษณะการจัดการเดินทาง
7. ข้อเสนอแนะ
บทที่ 5 ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ภาพรวมประเทศไทย
1. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
2. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยใน 10 จังหวัด ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก
บทที่ 6 ตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
1. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
บทที่ 7 รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล รูปแบบรายงานของฐานข้อมูล ทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. รูปแบบรายงานของฐานข้อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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4-75

4-83
4-87
4-91
5-1 – 5-37
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หน้าที่ (2)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญ (ต่อ)

หน้า
8-1 – 8-5

บทที่ 8 รายงานผลการจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 9 รูปแบบการนาเสนอข้อมูลรายงานผลการสารวจบน Website
9-1 – 9-10
และสรุปผลการสารวจโดยการนาเสนอด้วยข้อมูลภาพ (Infographic)
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 คู่มือการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (ปฏิบัติงานภาคสนาม) และแบบสอบถาม
ภาคผนวก 2 คู่มือการสารวจนักท่องเที่ยวชาวไทย (ปฏิบัติงานภาคสนาม) และแบบสอบถาม

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ (3)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญตาราง

หน้า
ตารางที่ 3-1 รายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
3-1
ตารางที่ 3-2 จานวนตัวอย่างสารวจ ใน 10 จังหวัด ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงสุด 3-7
ตารางที่ 3-3 จานวนตัวอย่างสารวจ ใน 7 จังหวัด ของ 12 เมือง
3-7
ต้องห้าม...พลาด + พลัส
ตารางที่ 3-4 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
3-8
ตารางที่ 3-5 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
3-8
จาแนกตาม 10 สัญชาติแรกที่เดินทางผ่านสุวรรณภูมิ
ตารางที่ 3-6 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ จังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
3-9
ในลาดับที่ 1 – 10
ตารางที่ 3-7 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ จังหวัดในพื้นที่ 12 เมือง
3-9
ต้องห้าม...พลาด + พลัส จานวน 24 เมือง
ตารางที่ 4.1-1 สรุปประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
4-50
มีระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
(ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก)
ต่อบริการด้านการท่องเที่ยวจาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม
ตารางที่ 4.2-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการสนามบิน 4 แห่ง 4-62
ตารางที่ 4.2-2 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการตรวจคนเข้าเมือง 4-65
ตารางที่ 4.2-3 จุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านสนามบิน
4-66
และบริการตรวจคนเข้าเมือง
ตารางที่ 4.3-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการ
4-74
ด้านการท่องเที่ยวใน 10 ประเทศ ที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
ตารางที่ 4.4-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยว 4-82
จาแนกตามภูมิภาค
ตารางที่ 4.5-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยว 4-86
จาแนกตามกลุ่มตลาดเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
ตารางที่ 5-1 สรุปประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจ 5-27
สูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
จาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม
ตารางที่ 5-2 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยว
5-36
ใน 10 จังหวัด หลักที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุด
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หน้าที่ (1)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ 4.1-1 จานวนครั้ง/ปี และจานวนวันพักเฉลี่ยต่อครั้งในการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
แผนภูมิที่ 4.1-2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
แผนภูมิที่ 4.1-3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยมาท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
แผนภูมิที่ 4.1-4 ประเภทสื่อที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
แผนภูมิที่ 4.1-5 ประเภทสื่อที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบข้อมูล
ด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
แผนภูมิที่ 4.1-6 การใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561
แผนภูมิที่ 4.1-7 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และการเดินทางไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย
ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
แผนภูมิที่ 4.1-8 การจัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จาแนกตามลักษณะการจัดการเดินทางระหว่าง ปี พ.ศ.2558-2561
แผนภูมิที่ 4.1-9 จานวนและประเภทผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ระหว่างปี พ.ศ.2558 - 2561
แผนภูมิที่ 4.1-10 การเคยมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ปี พ.ศ.2558 - 2561
แผนภูมิที่ 4.1-11 วันพักเฉลี่ยในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ปี พ.ศ.2558-2561
แผนภูมิที่ 4.1-12 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
แผนภูมิที่ 4.1-13 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
แผนภูมิที่ 4.1-14 ภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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หน้าที่ (1)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
แผนภูมิที่ 4.1-15 ภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มที่มาครั้งแรก
แผนภูมิที่ 4.1-16 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จาแนกตามลักษณะ
การจัดการเดินทาง
แผนภูมิที่ 4.1-17 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อบริการเชิงสุขภาพ จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.1-18 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อมัคคุเทศก์ จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.1-19 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อประชาชน จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.1-20 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.1-21 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.1-22 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อห้องน้าสาธารณะ จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.1-23 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.1-24 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อรถโดยสารสาธารณะ จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.1-25 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.1-26 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อบริการตรวจคนเข้าเมือง จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.1-27 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการประเมินระหว่างบริการ
ด้านการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศอื่นที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติไปมาล่าสุด
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หน้าที่ (2)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
แผนภูมิที่ 4.1-28 การกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยอี ก ใน 3 ปี ข้ า งหน้ า
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ และปั จ จั ย ที่ ทาให้ ก ลั บ มา
ระหว่ า งปี พ.ศ.2558-2561
แผนภูมิที่ 4.1-29 การชักชวนเพื่ อน/ญาติ/ คนรู้จั กให้มาท่อ งเที่ ยวประเทศไทย
ของนั กท่ องเที่ย วชาวต่า งชาติ ระหว่า งปี พ.ศ.2558-2561
แผนภูมิที่ 4.2-1 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
ในภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
แผนภูมิที่ 4.2-2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
ในภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.2-3 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อสนามบินในภาพรวม จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.2-4 ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ 4 สนามบิน
ในปี พ.ศ.2559-2561
แผนภูมิที่ 4.2-5 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อบริการตรวจคนเข้าเมือง จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
แผนภูมิที่ 4.2-6 ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จาแนกตามด่านตรวจคนเข้าเมือง ในปี พ.ศ.2559 – 2561
แผนภูมิที่ 4.3-1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวม
ของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
ในปี พ.ศ.2559 – 2561
แผนภูมิที่ 4.3-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก
ของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
แผนภูมิที่ 4.3-3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่าที่สุด 5 อันดับแรก
ของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
แผนภูมิที่ 4.4-1 ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน 8 ภูมิภาค
ที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2559 - 2561
แผนภูมิที่ 4.4-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก
ของแต่ละภูมิภาค
แผนภูมิที่ 4.4-3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่าที่สุด 5 อันดับแรก
ของแต่ละภูมิภาค
แผนภูมิที่ 5-1 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามเพศ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
แผนภูมิที่ 5-2 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามอายุ
แผนภูมิที่ 5-3 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามอาชีพ
แผนภูมิที่ 5-4 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามระดับการศึกษา
แผนภูมิที่ 5-5 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
แผนภูมิที่ 5-6 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามภูมิภาค
ที่เป็นถิ่นพานักอาศัย
แผนภูมิที่ 5-7 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามจานวนครั้งต่อปี
ของการเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด (ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560)
แผนภูมิที่ 5-8 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามจานวนวันพัก
เฉลี่ยต่อครั้งเมื่อไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด (ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560)
แผนภูมิที่ 5-9 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามจานวนจังหวัดที่วางแผน
จะท่องเที่ยวและ จานวนวันพักเฉลี่ย
แผนภูมทิ ี่ 5-10 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามวัตถุประสงค์หลัก
ในการเดินทางมาจังหวัดนี้
แผนภูมิที่ 5-11 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามปัจจัยสาคัญ
สาหรับประกอบการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนี้
แผนภูมิที่ 5-12 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามสื่อที่ทาให้ทราบข้อมูล
ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้
แผนภูมิที่ 5-13 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามการใช้
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
แผนภูมิที่ 5-14 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามลักษณะ
การจัดการเดินทาง
แผนภูมิที่ 5-15 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่จัดการเดินทางเองจาแนกตาม
ช่องทางการซื้อบริการด้านการท่องเที่ยว
แผนภูมิที่ 5-16 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามพาหนะ
ที่ใช้ในการเดินทาง
แผนภูมิที่ 5-17 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามประเภท
ผู้ร่วมเดินทางและจานวนผู้ร่วมเดินทางโดยเฉลี่ย
แผนภูมิที่ 5-18 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ในระหว่างอยู่จังหวัดนี้
แผนภูมิที่ 5-19 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อคนที่เกิดขึ้น
ในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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หน้าที่ (4)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
แผนภูมิที่ 5-20 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
จาแนกตามบริการด้านการท่องเที่ยว
แผนภูมิที่ 5-21 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
แผนภูมิที่ 5-22 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อประชาชน
แผนภูมิที่ 5-23 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
แผนภูมิที่ 5-24 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แผนภูมิที่ 5-25 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
แผนภูมิที่ 5-26 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อห้องน้าสาธารณะ
แผนภูมิที่ 5-27 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อรถโดยสารสาธารณะ
แผนภูมิที่ 5-28 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
แผนภูมิที่ 5-29 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อบริการเชิงสุขภาพ
แผนภูมิที่ 5-30 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
แผนภูมิที่ 5-31 ร้ อ ยละของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จาแนกตาม
การประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความไม่ ซื่ อ สั ต ย์ /การฉ้อโกง
/การเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการ/การซื้อสินค้า
/ซื้อบริการจากผู้ประกอบการ
แผนภูมิที่ 5-32 ร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
จาแนกตามการแนะนาเพื่อน/ญาติ/คนรู้จักให้มาท่องเที่ยว
ในจังหวัดที่ท่องเที่ยวอยู่
แผนภูมิที่ 5-33 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ใน 10 จังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
แผนภูมิที่ 5-34 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน 10 จังหวัด
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก จาแนกตามบริการด้านการท่องเที่ยว
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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หน้าที่ (5)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
แผนภูมิที่ 6-1 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมาติดต่อธุรกิจระหว่างปี 2557 - 2561
แผนภูมิที่ 6-2 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมาซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ระหว่างปี 2557-2561
แผนภูมิที่ 6-3 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมาดูแลสุขภาพ/บริการทางการแพทย์
ระหว่างปี 2557-2561
แผนภูมิที่ 6-4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเฉลี่ยต่อคนต่อทริป ระหว่างปี 2557-2561
แผนภูมิที่ 6-5 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม
การซื้อสินค้าและของที่ระลึกท่องเที่ยวในประเทศไทย
ระหว่างปี 2558-2561
แผนภูมิที่ 6-6 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม
การใช้สปาและนวดแผนไทยช่วงท่องเที่ยวในประเทศไทย
ระหว่างปี 2558-2561
แผนภูมิที่ 6-7 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม
การเข้ารักษาทางการแพทย์ ช่วงท่องเที่ยวในประเทศไทย
ระหว่างปี 2558-2561
แผนภูมิที่ 6-8 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ในภาพรวม ปี 2559-2561
แผนภูมิที่ 6-9 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการ
ด้านสถานพักแรม ปี 2559-2561
แผนภูมิที่ 6-10 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการ
ด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร ปี 2559-2561
แผนภูมิที่ 6-11 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการ
ด้านการซื้อสินค้าและของที่ระลึก ปี 2559-2561
แผนภูมิที่ 6-12 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการ
ด้านกิจกรรมผจญภัย ปี 2559-2561
แผนภูมิที่ 6-13 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ ปี 2560-2561

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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หน้าที่ (6)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
แผนภูมิที่ 6-15 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะกลับมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยอีกภายใน 3 ปีข้างหน้า ช่วงท่องเที่ยวในประเทศไทย
ระหว่างปี 2558-2561
แผนภูมิที่ 6-16 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว จาแนกตามประเด็นสินค้าและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ปี 2561
แผนภูมิที่ 6-23 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตาม
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การแนะนาเพื่อน/ญาติ/คนรู้จักให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดที่ท่องเที่ยวอยู่

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ (7)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ 2-1 ACSI Model
แผนภาพที่ 2-2 Disconfirmation Theory
แผนภาพที่ 2-3 Gap Model of Service Quality
แผนภาพที่ 3-1 แนวทางและขั้นตอนการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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หน้าที่ (1)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 1
บทนา

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

บทที่ 1
บทนา
1. หลักการและเหตุผล
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วของไทยขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยในปี พ.ศ. 2559 มี จ านวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จานวน 32 ล้านคน สร้างรายได้ จานวน 2.5 ล้านล้านบาท
และในปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไทย จานวน
20.44 ล้ า นคน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.47 จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา สร้ า งรายได้ 1.03
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.07 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีจานวนนักท่องเที่ยวไทย
เที่ย วไทย จานวน 71.38 ล้านคน - ครั้ง เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 3.27 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
สร้างรายได้ 4.53 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.65 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้
เกิดรายได้รวมจากการท่องเที่ย ว จานวน 1.48 ล้านล้านบาท เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 6.25 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมาและคาดว่าเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2560 จะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว จานวนถึง
2.7 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ จากรายได้รวมของภาคการท่องเที่ย วในปี 2559 กว่า 2.5 ล้านล้านบาท
ภาคการท่องเที่ย วได้สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่เศรษฐกิ จไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.7 ของผลิตภัณ ฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นแหล่งสร้างการจ้างงานที่สาคัญกว่า 4.23 ล้านคน สร้างรายได้ทาง
ภาษีแก่รัฐ ประมาณ 64,200 ล้านบาท และก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนในประเทศอีกประมาณ 93,600
ล้านบาท
กระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬา ได้จัดทาข้อมูลตัวชี้วัดเชิงปริม าณด้านเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เห็นถึงระดับความสาคัญ ด้า นการท่ องเที่ย วของประเทศไทย และสามารถติดตาม
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศอย่างใกล้ชิด และยังสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใ นการ
ประมาณการจานวนนักท่ องเที่ย วในอนาคต รวมทั้งคาดการณ์สถานการณ์ ต่าง ๆ ได้เป็นอย่ า งดี
สาหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้านการท่องเที่ย วนั้ น สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ย วและกี ฬ า
ได้ดาเนินการสารวจทั ศนคติแ ละความพึงพอใจของนักท่ องเที่ย วชาวต่างชาติที่เ ดิน ทางท่ องเที่ ยว
ในประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ย วแต่ละกลุ่ม และตาม
ความต้ อ งการของแต่ ล ะพื้ น ที่ และทราบถึ ง สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วและศั ก ยภาพของพื้ น ที่
ในการรองรับนักท่องเที่ย ว รวมถึงปัจจัย หรือแรงผลักดันในการเดิ นทางท่องเที่ย ว ความพึงพอใจ
ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว แนวโน้ ม การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในอนาคต รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะในการพัฒ นา
การท่องเที่ย วไทย ซึ่งได้มีการส ารวจในช่ วงหลั งมีเ หตุก ารณ์ ชุม นุม ทางการเมื อ งเมื่ อ ช่วงกลางปี
พ.ศ. 2557 เป็นครั้งแรก และดาเนินการต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน โดยได้นาผลการสารวจเสนอ
ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ เ พื่ อ สั่ ง การให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อง
นาประเด็นจากการสารวจไปดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวตามภารกิจที่ได้รับ
จากความสาคัญของการท่องเที่ย ว และประโยชน์ของตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ
ดังกล่าวข้างต้น สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงมีความจาเป็นในการจัดทาตัวชี้ วัด
ภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ย วและสารวจทัศนคติแ ละความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วชาวต่ า งชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ย วในประเทศไทยต่อเนื่อง เพื่อให้ประเทศไทยมีการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
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การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ พร้ อ มรายงานตั ว ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ
และหน่วยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึ ก ษา และสถาบันชุม ชน นาข้อมูลตัวชี้วั ด ไปใช้
ประโยชน์เพื่อการวางแผน กาหนดนโยบาย ดาเนินธุรกิจ และศึกษาวิจัย เพื่อการส่งเสริม พัฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งแพร่ ห ลาย และเพื่ อ ใช้ ผ ลการส ารวจความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
และการปรั บ แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมและความต้ อ งการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะกลุ่ ม และตามความต้ อ งการของแต่ ละพื้ น ที่ โดยในปี ง บประมาณ 2561
จะด าเนิ น การส ารวจทั้ง นั ก ท่อ งเที่ ย วชาวต่ างชาติ แ ละนั ก ท่อ งเที่ ย วชาวไทยที่เ ดิ น ทางท่อ งเที่ย ว
ในประเทศไทย ซึ่งนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติจะเน้นการสารวจข้อมูลในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ย วหลัก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่สาคัญ และจังหวัดท่องเที่ย วรองบางส่วน และนักท่องเที่ย วชาวไทย
จะเน้นสารวจข้อมูลในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลัก และในพื้นที่จังหวัด 12 เมืองต้องห้าม...พลาด+พลัส
ซึ่งเป็นกลุ่ม เป้าหมายหลักในการโปรโมท แคมเปญ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด เพื่อจะได้นาข้อมูล
ผลการสารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ย ว
แห่ ง ชาติ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งในการด าเนิ น การทบทวนนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ละกลุ่ม ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ ส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ แ ละชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
2.2 เพื่อจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
2.3 เพื่ อจั ดท าข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายและแนวทางการทบทวนยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นา
การท่องเที่ยวของประเทศ
3. ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาดาเนินงาน ดังนี้
3.1 จั ด ท าแผนการส ารวจ และแบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
3.1.1 จัดทาแผนการสารวจทั ศ นคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ย วในประเทศไทย พร้อมคู่มือการสารวจ
ซึ่งประกอบด้วย นิยามศัพท์ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่สารวจ และการกระจายแบบสารวจ
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3.1.2 จั ดท าแบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ
ที่สาคัญอย่างน้อย ได้แก่
1) ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์โดยรวม
2) ปัจจัยและแรงผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยว (Motivation) ได้แก่ ปัจจัยสาคัญ
ที่ตัดสินใจเลือกเดินทาง แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวไทย เป็นต้น
3) ทัศนคติและความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวไทย (Attitudes & Expectations)
4) ความพึ ง พอใจต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ( Satisfaction) ได้ แ ก่
ความน่าสนใจของสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว บริการต่าง ๆ สาหรับ
การท่องเที่ยว ความปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ย ว การวิเคราะห์ความพึงพอใจ
เปรียบเทียบกับความคาดหวังและการวิเคราะห์ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับประเทศที่เดินทางมาล่ าสุด
หรือประเทศคู่แข่งที่สาคัญ เป็นต้น
5) ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
6) แนวโน้ม การเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต
7) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ย วในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ด้านต่าง ๆ อย่างน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านผู้คน บุคลากรท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสิ น ค้า
และบริการ ปัจจัยด้านกระบวนการดาเนินการ คุณค่าความเป็นไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และกลยุทธ์ทางการตลาด
8) พฤติกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยว (Experience) อย่างน้อยในประเด็ น
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง และกิจกรรมที่ทาและสถานที่ที่ไป
9) ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว อย่ า งน้ อ ยในประเด็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐาน
ด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สินค้า กิจกรรม
และบริการด้านการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
3.2 ส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย จ านวนรวมไม่ น้ อยกว่า 9,800 ราย โดยกระจาย
กลุ่มตัวอย่างให้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ซึ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่ ดังนี้
3.2.1 สารวจจากจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญ จานวนรวมไม่น้อยกว่า 17 แห่ง โดยกระจาย
ตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว และกาหนดขั้นต่าแห่งละไม่น้อยกว่า 400 ราย รวมไม่น้อยกว่า
6,800 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) จั งหวั ดที่ มี จ านวนนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ในล าดั บที่ 1 – 10 (ตามข้ อมูล
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2560 จาแนกตามจังหวัด ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 1-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

2) 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส ที่มีจานวนนั ก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติ
ให้พอจัดเก็บข้อมูล จานวนไม่น้อยกว่า 7 เมือง (ตามข้อมูล นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2560 จาแนก
ตามจังหวัดของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
3.2.2 สารวจจากด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในลาดับ
ที่ 1 - 6 (ตามข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวรายด่าน ปี 2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา) โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว จานวนรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ราย
3.3 สารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ย วในประเทศไทย จานวนรวมไม่ น้อยกว่า 10,200 ราย โดยกระจายกลุ่ม ตัวอย่ าง
ให้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ซึ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่ ดังนี้
3.3.1 จังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ในลาดับที่ 1 – 10 (ตามข้อมูลนักท่องเที่ ยว
ชาวไทย ปี 2560 จาแนกตามจังหวัด ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่ องเที่ยวและกีฬา)
3.3.2 นักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส จานวน 24 เมือง
(ตามข้ อมู ลนั กท่ องเที่ ย วชาวต่ างชาติ ปี 2560 จ าแนกตามจั งหวั ด ของส านั กงานปลั ดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา)
3.4 จัดทารายงานผลการสารวจร้อยละความพึ งพอใจและไม่ พึงพอใจของนั กท่อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่กลับมาท่องเที่ย วประเทศไทยซ้า (Revisit) เพื่อตอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านั ก งานปลัด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกีฬ า ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน
3.5 จัดทารายงานผลการสารวจทั ศ นคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้ อ งการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ แ ละชาวไทยที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ในประเทศไทย โดยแยกปั จ จั ย
การวิเคราะห์ตามประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ ช่วงอายุ และสัญชาติ ตลอดจนปัจจัย และแรงผลักดัน
ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ ทั้ ง ในภาพรวม รายด่ า น และจั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วหลั ก
การเปรียบเทียบรายพื้นที่ภาพรวม รวมทั้งการเปรีย บเทีย บข้อมูล ผลการสารวจในส่วนของนักท่องเที่ยว
ชาวต่ างชาติ ข องปี พ.ศ. 2558, 2559, 2560 และ 2561 และจั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ย วให้สอดคล้องกั บพฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
3.6 จัดทาตัวชี้วั ดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ย วเชิงคุณภาพของนักท่องเที่ ย วชาวต่า งชาติ
และชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
3.7 จัดทาฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ย ว
ชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3.8 จั ด ประชุ ม เชิ ง วิ ช าการเพื่ อ น าเสนอรายงานตั ว ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย ว
เชิงคุณภาพ และผลการสารวจทัศนคติแ ละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ย วข้ อง
จานวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

3.8.1 สถานที่จัดประชุม ต้องเป็ นโรงแรม หรือสถานที่เอกชนในพื้ นที่กรุงเทพมหานคร
หรือปริมณฑล
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6

ระยะเวลาในการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
เชิญผู้เข้าร่วมประชุม จานวนไม่น้อยกว่า 100 คน
จัดทาเอกสารประกอบการประชุม จานวนไม่น้อยกว่า 100 ชุด
จัดให้มีอาหารเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จานวนไม่น้อยกว่า 100 ชุด
จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จานวนไม่น้อยกว่า

200 ชุด
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4.1 รายงานผลการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรมและความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2561
4.2 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถน าผลการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการปรั บ นโยบาย ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ย วของประเทศ ปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ย วให้สอดคล้ อ ง
กับพฤติกรรม และความต้องการของแต่ละตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยว
4.3 มีฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ย วในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, 2558, 2559, 2560
และ 2561 สามารถเปรีย บเทีย บการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติของนักท่องเที่ย วเพื่อนามาวิเคราะห์
และประเมินนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ลงไปสู่ภูมิภาคว่ าประสบความสาเร็จหรือไม่ และเริ่ม
มีฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ย วชาวไทยที่เดิ น ทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานในการเปรียบเทีย บข้ อมูล
ในปีต่อ ๆ ไป
4.4 มีตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติ แ ละชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

5. ผลงานที่จะส่งมอบ
กาหนดแล้วเสร็จและส่งมอบผลงานภายในระยะเวลา 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5.1 การส่งมอบงานแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ส่งมอบรายงานขั้ นต้ น (Inception Report) เป็นรูปเล่ม จานวน 12 ชุด
และ DVD-ROM ข้อมูล จานวน 12 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดย
มีเนื้อหาประกอบด้วย
(1) แผนการส ารวจทัศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และคู่มือการสารวจ
(2) แบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
งวดที่ 2 ส่ ง มอบรายงานขั้ น กลาง (Interim Report) เป็นรูปเล่ม จานวน 12 ชุด
และ DVD-ROM ข้อมูล จานวน 12 ชุด ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
- รายงานผลการสารวจร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่กลับมาท่องเที่ย วประเทศไทยซ้า (Revisit) เพื่อตอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
งวดที่ 3 ส่งมอบร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เป็นรูปเล่ม จานวน
12 ชุด และ DVD-ROM ข้อมูล จานวน 12 ชุด ภายในระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
(1) ร่างรายงานผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ย วชาวต่ างชาติแ ละชาวไทยที่เ ดิ นทางท่ องเที่ย วในประเทศไทย และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว
(2) ตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
(3) รู ป แบบโครงสร้ า งฐานข้ อ มู ล รู ป แบบรายงานของฐานข้ อ มูล ทั ศ นคติ
ความพึ ง พอใจ และพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ แ ละชาวไทยที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ยว
ในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งวดที่ 4 ส่งมอบผลงานภายในระยะเวลา 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) รายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ (Final Report) เป็ น รู ป เล่ ม จ านวน 300 ชุ ด
พร้อม USB ความจุ 8 GB สกรีนโลโก้กระทรวงการท่ องเที่ย วและกีฬาบั นทึ กเนื้อหาของรายงาน
ฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร จานวน 300 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
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(1.1) ราย งานผลการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม
และความต้องการของนัก ท่อ งเที่ย วชาวต่ างชาติแ ละชาวไทยที่เ ดิ นทางท่อ งเที่ ย วในประเทศไทย
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว
(1.2) รู ป แบบการน าเสนอข้ อ มู ล รายงานผลการส ารวจบน Website
ที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ และสรุปผลการสารวจโดยการนาเสนอด้วยข้อมูลภาพ (Infographic)
(1.3) ฐานข้ อ มู ลทั ศ นคติ ความพึ งพอใจ พฤติ ก รรม และความต้ องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
(1.4) รายงานผลการจัดประชุม เชิงวิชาการเพื่อนาเสนอรายงานตั ว ชี้ วั ด
ภาวะเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพและผลการส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พ อใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และรับฟังความคิดเห็ น
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) รายงานสรุป ส าหรับ ผู้บ ริหาร เป็นรูปเล่ม จานวน 300 ชุด โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย
(2.1) สรุปประเด็นที่สาคัญของรายงานผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ
พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ แ ละชาวไทยที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว
(2.2) สรุปผลการสารวจโดยการนาเสนอด้วยข้อมูลภาพ (Infographic)
(3) จั ด ท ารายงานเสร็ จ สิ้ น ภารกิ จ (Assignment or Project Completion
Report) เป็นรูปเล่ม และแผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) จานวน 15 ชุด ประกอบไปด้วยสรุปผลการดาเนิ น
โครงการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 1-7

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความพึงพอใจและการให้บริการ
1) ความหมายของการบริการ
สิ่ งที่จ าหน่ ายและอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นการให้บริการ เช่น บริการตรวจคนเข้าเมือง บริการสนามบิน บริการด้านการเดินทาง
บริการสถานพักแรม บริการร้านอาหาร บริการในแหล่งท่องเที่ยว บริการในสถานบริการประเภทต่าง ๆ
บริ ก ารด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งเข้ า ใจความหมาย
ลักษณะเฉพาะ และคุณภาพบริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) ได้ให้ความหมายของ การบริการ หมายถึง กิจกรรม
ของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Goods) ให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้าที่ไม่มี
ตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนาไปสู่ความพึงพอใจได้
ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร (2554) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ การบริ ก าร หมายถึ ง กิ จ กรรม
หรือผลประโยชน์เชิงนามธรรม ซึ่งผู้ให้บริการได้เสนอขายโดยผู้รับบริการไม่ได้ครอบครองการบริการ
นั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการให้บริการอาจจะให้ควบคู่ไปกับการจาหน่ายสินค้าหรือไม่ก็ได้
(Kolter, 1991) ดั ง นั้ น การบริ ก ารจึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอขายความพยายาม การปฏิ บั ติ ง าน
หรือการกระทาใด ๆ ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้รับบริการมิได้เป็นเจ้าของการบริการนั้น ๆ เหมือนเช่น
การเป็นเจ้าของสินค้า (Berry, 1990)
เอนกลาภ สุทธินันท์ (อ้างในจิตตินันท์ : 2555) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า
คือ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยการให้ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยา
การแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างถูกต้องในขณะที่ลูกค้าใช้บริการหรือภายหลังจากที่ลูกค้ามารับบริการแล้ว
ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ได้กล่าวถึงการบริการว่ามีลักษณะเฉพาะที่สาคัญ 4 ประการ
ดังนี้
(1) การบริ ก ารเป็ น สิ่ ง ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ (Intangibility) การบริ ก ารเป็ น กิ จ กรรม
ที่ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้เหมือนผลิตภัณฑ์ทั่วไป แต่จะแสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติงาน
ก่อนที่ผู้รับบริการจะตัดสินใจเลือกรับบริการนั้น
(2) การผลิตและการบริโภคไม่สามารถแยกจากกันได้ (Inseparability) การบริการ
เป็นกระบวนการที่ทั้งการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน จึงทาให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งแตกต่างจากการผลิตและจาหน่ายสินค้า
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(3) การบริการมีความแตกต่างหลากหลาย (Variability) การบริการแต่ละครั้งจะมี
ความแตกต่ า งกั น และคุ ณ ภาพของการบริ ก ารอาจเปลี่ ย นแปลงไปตามผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร เนื่ อ งจาก
ผู้ให้บริการแต่ละคนอาจมีความรู้ความสามารถและพฤติกรรมการให้บริการที่แตกต่างกัน
(4) ไม่สามารถเก็บได้ (Perishability) การบริการเป็นทั้งการผลิตและการบริโภค
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถทาการผลิตไว้ล่วงหน้าและเก็บรักษาไว้เพื่อจาหน่ายในภายหลัง
ได้เหมือนผลิตภัณฑ์
2) คุณภาพของการบริการ
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึง
การบริ ก ารที่ ดี เ ลิ ศ (Excellent Service) ตรงกั บ คว ามต้ อง กา รหรื อเ กิ น คว าม ต้ อ ง ก า ร
ของลู ก ค้ า จนท าให้ ลู ก ค้ า เกิ ด ความพึ ง พอใจ (Customer satisfaction) และเกิ ด ความจงรั ก ภั กดี
(Customer Loyalty) (Johnston, 1995; Lloyd-Walker & Cheung, 1998)
คาว่าบริการที่ดีเลิศตรงกับความต้องการ หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือคาดหวังไว้
ได้ รั บ การตอบสนอง ส่ ว นบริ ก ารที่ เ กิ น ความต้ อ งการของลู ก ค้ า หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ
หรื อคาดหวังไว้ได้รั บ การตอบสนองอย่างเต็ มที่ จนรู้สึ กว่าการบริการนั้นเป็นบริ การที่วิเ ศษมาก
ประทับใจ คุ้มค่าแก่การตัดสินใจรวมทั้งคุ้มค่าเงิน
การบริการที่มีคุณภาพประกอบด้วย
(1) เชื่อถือและไว้ใจได้ (Reliability) เกิดจากการให้บริการได้ อย่างถูกต้องแม่นยา
ไม่ผิดพลาดและตรงเวลาทุกครั้ง
(2) ประกัน ความมั่น ใจ (Assurance) เกิดจากความรู้และอัธยาศัยของพนักงาน
ผู้ให้บริการที่ทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกมั่นใจ
(3) สั ม ผั ส ไ ด้ ( Tangibles) ลู ก ค้ า ม อ ง เ ห็ น ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ
และองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ห้องรับรอง การจัดสถานบริการ เครื่องแบบ เป็นต้น
(4) การเอาใจใส่ ลู ก ค้ า (Empathy) คื อ การดู แ ลและเอาใจใส่ ก ารให้ บ ริ ก าร
อย่างตั้งอกตั้งใจ เน้นการบริการและการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเป็นรายบุคคล
(5) การตอบสนอง (Responsiveness) คือ การไม่ปฏิเสธลูกค้าก่อนที่จะพยายาม
ท าตามความต้ อ งการ รวมทั้ ง ตอบสนองลู ก ค้ า แบบทั น ที ที่ เ ห็ น ลู ก ค้ า เห็ น ลู ก ค้ า แล้ ว ต้ อ งรี บ
ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง ความรวดเร็ ว จะต้ อ งมาจากพนั ก งานและกระบวนการในการให้ บ ริ ก าร
ที่มีประสิทธิภาพ
3) การประเมินคุณภาพบริการ
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพแบ่งออกเป็น 4 ประการ (มหาวิทยาลัย สุโขทัย
ธรรมาธิราช, 2539)
(1) เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล (Information gathering) ข้อมูลอาจจะอยู่ใน
รูปเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้โดยการเก็บข้อมูลโดยตรงหรือโดยอ้อม
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(2) เพื่อกาหนดคุ ณค่าของกิจกรรมบริการต่าง ๆ (Service value determining)
อันจะนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ การวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพของการบริการ
ควรทาทั้งระบบโดยแยกเป็นคุณค่าในภาพรวมหรือเป็นด้าน ๆ
(3) เพื่ อ การตั ด สิ น ใจ (Decision making) เป็ น การตั ด สิ น ใจเชิ ง การบริ ห ารงาน
บริการ ประเมินจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและข้อปั ญหาของการบริการในเชิงมหาภาค โดยอาศัยข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการบริการ ผลที่เกิดขึ้นและผลที่ ได้รับ ภายใต้ระยะเวลาช่วงสั้น
ปานกลางหรือในระยะยาวจะช่วยให้ผู้บริหารงานบริการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อชิงความได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจ
(4) เพื่อการตรวจสอบสมมุ ติฐ าน (Hypothesis testing) เป็นการพัฒ นาความรู้
ความเข้าใจเพื่ออานาจพยากรณ์ อธิบาย และการควบคุมพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ
แนวทางการประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก าร (มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม : online)
ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้
(1) ระดับกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินแต่ละขั้นตอนของการให้บริการ
ตามล าดั บ การเกิ ด พฤติ ก รรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งลั ก ษณะของปั จ จั ย น าเข้ า น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าก าหนด
เป็ น เครื่ อ งมื อ ก ากั บ ควบคุ ม การปฏิ บั ติ ก าร สร้ า งมาตรฐานท านายปั จ จั ย น าออกก่ อ นที่ จ ะมี การ
ให้บริการ เครื่องมือที่วัดคือ ตัวแปรผลการปฏิบัติการใด ๆ ที่มีผลหรือควบคุมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้น
หรือกิจกรรมที่ทาให้เกิดบริการต่าง ๆ
(2) ระดับปั จจั ยน าออก (Output) เป็นการประเมินในเชิงปริ มาณหรื อเชิงคุ ณภาพ
ใน 2 ระดับย่อย คือ ข้อกาหนด (Requirement) เกี่ยวกับลักษณะของบริการตามที่ลูกค้าต้องการ
ซึ่ ง สามารถพิ จ ารณาการประเมิ น ความต้ อ งการควา มคาดหวั ง ของลู ก ค้ า และสมรรถนะ
หรือความสามารถ (Capability) ของผู้ให้บริการและผู้ประกอบการ
(3) ระดั บ ผลลั พ ธ์ ที่ บั ง เกิ ด (Outcome) เป็ น การประเมิ น ผลที่ พึ ง ปรารถนา
เป็นเป้าหมายหลักที่สาคัญของการให้บริการที่จะก่อให้เกิดผลกาไรในระยะยาว ธุรกิจนั้น ๆ คงอยู่ได้
และทาให้ผู้รับบริการเป็นลูกค้าที่จงรักภักดีกลับมารับหรือใช้บริการอีก ซึ่งดัชนีบ่งชี้คือ ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ (Customer Satisfaction)
ปั ญ หาในการประเมิ น คุ ณ ภาพบริ ก าร สรุ ป ได้ ดั ง นี้ (มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราช , 2539)
(1) ระบบการผลิตการให้บริการทั้งหลายมีลักษณะที่ยากแก่การควบคุม มีหลาย
ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ การให้บริการต้องผลิตให้ทันไม่มีการเตรียมหรือเก็บ
รักษาไว้ก่อนได้เหมือนสินค้าอื่น ๆ
(2) การผลิ ต บริ ก ารจะเป็ น ลั ก ษณะของการติ ด ต่ อ เกี่ ย วข้ อ งของคนกั บ คน
ความสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วข้ อ งทางสั ง คมของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ ใ ช้ บ ริ การจึ ง มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง
และเป็นการยากที่จะจาแนกผู้ให้บริการออกจากการให้บริการ
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(3) การประเมินคุณภาพบริการไม่ใช่อาศัยแต่ผลของการบริการที่เกิดขึ้นเท่านั้น
แต่ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ ของการให้บริการ ตามการรับรู้ของผู้ใช้บริการว่า สิ่งที่คาดหวัง
ตรงกั บ บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ หรื อ ไม่ ผลการประเมิ น มี ตั ว แปรทางด้ า นอารมณ์ ความต้ อ งการปั จ จั ย
ของสถานการณ์เข้ามามีอิทธิพลด้วย
(4) ลักษณะความจับต้องไม่ ได้ของการให้บริการทาให้ยากลาบากแก่การประเมิน
และซับซ้อน
(5) ค าว่ า คุ ณ ภาพบริ ก ารขึ้ น อยู่ กั บ มุ ม มองแนวคิ ด การรั บ รู้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ไป
บ้างก็เชื่อว่าต้องอนุมานหาคุณลักษณะ ตัวบ่งชี้ความมีคุณภาพ บ้างก็ว่าเป็นปรากฏการณ์ของการรับรู้
ตามสายตาของผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น ส าคั ญ บ้างก็ว่าคุณภาพเป็นผลของประสบการณ์ ที่ไ ด้รับร่ ว มกั น
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพบปะให้บริการ
4) ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจนั้นมีผู้ศึกษาและให้ความหมายที่คล้ายคลึงกัน เช่น
สุ ภ าลั ก ษณ์ ชั ย อนั น ต์ (2540) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของ ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง
ความรู้ สึ ก ส่ ว นตั ว ที่ รู้ สึ ก เป็ น สุ ข หรื อ ยิ น ดี ที่ ไ ด้ รับ การตอบสนองความต้ อ งการในสิ่ ง ที่ ข าดหายไป
หรือสิ่งที่ทาให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล
ซึ่งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใด ๆ นั้น
อุทัยวรรณ สุดใจ (2545) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติต่อสิ่งนั้นเป็น ไป
ทางบวกหรือทางลบ
สมหมาย เปียถนอม (2551) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นทัศนคติ อย่าง
หนึ่ ง ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น นามธรรม ไม่ ส ามารถมองเห็ น รู ป ร่ า งได้ เป็ น ความรู้ สึ ก ส่ ว นตั ว ที่ เ ป็ น สุ ข
เมื่อได้รั บ การตอบสนองความต้องการของตนในสิ่งที่ขาดหายไป และเป็นสิ่ งที่กาหนดพฤติกรรม
ในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ ความพึงพอใจจะทาให้
บุคคลเกิดความสบายใจหรือสนองความต้องการทาให้เกิดความสุ ข รวมทั้งสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยทาให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
ศิ ริ ว รรณ เสรี รั ต น์ (2546) ความพึ ง พอใจของลู ก ค้ า เป็ น ความรู้ สึ ก ของลู ก ค้ า ว่ า
พึ ง พอใจหรื อ ไม่ พึ ง พอใจ ซึ่ ง เป็ น ผลลั พ ธ์ จ ากการเปรี ย บเที ย บระหว่ า งการรั บ รู้ ใ นการท างาน
ของผลิตภัณฑ์กับ ความหวังของลู กค้า (kotler 2003 : 61) ถ้าผลการทางานของผลิตภัณฑ์ต่ากว่า
ความคาดหวังลูกค้าก็จะไม่พึงพอใจถ้าผลการทางานของผลิตภัณฑ์เท่ากับความคาดหวังลูกค้าจะเกิด
ความพึ ง พอใจ และถ้ า ผลการท างานของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู ง กว่ า ความคาดหวั ง มากลู ก ค้ า ก็ จ ะเกิ ด
ความพึงพอใจอย่างมาก
ฉั ต ยาพร เสมอใจ ( 2549) คว ามพึ ง พอใจ คื อ การประเมิ น การย อ ม รั บ
โดยการเปรียบเทียบความคาดหวังในสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการกับสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการซื้อ
สินค้าและบริการนั้น ๆ กล่าวคือ ถ้าสินค้านั้นตอบสนองตามที่ลูกค้าต้องการหรือมากกว่า
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ดังนั้น จึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึก หรือทัศนคติ ที่มี
ต่ อ สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด อั น เกิ ด จากการได้ บ ริ โ ภค หรื อ ได้ รั บ บริ ก าร ที่ ท าให้ มี ค วามสุ ข ใจ โดยมี ผ ลจาก
ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับ
5) แนวคิดการประเมินความพึงพอใจ
ACSI Model (American Customer Satisfaction Index)
ACSI เป็ น บริ ษัทในสหรั ฐ ที่ทาการส ารวจความพึงพอใจของผู้ บริโ ภค โดยใช้วัดผล
คุณภาพของสินค้า และบริการที่เกิดขึ้นในสหรัฐ และถูกผลิตทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ
ACSI Model (American Customer Satisfaction Index Model) ไม่ได้เป็น
มาตรฐานประเมินคุณภาพเฉกเช่นเดียวกับมาตรฐาน ISO แต่เป็นแนวคิดและแบบจาลองที่ประเมิน
ความพึงพอใจโดยการค้นหาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและผลที่ได้รับ (Cause and Effect
Model) ซึ่งลูกค้าในแต่ละกลุ่มจะให้น้าหนักความสาคัญของแต่ละปัจจัยแตกต่างกันไป ภายใต้สเกล
100 (ปรับจากฐานสเกล 5 ที่ใช้ในการสารวจข้อมูล) โดยความพึงพอใจของลูกค้านั้นเป็นค่าที่แสดงถึง
คุณค่าที่ลู กค้ารั บ รู้ (Perceived Value: คุณภาพการให้ บริการที่ลู ก ค้ารับรู้และสั มผั ส เมื่อ เที ย บ
กั บ ต้ น ทุ น ต่ า ง ๆ ที่ ลู ก ค้ า จ่ า ย) ซึ่ ง เป็ น ช่ อ งว่ า งระหว่ า งความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า (Customer
Expectations) กับคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้ารับรู้สัมผัสจริง (Perceived Quality)
ภายหลังการสารวจความคาดหวังของลูกค้า กับคุณ ภาพการให้บริการที่ลูกค้ารับรู้
สั ม ผั ส จริ ง จะได้ ผ ลลั พ ธ์ อ อกมาเป็ น คุ ณ ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ท างลู ก ค้ า รั บ รู้ สั ม ผั ส ได้ จ ริ ง
(Perceived Value) จากนั้นทางลูกค้าจะทาการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นั้ น ผ่ านมาในรู ป แบบของคาติช มผลิ ตภัณ ฑ์ (Customer Complaints) และความภักดีของลู ก ค้ า
(Customer Loyalty) เช่น การเกิดการซื้อซ้า การบอกต่อถึงผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
แผนภาพที่ 2-1 ACSI Model
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ความคาดหวั ง ของลู ก ค้ า (Customer Expectations) เป็ น การวั ด ผลจาก
ความคาดหวั ง ลู ก ค้ า ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ / บริ ก ารของทางบริ ษั ท โดยเป็ น ความคาดหวั ง ของลู กค้ า
ภายหลังจากการได้เห็นโฆษณา หรือการบอกต่อของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการต่อคนอื่น ๆ ก่อนการ
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการดังกล่าว
คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ารับรู้ (Perceived Quality) เป็นการวัดผลจากคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัท โดยเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ วัดใน 2 รูปแบบคือ (1) การวัดผล
จากการตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของลู ก ค้ า ต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
และ (2) การวัดผลจากความผิดพลาดที่ลูกค้าพบจากผลิตภัณฑ์ / บริการ
คุณค่าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ารับรู้ (Perceived Value) เป็นการวัดผลจากคุณค่าที่ลูกค้า
รับรู้ เป็นการวัดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ / บริการ ด้วยเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายไปเพื่อผลิตภัณฑ์ / บริการ
ดังกล่าว โดยหากลูกค้าได้รับคุณค่าของผลิตภัณฑ์ / บริการคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าต้องเสีย
จะส่งผลต่อการซื้อซ้า (Repeat Purchases)
ความพึงพอใจลูกค้า (Customer Satisfaction) เป็นการคานวณค่าความแตกต่าง
ระหว่างความคาดหวังของลูกค้า กับประสบการณ์จริงที่ลูกค้าได้สัมผัส ประมวลผลออกมาเป็นค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ / บริการนั้น
คาร้องเรียนของลูกค้า (Customer Compliants) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งสาหรับการใช้วัด
สัดส่วนของลูกค้าที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทที่มีการร้องเรียนเข้ามาที่บริษัท
โดยตรง ซึ่งหากมีข้อร้องเรียนเยอะแสดงว่าลูกค้าไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ / บริการของทางบริษัท
ควรมี ก ารพิ จ ารณาและวิ เ คราะห์ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นของลู ก ค้ า เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ / บริ ก าร
ของบริษัทต่อไป เพื่อให้ลูกค้าที่มีข้อร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัท และ
เกิดความภักดีในตัวผลิตภัณฑ์ / บริการ
ความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) ความภักดีของลูกค้าเป็นตัวชี้วัดที่วัดได้
จากการพิจารณา 2 สิ่งประกอบกัน คือ 1) การเลือกซื้อ / ใช้ ผลิตภัณฑ์ / บริการซ้า และ 2) การซื้อ
ผลิตภัณฑ์ / บริการ ในระดับราคาที่หลากหลาย โดยมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการโดยไม่ได้ดู
เรื่ องของราคาผลิ ตภัณฑ์ซึ่งความภักดีของลู กค้าถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการทากาไร
ของบริษัท
Disconfirmation Theory Ekinci Y. & Sirakaya E. (2004) เ ส น อ แ น ว คิ ด
Disconfirmation Theory ซึ่งเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ว่าความพึงพอใจ
เกิดจากความแตกต่างระหว่างบริการที่คาดหวังกับบริการที่ได้รับจริง หากบริการที่คาดหวังสูงกว่า
บริการที่ได้รับจริงก็จะทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ และถ้าบริการที่ได้รับสูงกว่าบริการที่คาดหวังก็จะทา
ให้เกิดความพึงพอใจ (แผนภาพที่ 2-2)
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แผนภาพที่ 2-2 Disconfirmation Theory

Parasuraman, A., Valarie, A Zeithamal, and Leonard L. Berry (1988) เ ส น อ
แนวคิดเกี่ยวกับ Gap Model of Service Quality ตามแผนภาพที่ 3
แผนภาพที่ 2-3 Gap Model of Service Quality

ช่องว่างที่ 1 คือ ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้บริโภคและการรับรู้ของผู้บริหาร
กิจ การ (The Management Perception Gap) ช่องว่างนี้ผู้ บริห ารอาจไม่เข้าใจถึงความต้อ งการ
ที่แท้จริงของลูกค้า / ผู้ใช้บริการ เพราะผู้บริหารมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทาให้การตีความข้อมูลที่ได้รับ
เกิดความผิดพลาด
ช่ อ งว่ า งที่ 2 คื อ มาตรฐานคุ ณ ภาพของการบริ ก ารที่ ก าหนดขึ้ น ไม่ ต รงกั บ
ความคาดหวังของลูกค้า / ผู้ใช้บริการ ที่ฝ่ายบริหารรับรู้ (The Quality Specification Gap) ช่องว่าง
นี้ผู้บริหารอาจเข้าใจได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของผู้บริโภค แต่ไม่มีการกาหนดมาตรฐ าน
หรื อ หลั ก เกณฑ์ ใ นการท างานที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง ผู้ บ ริ ห ารไม่ ไ ด้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น อย่ า งเพี ย งพอ
ในการวางแผนคุณภาพของการบริการ
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ช่องว่างที่ 3 คือ การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้กาหนดไว้
(Service Delivery Gap) ช่องว่างนี้จะเกี่ยวข้องกับพนักงานของผู้ให้ บริการโดยตรง ซึ่งมาจากวิธีการ
และวิธีปฏิบัติที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนความสามารถในการทางาน ซึ่งจะรวมถึง
แนวความคิ ด เทคนิ ค และทั ก ษะในการให้ บ ริ ก าร รวมทั้ ง การตลาดภายในขององค์ ก รที่ ยั ง ไม่ มี
ประสิทธิผล
ช่องว่างที่ 4 การนาเสนอบริการให้กับลูกค้า / ผู้ใช้บริการ ไม่ตรงกับที่ได้ให้สัญญาไว้
กับลูกค้า (The Marketing Communication Gap) ช่องว่างนี้เป็นการคาดหวังของผู้บริโภคที่ควร
จะได้รับการบริการตามที่ทางองค์กรได้ลงในสื่ อโฆษณาขององค์กรที่ปรากฏออกมา แต่เมื่อมารับ
บริการกลับทาให้ผู้บริโภคไม่ได้รับการบริการอย่างที่คาดหวังไว้
ช่องว่างที่ 5 การบริการที่ลูกค้า / ผู้ใช้บริการ รับรู้หรือได้รับไม่ตรงกับบริการที่ลูกค้า
คาดหวังไว้ (The Perceived Service Quality Gap) ช่องว่างนี้จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อผู้บริโภคได้รับ
การบริ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั บ การบริ ก ารที่ ไ ด้ ค าดหวั ง ไว้ ซึ่ ง การบริ ก ารต่ า ง ๆ จะอยู่ ใ นช่ อ งว่ า งที่ 1
ถึงช่องว่างที่ 4
ดังนั้ น การพัฒ นาคุณภาพบริการจะเกิดขึ้นจากข้อผิ ดพลาดระหว่างความคาดหวัง
ของผู้ใช้บริการ (Consumer) และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง จากผู้ให้บริการ (Marketer) เพื่อเป็นการปิด
กั้นช่องว่างดังกล่าว และทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในที่สุด ความคาดหวังของลูกค้าจะมีบทบาท
สาคัญมาก เพราะคุณภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ คือ คุณภาพที่ลูกค้าได้รับ
(Perceived quality) จากการใช้บริการเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ (Customer
expectations)
Customer Service Questionnaires (CSQ) เป็ น วิ ธี เ ชิ ง ปริ ม าณในการวั ด
ความพึงพอใจ ด้วยการใช้แบบสอบถามที่เป็นคาถามปลายปิด ซึ่งมีจุดแข็งคือสามารถครอบคลุ ม
สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และประหยัด แต่จุ ดอ่อนคือไม่ยืดหยุ่นและเป็นสิ่งที่สร้าง
ขึ้น ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่สามารถเข้าใจกระบวนการ ผู้ตอบไม่สามารถให้คาอธิบายเพิ่มเติม เป็น
การยากสาหรับผู้วางนโยบายที่จะระบุได้ว่าควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือควรกระทาอะไรในอนาคต
และปัญหาการสารวจที่อาจเกิดขึ้น คือ ผู้สัมภาษณ์อาจขาดความกระตือรือร้น และผู้ให้สัมภาษณ์
เกิดความเหนื่อยล้าเนื่องจากคาถามจานวนมาก ทาให้ไม่ตอบอย่างเต็มที่ (Wiberg, 2009)
Relative Performance Assessment (RPS) เป็นวิธีการประเมินการรับ รู้เ กี่ย วกั บ
การให้ บ ริ การของลู กค้า (Customer’s Perception of Service Performance) โดยการให้ ลู กค้า
เปรียบเทียบการรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริก ารที่กาลังประเมินกับผู้ให้บริการรายอื่น
ที่คล้ ายคลึ งกัน การส ารวจมี 3 ขั้น ตอน ได้แก่ 1) การค้นหาคุณลั กษณะของบริการ (Attributes)
ที่ทาให้ ลู กค้าพึงพอใจและกลั บ มาใช้บ ริการอีก 2) การประเมินคุณภาพบริการที่ส่ งมอบให้ลูกค้า
และ 3) การประเมินคุณภาพบริการด้วยการเปรี ยบเทียบกับภายนอก การสารวจนี้อนุญาตให้ลูกค้า
เลื อ กคุ ณ ลั ก ษณะของบริ ก าร (Attributes) ที่ ส าคั ญ กั บ ตนเพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ภาพและประเมิ น
ความพึงพอใจต่อคุณลั กษณะส าคัญ และให้ มีคาถามปลายเปิดเพื่อให้ ส ามารถค้นหาคุณลักษณะ
ที่สาคัญต่อลูกค้า (Yuksel and Yuksel 2001 อ้างใน Wiberg 2009)
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Participation Observation (PO) เ ส น อ โ ด ย Bowen (2002) เ ป็ น วิ ธี ก า ร วั ด
ความพึงพอใจโดยผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนหนึ่งในกลุ่มที่ศึกษาหรือประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยจะต้อง
ตัดสินใจว่าจะปลอมตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ถูกประเมินหรือเปิดเผยให้กลุ่มผู้ถูกประเมินทราบว่า
เป็นผู้ประเมิน ผู้วิจัยจะต้องสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มผู้ถูกประเมินและเป็นที่เชื่อถือ ความสัมพันธ์ยิ่งดี
การพูดคุยก็จะเปิดเผยมากยิ่งขึ้นเท่านั้น วิธีนี้นอกจากจะให้โอกาสในการสังเกตการณ์และตั้งคาถามแล้ว
ยังสามารถสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงของความพึงพอใจ และจุดที่ให้ความพึงพอใจสูงสุด อย่างไร
ก็ ต ามวิ ธี PO นี้ เหมาะส าหรั บ กลุ่ ม ตั ว อย่า งขนาดเล็ ก ไม่ เ หมาะส าหรั บกลุ่ ม ตัว อย่ า งขนาดใหญ่
(Wiberg 2009)
Intercept Survey เป็ น วิ ธี ก ารประเมิ น ด้ ว ยการรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ประชากร
(Demographic Information) ของผู้ เยี่ ยมชมแหล่ งท่ องเที่ยวและถามค าถามเกี่ยวกั บประสบการณ์
และความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวที่กาลังเยี่ยมชม วิธีนี้จะช่วยลดความสับสนในการตีความ เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวยังอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ความเข้าใจต่อประเด็นที่ถามจึงมีความชัดเจน (Wiberg 2009)
Site Questions เป็ น วิ ธี ก ารประเมิ นโดยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ เ ข้ า เยี่ ย มช ม
ตอบแบบสอบถามของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้จักแหล่งท่องเที่ยว เหตุผล
ที่มาเยี่ยมชม ประสบการณ์และความรู้สึ กก่อนเยี่ยมชม ผลการสารวจเป็นข้อมูลส าหรับผู้ บริห าร
แหล่งท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับประสิทธิผลของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีผลต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างไร คุณภาพของบริการ เป็นต้น (Wiberg 2009)
Mail-back Survey เป็ น วิ ธี ก ารประเมิ น โดยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วตอบแบบสอบถาม
ภายหลังจากเดินทางกลับที่พานักแล้ว วิธีนี้จะได้ข้อมูลที่ ละเอียดกว่าวิธี Intercept Survey และวิธี
อื่น ๆ ช่วยให้ทราบลักษณะและคุณลักษณะที่สร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยว (Wiberg 2009)
Important - Performance (I-P) Model เป็ น เครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะห์ ที่ ท าโดย
การเปรี ย บเทีย บระดับ ความส าคัญของคุณลั กษณะหรือสิ่ งที่ ประเมิ น กับความพึง พอใจ โดยผู้ ถูก
ประเมินเป็นผู้ระบุความสาคัญของคุณลักษณะหรือสิ่งที่จะประเมิน (Burr et al. 2006 อ้างใน Wiberg
2009)
ในการประเมินความพึงพอใจครั้งนี้จะประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่เกิด
จากความแตกต่างระหว่างบริการที่คาดหวังและบริการที่ได้รับจริงตามแนวคิด Disconfirmation
Theory แ ล ะ Gap Model of Service Quality โ ด ย วิ ธี Customer Service Questionnaires
หรือ Customer Satisfaction Survey
1.2 แนวคิดการจัดทาตัวชี้วัด / ดัชนี
1) ตัวชี้วัด
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 นักวางแผนและนักบริหารซึ่งได้แนวความคิดการบริหารจัดการ
โดยเน้ น จุ ดหมายปลายทาง (Management By Objective) ได้พัฒ นาตัว ชี้วัดเพื่อการดาเนิ น งาน
ของโครงการ โดยกาหนดตัวชี้วัดผลงานหรือผลผลิตจากการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
เพื่อวัดประสิทธิภาพ (Efficiency) และผลิตภาพ (Productivity) ด้วยตัวชี้วัดซึ่งมีค่า เป็นอัตราส่วน
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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(Ratio) และสั ดส่ ว น (Proportion) ในรู ปต่าง ๆ ได้แก่ ปริมาณผลผลิ ตภายในช่ว งเวลาที่ ก าหนด
(เช่น นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาต่อปี) ความประหยัด (เช่น ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงกิโลเมตรต่อลิตร)
คุณภาพ (เช่น ผลผลิตต่อไร่) ความรวดเร็ว (เช่น ความเร็วเป็นกิ โลเมตรต่อชั่วโมง) เป็นต้น และยังคง
เป็นหลักในการกาหนดตัวชี้วัดผลงานหรือผลผลิตจากการปฏิบัติงาน (Performance Indicators)
มาจนกระทั่ ง ปั จ จุ บั น นี้ และตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1970 นั ก วิ ช าการทางสั ง คมศาสตร์ ใ ห้ ค วามสนใจ
ต่อการกาหนดตัวชี้วัดเชิงนโยบาย นอกเหนือไปจากตัวชี้วัดผลงานหรือผลผลิตจากการปฏิบัติงาน
(Performance indicators) ของโครงการ โดยการจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาสั ง คมเพื่ อ ประโยชน์
ในการวางแผนและประเมินผลรวมทั้งการปรับนโยบายการพัฒนาประเทศ1
คาว่า “Indicator” ในภาษาไทยมีการใช้คาที่แตกต่างกัน เช่น ตัวชี้วัด เครื่องชี้วัด
ตัวชี้ เป็นต้น ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดสถานการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ เช่น วัดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ วัดการจ้างงานของประเทศ
เป็นต้น เพื่อนาผลไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตั ดสินใจเพื่อแก้ไข
หรือพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น ตัวชี้วัดจึงเป็นสิ่งที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความสาเร็จหรือการแก้ไข /
พัฒนาในเรื่องต่าง ๆ ให้ความสนใจ ในการกาหนดตัวชี้วัดสถานการณ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษา /
วิเคราะห์ / ติดตามสถานการณ์ จะต้องกาหนดขึ้น ซึ่ งในการกาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมในการวัด
สถานการณ์ห นึ่ ง ๆ นั้ น ผู้ กาหนดตัว ชี้วัดจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติ / คุณลั กษณะ
ของสิ่งที่ต้องการวัด เพื่อให้สามารถระบุได้ว่าตัวชี้วัดที่เหมาะสมควรประกอบด้วยตัวชี้วัดใดบ้าง
การใช้ตัวชี้วัด โดยทั่วไปมี 2 วัตถุประสงค์ ได้แก่
1) เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ของสิ่งที่ให้ความสนใจ เช่น อัตราการว่างงาน
อัตราการเกิดของประชากร อัตราการตายของประชากร อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น
2) เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ผลการด าเนิ น การ เช่ น ผลของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ของรัฐบาล ผลของการดาเนินโครงการ เป็นต้น
ตัวชี้วัดมีลักษณะสาคัญ 2 ประการ คือ
1) ตัวชี้วัดต้องสามารถบ่งบอกคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการวัด และสามารถนาไป
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นหรือค่ามาตรฐาน เพื่อให้สามารถหา
ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการวัด
2) ค่าของคุณลักษณะของสิ่งที่ต้องการวั ดจะต้องมีการกาหนดช่วงเวลาหรือสถานที่
เพื่อให้การนาไปวิเคราะห์เกิดความถูกต้องและชัดเจน เช่น จานวนประชากร
ในจังหวัด อัตราการว่างงานในเดือนธันวาคม 2552 เป็นต้น

1

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. คู่มือการจัดทาตัวชีว้ ัดตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2544)
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ค่าของตัว ชี้วัดแสดงเป็น ตัว เลขในลั ก ษณะของร้อ ยละ (percentage) อัตราส่ ว น
(ratio) สัดส่วน (proportion) อัตรา (rate) จานวน (number) และค่าเฉลี่ย (average or mean)
ตั ว ชี้ วั ด มี ทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นบวกและตั ว ชี้ วั ด ด้ า นลบ ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นบวก (Positive
Indicators) หมายถึง ตัว ชี้วัดที่ค่าตัว เลขมีแนวโน้มในทางเพิ่มขึ้นแสดงถึ งแนวโน้มเป็น ไปในทาง
ที่พึงประสงค์ เช่น รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เป็นต้น สาหรับตัวชี้วัด
เชิงลบ (Negative Indicators) หมายถึง ตัวชี้วัดที่ค่าตัวเลขมีแนวโน้มในทางลดลง แสดงถึง แนวโน้ม
การพัฒนาที่พึงประสงค์ เช่น จานวนคดีอาชญากรรมที่เกิดกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศลดลง เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่จัดทาขึ้นอาจจะถูกเปลี่ ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ดังนั้น
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น จึ ง ต้ อ งยื ด หยุ่ น สามารถปรั บ เปลี่ ย นตามสถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น
การประเมิน / ติดตาม
ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี ควรประกอบด้วย2
(1) มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
(2) ควรแสดงถึงสิ่งที่มีความสาคัญเท่านั้น ซึ่งตัวชี้วัดที่มีความสาคัญนั้นมี 2 ลักษณะ
ได้ แ ก่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ แ สดงถึ ง ผลการด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ ขององค์ ก ร หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า Performance
Indicators และตัว ชี้วัดที่ใช้ในการวัดกิจกรรมหรืองานที่มี ความส าคัญแต่อาจจะไม่ค่อยผิ ดพลาด
แต่ ถ้ า กิ จ กรรมเหล่ า นี้ ผิ ด พลาดเมื่ อ ไรจะก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาอย่ า งใหญ่ ห ลวงแก่ อ งค์ ก ร ซึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด
ในลักษณะนี้เรียกว่า Dangerous Indicators เช่น ไฟสัญญาณเตือนในเรื่องน้ามันเครื่องไม่ได้แสดงถึง
ผลการดาเนินงานของรถยนต์ แต่เป็นการดาเนินงานที่มีความสาคัญและถ้ามีข้อผิดพลาดจะก่อให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรง เป็นต้น
(3) ประกอบด้ว ยมิติห รือมุม มองที่ห ลากหลาย เช่น ในการให้ บริการ มิได้วัดผล
จากผลการสารวจกับผู้รับบริการเท่านั้น แต่ควรรวมถึงมุมมองด้านคุณภาพการให้บริการ และมุมมอง
ด้านการพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วย
(4) ตัวชี้วัดที่สร้างขึ้นต้องมีหน่วยงานหรือบุคคลรับผิดชอบ
(5) ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ร้ า งขึ้ น มาควรเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ อ งค์ ก รสามารถควบคุ ม ได้ อ ย่ า งน้ อ ย
ร้ อยละ 80 ของตัว ชี้วัดทั้งหมด เพื่อให้ ส ามารถแสดงถึงความสามารถในการดาเนินงานที่แท้จริง
ขององค์กร
(6) เป็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส ามารถวั ด ได้ และเป็ น ที่ เ ข้ า ใจของบุ ค คลทั่ ว ไป ไม่ ใ ช่ ตั ว ชี้ วั ด
ที่ผู้เข้าใจมีเพียงแค่ผู้จัดทาตัวชี้วัดเท่านั้น
(7) จะต้องช่วยให้ผู้บริหารและบุคคลสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ดีใน
การใช้ตัวชี้วัดให้เกิดประโยชน์นั้น ไม่ใช่ใช้ตัวชี้วัดเมื่อต้องการประเมินผลเท่านั้น แต่ควรจะใช้ตัวชี้วัด
ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่สาคัญสาหรับองค์กร
2

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ความรูพ้ ื้นฐานเกี่ยวกับตัวชีว้ ัด. จาก www/moac.go.th/builder/kmops/ index…
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(8) ตัวชี้วัดที่ดีต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร
การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศของตัวชี้วัดแต่ละตัวนั้นโดยทั่วไปสามารถรวบรวม
จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการสารวจโดยใช้แบบสอบถามการสังเกตการณ์
เป็ น ต้น การดาเนิ น การเก็บ ข้อมูล โดยการส ารวจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสู ง จึงควรใช้ข้ อมูล ที่มีอยู่ใน
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องความน่าเชื่อถือหรือการรายงานข้อมูลโดยมีอคติ
เกณฑ์ตัวชี้วัด (Benchmark)
การเปรี ย บเที ย บผลงานสามารถกระท าได้ โ ดยพิ จ ารณาจากการเปรี ย บเที ย บ
ค่าของตัวชี้วัด ซึ่งจาเป็นต้องมีกฎเกณฑ์ในการเปรียบเทียบ เกณฑ์ของตัวชี้วัดสามารถแบ่งออกเป็น3
(1) เกณฑ์สัมบูรณ์ ใช้สาหรับการดาเนินการที่ต้องทาครบถ้วน เช่น เด็กทุกคนต้อง
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษ เป็นต้น
(2) เกณฑ์เชิงวิทยาศาสตร์ ใช้สาหรับการดาเนินการที่มีการกาหนดค่ามาตรฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน เช่น ระดับค่ามลพิษในอากาศ เป็นต้น
(3) เกณฑ์เชิงนโยบาย ใช้สาหรับการดาเนินการที่มีการกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
โดยฝ่ายนโยบาย เช่น มติคณะรัฐมนตรีกาหนดว่าจะต้องดาเนินการในปริมาณงานโดยใช้งบประมาณ
เท่าใด เป็นต้น
(4) เกณฑ์ความเคลื่อนไหวเชิงพัฒนา ใช้สาหรับการดาเนินการที่มีเป้าหมายในเชิง
แนวโน้ม จึงต้องพิจารณาจากข้อมูลที่ประมวลไว้ในระยะ 3-5 ปี แล้วนามาเปรียบเทียบย้อนหลังแล้ว
หาเกณฑ์หรือค่าที่เหมาะสมว่าควรเป็นเท่าไร
2) ดัชนี (Index)
เลขดัชนี (Index Number) หมายถึง ค่าที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงหรือเปรียบเทียบ
ลักษณะที่เราสนใจศึกษาในระหว่างสองช่วงใด ๆ ช่วงเวลาที่ใช้เป็นหลักในการเปรียบเทียบ ซึ่งเรียกว่า
ระยะฐาน (Base Period) ถ้ า เก็ บ ข้ อ มู ล ในรู ป ของรายปี จ ะเรี ย กว่ า ปี ฐ าน (Base Year) โดยปกติ
การเปรียบเทียบค่าจะคิดเป็นร้อยละ
ดัชนีสามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการคานวณ ได้แก่
ดัชนีราคา (Price Index) ดัชนีปริมาณ (Quantity Index) ดัชนีมูลค่า (Value Index) ดัชนีที่สร้างขึ้น
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

3

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คู่มือการจัดทาตัวชี้วัดตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2544)
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การจัดทาดัชนีที่ใช้เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคม แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
(1) ดัชนีเดี่ยว (individual index) เป็นดัชนีที่สามารถจัดทาได้ง่าย โดยใช้ข้อมูล
รายการหลักที่เกี่ยวกับกิจกรรม การท่องเที่ยวรายการใดรายการหนึ่งมาสร้างเป็นดัชนี เช่น จานวน
นั กท่องเที่ย วที่เ ดิน ทางเข้ าประเทศ (Inbound) หรือรายได้จากการท่ อ งเที่ยว โดยนาข้อมู ล ในปี
ปัจจุบันเทียบกับข้อมูลในปีฐานในอัตราร้อยละ โดยปีฐานที่กาหนดขึ้นควรเป็นปีที่มีภาวะเศรษฐกิจ
อยู่ในเกณฑ์ปกติ ดัชนีที่คานวณได้เมื่อคานวณอัตราเพิ่มของค่าดัชนีจะเท่ากับอัตราเพิ่มของข้อมูล
รายการที่ใช้จัดทาดัชนี วิธีนี้สามารถจัดทาดัชนีได้ทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี
(2) ดั ชนีร วม (Composite index) เป็นดัช นีที่มีความนิยมในการจัดทาและใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ดัชนีนี้คานวณขึ้นจากการนาข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิ จหรือสังคมที่เป็นจุดสนใจของการนาไปใช้วิเคราะห์สถานการณ์
หรือประเมินศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยมีหลักการพื้นฐานที่สามารถใช้จานวนรายการข้อมูลมากกว่า
1 รายการขึ้นไปโดยไม่มีการจากัดจานวนรายการ ขึ้นกับประเด็นหรือขอบเขตของกิจกรรมที่สนใจ
มีความหลากหลายหรือซับซ้อนมากน้ อยแค่ไหน สามารถนารายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องเข้ามาประมวล
รวมในค่าดัชนีได้อย่างไม่มีข้อจากัด การรวมค่าดัชนีจะอยู่ในลักษณะ combination ซึ่งในทางวิชาการ
สามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ
(2.1) ดัชนีรวมแบบไม่ถ่วงน้าหนัก หมายถึง การจัดทาดัชนีรวม โดยให้น้าหนัก
หรื อ อิ ท ธิ พ ลจากรายการกิ จ กรรมทั้ ง หลายในองค์ ป ระกอบขอ งดั ช นี มี ร ะดั บ เท่ า เที ย มกั น
เช่น หากจานวนกิจกรรมที่นามาใช้ในการคานวณดัชนีประกอบด้วย 5 กิจกรรม น้าหนักของกิจกรรม
ทั้ง 5 รายการจะมีค่าเท่ากับ 1/5 ของดัชนีรวม การจัดทาค่าดัชนีในรูปแบบนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในด้านสังคม
ซึ่งในทางปฏิบั ติไม่สามารถวัดค่าเชิงปริมาณได้ว่า รายการกิจกรรมต่าง ๆ มีน้าหนักหรืออิทธิพล
ต่อภาพรวมมากน้อยเพียงไร
นอกจากนี้ การจั ดท าดัช นี composite index ในระยะต่อมาได้ พัฒ นาวิ ธี ก าร
ให้น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ดังเช่น การจัดทาดัชนีความยากจน (Human poverty index) ได้ปรับปรุง
สู ตรการคานวณดัช นี ให้อยู่ ในรู ป ของการยกกาลั ง แต่ก็ยังคงอยู่ในกลุ่ มดัช นีไม่ถ่ว งน้าหนัก โดยมี
องค์ประกอบดัชนี 3 รายการ คือ อัตราการไม่รอดชีวิตตั้งแต่ทารกถึงอายุ 40 ปี อัตราการไม่รู้หนังสือ
ค่าเฉลี่ยของประชากรที่ไม่มีน้าสะอาดร่วมกับอัตราการอดอาหารของเด็ก
ในด้านเศรษฐกิจหรือด้านอื่น ๆ ก็สามารถใช้แนวทางนี้ในการจัดทาดัชนีได้เช่นกัน
โดยเฉพาะในการจั ดทาดัช นีที่จาเป็น ต้องใช้องค์ประกอบข้อมูลจากกิจกรรมหลาย ๆ ด้านเข้ามา
ประกอบในตั ว ดั ช นี และรายการข้ อ มู ล ในแต่ ล ะด้ า นมี ก ารวั ด ค่ า โดยใช้ ห น่ ว ยวั ด ที่ แ ตกต่ า งกั น
เช่น บางรายการมีหน่ วยวัดเป็น จานวนชิ้น บางรายการวัดเป็นน้าหนัก บางรายการวัดเป็นมูล ค่า
ในการจัดทาดัชนีรวมสามารถใช้วิธีการที่ไม่ถ่วงน้าหนักจะเหมาะสมที่สุด แต่อย่างไรก็ตามจะต้อง
แปลงค่าแต่ละรายการให้เป็นหน่วยเดียวกัน (Standardize) ซึ่งนิยมใช้วิธีเทียบเป็นค่าดัชนีร้อยละ
โดยเทียบกับปีฐานที่กาหนดขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการจัดทาดัชนีเดี่ยว (individual index) นั่นเอง
ก่อนที่จะนามาคานวณเป็นดัชนีรวม (composite index) ในขั้นตอนถัดมา
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(2.2) ดัชนีรวมแบบถ่วงน้าหนัก หมายถึง การจัดทาดัชนีรวมที่มีองค์ประกอบ
มากกว่า 1 รายการ โดยให้น้าหนักหรืออิทธิพลจากรายการกิจกรรมทั้งหลายในองค์ประกอบของดัชนี
มีระดับแตกต่างกัน การจัดทาดัชนีในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่สามารถจัดทาได้ในทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์
หรือด้านเศรษฐกิจ โดยที่กิจกรรมที่สนใจนั้นจะต้องสามารถวัดค่าในเชิงปริมาณ (Quantitative) ได้
และหน่วยที่วัดค่านั้นจะต้องอยู่ในหน่วยเดียวกัน เช่น ในหน่วยเงินตรา ในหน่วยนับ หรือในหน่วยน้าหนัก
เป็นต้น การจัดทาดัชนีถ่วงน้าหนักที่แพร่หลายในปัจจุบัน เช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค (consumer prices
index) ดั ช นี ร าคาผู้ ผ ลิ ต (producer prices index) ดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม (manufacturing
production index) ดั ช นี ผ ลผลิ ต เกษตร (agricultural production index) ดั ช นี ร าคาหุ้ น (capital
prices index) ดัชนีมูลค่าตลาดทุน (market capital index) เป็นต้น
การจั ด ท าดั ช นี วิ ธี นี้ ส่ ว นใหญ่ จ ะจั ด ท าเป็ น กรณี เ ฉพาะด้ า น หรื อ สาขา
หรือกิจกรรมที่สนใจ โดยไม่สามารถข้ามกลุ่ มหรือข้ามสาขา เนื่องจากไม่ส ามารถ Combination
ร่ ว มกั น ได้ ซึ่ ง รายการที่ ใ ช้ จั ด ท าดั ช นี ต้ อ งมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างตรงต่ อ กั น และสามารถรวมค่ า
ของรายการย่ อยขึ้น มาเป็นภาพรวมได้เท่านั้น การรวมค่าจากรายการต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบ
ของดัชนีขึ้นมาเป็นผลรวมของด้านหรือสาขา สามารถใช้เป็นตัวกาหนดน้าหนักในการคานวณดัชนี
ซึ่งวิธีการนี้ส่วนใหญ่ใช้ค่าสัดส่วนร้อยละของรายการย่อยเมื่อเทียบกับค่ารวมของสาขาหรือด้านที่
สนใจ (น้าหนักรวมเท่ากับ 100)
ในการจั ด ท าดั ช นี แ บบถ่ ว งน้ าหนั ก สามารถเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารได้ ห ลายรู ป แบบ
ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์นิยมใช้สู ตรในการจัดทาดัชนีของ Laspyre หรือ Paache หรือ Fisher ขึ้นอยู่
กับ ความเหมาะสมของข้อมูล ในกิจ กรรมหรือสาขาที่ส นใจจัดทาดัช นี ยกตัว อย่างเช่น ดัช นี ราคา
ผู้บริโภค ใช้สูตรของ Laspyre
การจั ด ท าข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วัด ทางด้ านเศรษฐกิ จ หากเป็ น ตั ว ชี้ที่ ส ามารถรายงานใน
ระยะสั้ น การจั ดทาส่ ว นใหญ่มีวัตถุป ระสงค์ห ลั กเพื่อใช้เป็นข้อมูล เตือนภัย (Warning indicator)
ซึ่งหมายถึง ตัวชี้วัดใด ๆ ที่สามารถนามาใช้ในการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างแม่นยา
สามารถระบุถึงจุดเปลี่ยนผัน (Turning point) ทางเศรษฐกิจและแสดงแนวโน้มการแปรผันทางตรง
กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจในสาขาที่สนใจ
และเป็นข้อมูลที่สามารถจัดเก็บและรายงานได้อย่างรวดเร็ว
ในประเทศไทยได้มีการจัดทาดัชนีต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่
จะดาเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทา เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุ ต สาหกรรม ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็นตัน ตัวอย่างดัชนีที่จัดทาโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ดัชนีราคา (Price Index)
ดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) ดัชนีราคา
ห้องชุด (Condominium Price Index) ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
ดัชนีราคาส่งออก (Export Price Index) ดัชนีราคานาเข้า (Import Price Index) ดัชนีวัฎจักรธุรกิจ
(Business Cycle Index) ดั ช นี พ้ อ งวั ฎ จั ก รธุ ร กิ จ (Coincident Business Cycle Index) ดั ช นี ชี้ น า
วั ฎ จั ก รธุ ร กิ จ ระยะสั้ น (Short-run Leading Business Cycle Index) ดั ช นี ชี้ น าวั ฎ จั ก รธุ ร กิ จ
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ระยะกลาง (Medium-run Leading Business Cycle Index) ) ดั ช นี อ้ า งอิ ง วั ฎ จั ก รเงิ น เ ฟ้ อ
(Reference Inflation Index) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade and
Service Sentiment Index) เป็นต้น
ในการจัดทาดัชนีของหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลจากการสารวจจริง
เพื่อให้ ดัช นี ที่จั ดทาขึ้นมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ส าหรับความถี่ในการจัดทาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาดัชนีและความพร้อมของหน่วยงานที่จัดทา
คุณสมบัติที่สาคัญของดัชนีต้องประกอบด้วย
(1) มีความตรง สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้
(2) มีความไว สามารถแสดงความแตกต่าง ได้แม้สถานการณ์ที่วัดจะเปลี่ยนแปลง
ไปเล็กน้อย
(3) มีความเฉพาะเจาะจง จะเปลี่ยนแปลงก็แต่เฉพาะสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรนั้นโดยตรงเท่านั้น
(4) มี ค วามเชื่ อ ถื อ ได้ ค่ า ที่ ไ ด้ ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพควรจะสอดคล้ อ งกั น
ถ้าวัดในสิ่งเดียวกันไม่ว่าผู้วัดจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม
การสร้างและพัฒนาดัชนี
การสร้างและพัฒนาดัชนีสามารถทาได้ 3 วิธี ดังนี้
1) การสร้างดัชนีโดยอาศัยแนวคิดในการสร้างและการนาไปใช้ สามารถแบ่งได้เป็น
2 วิธี ได้แก่ การสร้างดัชนีในลักษณะที่เป็นตัวแทน โดยการเลือกตัวแปรที่มีอยู่
มาใช้ วิธีที่สองคือ การสร้างดัชนีรวม โดยการนาเอาตัวแปรจานวนหนึ่งมารวม
หรื อ ผสมกั น โดยมี ข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น ว่ า ตั ว แปรเหล่ า นั้ น มี ค วามสั ม พันธ์กัน
แต่อาจไม่มี การกาหนดค่า น้าหนั กให้ กั บดัช นีแ ต่ล ะตัว แปร การรวมตัว แปร
ในลักษณะนี้มักกาหนดขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง ซึ่งอาจมีความลาเอียง ขึ้นอยู่
กับบุคคลที่เลือกหรือจัดกลุ่มตัวแปร
2) การสร้ า งดั ช นี โ ดยอาศั ย ทฤษฎี เป็ น การสร้ า งโดยอิ ง ผู้ เ ชี่ ย วชาญ วิ ธี ก าร
คือ การรวมตัวแปรจานวนหนึ่งเข้าด้วยกันโดยวิธีการทางเลขคณิต ซึ่งตัวแปร
เหล่านี้จะถูกเลือกมาตามลาดับความสาคัญและมีความสัมพันธ์กัน โดยกาหนด
น้าหนักให้กับตัวแปรแต่ละตัวโดยอาศัยแนวคิดหรือทฤษฎีที่มีอยู่และสังเคราะห์
ขึ้นเป็นดัชนี ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือ ประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย ใช้เวลาในการเก็บ
ข้อมูลน้อย แต่มีข้อเสียคือ เป็นความคิดของคนเพียงกลุ่มเดียว
3) การสร้างดัชนีโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ มีลักษณะคล้ายวิธีที่สอง แต่มีส่วน
ต่างกันคือ ในการสร้างดัชนีโดยอาศัยทฤษฎีนั้น การเลือกกาหนดน้าหนักนั้น
กาหนดจากลาดับความสาคัญ แต่การสร้างดัชนีหรือตัวชี้วัดโดยอาศัย ข้ อมูล
เชิง ประจั กษ์เป็ น การกาหนดน้าหนักจากการวิเ คราะห์ ข้ อมูล ชุดหนึ่ง และดู
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปร ซึ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยอาศั ย วิ ธี ก าร
ทางสถิติ เช่น factor analysis, cluster analysis, regression และ Guttman
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scale แล้วนามาผลการวิเคราะห์มาจัดกลุ่มตัวแปร ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือ ข้อมูลมี
ความน่าเชื่อถือ แต่ใช้เวลามาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
ในการสร้างดัชนีนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าควรใช้วิธีใด เพราะมีสิ่งที่ต้องพิจารณา
หลายประการ เช่น ข้อจากัดในเรื่องของเวลา / งบประมาณ ประโยชน์ในการนาไปใช้ ลักษณะของ
ตัวแปรที่นามากาหนดเป็นดัชนี เป็นต้น ในบางครั้งอาจต้องใช้หลายวิธีผสมกันได้ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
ในการสร้างและพัฒนาดัชนีมีสิ่งที่ต้องคานึงถึง 3 ประการ ได้แก่ การคัดเลือกตัวแปร
วิธีการสังเคราะห์ตัวแปร และการกาหนดน้าหนักของตัวแปร
1) การคัดเลือกตัวแปร ขั้นตอนนี้จะต้องเริ่มจากการจัดกลุ่มตัวแปรที่พิจารณาว่า
มีความสัมพันธ์กับสภาพการณ์ที่ต้องการศึกษา โดยระบุลักษณะของตัวแปรให้
ครอบคลุ ม กั บ สภาพที่ ต้ อ งการศึ ก ษาอย่ า งละเอี ย ดและชั ด เจน โดยอาศั ย
จากการค้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี หรือผู้เชี่ยวชาญร่วมกั นพิจารณาการนาตัวแปร
ที่ จ ะสร้ า งเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ควรจะหลี ก เลี่ ย งการใช้ ตั ว แปรหลายตั ว ที่ มุ่ ง วั ด
คุณลั กษณะเดีย วกัน และตัว แปรที่มี ความคลาดเคลื่ อนในการวัด ซึ่งควรจะ
พิจ ารณาคัดเลื อกตัว แปรที่มีความสั มพันธ์กันสู งกับสิ่งที่ต้องการศึกษา หาก
ตัวแปรใดที่มีความสั มพันธ์กันสู งและมุ่งวัดในสิ่งเดียวกัน ควรตัดสินใจเลื อก
ตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการประเมินสิ่งที่ศึกษา
ภายหลัง
2) วิ ธี ก ารสั ง เคราะห์ ตั ว แปร Johnstone (1981) กล่ า วถึ ง แนวคิ ด ส าหรั บ
การรวมตัวแปรที่มีข้อตกลงเบื้องต้นแตกต่างกันไว้ 2 แนวทาง ดังนี้
2.1) การรวมเชิงบวก (Additive) มีแนวคิดและข้อตกลงเบื้องต้นว่า ตั ว แปร
แต่ละตัวมีความเท่าเทียมกัน สามารถทดแทนหรือชดเชยกันได้ด้วยตัวแปรอีกหนึ่งตัว ซึ่งทาให้ค่า
ของตัวชี้วัดไม่เปลี่ยนไป สามารถสังเคราะห์ตัวแปรด้วยการหาค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic
Mean) ของตัวแปรองค์ประกอบ และสังเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วนามาจัดกลุ่มตัวแปร
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางสถิติ
2.2) การรวมเชิ ง ทวี คู ณ (Multiplicative) มี แ นวคิ ด และข้ อ ตกลงเบื้ อ งต้ น
ว่าค่าตัวแปรแต่ละตัวไม่สามารถทดแทนหรือชดเชยกันได้
3) การกาหนดน้าหนักของตัวแปร มี 2 วิธี ได้แก่
3.1)
การลงความเห็นในหมู่นักวิจัยและนักวางแผน โดยสมาชิกแต่ละคน
จะเสนอค่าน้าหนักของตัวแปรแล้วจึงพิจารณาหาข้อยุติด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยหรือด้วยการอภิปรายลง
ความเห็น ในกรณีที่ต้องการความคิดเห็นที่หลากหลาย อาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบดูค่าร้อยละที่ผู้ตอบเห็นด้วยกับความสาคัญของตัวแปร
ที่ร่วมอยู่ในองค์ประกอบหรืออาจใช้วิธีการที่เป็นระบบมากขึ้น เช่น การใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi)
เพื่อสารวจความคิดเห็นจากกลุ่มคนที่ได้คัดเลือกเป็นพิเศษ โดยสัมภาษณ์และทดสอบความคิดเห็น
จนได้คาตอบทีช่ ัดเจน แล้วจึงนาข้อมูลดังกล่าวมาให้ค่าน้าหนักของตัวแปรองค์ประกอบต่อไป
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3.2) การใช้ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ เ พื่ อ ก าหนดค่ า น้ าหนั ก สามารถแบ่ ง แนวคิ ด
การดาเนินการได้ 2 วิธี (Alegre, 2009) ได้แก่
(1) การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบ (Factor Analysis) โดยใช้ ค่ า น้ าหนั ก
ของตัวแปรที่อธิบายลักษณะขององค์ประกอบอันหนึ่ง เนื่องจากนักท่องเที่ยวแต่ละคนให้ความสาคัญ
ต่อตัวแปรต่าง ๆ แตกต่างกัน น้าหนัก (Weighted) ที่แต่ละตัวแปรได้รับจึงควรพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
ของระดับความสาคัญซึ่งสามารถดาเนินการได้ โดยการสารวจระดับความสาคัญของตัวแปรแล้วนามา
คานวณหาค่าน้าหนักของดัชนี (Weighted index) ซึ่งสามารถคานวณได้ตามสมการนี้ (Bhote, 1998;
Chu, 2006)
∑𝑗𝑗=1( 𝐼𝑗 . 𝑆𝑗 )
∑𝑗𝑗=1(𝐼𝑗 . 𝑀𝑎′𝑥𝑗 )

โดยที่ j
Ij
Sj
Maxj

𝑋 100%

หมายถึง จานวนของตัวแปร
หมายถึง ระดับความสาคัญที่ตัวแปร j ได้รับ
หมายถึง ระดับความพึงพอใจของตัวแปร j
หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่สูงที่สุดที่กาหนด
ในแบบสอบถามของตัวแปร j

(2) ก า ร ใ ช้ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ก า ร ถ ด ถ อ ย (Multiple Regression
Coefficient) จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของความพึงพอใจ
ต่อตัวแปรที่สนใจ ซึ่งสามารถคานวณได้จากสมการนี้ (Anton, 1996; Chu, 2006)
∑𝑗𝑗=1( 𝛽𝑗 . 𝑆𝑗 )
∑𝑗𝑗=1(𝛽𝑗 . 𝑀𝑎′𝑥𝑗 )

𝑋 100%

โดยที่ βj
Ij
Sj
Maxj

หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปร j
หมายถึง ระดับความสาคัญที่ตัวแปร j ได้รับ
หมายถึง ระดับความพึงพอใจของตัวแปร j
หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่สูงที่สุดที่กาหนด
ในแบบสอบถามของตัวแปร j
กรอบแนวคิดในการจั ดทาตัว ชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจและสั งคม นอกจากรูปแบบวิธี
ในการจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด แล้ ว ยั ง มี เ งื่ อ นไขอี ก ประการหนึ่ ง ของการจั ด ท าตั ว ชี้ วั ด คื อ พฤติ ก รรม
หรือความสามารถของค่าดัชนีในการบ่งชี้สถานการณ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น
จริ งเมื่อเทีย บกับ จุ ดเวลาอ้างอิงของตัว ชี้วัด ในทางวิช าการสามารถแบ่งตัว ชี้วัดออกเป็น 3 กลุ่ ม
ตามคาบเวลา คือ
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(1) ตั วชี้น า (Leading indicator) หมายถึง ตัว ชี้วัดที่บ่งบอกว่า หากค่าตัว ชี้ปรากฏ
ในคาบปัจจุบัน จะเกิดเหตุการณ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นจริงในคาบระยะเวลาในอนาคต
ตัวอย่าง ตัวชี้ในกลุ่มนี้ เช่น ตัวเลขการสั่งซื้อสิ นค้าในเดือนปัจจุบันเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) เป็นตั วชี้
ที่บ่งว่าในระยะเวลาในเดือนข้างหน้าจะผลิตและจาหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) หรือ ตัวเลขการ
จองห้องพัก ณ เดือนปัจจุบัน (ที่ระบุว่าจะมาเข้าพักในเดือนถัด ๆ ไป) สูงขึ้น (หรือลดลง) เป็นตัวบ่งชี้
สถานการณ์ว่ารายได้กิจการโรงแรมในเดือนต่อไปจะดีขึ้น (หรือลดลง) เป็นต้น ประโยชน์ของตัวชี้นา
คือ สามารถใช้พยากรณ์เหตุการณ์ที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนภัย (Warning
indicator) ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสาขาต่าง ๆ
(2) ตัวชี้พ้อง (Coincident indicator) หมายถึง ตัวชี้วัดที่บ่งบอกว่า หากค่าตัวชี้ปรากฏ
ในคาบปัจจุบัน จะเกิดเหตุการณ์หรือผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นจริงในคาบระยะปัจจุบันเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศในเดือนปัจจุบันเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) แสดงถึง
สถานการณ์ธุรกิจด้านท่องเที่ยวในเดือนปัจจุบันเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ด้วย เป็นต้น ประโยชน์ของตัวชี้
พ้อง คือ ใช้แสดงเหตุการณ์หรือผลกระทบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นจริงแล้ว
(3) ตัวชี้ตาม (Lagging indicator) หมายถึง ตัว ชี้วัดที่บ่งบอกว่า หากค่าตัว ชี้ปรากฏ
ในคาบปัจจุบัน จะเกิดเหตุการณ์หรื อผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เป็นจริงในช่ ว งเวลาที่ผ่านมาแล้ ว
เช่น ตัวเลขการปิดกิจการในเดือนปัจจุบัน แสดงถึง ธุรกิจได้ตกต่าหรือมีปัญหาขาดทุนเกิดขึ้นแล้ว
ในช่วงก่อนหน้า เป็นต้น ประโยชน์ของตัวชี้ตาม คือ ใช้เป็นตัวอธิบายยืนยันถึงระดับความรุนแรง
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
การจัดทาข้อมูลตัว ชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ หากเป็นตัวชี้ที่สามารถรายงานในระยะสั้น
การจัดทาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้เป็นข้อมูลเตือนภัย (Warning indicator) ซึ่งหมายถึง
ตัวชี้วัดใด ๆ ที่สามารถนามาใช้ในการติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างแม่นยา สามารถระบุ
ถึงจุดเปลี่ยนผัน (Turning point) ทางเศรษฐกิจและแสดงแนวโน้มการแปรผันทางตรงกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจในสาขาที่สนใจ และเป็น
ข้อมูลที่สามารถจัดเก็บและรายงานได้อย่างรวดเร็ว
1.3 การจัดทาตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยว
1) Travel & Tourism Competitiveness Index
World Economic Forum4 ไ ด้ จั ด ท า Travel & Tourism Competitiveness
Index (TTCI) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2007 และจัดทารายงานทุก 2 ปี โดย 2 ใน 3 ของข้อมูลสถิติของ TTCI
เป็นข้อมูลสถิติจากองค์กรระหว่างประเทศ และ 1 ใน 3 เป็น การสารวจความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
(World Economic Forum’s annual Executive Opinion Survey) สาหรับในตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
4

World Economic Forum, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015
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และกรณี ไ ม่ มี ข้ อ มู ล สถิ ติ เ พี ย งพอ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ใช้ วั ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นการเดิ น ทาง
และท่องเที่ยวของประเทศต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ สามารถใช้เปรียบเทียบ
ระหว่างประเทศ TTCI ประกอบด้วยดัชนีย่อย (Subidex) 3 กลุ่ม ได้แก่ T&T regulatory framework
subindex, T&T business environmental and infrastructure subindex แ ล ะ T&T human,
cultural and natural resources subindex ซึ่ ง ทั้ ง 3 กลุ่ ม ประกอบด้ ว ย 14 Pillars of T&T
Competitiveness ดังนี้
SUBINDEX A : ENABLING ENVIRONMENT
Pillar 1 : Business Environment
1.01 Property rights
1.02 Impact of rules on FDI
1.03 Efficiency of legal framework in setting disputes
1.04 Efficiency of legal framework in challenging regulations
1.05 Time required to deal with construction permits
1.06 Cost to deal with construction permits
1.07 Extent of market dominance
1.08 Time required to start a business
1.09 Cost to start a business
1.10 Extent and effect of taxation on incentives to work
1.11 Extent and effect of taxation on incentives to invest
1.12 Total tax rate
Pillar 2 : Safety and Security
2.01 Business costs of crime and violence
2.02 Reliability of police services
2.03 Business cost of terrorism
2.04 Index of terrorism incidence
2.05 Homicide rate
Pillar 3 : Health and Hygiene
3.01 Physician density
3.02 Access to improved sanitation
3.03 Access to improve drinking water
3.04 Hospital beds
3.05 HIV prevalence
3.06 Malaria incidence
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Pillar 4 : Human Resources and Labour Market
Qualification of the labour force
4.01 Primary education enrolment rate
4.02 Secondary education enrolment rate
4.03 Extent of staff training
4.04 Treatment of customers
Labour Market
4.05 Hiring and firing practices
4.06 Ease of finding skilled employee
4.07 Ease of hiring foreign labour
4.08 Pay and productivity
4.09 Female labour force participation
Pillar 5 : ICT Readiness
5.01 ICT use for business-to-business transactions
5.02 Internet use for business-to-consumer transactions
5.03 Individuals using the Internet
5.04 Broadband Internet subscriptions
5.05 Mobile telephone subscriptions
5.06 Mobile broadband subscriptions
5.07 Mobile network coverage
5.08 Quality of electricity supply
SUBINDEX A : T&T Policy AND ENABLING
Pillar 6 : Prioritization of travel & Tourism
6.01 Government prioritization of the T&T industry
6.02 T&T government expenditure
6.03 Effectiveness of marketing to attract tourists
6.04 Comprehensiveness of annual T&T data
6.05 Timeliness of providing monthly/quarterly T&T data
6.06 Country Brand Strategy rating
Pillar 7 : International Openness
7.01 Visa requirement
7.02 Openness of bilateral Air Service Agreements
7.03 Number of regional trade agreements in force
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Pillar 8 : Price Competitiveness
8.01 Ticket taxes and airport changes
8.02 Hotel price index
8.03 Purchasing power parity
8.04 Fuel price levels
Pillar 9 : Environment Sustainability
9.01 Stringency of environmental regulation
9.02 Enforcement of environmental regulation
9.03 Sustainability of travel and tourism industry development
9.04 Particulate meter (2.5) concentration
9.05 Number of environmental treaty ratifications
9.06 Baseline water stress
9.07 Threatened species
9.08 Forest cover change
9.09 Waste water treatment
9.10 Coastal shelf fishing pressure
SUBINDEX C : INFRASTRUCTURE
Pillar 10 : Air Transportation Infrastructure
10.01 Quality of air transport infrastructure
10.02 Available seat kilometers, domestics
10.03 Available seat kilometers, international
10.04 Aircraft departures
10.05 Airport density
10.06 Number of operating airlines
Pillar 11 : Ground and Port Infrastructure
11.01 Quality of roads
11.02 Quality of railroad infrastructure
11.03 Quality of port infrastructure
11.04 Quality of ground transport network
11.05 Railroad density
11.06 Road Density
11.07 Pave road density
Pillar 12 : Tourist Service Infrastructure
12.01 Hotel rooms
12.02 Extension of business trips recommended
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12.03 Presence of major car rental companies
12.04 ATMs accepting Visa cards
Pillar 13 : Natural Resources
13.01 Number of world Heritage natural sites
13.02 Total know species
13.03 Total protected areas
13.04 Natural tourism digital demand
13.05 Quality of the natural environment
Pillar 14 : Cultural Resources and Business Travel
14.01 Number of world Heritage cultural sites
14.02 Number of oral and intangible cultural heritage expressions
14.03 Number of sport and stadiums
14.04 Number of international association meetings
14.05 Cultural and entertainment tourism digital demand
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2. องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจะพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืนได้นั้น
จาเป็นต้องมีการพัฒ นาทุกองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กันไป ซึ่งองค์ประกอบ
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะประกอบด้วย
(1) ทรั พ ยากรทางการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Resources) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เอง
ตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น รวมถึงหลักฐานทางโบราณคดีหรือร่องรอยของสิ่งที่มีชีวิตในยุค
ต่าง ๆ ซึ่งมนุษย์สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการ
อันนามาซึ่งความพึงพอใจและความสุขในรูปแบบต่าง ๆ
ทรั พยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural tourism Resources) ได้แก่ อุทยาน
แห่ งชาติ วนอุทยาน เขตอนุ รั กษ์พันธุ์สั ตว์ป่ า เขตห้ ามล่ าสั ตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
ส่ ว นทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น และร่ อ งรอยของประวั ติ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ หลั ก ฐาน
ทางโบราณคดี ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี วัฒนธรรม สินค้า
หัตถกรรมพื้นบ้าน สวนสนุก เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ภาครั ฐ หลาย ๆ หน่ ว ยงาน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่เป็นบริษัท
ห้างร้าน เป็นผู้ลงทุนทาธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้น
(2) ธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การผลิ ต สิ น ค้ า
และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยตรงเท่านั้น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จะประกอบด้ว ยธุร กิจ ที่ พัก แรม ธุร กิจ นาเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ธุรกิจจาหน่ายสิ น ค้ า
และของที่ระลึก ธุรกิจคมนาคมขนส่ง และธุรกิจบันเทิงและเพลิดเพลิน
ธุรกิจที่พักแรม หมายถึง การประกอบธุรกิจการขายบริการที่พักเพื่อคนเดิน ทาง
ที่ต้องการพักค้าง ซึ่งอาจมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการด้วย ที่พักแรมมีหลายประเภท
ได้แก่ โรงแรม และทีพ่ ักประเภทอื่น ๆ เช่น เกสต์เฮ้าส์ บังกะโล สถานที่พักแรมกลางแจ้ง เป็นต้น
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม หมายถึง ธุรกิจในการให้บริการอาหารและเครื่ องดื่ม
สาหรับคนเดินทาง นักท่องเที่ยว หรือประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย (1) ภัตตาคารหรือร้านอาหารเดี่ยว
ได้แก่ ภัตตาคาร ร้ า นอาหารทั่ว ไป ร้ านอาหารจานด่ว น เป็นต้น (2) ธุรกิจอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
ในสถาบัน เช่น ร้านอาหารในโรงแรม ร้านอาหารในศูนย์การค้า ร้านอาหารในสนามบินและสถานี
ขนส่งต่าง ๆ การบริการอาหารระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิ น รถโดยสาร รถไฟ และเรือสาราญ
การบริการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้นักท่องเที่ยว เป็นต้น
ธุรกิจคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย (1) ธุรกิจขนส่งทางบก ได้แก่
ทางรถไฟ รถยนต์ส่วนบุคคล รถเช่า รถโดยสารประจาทาง (2) ธุรกิจขนส่งทางน้า เช่น เรือเดินทะเล
เรื อ ส าราญ เรื อ ข้ า มฟาก เรื อ ใบ เรื อ ยอร์ ช เรื อ ล่ อ งแม่ น้ า เป็ น ต้ น (3) ธุ ร กิ จ ขนส่ ง ทางอากาศ
เช่น การบินลักษณะเที่ยวบินประจา เที่ยวบินไม่ประจา เที่ยวบินเช่าเหมาลา เป็นต้น
ธุรกิจนาเที่ยว เป็นการจัดหรือการให้บริการ หรือการอานวยความสะดวกเกี่ยวกับ
การเดินทาง ที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม ทัศนาจรหรือการให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว
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อาจขายให้แก่นักท่องเที่ยวโดยตรง หรือขายผ่านตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว หรือการนาบริการต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาขายในลักษณะเหมารวม (Package tour) และบริการมัคคุเทศก์
ธุรกิจจาหน่ายสินค้าของที่ระลึ ก ได้แก่ สินค้าช่วยประชาสัมพันธ์แหล่ งท่องเที่ ยว
ธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วตามห้ า งสรรพสิ นค้ า และร้ า นค้ า ต่ า ง ๆ รวมถึ ง
ร้านปลอดอากร และธุรกิจของที่ระลึก
ธุร กิจ นั น ทนาการ ประกอบด้ว ย การให้ บริการเพื่อความบันเทิงและเพลิ ดเพลิน
ส าหรั บ คนเดิ น ทางหรื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สวนสนุ ก ไนท์ ค ลั บ บาร์ ดิ ส โก้ เ ธค คาสิ โ น ธุ ร กิ จ กี ฬ า
เพื่อการท่องเที่ยว ธุรกิจจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเป็นรางวัล (Meeting Incentive
Convention and Exhibition : MICE) เป็นต้น
ทั้งนี้ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
ธุรกิจท่องเที่ยวหมายรวมถึง
 ธุรกิจนาเที่ยว
 ธุรกิจโรงแรม
 ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสาหรับนักท่องเที่ยว
 ธุรกิจขายของที่ระลึกหรือสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยว
 ธุรกิจการกีฬาสาหรับนักท่องเที่ยว
 การด าเนิ น งานนิ ท รรศการ งานแสดง งานออกร้ า น การโฆษณาเผยแพร่
หรือการดาเนินงานอื่นใดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อชักนาหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
(3) องค์ประกอบสนับสนุน ประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว การรักษา
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การอานวยความสะดวกในการเข้าเมืองตามท่าอากาศยาน ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร สาธารณสุข ขนส่ง
สาธารณะ เป็ น ต้น สถาบั น การศึกษาที่ผ ลิ ตบุ คลากรด้ านการท่ อ งเที่ ยว สถาบันการศึกษาที่ เ ปิ ด
หลักสูตรนานาชาติสาหรับคนไทยและชาวต่างประเทศ องค์กรของรัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรภาคเอกชนที่แสวงหากาไร และองค์กรภาคเอกชน
ที่ไม่แสวงหากาไร
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3. กฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว5
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิง พื้นที่
โดยการประกาศเขตพั ฒ นาการท่ องเที่ยว 5 เขต โดยประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เล่ มที่ 132
ตอนที่ 22 ก 27 มีนาคม 2558 ว่าด้วยกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ออก เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอั น ดามั น เขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ. 2558 ที่อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
ส าพู น ล าปาง และพะเยา โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาไปสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม
และภูมิปัญญาล้านนาเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้าโขง ผ่านมาตรการการยกระดับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาล้านนาสู่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ยกระดับและส่งเสริมการค้าการลงทุน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งเสริมการสร้างสรรค์
สิ น ค้ า และบริ ก ารชุ ม ชน OTOP ให้ โ ดดเด่ น และมี คุ ณ ค่ า พั ฒ นาเชื่ อ มโยงสิ น ค้ า ทางการเกษตร
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนสู่ ภ าคอุ ต สาหกรรมบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว แทนการน าเข้ า และบริ โ ภคสิ น ค้ า
จากต่างประเทศ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร และระนอง โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวพักผ่ อนเพื่อสุขภาพชั้นนา
ของโลก ผ่านมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ มครอบครัว
และผู้สูงอายุ มีแนวทางการพัฒนา โดยยกระดับเป็นเมืองพักผ่อนเพื่อสุขภาพระดับสากล ยกระดับ
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อรองรับกลุ่ มนักท่องเที่ยวคุณภาพ กาหนดขีดความสามารถ
ในการรองรับนักท่องเที่ ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ เช่น เขตอุทยาน เกาะ เป็นต้น ส่งเสริม
การสร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า และบริ ก ารชุ ม ซน OTOP ให้ โ ดดเด่ น และมี คุ ณ ค่ า พั ฒ นาเชื่ อ มโยงสิ น ค้ า
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรม บริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภค
สินค้าจากต่างประเทศ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี
และตราด โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับสากล
ที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเชื่ อ มโยงสู่ กั ม พู ช า และเวี ย ดนาม ผ่ า นมาตรการสนั บ สนุ นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดยส่งเสริมให้เมืองพัทยาเป็น Tourism & Sport City พัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานโดยคานึงถึงชุม ชนและสิ่งแวดล้อม พัฒนา
เชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุม ชนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้า
และบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
5

กฎกระทรวงกาหนดเขตการพัฒนาการท่องเที่ยว จาก www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6607 สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
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เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล
โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนฐานวั ฒนธรรมอันดามัน
ผ่ านมาตรการส่ งเสริ มและพัฒ นาแหล่ ง ท่อ งเที่ยวระดับ High-Class มีแนวทางการพัฒ นา ได้แ ก่
พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลและท่าเทียบเรือสาราญ
ที่ มี ม าตรฐานระดั บ สากล พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้ กั บ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเล ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า และบริ ก ารชุ ม ชน OTOP ให้ โ ดดเด่ น
และมีคุณค่า พัฒ นาเชื่อมโยงสิ น ค้า ทางการเกษตร ผลิ ตภัณฑ์ชุม ชน สู่ ภ าคอุตสาหกรรมบริ ก าร
ท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวแห่งวิถี ชีวิต
อีสานใต้ร่วมสมัย เชื่อมโยง ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ผ่านมาตรการการยกระดับอารยธรรมอีสานใต้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และกลุ่มประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น พั ฒ นาและสร้ า งสรรค์ ก ารท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมอี ส านใต้ ร่ ว มสมั ย ส่ ง เสริ ม
การสร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า และบริ ก ารชุ ม ชน OTOP ให้ โ ดดเด่ น และมี คุ ณ ค่ า พั ฒ นาเชื่ อ มโยงสิ น ค้ า
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุม ชน สู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภค
สินค้าจากต่างประเทศ
การประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่ม 3 เขต โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
133 ตอนที่ 42 ก 12 พฤษภาคม 2559 ที่ว่าด้วยกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดก
โลกด้านวัฒนธรรม เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่ น้าโขง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต
ลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง พ.ศ. 2559 ที่อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 17
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ น โยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2551 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้าเจ้า พระยาตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดสิงห์บุรี
อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม โดยยังคงอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนา
ส่ ง เสริ ม เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วทางน้ าในลุ่ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยา ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถานประกอบการโรงแรม โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริก าร
ให้ได้มาตรฐาน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม
มุกดาหาร และบึ งกาฬ มุ่งเน้ นการพัฒนาเส้ นทางการท่ องเที่ยวตามล าน้าโขงเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ส่งเสริมเทศกาล กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นเทศกาลระดับสากล และสนับสนุนกิจกรรม
แข่ งขั นกี ฬาทางน้ า รวมถึ งปรั บปรุ งมาตรฐานการอ านวยความสะดวกในการตรวจลงตรา (VISA)
และการผ่านแดน
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกด้ า นวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
กาแพงเพชร พิษณุโลก และตาก มุ่งเน้นการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก เช่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ และให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)
การประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่ม 1 เขต โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
134 ตอนที่ 115 ก 1 พฤศจิ กายน 2560 ที่ว่าด้ว ยกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒ นาการท่องเที่ยว
หมู่ เ กาะทะเลใต้ พ.ศ. 2560 ที่ อ าศั ย อ านาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ ง และมาตร 17
แห่งพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ กาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เ กาะทะเลใต้ ประกอบด้ว ย เขตพื้นที่เกาะเต่ า
เกาะพะงั น เกาะสมุ ย และหมู่ เ กาะอ่ า งทอง จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยมี จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี
เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
4. การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว6
การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ก่อให้เกิดความประทับใจ แล้ว กลับมาท่องเที่ยวซ้าอีก รวมทั้งก่อให้เกิดการบอกต่อไปยังเพื่อน/ญาติ/
คนรู้จักให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย ในการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวมีทั้งการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เช่น การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การยกระดับระบบขนส่ง
สาธารณะ เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว การพัฒ นาเส้ นทาง
คมนาคมทางน้าที่สามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบการเดินทางอื่น ๆ การพัฒนาศักยภาพของสนามบิน
ในการรองรับนักท่องเที่ยว การเพิ่มเส้นทางและจานวนเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
ที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง เป็นต้น และการพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ
เช่น การปรั บปรุ งระบบการตรวจคนเข้าเมื อง การปรับปรุง และอานวยความสะดวกในการเดิ นทาง
ผ่านแดน การปรับปรุงป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การจัดทาแผนที่
ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกแหล่ง การเพิ่มจุดบริการ Free-WiFi ในแหล่งท่องเที่ยว การจัดทาระบบ
บัตรโดยสารเดียวที่ใช้ได้กับทุกช่องทางการเดินทาง การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับ
การท่องเที่ ย วที่ป ราศจากอุป สรรคส าหรั บคนทั้ง มวล (Tourism for All) ได้แก่ ห้ องน้าคนพิ ก าร
ทางลาด ราวจับ เป็นต้ น และพัฒนาแอปพลิเคชันที่อานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว พร้อมทั้ง
สนั บ สนุ น เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น และช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ กล้ อ งวงจรปิ ด
เครื่องแปลภาษา การติดตั้งไฟส่องสว่างในสถานที่ท่องเที่ยว อุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น
6 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว
เช่น ปรั บ ปรุ งสุ ขาสาธารณะ การจั ดการขยะและระบบบ าบั ดน้ าเสี ยในแหล่ ง ท่ อ งเที่ยว เป็นต้ น
ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว
ในหลาย ๆ ด้าน เช่น
4.1 การจัดทามาตรฐานต่าง ๆ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยวได้ดาเนินการจัดทามาตรฐาน
ต่าง ๆ ดังนี้
1) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
(1) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
(2) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทชายหาด
(3) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะ
(4) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้าตก
(5) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทแก่ง
(6) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทถ้า
(7) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ธรณีสัณฐาน
(8) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(9) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
(10) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยากร
(11) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(12) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
(13) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ
(14) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (น้าพุร้อน)
(15) มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
2) มาตรฐานการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
(1) มาตรฐานกิจกรรม Adventure Park
(2) มาตรฐานการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม
(3) มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว
(4) มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกีเพื่อการท่องเที่ยว
(5) มาตรฐานการจัดกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า
(6) มาตรฐานการจัดกิจกรรมดูผีเสื้อ
(7) มาตรฐานกิจกรรมแคนู-คายัค
(8) มาตรฐานแพบริการเพื่อการท่องเที่ยว
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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3) มาตรฐานผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
(1) มาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยว
(2) มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยวที่เป็นคนพิการ และผู้สูงอายุ
(3) มาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ
(4) มาตรฐานมัคคุเทศก์
(5) มาตรฐานการบริการรถตู้ปรับอากาศสาหรับนักท่องเที่ยว
(6) มาตรฐานการบริการรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว
4) มาตรฐานสถานที่พักแรม
(1) มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท
(2) มาตรฐานที่พักแบบพานักระยะยาว
(3) มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทโรงแรม
(4) มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทสถานที่พักตากอากาศ
(5) มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทบริการห้องชุด
(6) มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทเกสท์เฮ้าส์
(7) มาตรฐานอาเซียน
(7.1) ASEAN Green Hotel Standard
(7.2) ASEAN Homestay Standard
5) มาตรฐานภัตตาคาร / ร้านอาหาร
(1) มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว
(2) มาตรฐานเรือภัตตาคาร
(3) มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว
(4) มาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลขนาดเล็กเพื่อการท่องเที่ยว
(5) มาตรฐานอาหารรถเข็นแผงลอย
6) มาตรฐานสถานที่จาหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
(1) มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จาหน่ายของที่ระลึก (สินค้าทั่วไป)
(2) มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จาหน่ายของที่ระลึก ประเภทสินค้าอัญมณี
(3) มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยว
7) มาตรฐานบริการเชิงสุขภาพ
(1) มาตรฐานการจัดบริการในสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(2) จัดทา ASEAN SPA Service Standard
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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8) มาตรฐานบริการสาธารณะต่าง ๆ
(1) มาตรฐานห้ อ งน้ าสาธารณะเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วระดั บ สากล (WC OK)
โดยร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ดาเนินการตามสถานีรถไฟที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ๆ
(2) มาตรฐานห้องน้าสาธารณะของอาเซียน
(3) มาตรฐานศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้จัดทามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) มาตรฐานห้องส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) เป็นห้องส้วมในที่สาธารณะ
หรื อสถานประกอบการ หรื อสถานบริ การที่จัดเตรีย มไว้ ให้ ป ระชาชนทั่ว ไปใช้บริ การ โดยต้อ งมี
3 ประการ ได้แก่ (1) สะอาด (Health) (2) เพียงพอ (Accessibility) และ (3) ปลอดภัย (Safety)
โดยมีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาส้วมสาธารณะ เช่น แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง ร้านจาหน่ายอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ศาสนสถาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ผลการดาเนินงานในปี 2558 มีส้วมที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 71
2) จัดทาเกณฑ์รับรองคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
4.2 การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว ได้ดาเนินการ
ปราบปรามวงจรหลอกลวงจาหน่ายสินค้าหรือเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหารถแท็กซี่
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนส่ งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เช่น ไม่เปิดมิเตอร์ค่าโดยสาร ปฏิเสธไม่รับ
ผู้โดยสาร คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายแพงเกินจริง และได้มีการจัดการประชุมเพื่อหารือกาหนดมาตรการ
ในการแก้ ไ ขปั ญหารถแท็ กซี่ กั บ ผู้ แทนจากการท่ า อากาศยาน กรมการขนส่ ง ทางบก กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพภาคที่ 1 และตัวแทนผู้ประกอบการ โดยกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ดังนี้
(1) บูรณาการการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมาย
ในทุกพื้นที่ที่เป็นปัญหา โดยใช้มาตรการตามกฎหมายขั้นสูงสุดในการกวดขันจับกุมผู้กระทาผิด
(2) ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม
ในการโดยสารแท็กซี่
(3) กรณี ที่ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ ก ระท าความผิ ด อาญาหรื อ ท าลายภาพลั ก ษณ์
การท่องเที่ยวอย่างรุนแรง เช่น ทาร้ายร่างกายผู้โดยสาร อนาจาร ปรับแต่งมิเตอร์ ลักทรัพย์ เป็นต้น
จะต้องถูกดาเนินคดีและเพิกถอนใบอนุญาตทันที
(4) จั ด ท าระบบเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การจั บ กุ ม จากทุ ก หน่ ว ยงานให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น
เพื่อให้ทราบหากผู้ ขับ ขี่ร ายใดกระทาผิ ดซ้าซากต่อเนื่อง นาไปเป็นพยานหลักฐานในการเพิ่มโทษ
หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป
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(5) ติดตามผลการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน ทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่
วันที่ 5 มีนาคม 2559
กองบั ง คั บ การต ารวจท่ อ งเที่ ย วได้ เ พิ่ ม ความเข้ ม งวดในการตรวจสอบจั บกุม
บริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ที่ผิดกฎหมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ เพื่อรักษา
ความมั่ น คงของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ยว โดยได้ บู ร ณาการก าลั ง กั บ ทุ ก หน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อง
เช่น กรมการท่องเที่ยว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กาลังฝ่ายทหาร ฯลฯ เข้าทาการ
ตรวจสอบบริษัทนาเที่ยวต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทาความเข้าใจกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และสามล้อรับจ้าง
บริเวณหน้าพระบรมหาราชวัง เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ ยวจากมั คคุเทศก์เ ถื่อน
สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 954 ราย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองบังคับการตารวจท่องเที่ยวได้ดาเนินการ
จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาลโดยบูรณาการกับฝ่ายทหารและฝ่ายปกครอง
ลงพื้นที่จัดระเบียบหน้าพระบรมหาราชวัง ตรวจสอบ จับกุม ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
เช่น พ.ร.บ.จราจร พ.ร.บ.ธุรกิจน าเที่ยวฯ พ.ร.บ.ความสะอาด และได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อาทิ การรับแจ้งเหตุ
และการตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ชั่วคราว) พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรม
การท่องเที่ยว โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาต่าง ๆ อาทิ อุบัติเหตุทางทะเล ตรวจสอบการ
ให้บริการเรือโดยสารและเรือนาเที่ยว เป็นต้น โดยได้มีมาตรการแก้ไขปัญหา ดังนี้
(1) วางระบบ Zoning จุดจอดเรือ จุดดาน้าลึ ก จุดจัดกิจกรรมทางน้ าต่ า ง ๆ
(Pattaya Model)
(2) กากับควบคุมการจราจรทางน้า กาหนด Sea Lane และจากัดความเร็วเรือ
(3) ติดตั้งสัญลักษณ์บอกเขต สัญญาณเตือนภัย สัญญาณแจ้งเตือนสภาพอากาศ
(4) ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ ครูฝึกดาน้า ไกด์ ฯลฯ
(5) ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ อุปกรณ์ชูชีพ อุปกรณ์ดาน้า
(6) ตรวจสอบข้อมูล การประกันภัย ของผู้ ประกอบการนาเที่ยวดาน้ าและเรื อ
โดยสาร
(7) นั กท่องเที่ย วต้ องรู้ส ภาพร่า งกาย ความพร้อม โรคประจาตัว ของตนเอง
และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทัวร์ทราบ และผู้ควบคุมทัวร์ต้องสอบถามให้ชัดเจน พร้อมทั้งคอยสังเกต
ความผิดปกติของลูกทัวร์
(8) ผู้ควบคุมเรือ ไกด์ ผู้ควบคุมการดาน้าต้องกาชับให้นักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสาร
ปฏิ บั ติ ต ามกฎความปลอดภั ย โดยเคร่ ง ครั ด และมี ก ารสื่ อ สารที่ ดี เ พี ย งพอสร้ า งความเข้ า ใจ
กับนักท่องเที่ยว
(9) ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาล และการกู้ภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ก อ ง บั ง คั บ ก า ร ต า ร ว จ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร ส ร้ า ง ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย
ภาคประชาชนตามพื้น ที่แหล่ งท่องเที่ยวทั่ว ประเทศ เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวโดยบูรณาการร่ว มกับ
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ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ประชาชน และนั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไป เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม
ในการให้บริการนักท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กัน และสนับสนุน
การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ยู่ อ ย่ า งจ ากั ด ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น ต ารวจท่ อ งเที่ ยว
มีอาสาสมัครรวมทั้ งสิ้ น 2,445 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่า งชาติ และได้ดาเนิน การจัดฝึ ก อบรม
ให้แก่อาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ตามแหล่งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญทั่ว ทุกภาค พร้ อมทั้งจั ดการฝึ ก อบรมและพัฒ นาบุ คลากรด้ านการท่ องเที่ยวเพื่อ เพิ่ ม พู น
และพัฒนาความรู้ ความสามารถแนวทางการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมทางน้า
ตามมาตรฐานสากลที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ห น่วยงานต่าง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แผนบู ร ณาการช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ยวในพื้ นที่ จั ง หวัด ชลบุ รี จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ธ านี
และจั ง หวั ด กระบี่ และในปี พ.ศ. 2560 กองมาตรฐานและก ากั บ ความปลอดภั ย นั ก ท่ องเที่ ย ว
ได้วางแผนดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งทางทะเลและทางบก
(life Guard) พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบ็ดเสร็จตามแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ รวมทั้ง
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยวก็ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศให้กับตารวจท่องเที่ยว
โดยได้เรียนเชิญ คุณ Andrew Biggs ครูสอนภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้เจ้าหน้าที่
4.3 การสร้างเครือข่ายท่องเที่ยว
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า โดยส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย ว
และกีฬา กองมาตรฐานและกากับ ความปลอดภัยนั ก ท่ องเที่ยว ได้ดาเนินกิจกรรมการฝึ ก อบรม
อาสาสมัครช่ว ยเหลื อนั ก ท่ องเที่ย วในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุ ราษฎร์ ธ านี และจังหวัดกระบี่
เพื่อเพิ่ม พูน และพัฒ นาความรู้ ความสามารถ แนวทางการปฏิบั ติด้ านการรั ก ษาความปลอดภั ย
กิจ กรรมทางน้ าตามมาตรฐานสากลที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้า หน้ า ที่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Life Guard) ในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ จานวนทั้งหมด 180 คน โดยดาเนินการจัดฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบั ติให้ กับ บุคลากรของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัด
สุราษฎร์ธานี และจังหวัดกระบี่ จังหวัดละ 60 คน ทั้งนี้ เพื่อให้มีอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
(Life Guard) ที่มีทักษะและประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าทางานร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเพิ่มมาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสบภัยทางน้า
4.4 กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว “เจ้าบ้าน” หมายถึง ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน
และผู้ประกอบการอาชีพใด ๆ ที่อาศัยอยู่ในท่องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี”
จึงหมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความเป็นมิตร มีความเชื่อมั่น รอบรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ดูแล
ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวให้มีความสุข และรู้สึกปลอดภัยเพราะเมื่อผู้มาเยือนได้รับความมีอัธยาศัย
ไมตรี และเจ้าบ้านให้การตอบรับอย่างอบอุ่น ย่อมทาให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ เป็นปัจจัย
สาคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี แต่ฐานะเจ้าบ้านแล้ว ปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ คือ การเตรียม
ตนเองให้พร้อมสาหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ ปัจจัยสาคัญที่จะทา
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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ให้ ง านบริ ก ารประสบผลส าเร็ จ ก็ คื อ “คน” หรื อ “บุ ค ลากร”ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร
แก่ผู้รับบริการ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องรักในการบริการและมีคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบ จึงจะช่วยให้
การบริการนั้น สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได้ ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของผู้ที่เป็น
เจ้ าบ้ าน ในการให้ บ ริ การขึ้น อยู่ กับ ปั จ จัยต่าง ๆ ได้แก่ บุคลิ กภาพ ความรู้ ทักษะ ความช านาญ
หรือประสบการณ์ ทัศนคติ และตระหนักถึงความสาคัญของการบริการนั้นเอง
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ในท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่นที่สามารถเป็นตัวแทนในการให้บริการนักท่องเที่ยว จึงจัดโครงการ
อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดอบรมให้ความรู้
แก่เยาวชนอายุ 12 ปีขึ้นไป เกี่ยวกับหลักเบื้องต้น ของการท่องเที่ยว ทักษะการจัดการ ด้านการ
ท่ อ งเที่ ย ว การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู วั ฒ นธรรม แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ ม ชน รวมทั้ ง
การต้ อ นรั บ และการน าเที่ ย วด้ ว ยวั ฒ นธรรมอั น ดี ง าม พบว่ า เด็ ก และเยาวชนที่ เข้ า ร่ ว มโครงการ
มีความกล้าแสดงออก มีความรู้เกี่ย วกับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น สามารถเผยแพร่ข้ อ มูล
ที่น่าสนใจ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยว โดยต่อยอดกับการพัฒนา
ศักยภาพของมัคคุเทศก์น้อยในท้องถิ่นอีกด้วย
กรมการท่ อ งเที่ ย ว ได้ จั ด ประชุ ม หาแนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน
การให้บริการสาหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก อาทิ ด้านกฎ ระเบียบ ของผู้ขับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก
ด้ า นความสะอาด ด้ า นความปลอดภั ย และด้ า นมาตรฐานการให้ บ ริ ก าร และการมี ส่ ว นร่ ว ม
ของสมาคม / สหกรณ์ / ชมรม / บริษัท ผู้ประกอบการรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก ในการรณรงค์การเป็น
เจ้าบ้านที่ดี
4.5 โครงการ 1155 ตารวจท่องเที่ยวเต็มใจให้บริการ
โครงการ “1155 ต ารวจท่ อ งเที่ ย วเต็ ม ใจให้ บ ริ ก าร” เป็ น โครงการที่ ใ ห้
ความช่วยเหลือ อานวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัย และเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
โดยสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สายด่วน 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมการบริการ 5 ภาษา
ได้ แ ก่ จี น อั ง กฤษ ญี่ ปุ่ น เกาหลี และรั ส เซี ย โดยพั ฒ นาให้ มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ หน่ ว ยงาน
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอื่ น ๆ และเพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกในการบริ ก ารให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองบังคับการตารวจท่องเที่ยวได้จัดทา Application สาหรับโทรศัพท์
ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการของตารวจท่องเที่ยวได้ง่ ายขึ้น โดยภายใน Application
จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่จาเป็นสาหรับนักท่องเที่ยว เช่น การแปลภาษา หมายเลขฉุกเฉิน ข้อมูล
ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น
4.6 การตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
การจัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service)
ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ เชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 อาเภอเชียงของจังหวัด
เชียงราย ช่วยอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองการตรวจใบขับขี่
การประกันภัย และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ป ระสบอุบัติเหตุ ซึ่งหมายถึงการนางานบริการทั้งหมด
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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ที่เกี่ยวข้องมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกันในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันที หรือเสร็จใน
ขั้นตอนหรือเสร็จในจุดเดียวกันเพื่อนักท่องเที่ยวจะได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร แขวงทางหลวง สานักงานขนส่ง
อาเภอ เทศบาล ตารวจ หอการค้า บริษัทประกันภัย สมาคมมัคคุเทศก์ ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ
ด้านท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือร่วมกันและเตรียมความพร้อมในการให้
บริการ การประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดระบบบริการนักท่องเที่ยว
รวมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แก่นักท่องเที่ยวโดยเนื้อ หา
ประกอบด้วย วิธีการขับขี่รถในประเทศไทย ข้อควรทราบและพึงปฏิบัติทางกฎหมาย เช่น ระเบียบ
วินัยสัญลักษณ์จราจร แผนที่เส้นทาง ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุการแจ้งเหตุ ฯลฯ เป็นต้น
การประสานหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้ องในการจัด ทาแนวทางขั้นตอนการดาเนิ น งาน
แบบเบ็ดเสร็จจะมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วแก่นักท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์ข้ามแดนรวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวขับขี่ยานพาหนะ
อย่างปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ อีกทั้งมีการประกันภัยและได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการรับบริการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และนักท่องเที่ยว
มีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายในราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังช่วยให้สถิตินักท่องเที่ยวประสบ
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวลดลงอีกด้วย
4.7 การพัฒนาสนามบิน
1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (6 แห่ง)
(1) เปิดอาคาร 2 สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
(2) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
(3) การทาป้ายบอกทางภาษาจีน
2) กองทัพเรือ
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
3) กรมท่าอากาศยาน (28 แห่ง)
อยู่ระหว่างจัดทาแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวให้ได้มาตรฐาน ICAO
4.8 การพัฒนาบริการตรวจคนเข้าเมือง
(1) โครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า
(2) โครงการ E-Fingerprint
(3) โครงการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสาหรับชาวต่างประเทศ
(4) การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในปี 2559 จานวน 5,043 คน
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5. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564)7
วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2579
“ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพ
บนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุก
ภาคส่วนอย่างยั่งยืน” โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาตามองค์ประกอบการ 5 ประการ ดังนี้
a. ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก ด้วยการยกระดับคุ ณภาพ
และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล มุ่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวโดยเน้นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและวันพัก
ต่อครั้งของการเดินทางของนักท่องเที่ยว และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศ
b. การเติบโตอย่างมีดุลยภาพ โดยส่งเสริมดุลยภาพการเติบโตของการท่องเที่ยวระหว่าง
กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น ระหว่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ระหว่ า ง
นั กท่องเที่ย วตามถิ่น ที่ อยู่ และระหว่างกลุ่ มนัก ท่ องเที่ยวทั่ว ไปและนัก ท่ องเที่ ย วที่ มี
ความสนใจเฉพาะส่ ง เสริ ม ดุ ล ยภาพการเติ บ โตระหว่ า งพื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว โดยเน้ น
การกระจายการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ยวในเมื อ งท่ อ งเที่ ยวรองและพื้ น ที่ ชุ มชนท้ องถิ่น
ส่งเสริมดุลยภาพการเติบโตระหว่างช่วงเวลาและฤดูกาล โดยเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในช่วงมิถุนายน-กันยายน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ ที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพหรือรูปแบบที่ควรพัฒนา
c. การเติ บ โตบนพื้ น ฐานความเป็ น ไทย โดยเน้ น การพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย เสริมสร้าง
ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสาหรับประชาชนทุกระดับ
d. การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วน
โดยมุ่งพัฒ นาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเพิ่มรายได้ และกระจายรายได้ แก่ประเทศ
พัฒ นาการท่องเที่ย วให้ เป็ นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่ อนการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ และสร้ า งโอกาสเพื่ อ พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมของชาติ พั ฒ นา
การท่องเที่ย วในภูมิภ าคและเขตพัฒ นาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่เมืองรองและ
ชนบท และสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวเนื่อง
e. การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น ของทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม โดยการอนุรักษ์และฟื้ นฟูแหล่ งท่อ งเที่ยวที่เสี่ ยงต่อ การเสื่ อ มโทรม
7

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจาก www.mots.go.th แผนพัฒนาการท่องเทีย่ วแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ปีที่ 1
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การบริหารความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวและการปลูกฝังจิตสานึกความเป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น ของวั ฒ นธรรม โดยการเชิ ด ชู แ ละรั ก ษาไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ของคนไทย คุณค่าดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 20 ปี จึงได้มีการวางแนวทางการพัฒนาในแต่ละช่วงเวลาออกเป็น
ระยะ 5 ปี โดยในแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) นี้เป็นการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปีแรก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อวางรากฐานและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เป็ น
อุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยว
และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติของพื้นที่ เวลา กิจกรรม
รู ป แบบ และกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การเตรี ย มความพร้ อ มของอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วสู่ ก ารเ ติ บ โต
ในอนาคตบนพื้นฐานของการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ การทางานอย่างบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) มีประสิทธิภาพที่จะเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย
สู่วิสัยทัศน์ที่คาดหมายได้อย่างแท้จริง ดังนั้น จึงได้กาหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วัดการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทยในกรอบระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เพื่อวางรากฐานสู่การบรรลุวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย
และขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวไทยไปในทิศทางที่เหมาะสม ดังนี้
5.1 เป้าประสงค์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)
1) การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยว
2) การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสมดุล
3) การกระจายรายได้และผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวสู่ทุกพื้นที่และทุกภาคส่วน
4) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย
5.2 ตัวชี้วัด
1) จานวนแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
2) อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็น 1
ใน 30 อันดับแรกของโลก หรือ 1 ใน 7 อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
3) ความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
4) รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี
5) การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีอัตราการขยายตัว
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี
6) สั ด ส่ ว นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ นช่ ว งเดื อ นมิ ถุ น ายนกันยายน ไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 ของการเดินทางตลอดทั้งปี
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7) รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด รอง (จั ง หวั ด ที่ มี จ านวนผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นต่ ากว่า
1 ล้ า นคน) มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ากว่าร้อยละ 12 ต่อปี
8) ดั ช นี ก ารรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจในเอกลั ก ษณ์ ค วามเป็ น ไทยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ
และนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
9) อันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) ของประเทศไทย
ด้านความเด่นชัดของวัฒนธรรมและนันทนาการจากการสืบค้นออนไลน์ด้านการท่องเที่ยว (Culture
& Entertainment Tourism Digital Demand) เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก
10) ดัชนีด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยใน 6 มิติที่สาคัญ พัฒนาขึ้นอย่างน้อย 10 อันดับในแต่ละมิติ
5.3 พันธกิจ
1) พั ฒ นาคุ ณ ภาพของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า และบริ ก ารในการท่ อ งเที่ ย ว
ทุ ก รู ป แบบอย่ า งมี ม าตรฐานและสมดุ ล อี ก ทั้ ง มี ค วามยั่ ง ยื น ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ่ ง แวดล้ อ ม
และอัตลักษณ์วิถีไทยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้มีบทบาทสาคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) พัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกให้ มีคุณภาพและมาตรฐาน
ในระดับ สากลสามารถรองรั บ ปริ มาณของนักท่องเที่ยวที่เติบโตอย่า งต่อเนื่ องและความต้อ งการ
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทแวดล้อม รวมทั้งสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกสนั บสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ตลอดจนสร้างความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จิตสานึกท้องถิ่นและการเป็นเจ้าบ้าน
ที่ดี
4) สร้ า งสมดุ ล ในนั ก ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นการตลาดเฉพาะกลุ่ ม การส่ ง เสริ ม วิ ถี ไ ทย
และการสร้างความมั่นใจของนักท่องเที่ ยว เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
ตามเป้าหมายให้สามารถสร้างรายได้และส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน
5) ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การท่ อ งเที่ ย ว โดยการมี ส่ ว นร่ ว ม
และการบู ร ณาการของภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนให้ มีเอกภาพและมีประสิ ท ธิ ภ าพ
สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
5.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจ ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาคุณ ภาพแหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า และบริ ก ารด้า นการ
ท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล และยั่งยืน :พื้นฐานการเติบโตของการท่องเที่ยวมีปัจจัยหลักที่คุณภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการที่ต้องได้มาตรฐาน ระดับสากลและมีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยการ
พัฒนาต้องเกิดขึ้น อย่างเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและมีความสมดุลทั้งใน ด้านพื้นที่ เวลา และกลุ่ ม
การท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการกระจายนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ความมั่งคั่งในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
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1) เป้าประสงค์
1.1) ประเทศไทยมีสินค้าเเละบริการที่หลากหลายเเละมีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อชักจูง
ให้นักท่องเที่ยว จากหลากหลายกลุ่มมีความสนใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวและจับจ่ายใช้สอยมาก
ขึ้นอีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทย ให้เป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
1.2) การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วไทยอย่ า งยั่ ง ยื น ผ่ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง เเวดล้ อ ม
เเละวัฒนธรรม เพื่อคงไว้ ซึ่งความสวยงามของธรรมชาติเเละอัตลักษณ์ความเป็นไทย
1.3) อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วไทยมี ค วามเเข็ ง เเกร่ ง โดยการเพิ่ ม ความสมดุ ล
ของการท่องเที่ยวทั้งความสมดุล เชิงพื้นที่ ความสมดุลเชิงเวลาหรือฤดูกาล เเละความสมดุลในทุกภาค
ส่วน
1.4) การท่ อ งเที่ ย วไทยมี บ ทบาทส าคั ญ ในการลดความเหลื่ อ มล้ าด้ า นรายได้
โดยการสร้างรายได้ให้กับจังหวัด เเละในพื้นที่ที่ยังไม่เป็นที่นิยมรวมถึงการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
และอุตสาหกรรมในท้องถิ่นทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
2) ตัวชี้วัด
2.1) แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น
2.2) ระยะเวลาท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
2.3) จุดประสงค์หลักในการมาเยือนประเทศไทยหลากหลายขึ้นและนักท่องเที่ยว
มากกว่า 1 ใน 3 มีจุ ดประสงค์ห ลั กในการมาเยื อนที่น อกเหนื อจากการท่ องเที่ยวเชิงวัฒ นธรรม
หรือการท่องเที่ยวพักผ่อนโดยทั่วไป
2.4) อันดับของประเทศไทยด้านความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(Sustainability of T & T Development) เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย 10 อันดับ (เทียบกั บอันดับที่ 61
จาก 141 ประเทศทั่วโลกในปี 2558)
2.5) รายได้จากการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ต่อปีเพิ่มขึ้น
2.6) การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อครั้งการเดินทาง มีอัตราการขยายตั ว
เฉลี่ยอย่างน้อย ร้อยละ 5 เทียบกับร้อยละ 4.3 ในช่วงปี 2547 – 2558
2.7) จานวนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปเเบบอย่างมีมาตรฐาน
โดยการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบเสริมสร้างพั ฒนา
และปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและบริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ ได้แก่ การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เป็นต้น และการพัฒนาคุณภาพสินค้า
และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี ม าตรฐานสอดรั บ กั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ งยื น
ครอบคลุมทั้งระบบและอุตสาหกรรมภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง และส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่ ง ขั น ด้ า นธุ ร กิ จ การถ่ า ยท าภาพยนตร์ ต่ า งประเทศในประเทศไทย ทั้ ง ภาคผลิ ต ภาคบริ ก าร
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และกิจการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
ในระดับสากล
3.2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่ ว นเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว ม ในการบริ ห ารจั ดการการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่ งยื น ทั้งในเชิ งอั ตลั กษณ์ ท้องถิ่น
วัฒนธรรมประเพณี และสิ่งแวดล้อม รวมถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูล ค่า
ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การกาหนดขีดความสามารถในการรองรั บ ของแหล่ งท่องเที่ยว การส่งเสริม
นวั ตกรรมด้ านการพั ฒ นาสิ น ค้าและบริ การด้ านการท่ องเที่ ย ว การสร้ างจิ ตส านึ กในการ อนุ รั กษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยการให้ความรู้และการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง
3.3) สร้างสมดุลในแหล่งท่องเทีย่ ว สินค้าและบริการ ทัง้ ในเชิงพื้นที่ เชิงเวลา ฤดูกาล
และรูปแบบ การท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมความสมดุลเชิงพื้นทีใ่ นการท่องเที่ยว ทัง้ ในแง่การกระจาย
รายได้ แ ละจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ได้ แ ก่ การจั ด ตั้ ง เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ พั ฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด และพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ความนิ ยม การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ในเมื องรอง การพั ฒ นาการท่ องเที่ ย วในชนบท การพั ฒ นาสิ นค้าและบริ ก ารที่ โ ดดเด่ นและ เป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น และการส่งเสริมความสมดุลเชิงเวลาและฤดูกาลในการท่องเที่ยว เช่น
การสร้ างสรรค์ กิ จ กรรมการท่ องเที่ ย วใหม่ และเพิ่ มความหลากหลายของกิ จกรรมในพื้ นที่ต่ าง ๆ
การสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุน ในแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิ่งอานวยความสะดวก เพื่อรองรับ
การขยายตัวของ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว: โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเป็นปัจจัย
สนับสนุนที่สาคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งล้วนมีส่วนในการส่งเสริมประสบการณ์
ในการท่ อ งเที่ ย ว โดยในยุ ท ธศาสตร์ นี้ เ น้ น ด้ า นการพั ฒ นาระบบคมนาคมในทุ ก รู ป แบบรวมถึ ง
การพัฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ องเที่ ยวในด้า นต่ าง ๆ และการพัฒ นาความปลอดภั ย
และสุขอนามัย อย่างเป็นระบบ
1) เป้าประสงค์
1.1) นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
เพือ่ รองรับปริมาณ นักท่องเทีย่ วที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
1.2) นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่ องเที่ยวในภูมิภ าค จังหวัด เเละพื้นที่ต่าง ๆ
ทั้งในตั ว เมื องและชนบท อย่ างสะดวกสบายมากขึ้ น ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้ นั กท่องเที่ ยวเดิ นทางไปยั ง
แหล่งท่องเที่ยวของประเทศในวงกว้ างมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้และกระจายรายได้ ให้กับ
ชุมชนและท้องถิน่ ต่าง ๆ ทัว่ ภูมภิ าค
1.3) นักท่องเที่ยวมีความประทับใจเเละมีประสบการณ์ที่ดีทั้งในด้านความปลอดภัย
และสุ ข อนามั ย รวมไปถึ ง คุ ณ ภาพของโครงสร้ างพื้ น ฐานเเละสิ่ ง อ านวยความสะดวก เพื่ อ ชั ก จู ง
ให้กลับมาเยี่ยมเยือนอีกครั้งเเละส่งเสริม ให้ประเทศไทยเป็นเเหล่งท่องเทีย่ วคุณภาพ
1.4) นักท่องเทีย่ วอิสระ (Free and Independent Travelers) มีความสะดวกสบาย
มากขึน้ ในการวางเเผน เเละการเดินทางท่องเทีย่ วในประเทศไทย
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2) ตัวชี้วัด
2.1) ปริ ม าณการผลิ ต ด้ า นผู้ โ ดยสารคิ ด เป็ น ที่ นั่ ง – กิ โ ลเมตร (International
Available Seats Kilometers) ส าหรั บเที่ยวบินจากต่ างประเทศเข้ าสู่ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 2
ของ ASEAN
2.2) การจั ด อั น ดั บ ของนิ ต ยสารด้ า นการเดิ น ทางโดยอากาศยาน Skytrax
(Skytraxrating) ของท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิอยู่ในระดับอย่างน้อย 4 ดาว และท่าอากาศยานอื่น ๆ
ที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับอย่างน้อย 3 ดาว
2.3) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ทางบกและทางน้า (Ground and Port infrastructure) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 ของโลก (เทียบกับ
อันดับที่ 71 จาก 141 ประเทศทั่วโลกในปี 2558)
2.4) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
(Safety & Security) อยู่ในอันดับ 1 ใน 70 ของโลก (เทียบกับอันดับที่ 132 จาก 141 ประเทศ
ทั่วโลก ในปี 2558)
2.5) นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ มี ค วามเชื่ อ มั่ น และพึ ง พอใจ
ในการรักษาความปลอดภัยและการให้บริการร้อยละ 90 ตลอดช่วงเวลาของแผน
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งในการเดินทางเข้าสู่ ประเทศทั้งทางบกทางน้า และทางอากาศ ได้แก่ พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ทางบกเพื่ อ เข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วยกระดั บ ระบบขนส่ ง สาธารณะเพื่ อ อ านวยความสะดวก
ในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว พัฒนาเส้นทางคมนาคมทางน้าที่สามารถเชื่อมโยงกับรูปแบบ
การเดินทางอื่น ๆ พัฒนาศักยภาพของสนามบินในการรองรับนักท่องเที่ยว เพิ่มเส้นทางและจานวน
เที่ ย วบิ น ระหว่ า งประเทศและภายในประเทศที่ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งเมื อ งท่ อ งเที่ ย วหลั ก และเมื อ ง
ท่องเที่ยวรอง
3.2) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุงระบบการ
ตรวจคนเข้าเมือง ปรับปรุงและอานวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดน ปรับปรุงป้ายบอกทาง
และป้ ายสั ญลั กษณ์ให้ เป็ น มาตรฐานเดียวกัน จัดทาแผนที่ท่องเที่ ยวให้ ครอบคลุ ม ทุก แหล่ ง เพิ่ม
จุดบริการ Free – WiFi ในแหล่งท่องเที่ยว จัดทาระบบบัตรโดยสารเดียว ที่ใช้ได้กับทุกช่องทางการ
เดินทาง พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสาหรับคนทั้งมวล
(Tourism for All) เช่น ห้องน้าคนพิการ ทางลาด ราวจับ เป็นต้น และพัฒนาแอปพลิเคชันที่อานวย
ความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
3.3) พัฒนาระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว โดยการสนับสนุน
เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ได้แก่ กล้องวงจรปิด เครื่องแปลภาษา
การติ ด ตั้ ง ไฟในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว อุ ป กรณ์ ช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเบื้ อ งต้ น จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ
นักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่องเที่ยว ส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงสุขา
สาธารณะ การจัดการขยะและระบบบาบัดน้าเสียในแหล่งท่องเที่ยว
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ในการพัฒนาการท่องเที่ยว: การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวผ่านการยกระดับ
คุณภาพสู่ระดับสากล เพื่อให้ทัดเทียมขีดความสามารถ ของบุคลากรในระดับโลกและเพื่อเตรียม
ความพร้อมกับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนรวมถึง
การปลู กฝั งจิ ตส านึ กและการเป็ น เจ้ า บ้านที่ดีให้ กับประชาชนและการส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชน นับเป็นเครื่องมือสาคัญในการพิจารณาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
1) เป้าประสงค์
1.1) แรงงานไทยมีศักยภาพสู งขึ้นทั้งในด้านคุณภาพความรู้ความสามารถระดับ
ทักษะทั่วไปทักษะการบริหารเเละทักษะเฉพาะทางเพื่อรองรับความต้องการบุคลากรในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น อันจะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยว
สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย เป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และเพิ่มจานวนบุคลากรที่มีคุณภาพสูง
1.2) เเรงงานไทยมีจ านวนเพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เพื่อเป็นการลดการพึ่งพาการจ้างเเรงงานต่างชาติ
1.3) ประชาชนทุกภาคส่ ว นมีความรู้ ความเข้าใจความต้ อ งการเเละความพร้ อ ม
ที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเเละพัฒนาสินค้าเเละบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
2) ตัวชี้วัด
2.1) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในด้ า นคุ ณ ภาพของบุ ค ลากร
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2.2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการอบรมพนักงานในอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย ว (Extent of Staff Training) อยู่ ใ นอั น ดั บ 1 ใน 30 ของโลก (เที ย บกั บ อั น ดั บ ที่ 37
จาก 141 ประเทศทั่วโลกในปี 2558)
2.3) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการให้บริการลูกค้า (Treatment of
Customers) อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของโลก (เทียบกับอันดับที่ 17 จาก 141 ประเทศทั่วโลก ในปี
2558)
2.4) จ านวนบุ ค ลากรไทยในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ รองมาตรฐาน MRA
(Mutual Recognition Arrangement) ของ ASEAN เพิ่มขึ้น
2. 5) ธุ ร กิ จ ขนาด กลา ง แล ะ ขน า ดย่ อ ม ( SME: Smalland medium–sized
enterprises) ในอุ ต สาหกรรม ท่ อ งเที่ ย วมี อั ต ราการเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะในเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยวทั้ง 8 เขต
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) พัฒ นาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้ มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน สอดคล้อง กับมาตรฐานสากลและเพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องความต้องการ ตลาดแรงงาน สร้างแรงจูงใจ
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ให้ ผู้ ป ระกอบการ สนั บ สนุ น บุ ค ลากรให้ มี ส มรรถนะขั้ น พื้ น ฐานตามต าแหน่ ง งาน และได้ รั บ
การฝึกอบรมที่ได้มาตรฐานสากล
3.2) ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
และได้รับประโยชน์ จากการท่องเที่ยวโดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการ
ท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสินค้าและบริการบนพื้นฐานของมรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
ทักษะธุรกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริม การประกอบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มช่องทาง การ
ลงทุ น และพั ฒ นาธุ ร กิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ แ ก่ ภ าคเอกชนภายใต้ ห ลั ก การสนั บ สนุ น ความคิ ด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand 4.0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทย ผ่านการตลาดเฉพาะ
กลุ่ม การส่ง เสริ ม วิถีไ ทย และการสร้ า งความเชื่อมั่น ของนั กท่ องเที่ ยว: การพัฒ นาการตลาด
ของการท่องเที่ยวไทยอย่างมีสมดุล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ ผ่านการส่งเสริม
การตลาดเฉพาะกลุ่มและการพัฒนาเครื่องหมายมาตรฐานคุณภาพรวมทั้งการส่งเสริมการตลาดเพื่อ
กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวไทย กอปรกับการพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ บนพื้นฐานเอกลักษณ์อย่างไทย และการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา การท่องเที่ยวไทยให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน
1) เป้าประสงค์
1.1) นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจเเละเชื่อมั่นในการเดินทางสู่ประเทศไทยมากขึ้น
1.2) ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เป็นเเหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ
1.3) ประเทศไทยยังคงเป็นเเหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
1.4) ประเทศไทยเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจเเละน่ามาเยือนสาหรับนักท่องเที่ยว
เฉพาะกลุ่ม
1.5) นักท่องเที่ย วมีความเข้าใจในอัตลั กษณ์ของประเทศไทยเเละอัตลั กษณ์ ข อง
เเต่ละท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
1.6) นักท่องเที่ยวมีความสนใจในการเดินทางช่วง Green Season สูงขึ้น
1.7) นักท่องเที่ยวมีความสนใจในการเดินทางไปยังสถานที่ที่หลากหลายขึ้น
1.8) คนไทยนิยมการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น
2) ตัวชี้วัด
2.1) อัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
(Preferred Destination) เพิ่มสูงขึ้นทุกปี
2.2) จานวนจังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี เพิ่มสูงขึ้นทุกปี (จาก 10
จังหวัด ในปี 2558)
2.3) อัน ดับ ขีดความสามารถในการแข่ง ขั นด้ านประสิ ทธิภ าพของโครงการทาง
การตลาดในการดึงดูดนักท่องเที่ยว (Effectiveness of marketing to attract tourists) อยู่ในอันดับ
1 ใน 15 ของโลก (เทียบกับอันดับที่ 23 จาก 141 ประเทศทั่วโลก ในปี 2558)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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2.4) อั น ดั บ ของประเทศไทยด้ า นความน่ า ไว้ ว างใจของการท างานของต ารวจ
(Reliability of Police Services) อยู่ในอันดับต่ากว่า 100 ของโลก (เทียบกับอันดับที่ 112 จาก 141
ประเทศทั่วโลกในปี 2558)
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ คุ ณ ภาพเเละความปลอดภั ย ให้ กั บ ประเทศไทย
โดยการพัฒนาภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่าและภาพลักษณ์
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) ที่มีคุณภาพสูงต่อนักท่องเที่ยว
การส่งเสริมการตลาดเป้าหมาย และการสร้างการรับรู้ แก่นักท่องเที่ยวผ่านช่องทางต่าง ๆ ด้านมาตรการ
รั ก ษาความปลอดภั ย และมาตรการป้ อ งกั น ของประเทศไทยข้ อ ควรปฎิ บั ติ เพื่ อ ความปลอดภั ย
และสิ่งที่ควรกระทาในกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่ปลอดภัย รวมถึงการส่งเสริมการบังคับใช้และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยว
และสาธารณชน
3.2) ส่ งเสริ มการตลาดเฉพาะกลุ่ มเพื่อดึงดูดการเดินทางท่องเที่ยว และกระตุ้น
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว กลุ่มต่าง ๆ โดยการส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มสาหรับนักท่องเที่ยว
ทั่วไปกลุ่มตลาดระดับกลาง-บน (รายได้สูงกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐต่อปี) ในพื้นที่ตลาดที่มีศักยภาพ
และการส่ งเสริ มการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ มส าหรับนั กท่ องเที่ยวกลุ่ ม ความสนใจพิเศษ เช่น กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อมและนิเวศ เป็นต้น
3.3) ส่ งเสริ มเอกลั กษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ด้ว ยการสื่ อสาร
เอกลั กษณ์ความเป็ น ไทย ให้ เป็ น ที่เข้าใจในเวทีโ ลก อาทิ การสร้างคุณค่าความเป็นไทยในสิ นค้า
และบริการต่าง ๆ ผ่านสัญลักษณ์ “Thainess” บนสินค้าและบริการที่คงอัตลักษณ์ความเป็น ไทย
การสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทางสื่อต่าง ๆ เช่น รายการ
โทรทัศน์ การจัดแสดง Roadshow เป็นต้น และการส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค และจังหวัด
โดยการพัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของภาคและจังหวั ดต่าง ๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง
(Storytelling) การสื่ อ สารเรื่ อ งราวอย่ า งสร้ า งสรรค์ ผ่ า นช่ อ งทางการตลาดที่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม
ในกลุ่มเป้าหมาย
3.4) ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศเเละการท่ อ งเที่ ย วที่ ส มดุ ล เชิ ง พื้ นที่
เเละเวลา โดย การสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอก
ฤดูกาล อาทิ การจัดกิจกรรม / เทศกาล / งานประเพณีเฉพาะถิ่นในแต่ละเดือน การสร้างความนิยม
ของจั งหวัดท่องเที่ย วรอง เช่น การโฆษณาประชาสั มพันธ์ และการส่ งเสริมการขายแพ็กเกจการ
ท่องเที่ยวรวมกับภาคเอกชนเป็นต้นและการส่งเสริม“ไทยเที่ยวไทย”โดยการสร้าง ค่านิยมการเดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศให้แก่คนไทยทุกคนในทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะ
เช่ น กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ กลุ่ ม นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา และกลุ่ ม สุ ภ าพสตรี รวมถึ ง การสนั บ สนุ น มาตรการ
ทางการเงินเพื่อส่งเสริม การใช้จ่ายช่วงการท่องเที่ยว อาทิ มาตรการการลดหย่อนทางภาษี เป็นต้น
3.5) การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเเละการใช้ เ ทคโนโลยี
ในการส่งเสริมการตลาด ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนในการทาการตลาด ได้แก่
การร่วมมือกับชุมชนในการสร้างสรรค์สินค้า และบริการทางการท่องเที่ยวให้สะท้อนอัตลักษณ์ของ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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ชุมชนและสอดคล้องแบรนด์จังหวัด การส่งเสริมการตลาดร่วมกัน ระหว่างภาครัฐและภาคเอ กชน
และการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีส นั บสนุนการตลาด เช่น การสนับสนุนการพัฒ นาและต่อยอด
แอปพลิเคชันที่ส่งเสริมการทาการตลาดเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบการตลาดดิจิทัลทั้งใน
ด้านการดูแล บริหาร และวิเคราะห์สถิติข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การบูรณาการการบริ หารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ:การบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนคือปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน
แผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน
การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวเพื่อการวิเคราะห์ และ
วางแผนรวมถึงการส่งเสริมการบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวกับประเทศ เพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยรวม
1) เป้าประสงค์
1.1) การวางเเผนเเละการด าเนิ น งานของทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งมี ก ารบู ร ณาการ
มีความสอดคล้องเเละเป็นไปตามทิศทางเดียวกัน
1.2) ทุ ก ภาคส่ ว นมี ค วามร่ ว มมื อ กั น ในการพั ฒ นาเเละบริ ห ารการท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศ
1.3) องค์กรธุรกิจเเละประชาชนในระดับท้องถิน่ มีโอกาสเเละได้รบั การสนับสนุนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเเละบริหารจัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น
1.4) การด าเนิ น งานของภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น ทั้ ง ด้ า นการวา งเเผน
เเละการจัดสรรงบประมาณเเละทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับความต้องการ
1.5) การดาเนิ น งานของทุกภาคส่ ว นมีประสิ ทธิภาพผ่ านการพัฒ นาระบบข้อมูล
ส่วนกลางช่องทางการเเบ่งปัน ข้อมูล และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6) ประเทศไทยมีการกาหนดเเละบังคับใช้กฎหมายข้อบังคับเเละมาตรฐานต่าง ๆ
อย่างเคร่งครัดเพื่อสนับสนุน การพัฒนาการท่องเที่ยว เพิ่มความปลอดภัย และส่งเสริมความยั่งยืน
1.7) การลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านความร่วมมือระหว่ างภาครัฐ
เอกชน และชุมชน
1.8) ประเทศไทยมีการร่วมมืออย่างเเข็งขันเเละสม่าเสมอกับประเทศในภูมิภ าค
เพื่อร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยว ในอนุภูมิภาค โดยมีประเทศไทยเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวในภูมิภาค
2) ตัวชี้วัด
2.1) ระดั บ ความพึ ง พอใจด้ านการบู รณาการแผนงานการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ยว
ของประเทศเพิ่มขึ้น
2.2) ระดั บ ความพึ ง พอใจด้ า นการสนั บ สนุ น จากส่ ว นกลางในการท างาน
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้น
2.3) ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
เพิ่มขึ้น
2.4) ระดับความพึงพอใจด้านกฎหมายและข้อบังคั บด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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2.5) จั ด ตั้ ง Tourism Intelligence Center (หน่ ว ยบริ ห ารและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ด้านการท่องเที่ยว) และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้งาน
3) แนวทางการพัฒนา
3.1) ส่ งเสริ มการกากับ ดูแลการพัฒ นาเเละบริห ารจั ดการการท่ องเที่ยวอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยการเสริ ม สร้ า งการท างานอย่ า งบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานระดั บ นโยบาย
โดยมี ค ณะกรรมการนโยบายการท่ อ งเที่ ย ว แห่ ง ชาติ แ ละกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าเป็ น
หน่ ว ยงานหลั กในการกาหนดนโยบาย ประสานงาน กากับติดตามแลประเมินผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่หน่วยงานระดับภูมิ ภาคและท้องถิ่น ขับเคลื่อนแผนและการปฎิบัติงานที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชาติ พัฒนากระบวนการการทางานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ เอกชนและประชาชน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ จัดสรรงบประมาณและ
บุคลากรให้สอดคล้อง กับความต้องการของหน่วยงานในทุกระดับ ผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) จัดให้มี
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการสภาวะวิกฤต ด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ
3.2) ปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับเเละมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่ องเที่ยว
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยการทบทวนแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒ นาการท่องเที่ย วให้ ส อดคล้ องกับสถานการณ์ในปัจจุบันส่ งเสริ มความร่วมมือระหว่าง
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งจริ ง จั ง ก าหนดบทบาทและความรั บ ผิ ด ชอบ
ของหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องอย่ างชัดเจน ส่ งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายและข้อระเบียบด้านการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายด้านการท่องเที่ยว
3.3) สนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชนเเละการจัดทาศู นย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการลงทุนต่าง ๆ การจัดตั้ง
หน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการท่องเที่ยวสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดทา
Tourism Intelligence Center และสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลกลางแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น
3.4) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
โดยการประสานความร่วมมือ กับนานาประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาท่องเที่ยวและการสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือ ระหว่างประเทศระดับต่าง ๆ ได้แก่ APEC ASEAN GMS
ACMECS IMT - GT พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เช่น เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ภายใน ASEAN และกลุ่มประเทศ CLMV เส้นทางทางน้าใน IMT - GT สนับสนุนให้ตัวแทนประเทศ
ไทยในองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ มีบทบาทในเวทีนานาชาติเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
และอานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค เช่น การลดขั้นตอนการเดินทาง
เข้าประเทศ การตรวจลงตราและใบขับขี่ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค เป็นต้น ส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
รูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง ด้านการท่องเที่ยวกับต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวบน
เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เส้นทาง
ระเบี ย งเศรษฐกิจ แนวตะวัน ออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) เส้ นทาง

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 2-45

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ – ใต้ (North South Economic Corridor: NSEC) และ ส่งเสริมการตลาด
การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของกลุ่มประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
6. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวมของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2560 - 2564) ปีที่ 18
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฯ ได้กาหนดตัวชี้วัดภาพรวมเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา
และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยในปี
2560 มีผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดภาพรวม ดังนี้
ประเด็นที่เป็นไปตามเป้าหมาย มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอัตราการขยายตัวไม่ต่ากว่า ร้อยละ 10
ต่อปี โดยในปี 2560 มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 11.66 P จากปี 2559
2) การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี อั ต รา
การขยายตัวไม่ต่ากว่า ร้อยละ 3 ต่อปี โดยในปี 2560 มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 9.57 P จากปี
2559
3) รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด รอง (จั ง หวั ด ที่ มี ผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นต่ ากว่ า
1 ล้านคน) มีอัตราการขยายตัวไม่ต่ากว่า ร้อยละ 12 ต่อปี โดยในปี 2560 มีอัตราการขยายตัว ร้อยละ
12.24 จากปี 2559
ประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย มี 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) จ านวนแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและสถานประกอบการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ
เครื่องหมายรั บรองมาตรฐานการท่องเที่ยว เพิ่มสูงขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5 ต่อปี โดยในปี 2560
มีจานวนลดลง ร้อยละ 17.82 จากปี 2559
2) อัน ดับ ขีดความสามารถทางการแข่ง ขัน ด้านการท่ อ งเที่ ยวของประเทศไทย
เป็น 1 ใน 30 อันดับแรกของโลก หรือ 1 ใน 7 อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยในปี 2560
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 34 ของโลก และอันดับที่ 10 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
3) ความเชื่ อ มั่ น ในสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของไทยที่ มี คุ ณ ภาพ
ได้มาตรฐานไม่น้ อยกว่า ร้ อยละ 90 ซึ่งจากการส ารวจความคิดเห็ นต่อสิ นค้าและบริการที่ ได้ รั บ
การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวในปี 2560 อยู่ที่ ร้อยละ 80.8 และผลการ
สารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในปี 2560 อยู่ที่ ร้อยละ 87.4

8

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ปีที่ 1
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4) สัดส่วนการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในช่วงเดือนมิถุนายน
– กันยายน ไม่ต่ากว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 33.33) ของการเดินทางตลอดทั้งปี โดยในปี 2560 อยู่ที่
ร้อยละ 32.47 P
5) อั น ดั บ ขี ด คว ามสามารถ ทางการแข่ ง ขั น ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ( TTCI)
ของประเทศไทย ด้ า นความเด่ น ชั ด ของวั ฒ นธรรมและนั น ทนาการ จากการสื บ ค้ น ออนไลน์
ด้านการท่องเที่ยว (Cultural & Entertainment Tourism Digital Demand) เป็น 1 ใน 10 อันดับแรก
ของโลกในปี 2560 ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 14 ของโลก ลดลง 3 อันดับจากปี 2558
6) ดัชนีด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับ การท่องเที่ย วของประเทศไทยใน 6 มิติที่ส าคัญ พัฒ นาขึ้นอย่างน้อย 10 อันดับ ในแต่ล ะมิ ติ
โดยในปี 2560 มีผลในแต่ละมิติ ดังนี้
(1) มิติด้าน Stringency of environmental regulations ดีขึ้น 3 อันดับ
(2) มิติด้าน Sustainability of T&T development ดีขึ้น 6 อันดับ
(3) มิติด้าน Attractiveness of natural assets ดีขึ้น 79 อันดับ
(4) มิติด้าน Enforcement of environmental regulation ลดลง 1 อันดับ
(5) มิติด้าน Wastewater treatment ลดลง 4 อันดับ
(6) มิติด้าน Total protected areas ลดลง 4 อันดับ
ประเด็ น ที่ไ ม่ไ ด้ ประเมิน มี 1 ตัว ชี้วัด คื อ ดัช นีการรับรู้และเข้าใจในเอกลั กษณ์
ความเป็นไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
เนื่องจากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลผลการสารวจที่ตรงตามนิยามของตัวชี้วัด จึงไม่ได้ประเมินตัวชี้วัดนี้
6.1 สรุ ป ผลการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด รายยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของแผนพั ฒ นา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ปีที่ 1
ในการขับ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ยวแห่ งชาติฯ ไปสู่ การปฏิบัติได้ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยในปี 2560 มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า และบริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุล และยั่งยืน ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็ น ที่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย มี 1 ตั ว ชี้ วั ด คื อ รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว
ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว มีอัตราการขยายตั วเฉลี่ยต่อปีเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 มีอัตราการขยายตัว
ร้อยละ 14.37 P จากปี 2559
ประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วสิ นค้ า และบริก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ยวได้ รั บการรั บมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 มีจานวนลดลง ร้อยละ 17.82 จากปี 2559
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2) จุดประสงค์หลักในการมาเยือนประเทศไทยหลากหลายขึ้น และนักท่องเที่ยว
มากกว่า 1 ใน 3 หรือ ร้อยละ 33.33 มีจุดประสงค์หลัก ในการมาเยือนที่นอกเหนือจากการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวพักผ่อนโดยทั่วไป โดยในปี 2560 อยู่ที่ ร้อยละ 10.0
3) อันดับของประเทศไทยด้านความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(Sustainability of T&T Development) เพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งน้ อ ย 10 อั น ดั บ (เที ย บกั บ อั น ดั บ ที่ 61
จาก 141 ประเทศทั่ ว โลกในปี 2558) โดยในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 55 เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
6 อันดับ จากปี 2558
ประเด็นที่ไม่ได้ประเมิน มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ระยะเวลาท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น
2) การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อครั้งการเดินทางมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยอย่างน้อย ร้อยละ 5 เทียบกับ ร้อยละ 4.3 ในช่วงปี 2557 – 2558
3) จานวนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับ
การขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นที่เป็นไปตามเป้าหมาย มี 1 ตัวชี้วัด คือ ปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร
คิ ด เ ป็ น ที่ นั่ ง – กิ โ ล เ ม ต ร (International Available Seats Kilometer) ส า ห รั บ เ ที่ ย ว บิ น
จากต่างประเทศเข้าสู่ป ระเทศไทยอยู่ในอันดับ 2 ของ ASEAN โดยในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ ใน
อันดับที่ 1 ของ ASEAN
ประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย มี 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) การจัดอันดับของนิตยสารด้านการเดินทางโดยอากาศยาน Skytrax (Skytrax
rating) ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ในระดับอย่างน้อย 4 ดาว และท่าอากาศยานอื่น ๆ อยู่ใน
ระดับ อย่ างน้ อย 3 ดาว โดยในปี 2560 ท่าอากาศยานสุ ว รรณภูมิถูกจัดอันดับอยู่ในระดับ 3 ดาว
ในขณะทีส่ นามบินอื่น ๆ ยังไม่มีการจัดอันดับ
2) อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทาง
บกและทางน้า (Ground and Port infrastructure) อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 ของโลก (เทียบกับอันดับ
ที่ 71 จาก 141 ประเทศทั่ ว โลกในปี 2558) โดยในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ 72
ลดลง 1 อันดับ จากปี 2558
3) อัน ดับ ขีดความสามารถในการแข่ง ขันด้ านความปลอดภัย ของนั กท่ องเที่ ย ว
(Safety & Security) อยู่ ใ นอั น ดั บ 1 ใน 70 ของโลก (เที ย บกั บ อั น ดั บ ที่ 132 จาก 141 ประเทศ
ทั่วโลกในปี 2558) โดยในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 118 ดีขึ้น 14 อันดับ จากปี 2558
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4) นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในการรักษา
ความปลอดภัย และการให้บริการ ร้อยละ 90 ตลอดช่วงเวลาของแผนฯ โดยในปี 2560 อยู่ที่ ร้อยละ
72.6
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ดังนี้
ประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการอบรมพนักงานในอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย ว (Extent of Staff Training) อยู่ ใ นอั น ดั บ 1 ใน 30 ของโลก (เที ย บกั บ อั น ดั บ ที่ 37
จาก 141 ประเทศทั่วโลก ในปี 2558) โดยในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 53 ลดลง 16 อันดับ
จากปี 2558
2) อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการให้บริการลูกค้า (Treatment of
Customer) อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของโลก (เทียบกับอันดับที่ 17 จาก 141 ประเทศทั่วโลก ในปี
2558) โดยในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 26 ของโลก ลดลง 9 อันดับ จากปี 2558
ประเด็นที่ไม่ได้ประเมิน มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในด้ า นคุ ณ ภาพของบุ ค ลากร
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
2) จ านวนบุ ค ลากรไทยในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ รองมาตรฐาน MRA
(Mutual Recognition Arrangement) ของ ASEAN เพิ่มขึ้น
3) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME : Small and Medium Enterprises)
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 8 เขต
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสมดุลให้กับการท่องเที่ยวไทยผ่านการตลาดเฉพาะกลุ่ม
การส่ ง เสริ ม วิ ถี ไ ทย และการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย 4 ตั ว ชี้ วั ด มี ผ ล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นที่เป็นไปตามเป้าหมาย มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) จานวนจังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี เพิ่มสูงขึ้นทุกปี (จาก 10
จังหวัด ในปี 2559) โดยในปี 2560 มี 4 จังหวัด ที่มีผู้เยี่ยมเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปีเพิ่มขึ้นจากปี
2559 ได้แก่ สมุทรปราการ พิษณุโลก สุพรรณบุรี และอุบลราชธานี
2) อั น ดั บ ของประเทศไทยด้ า นความน่ า ไว้ ว างใจของการท างานของต ารวจ
(Reliability of Police Services) อยู่ในอันดับต่ากว่า 100 ของโลก (เทียบกับอันดับที่ 112 จาก 141
ประเทศทั่วโลก ในปี 2558) โดยในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 60 ดีขึ้น 52 อันดับ จากปี 2558
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ประเด็นที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของโครงการ
ทางการตลาดในการดึ งดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ยว (Effectiveness of markrting to attract touris) อยู่ ใ น
อันดับ 1 ใน 15 ของโลก (เทียบกับอันดับที่ 23 จาก 141 ประเทศทั่วโลก ในปี 2558) โดยในปี 2560
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 20 ของโลก ดีขึ้น 3 อันดับ จากปี 2558
2) อัตราการรับรู้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม
(Preferred Destination) เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ทุ ก ปี โดยในปี 2560 อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 44.0 ลดลง ร้ อ ยละ 1.0
จากปี 2559
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การบู ร ณาการการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย วและส่ ง เสริ ม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด มีผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้
ประเด็นที่เป็นไปตามเป้าหมาย มี 1 ตัวชี้วัด คือ การจัดตั้ง Tourism Intelligence
Center (หน่วยบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว) และบริหารจั ดการอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
ประเด็นที่ไม่ได้ประเมิน มี 4 ตัวชี้วัด ดังนี้
1) ระดั บ ความพึ ง พอใจด้ า นการบู ร ณาการแผนงานการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศเพิ่มขึ้น
2) ระดั บ ความพึ ง พอใจด้ า นการสนั บ สนุ น จากส่ ว นกลางในการท างานด้ า น
การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่มขึ้น
3) ระดับความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
เพิ่มขึ้น
4) ระดับความพึงพอใจด้านกฎหมายและข้อบังคับด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น
7. การจัดอันดับประเทศอันตรายสาหรับการท่องเที่ยว 9
บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา International SOS จั ด อั น ดั บ ประเทศอั น ตรายส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว
ในปี 2019 ครอบคลุมในหลายความเสี่ยงทั้งด้านอาชญากรรม สาธารณสุข ความรุนแรงทางการเมือง
เชื้อชาติ และความปลอดภัยบนท้องถนน โดยจัดทาเป็นแผนที่ประกอบด้วย 5 สี ได้แก่
(1) สีน้าตาล หมายถึง ประเทศที่รับมือกับอันตรายได้ดี
(2) สีเขียว หมายถึง ประเทศที่มีระดับความเสี่ยงต่า
(3) สีเหลือง หมายถึง ประเทศที่มีระดับความเสี่ยงปานกลาง
(4) สีส้ม หมายถึง ประเทศที่มีระดับความเสี่ยงสูง
9 การจัดอันดับประเทศอันตรายสาหรับการท่องเที่ยว
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(5) สีแดง หมายถึง ประเทศที่มีระดับอันตรายมาก
ผลปรากฏว่ า ประเทศไทยถู ก จั ด อั น ดั บ อยู่ ใ นกลุ่ ม สี เ หลื อ ง คื อ มี ค วามอั น ต ราย
ด้านการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ ปานกลาง แต่เมื่อลงรายละเอียดลึกลงไป พบว่า ในส่วนของอุบัติเหตุ
บนท้องถนนประเทศไทยอยู่ในระดับสีน้าตาลเข้ม คือ มีอันตรายสูงสุด ในขณะที่ประเทศที่อันตราย
ที่สุดด้านการท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกา และประเทศที่ปลอดภัยที่สุดเป็นกลุ่มประเทศนอร์ดิก
เช่น นอร์เวย์ ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ เป็นต้น
8. การสารวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
การสารวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น ที่ผ่านมามีการดาเนินการโดยหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว เช่น
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย 10 (ธั น วาคม 2554) ด าเนิ น โครงการส ารวจทั ศ นคติ
และความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มตลาดหลักและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (ระยะที่ 2) โดยทา
การสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 3,600 คน พบว่า ในด้านความพึงพอใจ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติให้ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยในระดับสูงที่ค่าเฉลี่ย 4.32
(จากคะแนนเต็ม 5) โดยมีนักท่องเที่ยวที่พึ งพอใจกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยถึงพึงพอใจมาก
ที่ 88% และในทางตรงกันข้ามมีนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงพอใจถึงไม่พอใจมากที่ 4% และหากพิจารณา
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มตลาด จะพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดที่มี
ความพึงพอใจสูงมาก ได้แก่ ออสเตรเลีย (4.61) นอร์เวย์ (4.55) และสวีเดน (4.51) และกลุ่มตลาดที่มี
ความพึงพอใจสูง ได้แก่ แคนาดา (4.43) สวิตเซอร์แลนด์ (4.37) เนเธอร์แลนด์ (4.36) เดนมาร์ก
(4.34) ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (4.29) อิ ต าลี (4.24) และอิ ส ราเอล (4.15) โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
มีความพึงพอใจในระดับสูงในด้าน ความมีน้าใจไมตรีและการต้อนรับที่ดีของคนไทยที่ค่าเฉลี่ย 4.28
และความน่าสนใจของสถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ค่าเฉลี่ย 4.15 ในทางตรงข้าม ประเด็น
ที่นักท่องเที่ยวยังพึ งพอใจในระดับที่ไม่สูงมากนัก ได้แก่ บริการด้านการท่องเที่ยวที่ค่าเฉลี่ย 3.98
และความปลอดภัยในการเดิน ทางท่องเที่ยวที่ค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนประเด็น ที่นักท่องเที่ยวค่อนข้ าง
ไม่พึงพอใจจะเป็นในด้านสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยวที่ค่าเฉลี่ย 3.86
กรมการท่ อ งเที่ ย ว 11 (2556) ด าเนิ น โครงการจั ด ท าดั ช นี ค วามพึ ง พอใจนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
รายไตรมาส และดัช นี การจ้ างงานด้านการท่องเที่ยวรายไตรมาส โดยการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพื่อจัดทาดัช นีความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ดาเนินการต่อเนื่อง 3 ไตรมาส คือ ไตรมาส 4 ปี 2555 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2556 ครอบคลุม
10

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รายงานขั้นสุดท้าย โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มต ลาดหลัก
แ ล ะ ก ลุ่ ม ต ล า ด เ กิ ด ใ ห ม่ ( ร ะ ย ะ ที่ 2 ) ตี พิ ม พ์ เ มื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 2 3 ธั น ว า ค ม 2 5 5 4 , แ ห ล่ ง ที่ ม า :
http://www.etatjournal.com/web/menu-download-zone/menu-dl-executive-summary/14-cate-downloadzone/cate-dl-executive-summary/372-dl-2011-foriegn-tourist
11 กรมการท่องเที่ยว โครงการจัดทาดัชนีความพึงพอใจนักท่องเที่ยวรายไตรมาสและดัชนีการจ้างงานด้านการท่องเที่ยวรายไตรมาส
รายงานฉบับสมบูรณ์, 2556
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 2-51

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

8 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กรุ ง เทพมหานคร ภาคกลาง (จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธ ยา) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองคาย)
ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) ภาคตะวันตก (จั งหวัดประจวบคีรีขั นธ์) และภาคใต้ (จังหวัดภูเก็ต)
โดยในแต่ละไตรมาสได้ดาเนินการสารวจนักท่องเที่ยวจานวน 2,503 ราย 2,499 และ 2,469 ราย
ตามลาดับ
จาก 16 ประเด็ น ที่ ป ระเมิ น พบว่ า ในไตรมาส 2 ปี 2556 โดยรวมปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น
จาก 2 ไตรมาสแรกเพี ย งเล็ ก น้ อ ย โดยมี จ านวน 4 ประเด็ น ที่ ค วามพึ ง พอใจอยู่ใ นระดั บ คะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้แก่ บริการเพื่อสุขภาพ ประชาชน ภัตตาคาร / ร้านอาหาร และสถานที่พักแรม
มีจานวน 9 ประเด็นที่คะแนนอยู่ระหว่าง ร้อยละ 75.0-79.9 ได้แก่ การจับจ่ายซื้อสินค้า กิจกรรม /
แหล่งท่องเที่ยว สนามบิน บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
ความปลอดภัย การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะต่าง ๆ และบริษัทนาเที่ยว ในขณะที่มี 2 ประเด็น
ที่ ต่ ากว่ า ร้ อ ยละ 70.0-75.0 ได้ แ ก่ กี ฬ ากอล์ ฟ อิ น เทอร์ เ น็ ต / โทรศั พ ท์ ร ะหว่ า งประเทศ และมี
1 ประเด็นที่ต่ากว่าร้อยละ 70.0 ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ
เมื่อพิจ ารณาในประเด็น ย่อยของแต่ละประเด็นที่ประเมินความพึงพอใจ พบว่า โดยรวม
แต่ละประเด็นย่อยจะมีคะแนนความพึงพอใจใกล้เคียงกับคะแนนความพึงพอใจรวมของประเด็น
การประเมินนั้น ๆ โดยมีประเด็นที่ความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยที่ต่ากว่าร้อยละ 80 อยู่จานวนมาก
ซึ่งครอบคลุ ม ทั้ง ด้ าน ประชาชน ภัตตาคาร / ร้านอาหาร สถานที่พักแรม การจับจ่ายซื้อ สิ น ค้ า
กิจกรรม / แหล่งท่องเที่ยว สนามบิน บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยว
กีฬากอล์ฟ มัคคุเทศก์ ความปลอดภัย การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะต่ าง ๆ บริษัทนาเที่ยว
อินเทอร์เน็ต / โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และห้องน้าสาธารณะ โดยเฉพาะใน 5 ประเด็นหลัง ได้แก่
ความปลอดภัย การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะต่าง ๆ บริษัทนาเที่ยว อินเทอร์เน็ต / โทรศัพท์
ระหว่างประเทศ และห้องน้าสาธารณะ นั้น จะมีระดับคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า โดยประเด็น
ย่อยต่าง ๆ เหล่านี้ แม้โดยรวมในไตรมาส 2 ปี 2556 จะปรับตัวดีขึ้น แต่เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
จากคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวใน 3 ไตรมาสที่ดาเนินการสารวจเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจนั้ น พบว่ามีเพีย ง 1 ด้าน คือ บริก ารเพื่อสุ ขภาพ ซึ่งนักท่ องเที่ยวมีความพึง พอใจ
ค่อนข้างมาก ทั้งในภาพรวมและแต่ละประเด็นย่อย ซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยวไทย จาเป็น
ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะรั กษาระดับคุณภาพการให้ บริการและพัฒนาให้ ดียิ่ง ๆ ขึ้นอีก
ในขณะที่ด้าน ประชาชน (ประเด็นความซื่อสัตย์) ภัตตาคาร / ร้านอาหาร สถานที่พักแรม การจับจ่าย
ซื้อสินค้า กิจกรรม / แหล่งท่องเที่ยว สนามบิน บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และมั ค คุ เ ทศก์ แม้ โ ดยรวมจะดี แต่ มี ป ระเด็ น ย่ อ ยต่ า ง ๆ ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ยกระดั บ ความพึ ง พอใจโดยรวมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส่ ว นอี ก 6 ประเด็ น ได้ แ ก่
ด้ า นความปลอดภั ย การเดิ น ทางโดยรถโดยสารสาธารณะต่ า ง ๆ บริ ษั ท น าเที่ ย ว กี ฬ ากอล์ ฟ
อินเทอร์เน็ต / โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และห้ องน้าสาธารณะ นั้น มีระดับคะแนนความพึงพอใจ
ค่อนข้างต่า จาเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อดาเนินการพัฒนาให้ดีขึ้น

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12 ดาเนินการสารวจทัศนคติความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนา
และปรับปรุงด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยดาเนินการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ
ที่เดิน ทางมาท่องเที่ย วในประเทศไทย ตามจังหวัดที่เป็นแหล่ งท่องเที่ยวสาคัญ ๆ รวมทั้งบริเวณ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองต่าง ๆ จานวน 5,054 คน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.05) สูงกว่าความคาดหวังก่ อนใช้
บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.96) อย่างมีนัยสาคั ญทางสถิติ โดยจาก 17 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยว
ที่ประเมินพบว่า บริการที่มีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก ได้แก่ ด้านประชาชนจากความเป็นมิตร
ไมตรี ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ ที่ ดี แ ละความสุ ภ าพอ่ อ นโยนของคนไทย (ค่ า เฉลี่ ย 4.45) และด้ า นบริ ก าร
เพื่อสุขภาพจากการใช้บริการนวดแผนไทย สปา ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 4.34) สาหรับบริการที่ระดับความพึง
พอใจต่าสุด 3 ประเภท ได้แก่ ด้านระบบอินเทอร์เน็ต / Wi-Fi จากที่มีไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ (ค่าเฉลี่ย 3.72)
ด้านห้องน้าสาธารณะจากการที่ไม่สะดวกในการใช้และขาดการดูแลทาความสะอาด (ค่าเฉลี่ย 3.74)
และด้ า นรถโดยสารสาธารณะจากความไม่ ส ะดวกในการใช้ บ ริ ก ารและมี ค วามปลอดภั ย น้ อ ย
(ค่าเฉลี่ย 3.81)
ผลการเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจในแต่ ล ะพื้ น ที่ ที่ ส ารวจ พบว่ า ในภาพรวมพื้ น ที่ ที่ มี
ความพึงพอใจในระดับพอใจมากมี 3 พื้นที่ ได้แก่ เชียงราย (ค่าเฉลี่ย 4.31) อุดรธานี (ค่าเฉลี่ย 4.28)
และเชียงใหม่ (ค่าเฉลี่ย 4.24) โดยจังหวัดเชียงรายมีประเด็นที่ประเมินถึง 7 ประเด็น มีค่าเฉลี่ ย
ความพึงพอใจสูงสุ ด เมื่อเทียบกับพื้น ที่ อื่น ๆ ได้แก่ ด้านประชาชน กิจกรรม / สถานที่ท่องเที่ยว
ความปลอดภั ย การจั บ จ่ า ยซื้ อ สิ น ค้ า ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ตั ว แทนน าเที่ ย ว
และรถโดยสารสาธารณะ จังหวัดอุดรธานี มี 5 ประเด็นที่ประเมินมีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจสู งสุ ด
เมื่ อ เที ย บกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ การใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ ไ ปต่ า งประเทศ
รถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ และระบบอินเทอร์เน็ต / Wi-Fi พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มี 2 ประเด็ น ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ สถานที่ พั ก และ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และจังหวัดเชียงใหม่มีเพียงประเด็นเดียวที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเมื่อ
เทียบกับพื้นที่อื่น ๆ คือ ด้านมัคคุเทศก์ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการให้บริการต่าง ๆ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญยังมีคุณภาพการให้บริการที่แตกต่างกัน ยังไม่มี
จั ง หวั ด ใดที่ บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดดเด่ น ทุ ก ด้ า น และส่ ว นให ญ่ ไ ม่ โ ดดเด่ น และเป็ น ที่
น่ า สั ง เกตว่ า จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ สู ง สุ ด 3 อั น ดั บ แรกของประเทศไทย ได้ แ ก่
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพัทยา ความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ากว่าจังหวัด ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
สาคัญ ๆ ระดับรองลงมา เช่น เชียงราย อุดรธานี เป็นต้น
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ส านั กงานปลั ดกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา 13 ด าเนิ นการโครงการส ารวจทั ศ นคติ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุง แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การท่องเที่ยวของประเทศและการปรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจัดทา
ฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
การส ารวจทั ศนคติและความพึงพอใจของนักท่ องเที่ยวชาวต่างชาติที่เ ดินทางท่ องเที่ ย ว
ในประเทศไทย ประกอบด้ว ย การส ารวจนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ใน 10 จังหวัดหลั ก ด้า นการ
ท่องเที่ย ว ประกอบด้ว ย กรุ งเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี สุ ราษฎร์ธ านี เชียงใหม่ สงขลา กระบี่
ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และเชียงราย จังหวัดที่เป็นตัวแทน “เมืองต้องห้าม...พลาด” คือ ตราด จังหวัด
ที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย นครราชสีมา เพชรบุรี และมุกดาหาร และด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง จ านวน 6,046 คน พบว่า นั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีความพึงพอใจต่ อบริ การ
ด้านการท่องเที่ยวในระดับพึงพอใจมากและสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 82.0 ต่อร้อยละ 70.6) จาก
18 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับ
พึงพอใจอย่างมากเพียงประเด็นเดียว คือ ประชาชน ทั้งจากความเป็นมิตรมีน้าใจและให้การต้อนรับที่ดี
ส่วนประเด็นที่เหลืออีก 17 ประเภท มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก แต่มีคะแนนความพึงพอใจ
แตกต่ างกั น โดยทุ กประเภทบริ การที่ ประเมิ นมี ความพึ งพอใจสู งกว่ าความคาดหวั ง บริ การด้ าน
การท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ลาดับ ได้แก่ มัคคุเทศก์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และห้องน้า
สาธารณะ แสดงให้เห็นว่า แม้จานวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีจุด แข็งด้าน
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรมการท่องเที่ยว แต่บริการเหล่านี้ยังมี
ความจาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับบริการอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับนักท่องเที่ยว
เช่น บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องน้าสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี
2558 ปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2557 (ร้ อ ยละ 82.0 ต่ อ ร้ อ ยละ 81.0) โดยมี
4 ประเภทบริ ก ารที่ ค ะแนนความพึ ง พอใจลดลงค่ อ นข้ า งมาก ได้ แ ก่ มั ค คุ เ ทศก์ ศู น ย์ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยว บริการเชิงสุขภาพ และประชาชน
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อโครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด” ในการสารวจ
ครั้ ง นี้ ไ ด้ เ ลื อ กจั ง หวั ด ตราดเป็ น ตั ว แทน พบว่ า ในภาพรวมนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมาก โดยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริการเชิงสุขภาพ กิจกรรมผจญภัย และการซื้อสินค้า
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และของที่ ร ะลึ ก มี ค วามโดดเด่ น สามารถใช้ เ ป็ น จุ ด แข็ ง ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส าหรั บ บริ ก าร
ที่มีความพึงพอใจต่าสุด ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ และความปลอดภัย
ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว ประเทศที่เป็น
ตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว 10 ประเทศ ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย สิงคโปร์
ออสเตรเลี ย สหราชอาณาจั ก ร และลาว นั้ น จากการประเมิ น ความพึ งพอใจ พบว่ า
มี 5 ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ได้แก่ รัสเซีย ออสเตรเลีย จีน อินเดีย
และ สหราชอาณาจักร สาหรับอี ก 5 ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ได้แก่ ลาว
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย เมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศ พบว่า
มีถึง 7 ประเทศที่มีความพึงพอใจสู งกว่าค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจของประเทศ โดยมีเพียง 3 ประเทศ
ที่มีความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประเทศ และคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า ได้แก่
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย และเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้ง 3 ประเทศ มีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า
ในทั้ง 18 ประเด็นที่ประเมิน
ส านั กงานปลั ดกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา 14 ด าเนิ นการโครงการส ารวจทั ศ นคติ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
ซึ่งได้ดาเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงครั้งนี้เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่องกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลทัศนคติ
ความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
และนาเข้าคลังข้อมูล Tourism Intelligent Center: TIC ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้ง
เพื่อกาหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
โดยการสารวจในปี 2559 นี้ ดาเนินการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในหลายพื้นที่ ประกอบด้วย
10 จังหวัดหลักที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุดในปี 2558 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต
ชลบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สงขลา กระบี่ พระนครศรีอยุธยา พังงา และสมุทรปราการ จังหวัด
ที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 7 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ตราด เชียงราย
นครราชสีมา สุโขทัย และมุกดาหาร และด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการ
มากที่สุด 6 ด่าน สามารถเก็บรวบรวมตัว อย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทั้งสิ้ น จานวน 6,912
ตัวอย่าง พบว่าในภาพรวมนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดั บพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.6) และสูงกว่าความคาดหวังก่อน
ใช้บริการ (ร้อยละ 83.2) ปรับตัวดีขึ้นจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ มีการจัดทามาตรฐานต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
นั กท่องเที่ย ว มีการกวดขัน จั บ คุมผู้ กระทาความผิ ดอย่างเคร่งครัด ทั้งบริษัทน าเที่ยวผิ ดกฎหมาย
มัคคุเทศก์เถื่อน เป็นต้น มีการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งมีการอานวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งที่สนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมือง ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่า
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ความคาดหวังเกือบทุกประเด็น ยกเว้นด้านสนามกอล์ฟ และจาก 19 ประเด็นที่ประเมินมี 10 ประเด็น
ที่มีความพึงพอใจอย่ างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) เช่น บริการเชิงสุขภาพ มัคคุเทศก์ ประชาชน
(ร้อยละ 88.4 ร้อยละ 87.4 และร้อยละ 86.2 ตามลาดับ) เป็นต้น ส่วนอีก 9 ประเด็นมีความพึงพอใจมาก
โดย 3 อันดับที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ บริการรถโดยสารสาธารณะ และ
สนามกอล์ฟ (ร้อยละ 74.6 ร้อยละ 80.2 และร้อยละ 81.0 ตามลาดับ) (แผนภูมิที่ 9) และในช่วง 3 ปี
ที่ผ่ านมานั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ล าดั บ แต่ ทั้ ง นี้ ยั ง มี บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี
ความพึงพอใจต่าติดต่อกันต่อเนื่อง 3 ปี ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ บริการรถโดยสารสาธารณะ สนามกอล์ฟ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และบริการตรวจคนเข้าเมือง
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน 10 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก ได้แก่
กรุ งเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุ รี สุ ร าษฎร์ธ านี เชียงใหม่ กระบี่ พังงา สงขลา พระนครศรีอยุธ ยา
และสมุทรปราการ อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมากทุกจังหวัด โดยจังหวัดที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
คื อ จั ง หวั ด พั ง งา (ร้ อ ยละ 88.6) ในขณะที่ ก รุ ง เทพมหานคร และเชี ย งใหม่ ไ ด้รั บ ความพึ ง พอใจ
น้อยที่สุด (ร้อยละ 84.2 เท่ากัน)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ จ าก 9 ใน 10 ประเทศที่ เ ป็ น ตลาดหลั ก ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ของไทยมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในระดับพึง พอใจอย่างมาก
โดยประเทศที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ จีน (ร้อยละ 89.8) ทั้งนี้มีเพียงนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงที่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 84.0)
ส านั กงานปลั ดกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา 15 ด าเนิ นการโครงการส ารวจทั ศ นคติ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560
ซึ่งได้ดาเนินการมาตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงครั้งนี้เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ จั ด ท าข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งจัดทาฐานข้อมูลทัศนคติ
ความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
และนาเข้าคลังข้อมูล Tourism Intelligent Center: TIC ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้ง
เพื่อกาหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
โดยการสารวจในปี 2560 นี้ ดาเนินการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในหลายพื้นที่ ประกอบด้วย
10 จังหวัดหลักที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุดในปี 2558 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต
ชลบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สงขลา กระบี่ พระนครศรีอยุธยา พังงา และสมุทรปราการ รวมทั้ง
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว 12 เมื อ งต้ อ งห้ า ม...พลาด+พลั ส ใน 7 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ ตราด ระยอง เลย
นครศรีธรรมราช ระนอง พิษณุโลก และน่าน และด่านตรวจคนเข้าเมืองที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ใช้บริการมากที่สุด 6 ด่าน สามารถเก็บรวบรวมตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทั้งสิ้น จานวน
6,857 ตั ว อย่ า ง พบว่ า ในภาพรวมนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บริ ก าร
15
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ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวมอยู่ใ นระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 87.4) และสูงกว่า
ความคาดหวั งก่อนใช้บ ริ การ (ร้ อ ยละ 83.2) ปรับตัว ดีขึ้นจากช่ว ง 3 ปีที่ผ่ านมา เนื่องจากหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ มีการจัดทามาตรฐานต่าง ๆ เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว มีการกวดขันจับคุมผู้กระทาความผิดอย่างเคร่งครัดทั้งบริษัท นา
เที่ยวผิดกฎหมาย มัคคุเทศก์เถื่อน เป็นต้น มีการจัดระเบียบแหล่ งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมทั้งมีการ
อานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งที่สนามบินและด่านตรวจคนเข้าเมือง ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังทุกประเด็น และจาก 19 ประเด็นที่ประเมินมี 14 ประเด็นที่มีความพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) เช่น บริการเชิงสุขภาพ ประชาชน แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและ
ชายหาด (ร้ อยละ 88.1 ร้ อยละ 87.6 และร้ อยละ 87.0 ตามล าดั บ) เป็ นต้ น ส่ วนอี ก 5 ประเด็ น
มีความพึงพอใจมาก โดย 3 อันดับที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ สนามกอล์ฟ
และบริการรถโดยสารสาธารณะ (ร้อยละ 75.9 ร้อยละ 79.0 และร้อยละ 81.9 ตามลาดับ) และในช่วง
4 ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ล าดั บ แต่ ทั้ ง นี้ ยั ง มี บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
มีความพึงพอใจต่าติดต่อ กัน ต่ อเนื่ อ ง 4 ปี ได้แก่ ห้ องน้าสาธารณะ บริการรถโดยสารสาธารณะ
สนามกอล์ฟ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และบริการตรวจคนเข้าเมือง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ จ าก 7 ใน 10 ประเทศที่ เ ป็ น ตลาดหลั ก ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ของไทยมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก
โดยประเทศที่มีความพึงพอใจสู งสุ ด คือ สหรัฐ อเมริกา (ร้อยละ 91.6) ทั้งนี้มีเพียงนักท่องเที่ยว
จากฮ่องกง เยอรมนี และญี่ปุ่ น ที่มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับ พึงพอใจมาก (ร้อยละ 83.8, 83.8
และ 83.4 ตามลาดับ)
9. การดาเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในปี 2561
9.1 ด้านห้องน้าสาธารณะ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 กรมการท่องเที่ยวร่วมกับกรมอนามัยดาเนินกิจกรรม
รณรงค์ห้องน้าสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว “ห้องน้าสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK”
ณ สถานีรถไฟกรุงเทพฯ ด้วยการตรวจประเมินห้องน้าสาธารณะภายในสถานีรถไฟกรุงเทพฯ โดยใช้
เกณฑ์ ม าตรฐานส้ ว มสาธารณะระดั บ ประเทศ (HAS) ของกรมอนามั ย ในเรื่ อ งของความสะอาด
ความเพียงพอและความปลอดภัย และใช้เกณฑ์ของกรมการท่องเที่ยว 3 เกณฑ์ 4 ตัวชี้วัดร่วมด้วย
เช่น มีป้ายสัญลักษณ์ห้องน้าไม่น้อยกว่า 2 ภาษา มีการประชาสัมพันธ์เรื่องการรักษาความสะอาด
การประหยัดพลังงาน และมีการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหรือบริเวณใกล้เคียง
เพื่อเป็นการรับรองว่าห้องน้าสาธารณะในพื้นที่นั้น ๆ สะอาดได้มาตรฐานและนักท่องเที่ยวสามารถ
ใช้บริการได้อย่างมั่นใจ16
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9.2 ด้านบริการรถโดยสารสาธารณะ
เมื่ อ วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2561 กรมการขนส่ ง ทางบกได้ เ ปิ ด ตั ว “Smart Bus
Terminal” ระบบติดตามรถโดยสารประจาทางแบบเรียลไทม์ แสดงตารางการเดินรถ โดยสารประจา
ทางทั้งขาเข้าและขาออกแบบเรียลไทม์ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร 81 แห่งทั่วประเทศ เพื่อต่อยอด
การใช้ประโยชน์จากระบบ GPS Tracking ซึ่งกาหนดให้ติดตั้งบนรถโดยสารประจาทางทุก คัน ทาให้
ทราบข้อมูลการเดินทาง เช่น หมายเลขทะเบียนรถ เส้นทาง ความเร็ว ชานชาลา และสถานีปลายทาง
ทาให้ผู้โดยสารไม่ต้องเสียเวลารอรถนาน และสามารถเชื่อมต่อไปยังตารางการเดินรถไฟ และตาราง
เที่ยวบินของแต่ละสนามบิน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Anroid17
9.3 ด้านบริการตรวจคนเข้าเมือง
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 (Immigration
Division 2) ได้เปิด “โครงการคัดกรองและตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าทางอิเ ล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ยื่น
ขอรั บ การตรวจลงตรา VISA ON ARRIVAL (E-VOA)” ภายใต้ แ นวคิ ด “Fast & Convenient for
Entering to Thailand” ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นทางเลือกที่สะดวกและรวดเร็ว
ในการผ่านเข้าประเทศไทย คือ สะดวก ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และอุ่นใจ18
9.4 ด้านสนามบิน
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) อนุมัติ
การปรับปรุงแผนแม่บทท่าอากาศยาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองระยะที่ 3 ดาเนินการ
ระหว่างปี 2561-2567 โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมืองเต็มศักยภาพของพื้นที่
ให้มีขดี ความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคน / ปี จากปัจจุบันที่สามารถรองรับได้ 30 ล้านคน / ปี
โดยตามโครงการจะทาการรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (หลังเดิม) พร้อมอาคารเทียบเครื่องบิน
หมายเลข 6 เพื่ อ ก่ อ สร้ า งเป็ น อาคารผู้ โ ดยสาร อาคาร 3 พื้ น ที่ 155,000 ตารางเมตร มี ขี ด
ความสามารถในการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคน / ปี หลังจากนั้นจะปรับปรุง
อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และเมื่อรวมอาคาร 1 และอาคาร 2
เข้ า ด้ ว ยกั น สามารถรองรั บ ผู้ โ ดยสารภายในประเทศได้ ร วม 22 ล้ า นคน / ปี นอกจากนั้ น จะมี
การพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ทั้งในเขตการบิน (Airside) และนอกเขตการบิน (Landside) ซึ่งจะมีหลุมจอด
เพิ่มจาก 114 หลุมจอด เป็น 142 หลุมจอด และมีการขยายช่องทางถนนภายใน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่จอด
รถจาก 4,475 คัน เป็น 5,736 คัน
ส าหรั บ โครงการพัฒ นาท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ดาเนิ นการระหว่างปี
2561-2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 16.5 ล้านคน/ปี จากปัจจุบันรองรับ
ได้เพียง 8 ล้านคน/ปี มีหลุมจอดเพิ่มขึ้นจาก 12 หลุมจอด เป็น 31 หลุมจอด มีการก่อสร้างอาคาร
17 กรมการขนส่งทางบก

https://Voice tv.co.th
2

18 เว็บไซต์กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง
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ผู้โดยสารระหว่างประเทศ และปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมให้เป็นอาคารผู้ โดยสารภายในประเทศ
ทาให้ ท่าอากาศยานเชี ย งใหม่ มีอาคารผู้ โ ดยสาร 2 อาคาร จากเดิมที่มี อ าคารเดี ยว นอกจากนี้
มีการปรับระบบถนนภายใน โดยเพิ่มช่องทางจราจร รวมทั้งเพิ่มพื้นที่จอดรถจาก 800 คัน เป็น 3,000 คัน19
9.5 ด้านมัคคุเทศก์
สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ (องค์ ก ารมหาชน) ได้ ร่ ว มกั บ สมาคมมั ค คุ เ ทศก์ สมาคม
โรงแรมไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทย ในการขับเคลื่ อนมาตรฐานอาชีพ
และคุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ให้ กั บ สาขาวิ ช าชี พ ที่ จ ะสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วไทยให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน20
10. นิยามศัพท์ทางการท่องเที่ยว21
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว และเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดไว้ในสาขาการผลิตและบริการ
การท่ องเที่ ยวระหว่ างประเทศ (International Tourism) หมายถึ ง กิจกรรมทุ กประเภท
ที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางออก
นอกประเทศ
ผู้เยี่ยมเยื อนชาวต่ างชาติ (International Visitors) หมายถึง บุคคลที่มิได้มีถิ่ นที่ อยู่ ถาวร
ในประเทศไทยและเดินทางมาประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติมิตร
เล่นหรือดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา หรือประกอบภารกิจใด ๆ แต่ต้องไม่ได้รับค่าจ้างในการประกอบ
ภารกิจนั้นจากผู้ใดในราชอาณาจักรไทย และต้องพานักอยู่แต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน
นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ (International Tourists) หมายถึ ง ผู้ เยี่ ยมเยื อนชาวต่ างชาติ
ที่มีระยะพานักในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คืน
นักทัศนาจรชาวต่างชาติ (International Excursionists) หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
ที่ไม่ได้ค้างคืนในประเทศไทย
ผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นชาวไทย (Outgoing Thai Visitors) หมายถึ ง บุ ค คล ซึ่ ง เป็ น คนไทย
หรือคนต่างด้าวที่มีถิ่นพานักถาวรในประเทศไทย (Residents of Thailand) เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อ
ท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติมิตร เล่นหรือดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา หรือประกอบภารกิจใด ๆ
แต่ต้องไม่ได้รับค่าจ้างในการประกอบภารกิจนั้นจากผู้ใดในต่างประเทศ และต้องพานักอยู่แต่ละครั้ง
ไม่เกิน 90 วัน
นั กท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ เดิ นทางออก (Outgoing Thai Tourists) หมายถึ ง ผู้ เยี่ ยมเยื อ น
ชาวไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทยและค้างคืนในต่างประเทศอย่างน้อย 1 คืน
19

ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ https://www.Kaohoon.com/
ยกระดับมัคคุเทศก์ http://media.thansttakij.com/2018/01/MP18-3328-2c.jpg
21
กรมการท่องเที่ยว
20 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
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นักทัศนาจรชาวไทยที่เดินทางออก (Outgoing Thai Excursionists) หมายถึง ผู้เยี่ยมเยื อน
ชาวไทยที่เดินทางออกจากประเทศไทย โดยไม่ได้ค้างคืนในต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีถิ่นพานักอยู่ในต่างประเทศ (Overseas Thai Tourists) หมายถึง
คนไทยที่มีถิ่นพานักอยู่ในต่างประเทศเกิน 1 ปีขึ้นไป
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บทที่ 3
แผนการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
1. แผนการสารวจ
1.1 ระยะเวลาการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา เริ่มสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2561
ตารางที่ 3-1 รายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
กิจกรรม

วัน
30

60

90

120 150 180 210 240

1.1) จัดทาแผนการสารวจทัศนคติความพึงพอใจ พฤติกรรม
และความต้ องการของนั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวต่ างชาติ
และชาวไทยที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
และคู่มือการสารวจ
1.2) จัดทาแบบสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
และคู่มือการสารวจ
1.3) ส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report)
2) จัดทารายงานขั้นกลาง (Interim Report)
2.1) สารวจข้อมูลภาคสนาม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จานวนไม่น้อยกว่า 9,800 ราย และนักท่องเที่ยว
ชาวไทย จานวนไม่น้อยกว่า 10,200 ราย
2.2) บรรณาธิกรแบบสารวจ
2.3) บั น ทึ ก ข้ อ มู ล จากแบบส ารวจเข้า ระบบโปรแกรม
สถิติ
2.4) ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
2.5) จัดทารายงานผลการสารวจร้อยละความพึงพอใจ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลั บ มาท่ อ งเที่ ย ว
ประเทศไทยใหม่ (Revisit) เพื่ อ ตอบตั ว ชี้ วั ด
ตามค ารั บ รองการปฏิบั ติ ราชการของสานั ก งาน
ปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน
2.6) ส่งรายงานขั้นกลาง (Interim Report)
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ตารางที่ 3-1 รายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ (ต่อ)
กิจกรรม

วัน
30

60

90

120 150 180 210 240

3) จัดทาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
3.1) วิ เ คราะห์ ผ ลการส ารวจทั้ ง ในภาพรวม รายด่ า น
และแหล่งท่องเที่ยว โดยแยกปัจจัยการวิเคราะห์
ตามปัจจัยประชากรศาสตร์
3.2) จั ด ท า ร่ า ง ร า ย ง า นผ ล ก า ร ส า ร ว จ ทั ศ นค ติ
ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ แ ละชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และข้อเสนอแนะ
เชิ ง นโยบายและแนวทางการปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาการท่องเที่ยว
3.3) จั ด ท าตั ว ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย ว
เชิ ง คุ ณ ภาพของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
และชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
3.4) จัดทารูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล รูปแบบรายงาน
ข อ ง ฐ า น ข้ อ มู ล ทั ศ น ค ติ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ
และพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
และชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
3.6) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
4) จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
4.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.2) จั ด ท ารายงานผลการจั ด ประชุ ม เชิ ง วิ ช าการ
เพื่อนาเสนอตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ทั ศ น ค ติ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และชาวไทยที่ เดิน ทางท่อ งเที่ ยวในประเทศไทย
และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3) จัดทารายงานผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ
พฤติ ก รรม และความต้อ งการของนัก ท่ อ งเที่ยว
ชาวต่ า งชาติ แ ละชาวไทยที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย และข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว
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ตารางที่ 3-1 รายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ (ต่อ)
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4.4) จั ด ท ารู ป แบบการน าเสนอข้ อ มู ล รายงานผล
การส ารวจบน Website ที่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย น
มุมมองได้ และสรุปผลการสารวจโดยการนาเสนอ
ด้วยข้อมูลภาพ (Infographic)
4.5) จัดทาฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
4.6) รายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร เป็นรูปเล่มจานวน
300 เล่ม โดยเนื้อหาประกอบด้วย
(1) สรุปประเด็นที่สาคัญของรายงานผลการสารวจ
ทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความ
ต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ แ ละ
ชาวไทยที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
พร้ อ มข้ อ เสนอแนะเชิ งนโยบาย และแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว
(2) สรุ ป ผลการส ารวจโดยการน าเสนอด้ ว ย
ข้อมูลภาพ (Infographic
4.7) จั ด ท ารายงานเสร็ จ สิ้ น ภารกิ จ (Assignment or
Project Completion Report) เป็นรูปเล่ม และ
แผ่นบันทึกข้อมูล (DVD) จานวน 15 ชุด ประกอบ
ไปด้วยสรุปผลการดาเนินโครงการทั้งหมดตั้งแต่
ต้นจนจบ

1.2 การกาหนดขนาดตัวอย่าง
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่
1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 โดยใน
ปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จานวน 35,381,210 คน
(ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
2) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 โดยในปี
พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จานวน 198,787,598 คน-ครั้ง
(ที่มา: สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
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ในการสารวจข้อ มูล ภาคสนามเพื่อ ประเมิน ความพึง พอใจ พฤติก รรม และความ
ต้อ งการของนัก ท่อ งเที่ย ว จาเป็น ต้อ งมีก ารกาหนดขนาดของตัว อย่า ง เพื่อ ให้มีข้อ มูล เพีย งพอ
ที่เป็นตัว แทนของประชากรที่ศึกษา ซึ่งแนวทางในการกาหนดขนาดของตัว อย่างโดยทั่ว ไป จะมี
การพิจารณาด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ค่าใช้จ่าย
 ความต้องการของผู้สนับสนุน
 ธรรมชาติของประชากร
 การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบ
 ข้อจากัดอื่น ๆ เช่น เวลา กาลังคน เป็นต้น
 ตัว parameter ที่ต้องการประมาณค่า
 กาหนดระดับความเชื่อมั่น
 กาหนดขนาดความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น
ในการก าหนดขนาดตั ว อย่ า งจะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ขอบเขตความผิ ด พลาด
และระดับความเชื่อมั่น โดยเป็นการหาขนาดตัวอย่างที่ประกันได้ด้วยความเชื่อมั่นระดับหนึ่ง เช่น
95% หรือ (1- α)*100% ว่าค่าประมาณที่ได้จะแตกต่างไปจากค่าประชากรจริงไม่เกินกว่าที่กาหนด
โดยสูตรที่ใช้ในการกาหนดตัวอย่าง ดังนี้

n

คือ จานวนขนาดตัวอย่างที่ต้องการ

N

คือ จานวนประชากรที่ต้องการศึกษาทั้งสิ้น

k

คือ k = 1.96 ที่ระดับนัยสาคัญ (α = 5%)

V

คือ ค่า coefficient of variation (CV) ของตัวประมาณ

E'

คือ ค่าสัดส่วนความผิดพลาดที่ยอมรับได้

ในการกาหนดจานวนตัวอย่างเพื่อการสารวจข้อมูลภาคสนามสามารถใช้
สูตรดังกล่าวข้างต้นในการคานวณ อย่างไรก็ตามในการสารวจภาคสนามเพื่อประเมิน ความพึง พอใจ
พฤติก รรม และความต้อ งการของนัก ท่อ งเที ่ย ว ครั้ ง นี้ จะใช้จานวนตัว อย่า งตามที่ก าหนด
ในขอบเขตงานจ้า งที่ป รึก ษา (TOR) ซึ่ง กาหนดจานวนตัว อย่า งนัก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติ ที่
เดิน ทางท่อ งเที่ย วในประเทศไทย จานวนไม่น้อ ยกว่า 9,800 ราย และนัก ท่อ งเที่ย วชาวไทยที่
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จานวนไม่น้อยกว่า 10,200 ราย
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1.3 จั ด ท าแผนการส ารวจ และแบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.3.1 จัดทาแผนการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ แ ละชาวไทยที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย พร้ อ มคู่ มื อ
การสารวจ ซึ่งประกอบด้วย นิยามศัพท์ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่สารวจ และการกระจาย
แบบสารวจ โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
1) ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม
และความต้องการของนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ประกอบด้วย กิจกรรมที่จะต้องดาเนินการภายใต้โครงการโดยละเอียด ระยะเวลาดาเนินการ โดยใน
เบื้องต้นได้จัดทาแผนการสารวจฯ โดยนาเสนอในข้อ 11 และจะจัดทารายละเอียดเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
ในรายงานขั้นต้น (Inception Report)
2) จั ด ท าคู่ มื อ การส ารวจ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย นิ ย ามศั พ ท์ หลั ก เกณฑ์
ในการคัดเลื อกพื้น ที่ส ารวจ และการกระจายแบบสารวจ โดยคู่มือที่จัดทาขึ้นนี้จะต้องสอดคล้ อง
กับแบบสอบถาม และวิธีการกระจายตัวอย่าง เพื่อใช้สาหรั บการอบรมพนักงานสารวจภาคสนาม
และพนักงานสารวจภาคสนามใช้เป็นคู่มือในการดาเนินการสารวจภาคสนาม
1.3.2 จั ดทาแบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ที่สาคัญอย่างน้อย ได้แก่
1) ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์โดยรวม
2) ปัจจัยและแรงผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยว (Motivation) ได้แก่ ปัจจัยสาคัญ
ที่ตัดสินใจเลือกเดินทาง แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวไทย เป็นต้น
3) ทัศนคติและความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวไทย (Attitudes & Expectations)
4) ความพึ ง พอใจต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย (Satisfaction) ได้ แ ก่
ความน่าสนใจของสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว บริการต่าง ๆ สาหรับ
การท่องเที่ยว ความปลอดภัย สิ่ งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ความพึงพอใจ
เปรียบเทียบกับความคาดหวังและการวิเคราะห์ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับประเทศที่เดินทางมาล่าสุด
หรือประเทศคู่แข่งที่สาคัญ เป็นต้น
5) ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
6) แนวโน้มการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต
7) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ด้านต่าง ๆ อย่างน้อยได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านผู้คน บุคลากรท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสินค้า
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และบริการ ปัจจัยด้านกระบวนการดาเนินการ คุณค่าความเป็นไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และกลยุทธ์ทางการตลาด
8) พฤติ ก รรมและประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (Experience) อย่ า งน้ อ ย
ในประเด็น ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง และกิจกรรมที่ทาและสถานที่ที่ไป
9) ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว อย่ า งน้ อ ยในประเด็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐาน
ด้านการท่องเที่ยว ความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สินค้า กิจกรรม
และบริการด้านการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
หลั งจากที่ จั ดท า (ร่ าง) แบบส ารวจเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว คณะผู้ วิ จั ย จะน า
แบบสารวจเสนอให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ พิจารณา พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแบบสารวจตามข้อแนะนา หลังจากนั้น คณะผู้วิจัยจะดาเนินการทดสอบหาความเที่ยงตรง
(Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่องมือ ดังนี้
1) การทดสอบหาความเที่ ย งตรง (Validity) คื อ การทดสอบคุ ณ ภาพ
ของแบบส ารวจที่ใช้ในการวิจั ย ว่า มีความตรงเชิงเนื้ อหา (content validity) เพื่อให้ ได้เครื่ อ งมื อ
ที่มีคุณลักษณะในเนื้อหาสาระที่ต้องการวัดได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง ได้ครอบคลุม และมี
ประสิทธิภาพ โดยคณะผู้วิจัยได้นาแบบสารวจไปให้กับผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหาทั้งเชิงการใช้ภาษา ด้านการวิจัย
2) การทดสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ (Reliability) คื อ การทดสอบคุ ณ ภาพ
ของแบบสารวจที่สามารถใช้วัดค่าหลาย ๆ ครั้ง แล้วได้ผลของการวัดที่มีความคล้ายคลึงกัน หรืออีก
นัยยะหนึ่ง คือ “ความคงเส้นคงวา” ของแบบสารวจ ที่มีข้อคาถามไม่สับสน ไม่เป็นแนวชี้นา และมี
อคติ ด้ ว ยการค านวณหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (α–coefficient) ด้ ว ยสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า
ของครอนบาค (Cranbach’s alpha coefficient) ในข้ อ ค าถามแต่ ล ะข้ อ ซึ่ ง ในทางสถิ ติ แ ล้ ว
ยิ่งค่าสูงขึ้นยิ่งดี และในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เกณฑ์ที่ยอมรับได้อยู่ที่ 0.7 ขึ้นไป ซึ่งคณะผู้วิจัยได้
ดาเนิ น การทดลองใช้ (try out) กับ กลุ่ มตัว อย่ า งที่ ไ ม่ ใช่ กลุ่ มตัว อย่ างเดี ยวกับ การประเมิ น ครั้ ง นี้
และจะทาการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
1.4 ส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จานวนรวมไม่น้อยกว่า 9,800 ราย โดยกระจาย
กลุ่มตัวอย่างให้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ซึ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่ ดังนี้
1.4.1 ส ารวจจากจั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ จ านวนรวมไม่ น้ อ ยกว่ า 17 แห่ ง
โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว และกาหนดขั้นต่าแห่งละไม่น้อยกว่า 400 ราย
รวมไม่น้อยกว่า 6,800 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) จังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในลาดับที่ 1 – 10 (ตามข้อมูล
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2560 จาแนกตามจังหวัด ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
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ตารางที่ 3-2 จานวนตัวอย่างสารวจ ใน 10 จังหวัด ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงสุด
จังหวัด
จานวนตัวอย่าง
1) กรุงเทพมหานคร
400
2) ภูเก็ต
400
3) ชลบุรี
400
4) สุราษฎร์ธานี
400
5) เชียงใหม่
400
6) สงขลา
400
7) กระบี่
400
8) ประจวบคีรีขันธ์
400
9) พังงา
400
10) เชียงราย
400
รวม
4,000
2) 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส ที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ให้พอจัดเก็บข้อมูล จานวนไม่น้อยกว่า 7 เมือง (ตามข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2560 จาแนก
ตามจังหวัดของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
ตารางที่ 3-3 จานวนตัวอย่างสารวจ ใน 7 จังหวัด ของ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส
จังหวัด
จานวนตัวอย่าง
1) ลาปาง
400
2) สุรินทร์
400
3) นครปฐม
400
4) จันทบุรี
400
5) ตรัง
400
6) แพร่
400
7) ชุมพร
400
รวม
2,800
3) ส ารวจจากด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งขาออกที่ มี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ ใ นลาดั บที่ 1 - 6 (ตามข้อมูล ตัว เลขนักท่องเที่ยวรายด่าน ปี 2560 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางออกจากประเทศไทยตามด่านตรวจคนเข้าเมือง จานวนรวมไม่น้อยกว่า 3,000 ราย
ในการกาหนดจานวนตัว อย่างที่ส ารวจในแต่ล ะด่านตรวจคนเข้าเมืองนั้ น
ใช้กระจายจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในปี 2560
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ตารางที่ 3-4 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
จานวนตัวอย่าง (คน)
1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ไม่น้อยกว่า 1,735
2) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ไม่น้อยกว่า 474
3) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ไม่น้อยกว่า 419
4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
ไม่น้อยกว่า 159
5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
ไม่น้อยกว่า 108
6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ไม่น้อยกว่า 105
รวม
ไม่น้อยกว่า 3,000
หมายเหตุ กาหนดจานวนตัวอย่างจากสัดส่วนจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมืองที่สาคัญ ของปี 2560
ตารางที่ 3-5 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จาแนกตาม 10 สัญชาติ
แรกที่เดินทางผ่านสุวรรณภูมิ
สัญชาติ
จานวนตัวอย่าง (คน)
1) จีน
ไม่น้อยกว่า 402
2) ญี่ปุ่น
ไม่น้อยกว่า 125
3) เกาหลี
ไม่น้อยกว่า 107
4) อินเดีย
ไม่น้อยกว่า 99
5) สิงคโปร์
ไม่น้อยกว่า 75
6) สหราชอาณาจักร
ไม่น้อยกว่า 70
7) สหรัฐอเมริกา
ไม่น้อยกว่า 69
8) เยอรมนี
ไม่น้อยกว่า 62
9) ฮ่องกง
ไม่น้อยกว่า 56
10) ฝรั่งเศส
ไม่น้อยกว่า 49
รวม
ไม่น้อยกว่า 1,114
11) สัญชาติอื่น ๆ
ไม่น้อยกว่า 621
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 1,735
หมายเหตุ กาหนดจานวนตัวอย่างนักท่องเที่ยว 10 สัญชาติแรก ข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สาคัญ ของปี 2560
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1.5 ส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ยว
ชาวไทยที่เ ดิ น ทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จานวนรวมไม่น้อยกว่า 10,200 ราย โดยกระจาย
กลุ่มตัวอย่างให้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ซึ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่ ดังนี้
1) จังหวัดที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ในลาดับที่ 1 – 10 (ตามข้อมูล
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ปี 2559 จ าแนกตามจั ง หวั ด ของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย ว
และกีฬา)
ตารางที่ 3-6 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ จังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ในลาดับที่ 1 – 10
จังหวัด
1. กรุงเทพมหานคร
2. ชลบุรี
3. เชียงใหม่
4. นครราชสีมา
5. ระยอง
6. ภูเก็ต
7. สงขลา
8. กาญจนบุรี
9. ขอนแก่น
10. นครศรีธรรมราช
รวม

จานวนตัวอย่าง (คน)
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 3,000

2) นักท่องเที่ยวชาวไทยในพื้นที่ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส จานวน
24 เมือง (ตามข้อมูล นักท่องเที่ยวชาวไทย ปี 2559 จาแนกตามจังหวัด ของสานักงานปลั ดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา)
ตารางที่ 3-7 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ จังหวัดในพื้นที่ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส จานวน
24 เมือง
จังหวัด
1. ราชบุรี
2. สมุทรสงคราม
3. จันทบุรี
4. ตราด
5. เพชรบูรณ์
6. ลาปาง
7. น่าน
8. เลย
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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จานวนตัวอย่าง (คน)
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
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ตารางที่ 3-7 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ จังหวัดในพื้นที่ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส จานวน
24 เมือง (ต่อ)
จังหวัด
9. บุรีรัมย์
10. ชุมพร
11. นครศรีธรรมราช
12. ตรัง
13. สุพรรณุรี
14. นครปฐม
15. สระแก้ว
16. ระยอง
17. ลาพูน
18. แพร่
19. พิษณุโลก
20. ชัยภูมิ
21. สุรินทร์
22. ระนอง
23. พัทลุง
24. สตูล
รวม

จานวนตัวอย่าง (คน)
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 300
ไม่น้อยกว่า 7,200

1.6 จัดทารายงานผลการสารวจร้อยละความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่กลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยซ้า (Revisit) เพื่อตอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 6 เดือน มีแนวทางการดาเนินการดังนี้
บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การน าข้ อ มู ล กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ป็ น กลุ่ ม
ที่กลั บ มาท่องเที่ย วประเทศไทยซ้า (Revisit) ที่ได้จากการส ารวจ ณ จังหวัดท่องเที่ยวส าคัญ (10
จังหวัด) จังหวัดใน 12 เมืองต้องห้าม…พลาด + พลัส (7 จังหวัด) และด่านตรวจคนเข้าเมือง (6 ด่าน)
มาทาการประมวลผลข้อมูล และคานวณข้อมูลร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กลับมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยซ้ าที่ มี ค วามพึ ง พอใจ และร้ อ ยละของชาวต่ า ง ชาติ ที่ ก ลั บ มาท่ อ งเที่ ย วซ้ าที่ มี
ความไม่พึงพอใจ
1.7 จัดทารายงานผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่ า งชาติ แ ละชาวไทยที่เ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยแยกปัจจัย
การวิเคราะห์ตามประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ ช่วงอายุ และสัญชาติ ตลอดจนปัจจัยและแรงผลักดัน
ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ ทั้ ง ในภาพรวม รายด่ า น และจั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วหลั ก
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การเปรี ย บเที ย บรายพื้ น ที่ ภ าพรวม รวมทั้ ง การเปรี ย บเที ย บข้ อ มู ล ผลการส ารวจในส่ ว น
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของปี พ.ศ. 2558, 2559, 2560 และ 2561 และจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิ ง นโยบายและแนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
1.8 จัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยการนาข้อมูลจากผลการสารวจความพึงพอใจ
และข้อมูล ที่ส ะท้อนถึงการท่องเที่ย วเชิงคุณภาพมาประกอบการวิเคราะห์ และนาเสนอแนวทาง
การจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย
ที่เดิน ทางท่องเที่ย วในประเทศไทย ให้ ส านักงานปลั ดกระทรวงการท่อ งเที่ ยวและกี ฬาพิจ ารณา
และจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป
โดยมีแนวทางและขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1) สร้ างค่าตัว ชี้วัดจากข้อมูล ที่ได้จากผลการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ทั้งนี้ จะดาเนินการคานวณแยกระหว่างตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ และตั ว ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย ว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
2) ในการสร้ า งตั ว ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วโดยเลื อ กเฉพาะตั ว แปร
ที่พิจารณาเห็นว่าสามารถสะท้อนภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้ เช่น การใช้
จ่ายเพื่อซื้ออาหาร การใช้จ่ายเพื่อเข้าใช้บริการพักในโรงแรม เป็นต้น
3) รวบรวมข้อมูลจากผลการสารวจความพึงพอใจ และข้อมูลที่สะท้อนถึง ภาวะ
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมาประกอบการวิเคราะห์ และนาเสนอ
แนวทางการจัดทาตัวชี้วัด
4) นาค่าที่ได้มาสร้ างเป็นค่าตัวชี้วัดเป็นเชิงปริ มาณ ในลักษณะทานองเดียวกัน
กั บ การจั ด ท าดั ช นี ค วามเชื่ อ มั่ น (Sentiment Index) อาทิ จะค านวณจาก
สัดส่วนของคะแนนความพึงพอใจระดับ 4 และ 5 มาเทียบกับผู้ที่ตอบทั้งหมด
(Top two box) เป็นต้น
5) จัดทารายงานแสดงผลตัวชี้วัด และเสนอแนะ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภาพที่ 3-1 แนวทางและขั้นตอนการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
การทบทวนแนวคิด
การจัดทาตัวชี้วัดภาวะ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ

ขั้นตอนการจัดทาตัวชี้วัด
ภาวะเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

กรอบแนวคิด/ การจัดทาตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยว
 แนวคิดการจัดทาตัวชี้วัด/ ดัชนี
 การจัดทาตัวชี้วัดด้านการท่องเที่ยว
 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
 การพัฒนาบริการด้านการท่องเทีย่ ว
1. กาหนดกรอบการจัดทาตัวชี้วัดที่เหมาะสม
2. รวบรวมข้อมูลจากผลการสารวจความพึงพอใจ และข้อมูลทีส่ ะท้อน
ถึงภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมาประกอบการวิเคราะห์
และนาเสนอแนวทางการจัดทาตัวชี้วัด
3. สร้างค่าตัวชี้วัดจากข้อมูลที่ได้จากผลการสารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
(แยกคานวณตัวชี้วัดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย)
4. ในการสร้างตัวชี้วัดโดยเลือกเฉพาะตัวแปรที่พิจารณาเห็นว่าสามารถ
สะท้อนภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้

ตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

สร้างตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
 นาค่าที่ได้มาสร้างเป็นค่าตัวชี้วัดมาประมวลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ
 จัดทารายงานแสดงผลตัวชี้วัด และเสนอแนะ
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.9 จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถนาเข้าสู่
ระบบสารสนเทศกลางของกระทรวงต่อไป
1.10 จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อนาเสนอรายงานตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
เชิ ง คุ ณ ภาพและผลการส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
และชาวไทยที่เ ดิ น ทางท่ องเที่ย วในประเทศไทย และรับฟังความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
10.1 สถานที่จัดประชุมต้องเป็นโรงแรม หรือสถานที่เอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
หรือปริมณฑล
10.2 ระยะเวลาในการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
10.3 เชิญผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 100 คน อาทิ กลุ่มเป้าหมายจากส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง หน่วยงานราชการอื่น และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องนา
ข้อมูล ไปใช้เพื่อการทบทวนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาการท่อ งเที่ ยวของประเทศ และการปรับแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
และตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
10.4 จัดทาเอกสารประกอบการประชุม จานวนไม่น้อยกว่า 100 ชุด
10.5 จัดให้มีอาหารเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จานวนไม่น้อยกว่า 100 ชุด
10.6 จัดให้มีอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมประชุม จานวนไม่น้อยกว่า 200 ชุด
1.11 การสารวจข้อมูล
1) เครื่ องมือที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้ อ มู ล การเก็บรวมรวมข้อ มูล จะใช้ แบบส ารวจ
ที่ออกแบบสาหรับเก็บข้อมูลตามประเด็นที่กาหนดในขอบเขตการดาเนินงานตามข้อ 6 ซึ่งครอบคลุม
ถึ ง การส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ และพฤติ ก รรมการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ และชาวไทยที่เดิน ทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยแบบสารวจดังกล่าวจะผ่า นการ
พิ จ ารณาร่ ว มกั น ระหว่ า งบริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาฯ กั บ คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ใ นงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
โครงการฯ และจะต้องผ่านการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขก่อนนาไปใช้ในการรวบรวมข้อมูล การ
รวบรวมข้อมูลจะใช้เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์แบบ Person-to-Person เพื่อให้ได้คาตอบที่ถูกต้องสมบูรณ์
ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทาคู่มือการสารวจ ซึ่งประกอบด้วย นิยามศัพท์ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่
สารวจและการกระจายแบบสอบถาม เพื่อให้การดาเนินการสารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
มาตรฐานเดียวกัน
2) การสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้การสารวจข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ล สามารถส ารวจข้ อ มู ล แล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนด จึ ง ก าหนดแนวทาง
การดาเนินการสารวจข้อมูลภาคสนามไว้ดังนี้
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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2.1) การจัดทีมงาน ในการสารวจข้อมูลภาคสนามนั้น จะแบ่งพนักงานสารวจ
ออกเป็น 5 ทีม ๆ ละไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยหัวหน้าทีมสารวจ 1 คน และพนักงานสารวจ
2 คน ที่มีป ระสบการณ์การสารวจด้านการท่องเที่ยว หั ว หน้าทีมและพนักงานส ารวจจะต้องผ่าน
การอบรมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และรายละเอียดเกี่ยวกับ
แบบสารวจ
2.2) การบรรณาธิ กรแบบสอบถามและการบั นทึ กข้ อมู ล เพื่ อ ให้ แ บบส ารวจ
ที่ได้รับจากการสารวจมีความถูกต้องสมบูรณ์ จึงกาหนดให้มีการบรรณาธิกรแบบสอบถามโดยนักวิจัย /
นั กสถิติที่มีป ระสบการณ์ด้านการส ารวจ แบบสอบถามที่ผ่ านการบรรณาธิกรและถูกต้องเท่านั้น
จึงจะถูกนาไปบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับการบันทึกข้อมูลควบคุมการดาเนินการ
โดยนักสถิติและนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการสารวจและบันทึกข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทา
รายละเอียดรหัสข้อมูล คาอธิบายรหัส (Code Book / Data Dictionary) และตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบันทึก
2.3) การประมวลผลข้ อ มู ล แบบส ารวจที่ บ รรณาธิ ก รแล้ ว จะน ามาบั น ทึ ก
เข้ า ระบบโปรแกรมประมวลผลทางสถิ ติ SPSS พร้ อ มทั้ ง ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งก่ อ นท าการ
ประมวลผล พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข หลั ง จากนั้ น จึ ง ท าการประมวลผล และจั ด ท าตารางข้ อมูล
ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ก ารประมวลผลจะด าเนิ น การโดยนั ก สถิ ติ ที่ มี ป ระสบการณ์
ด้านการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
2.4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ เพื่อหาค่า
ต่าง เช่น ความสัมพันธ์ของค่าตัวแปรต่าง ๆ หาค่าเฉลี่ย สัดส่วน ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็นต้น เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการจัดทารายงานต่อไป
2. แนวทางการบริหารงานโครงการ
เพื่อให้ การบริ ห ารและจั ดการโครงการเป็นไปอย่างเป็นระบบ และดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนด จึงแบ่งการบริหารและจัดการ
โครงการออกเป็ น 2 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย ระดั บ ภาพรวม และระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง มี แ นวทาง
การดาเนินงานดังนี้
2.1 การบริ หารงานในระดับภาพรวม การบริหารงานในระดับภาพรวม รับผิดชอบโดย
หัวหน้าโครงการ / ผู้จัดการโครงการ มีหน้าที่ในการบริหาร ควบคุม และกากับดูแลการดาเนินงาน
ของโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนการดาเนินงานของโครงการ โดยมีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังนี้
หัวหน้าโครงการ / ผู้จัดการโครงการ
หัวหน้าโครงการมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
(1) ประสานและรายงานผลการดาเนินงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงาน
จ้างที่ปรึกษาโครงการฯ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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(2) วางแผนการดาเนินการของโครงการ
(3) ก ากั บ ดู แ ลและติ ด ตามการด าเนิ น งานของโครงการให้ เ ป็ น ไปตามแผน
การดาเนินการที่เสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(4) ควบคุมดูแลการจัดเก็บ ติดตาม และตรวจสอบข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่ง ข้อมูล
ปฐมภูมิและแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
(5) ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ประจาโครงการทั้งหมด
(6) ควบคุ ม การประมวลผลข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จั ด ท าข้ อ เสนอแนะ
และควบคุมดูแลการจัดทารายงานการศึกษาและการส่งมอบงานตามที่กาหนด
ในสัญญาจ้าง
(7) น าเสนอผลการศึ ก ษาต่ อ คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ใ นงานจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
โครงการฯ
(8) แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถดาเนินการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จในกรอบเวลาที่กาหนด
2.2 การบริ หารงานระดั บปฏิบัติการ เพื่อให้ การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงแบ่งส่วนการปฏิบัติงานออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
1) กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญและนั ก วิ จั ย ประกอบด้ ว ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเศรษฐศาสตร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และนักวิจัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 ศึกษาทบทวน กรอบแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตามขอบเขต
การศึกษา
 จั ด ท ารายละเอี ย ดวิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย และออกแบบแบบส าร วจ ทดสอบ
และปรับปรุงแบบสารวจ
 อบรมผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย พนั ก งานส ารวจภาคสนาม ควบคุ ม และติ ด ตาม
การดาเนินการสารวจภาคสนาม
 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
 ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ ตามขอบเขตการดาเนินงานของโครงการ
 จัดทารายงานการศึกษาตามขอบเขตการดาเนินงานของโครงการ
2) กลุ่มสารวจและรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย พนักงานสารวจข้อมูลภาคสนาม
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 วางแผนการสารวจข้อมูลภาคสนาม
 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ
 อบรมทีมสารวจภาคสนามและรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานสารวจภาคสนาม
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามข้อมูลแล้ว
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่าง ๆ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัย

3) กลุ่มประมวลผลข้อมูล ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล มีหน้าที่
ความรับผิดชอบดังนี้
 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ
 คัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออกหรือแจ้งให้กลุ่มสารวจและรวบรวมข้อมูลทราบ
เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลหรือรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
 ลงรหั ส ข้ อ มู ล ซึ่ ง รวบรวมจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ แ ละแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
สาหรับนาไปบันทึกเข้าโปรแกรมประมวลผล
 บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ล งรหั ส แล้ ว ลงในโปรแกรมประมวลผลทางสถิ ติ SPSS for
Window
 ทาเครื่องหมายบนแบบบันทึกข้อมูลที่ถูกบันทึกเข้าโปรแกรมประมวลผลแล้ว
เพื่อป้องกันการบันทึกแบบสารวจซ้า
 Backup ข้อมูลที่บันทึกเข้าโปรแกรมประมวลผลเพื่อป้องกันในกรณีเกิด Error
และทาให้ข้อมูลที่บันทึกเข้าระบบงานหาย
 ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกเข้าโปรแกรมประมวลผล และทาการปรับปรุงแก้ไข
ในกรณีเกิดข้อผิดพลาด
 ประมวลผลข้อมูลและจัดทาข้อมูลสาหรับวิเคราะห์ตามตัวชี้ วัดและตามรูปแบบ
ที่กาหนดโดยนักวิจัย
 จัดเก็บแบบบันทึกข้อมูลที่บันทึกเข้าโปรแกรมประมวลผลแล้ว โดยทาทะเบียน
คลุมให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา
4) กลุ่มงานประสานงานโครงการและธุร การ ประกอบด้วย เลขานุการโครงการ
มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 ติ ด ต่ อ ประสานการด าเนิ น งานกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งานปลั ด กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
 ติดต่อประสานงานการจัดประชุมต่าง ๆ ภายใต้โครงการ
 ติดต่อประสานงานการจัดฝึกอบรม จัดเตรียมอุปกรณ์และเอกสารฝึกอบรม
 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
 จัดทาแบบสารวจตามจานวนที่ต้องใช้ในการสารวจและบันทึกข้อมูล
 พิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร และงานธุรการอื่น ๆ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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เพื่อให้การควบคุมการปฏิบัติงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้มี
การประชุมคณะทางานทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้า
ในการดาเนินการ ติดตามการดาเนินการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็น

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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บทที่ 4
ผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการท่องเที่ยว
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บทที่ 4
ผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 นาเสนอเป็น 7 ส่วน ดังนี้
(1) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในภาพรวมประเทศ
(2) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
(3) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยใน 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
(4) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยใน 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
(5) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในกลุ่มตลาดเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
(6) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยตามการเคยมาประเทศไทยและลักษณะการจัดการเดินทาง
(7) ข้อเสนอแนะ
ผลการสารวจในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
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ส่วนที่ 4.1
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ภาพรวมประเทศไทย
การส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนั กท่ องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่ องเที่ ย ว
ในประเทศไทยประจาปี 2561 โดยดาเนินการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวนรวมไม่น้อยกว่า
9,800 ราย แบ่งพื้นที่สารวจออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) พื้นที่ตามแหล่งท่องเที่ยวสาคัญฯ จานวน
ไม่น้อยกว่า 4,000 ราย ประกอบด้วยจังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุ ดล าดับ
ที่ 1-10 ในปี 2559 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี กระบี่ เชียงใหม่ สงขลา
ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และเชียงราย จังหวัดละไม่น้อยกว่า 400 ราย และแหล่งท่องเที่ยว 12 เมือง
ต้องห้าม...พลาด + พลัส จานวนไม่น้อยกว่า 2,800 ราย ใน 7 จังหวัด ได้แก่ ลาปาง สุรินทร์ นครปฐม
จันทบุรี ตรัง แพร่ และชุมพร จังหวัดละไม่น้อยกว่า 400 ราย และ (2) พื้นที่บริเวณด่านตรวจคน
เข้าเมืองขาออกที่มีจานวนนักท่องเที่ยวมากในลาดับที่ 1-6 จานวนไม่น้อยกว่า 3,000 ราย ได้แก่
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติภู เก็ต
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา และด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
โดยดาเนินการส ารวจระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 สามารถเก็บรวบรวม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทั้งสิ้นจานวน 9,864 ตัวอย่าง ผลสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1.ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ผลการสารวจตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 9,864 ราย พบว่า เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 54.7 ต่อ ร้อยละ 45.3) มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 46.9)
ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 57.2) มี ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ ที่ ห ลากหลาย
โดยเป็นนักวิชาชีพ (Professional) มากที่สุด (ร้อยละ 29.7) และมีรายได้ต่อปีอยู่ในระดับ น้อยกว่า
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในสัดส่วนใกล้เคียงกับ กลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง ระหว่าง 20,000-40,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ร้อยละ 32.4 และร้อยละ 35.3 ตามลาดับ) ที่เหลือเป็นกลุ่มที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์สูง
ตั้งแต่ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ / ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 32.3) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มากกว่าครึ่งหนึ่ง
(ร้ อยละ 58.7) เดิน ทางมาจากภูมิภ าคเอเชีย (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) แสดงให้ เห็ น ว่ า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยรวมเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดี อยู่ในวัย
ทางานฐานะการเงินระดับต้นถึงปานกลาง และเป็นนักท่องเที่ยวระยะใกล้ (Short haul) จากภูมิภาค
เอเชียด้วยกัน การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยรวมควรตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักเหล่านี้ และคานึงถึงความคุ้มค่าเงิน (Value for money) รวมทั้งการใช้ช่องทาง
สื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในบริบทที่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ
ในการทางานและการดารงชีพ
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2. ปั จ จั ย และแรงผลั ก ดั น ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศและเดิ น ทางมาประเทศไทย
(Motivation)
2.1 พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ยปีละ 2.58 ครั้ง โดยเดินทาง
ท่องเที่ย วต่างประเทศปี ล ะ 1 ครั้ ง ในสั ดส่ ว นมากที่สุ ด (ร้อยละ 41.0) ในขณะที่กลุ่ ม ที่ เดิ น ทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศปีละ 3 ครั้งขึ้นไป มีสูงถึง ร้อยละ 30.4 ถือว่าเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบการเดินทาง
ท่องเที่ย วต่างประเทศ และกลุ่ มที่เดิน ทางท่องเที่ยวต่างประเทศปีล ะ 2 ครั้ง มีสั ดส่ ว นน้อยที่สุด
(ร้อยละ 28.6) ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2560 มีสัดส่วนใกล้เคียงไปในแนวทาง
เดียวกับปี พ.ศ. 2561 (แผนภูมิที่ 4.1-1)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีวันพักเฉลี่ย 10.36 วัน/ครั้ง ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
ซึ่งส่วนใหญ่จะพักไม่เกิน 15 วัน โดยอยู่ในช่วง 6-10 วัน มากที่สุด (ร้อยละ 44.4) ในขณะที่ กลุ่มที่มี
วันพักมากกว่า 15 วันขึ้นไป มีสัดส่วนน้อยที่สุด (ร้อยละ 10.8) เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชีย จึงมีเวลาพักสั้นกว่านักท่องที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาจาก
ภูมิภาคยุโรป ซึ่งในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 - 2561 จานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดิน ทางท่องเที่ย วต่างประเทศมีแนวโน้ มลดลง จากปี พ.ศ.2558 อยู่ที่ 12.22 วัน
เป็น 12.05 วัน 11.31 วัน และ 10.36 วัน ในปี พ.ศ.2559 – 2561 ตามลาดับ ทานองเดียวกับกลุ่มที่มี
วันพักมากกว่า 15 วัน มีแนวโน้มลดลงจากปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 19.9 เป็นร้อยละ 15.1 ร้อยละ 12.7
และร้อยละ 10.8 ในปี พ.ศ.2559 – 2561 ตามลาดับ เนื่องจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จากภู มิ ภ าคยุ โ รปลดลง ในขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ จ ากภู มิ ภ าคเอเชี ย เพิ่ ม มากขึ้ น
(แผนภูมิที่ 4.1-1)
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แผนภูมิที่ 4.1-1 จานวนครั้ง/ปี และจานวนวันพักเฉลี่ยต่อครั้ง ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
จานวนครั้ง/ปีในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี พ.ศ.2558 - 2561
2559

2558

42.0%

38.7%

1 ครั้ง

2561

2560

41.0%

43.6%

2 ครั้ง

29.8%

27.4%

28.1%

28.6%

3 ครั้งขึ้นไป

31.5%

30.7%

28.3%

30.4%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

เฉลี่ย 2.79 ครั้ง

เฉลี่ย 2.95 ครั้ง

68.0%

0.0%

68.0%

เฉลี่ย 2.58 ครั้ง

เฉลี่ย 2.52 ครั้ง

จานวนวันพักเฉลี่ยต่อครั้งในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ปี พ.ศ.2558 - 2561
2558

25.3%

1-5 วัน

36.8%

6-10 วัน
11-15 วัน

18.0%

มากกว่า 15 วัน

19.9%
0.0%

68.0%

2559

2560

2561

29.0%

26.9%

29.8%

45.0%

29.7%
26.2%
15.1%
0.0%

เฉลี่ย 12.22 วัน
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เฉลี่ย 11.31 วัน
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เฉลี่ย 10.36 วัน
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2.2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ มี วั ตถุ ประสงค์ หลั กที่ หลากหลายในการเดิ นทางมาประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.3) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมาพักผ่อนในวันหยุด ในขณะที่มาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
มีสัดส่วนค่อนข้างน้อยไม่ถึงร้อยละ 3 เช่น การมาเพื่อติดต่อธุรกิจ การมาเพื่อดื่มน้าผึ้งพระจันทร์ (ร้อยละ
2.1 และร้อยละ 1.8 ตามลาดับ) เป็นต้น ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์
หลักในการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพักผ่อนในวันหยุดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 84.7 ในปี พ.ศ.
2558 เป็ น ร้ อยละ 87.4 ร้ อยละ 90.0 และร้ อยละ 91.3 ในปี พ.ศ.2559 – 2561 ตามล าดั บ
(แผนภูมิที่ 4.1-2) เนื่องจาก ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและสวยงาม มีความสงบ รวมทั้ง
มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจึงนิยมเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพักผ่อนในวันหยุด

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 4.1-2 วัตถุป ระสงค์ห ลั กในการเดิ นทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติปี พ.ศ.2558 - 2561
2558

2559

87.4%

84.7%

พักผ่อนในวันหยุด

2561

2560

90.0%

91.3%

ติดต่อทางธุรกิจ

2.4%

1.8%

2.7%

2.1%

ดื่มน้าผึ้งพระจันทร์

2.0%

2.2%

2.3%

1.8%

เยี่ยมเพื่อน / ญาติ

2.7%

1.6%

1.1%

1.2%

ฝึกอบรม/เรียนหนังสือ

1.7%

1.2%

1.0%

0.8%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

2.6%

2.7%

0.8%

0.8%

เล่นกีฬา

0.4%

0.4%

0.5%

0.3%

การมาเพื่อเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/
การร่วมงานแสดงสินค้า

0.6%

0.7%

0.2%

0.4%

ดูแลสุขภาพ/บริการทางการแพทย์

0.8%

0.6%

0.2%

0.2%

การฝึกจิต/สมาธิ

0.2%

0.1%

0.1%

0.2%

อื่นๆ (เช่น อาสาสมัคร ชมคอนเสิร์ต)

2.0%

1.4%

1.1%

0.8%

0.0%

68.0%

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%
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2.3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวมีหลากหลาย โดยปัจจัยสาคัญ มากที่สุด คือ สถานที่ท่องเที่ยว (ร้อยละ 78.1)
รองลงมา 5 อันดับ ได้แก่ อาหาร การซื้อสิ นค้าและของที่ระลึ ก ความเป็นมิตรของผู้ คนในประเทศ
ราคา / การส่งเสริมการขาย และวัฒนธรรมท้องถิ่น (ร้อยละ 68.2 ร้อยละ 50.9 ร้อยละ 45.1 ร้อยละ
36.0 และร้ อยละ 34.7 ตามล าดับ) ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่ านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2561 ปัจจัย
4 อันดับแรกไม่ มี การเปลี่ ยนแปลง ได้แก่ สถานที่ท่ องเที่ ยว อาหาร การซื้อสิ นค้ าและของที่ ระลึ ก
และความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ (แผนภูมิที่ 4.1-3) เนื่องจากเป็นจุดเด่นของประเทศไทยในการที่มี
สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและสวยงาม มีอาหารนานาชนิดให้เลือกรับประทาน มีสินค้าและของที่ระลึก
ที่หลากหลายให้เลือกซื้อ รวมทั้งผู้คนในประเทศมีความเป็นมิตร จึงถือว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทย

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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แผนภูมิที่ 4.1-3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
ปัจจัยสาคัญที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้สาหรับประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทย
ในการมาท่องเที่ยวปี พ.ศ.2558 - 2561
2558

2559
75.6%

สถานที่ท่องเที่ยว

50.9%

42.2%

49.8%

42.4%

ราคา/การส่งเสริมการขาย

68.2%

49.6%

52.0%

49.4%

ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ

78.1%

64.5%

66.8%

54.9%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

80.4%

79.6%

67.6%

อาหาร

2561

2560

45.1%

36.0%

32.0%

36.0%

32.5%

35.4%

34.7%

วัฒนธรรมท้องถิ่น

32.7%

การใช้ชีวิตยามค่าคืน

34.2%

27.0%

29.6%

29.1%

กิจกรรมผจญภัย

31.7%

28.4%

30.5%

28.8%

ภาพลักษณ์ของประเทศ

28.6%

31.5%

ความปลอดภัย

18.2%

25.6%

24.1%

18.8%

15.9%

17.0%

9.9%

10.6%

15.2%

14.2%

ร่วมงานกิจกรรมทางการตลาด
(Event)

11.6%

8.6%

12.3%

11.9%

การเล่นกีฬา

12.7%

9.4%

11.8%

9.8%

การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

การโฆษณาประชาสัมพันธ์

7.3%

4.1%

4.1%

3.5%

บริการทางการแพทย์

5.9%

5.3%

3.5%

3.1%

แรงจูงใจจากภาพยนตร์

5.5%

1.9%

2.2%

1.7%

1.3%

1.5%

1.4%

1.2%

การมาเพื่อเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/
ร่วมงานแสดงสินค้า
อื่นๆ

0.0%

7.1%

21.8%

68.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

0.0%

68.0%

5.7%

5.8%

0.0%

68.0%
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2.4 สื่อที่ใช้หาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
2.4.1 สื่อที่ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนการเดินทางมาประเทศไทย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก่ อ นเดิ น ทางมาประเทศไทยได้ รั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย โดยมี 2 สื่อ ที่ทาให้รับรู้ข้อมูลมากที่สุด
คือ เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว และการบอกเล่า / การแนะนาของเพื่อน / ญาติ (สื่อบุคคล) (ร้อยละ
59.7 และ 50.9 ตามลาดับ) ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2561 สื่อทั้ง 2 ประเภท
ยังคงเป็นสื่อหลัก ๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ก่ อ นเดิ น ทางมาประเทศไทย ในขณะที่ ก ารรั บ รู้ ผ่ า นสื่ อ สั ง คมออนไลน์ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม มากขึ้ น
จากร้อยละ 15.3 ในปี พ.ศ.2558 เป็นร้อยละ 18.1 ร้อยละ 19.4 และร้อยละ 24.6 ในปี พ.ศ.2559 –
2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4.1-4) เนื่องจากสื่อทางอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันสามารถใช้งานได้ง่ายและ
สะดวกรวดเร็ว จึงเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้น
แผนภู มิ ที่ 4.1-4 ประเภทสื่ อ ที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ท ราบข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
สื่อที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของไทยก่อนมาประเทศไทย
ปี พ.ศ.2558 - 2561
2558

25560

2559

เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว

57.8%

การบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน/
ญาติ

57.4%

60.4%

59.1%

54.0%

15.3%

18.1%

19.4%

บริษัทนาเที่ยว

15.5%

17.8%

20.7%

สื่อต่างๆ (สิ่งพิมพ์โทรทัศน์ วิทยุ)

11.6%

13.3%

0.0%

68.0%

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

50.9%
24.6%
17.5%

12.7%

12.9%

4.5%

3.8%

3.9%

59.7%

52.2%

สื่อสังคมออนไลน์

อื่นๆ เช่น มัคคุเทศก์

25561

68.0%

0.0%

3.8%

68.0%

0.0%

68.0%
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2.4.2 สื่อที่ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในระหว่างที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยสามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยผ่านสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย โดยมี 2 สื่อที่ทาให้รับรู้
ข้อมูลมากที่สุด คือ เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว และการแนะนาของญาติ / เพื่อน (สื่อบุคคล) (ร้อยละ
59.5 และร้อยละ 42.0 ตามลาดับ) ในขณะที่สื่อวิทยุและโทรทัศน์มีบทบาทค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 0.5
และร้อยละ 3.2 ตามลาดับ) เนื่องจากไม่มีรายการเฉพาะของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งในช่วง 4 ปี
ที่ ผ่ า นมา นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2558 – 2561 สื่ อ ทั้ ง 2 ประเภท คื อ เว็ บ ไซต์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
และการแนะนาของญาติ / เพื่อน (สื่อบุคคล) ยังคงเป็นสื่อหลัก ๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้
ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้การ
รับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 14.7 ในปี พ.ศ.2559 เป็นร้อยละ 18.5
และร้อยละ 21.6 ในปี พ.ศ.2560 – 2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4.1-5) เนื่องจากสื่อทางอินเทอร์เน็ต
ในปัจจุบันสามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว จึงเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้น
แผนภู มิ ที่ 4.1-5 ประเภทสื่ อ ที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ท ราบข้ อ มู ล ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทยระหว่ า งเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ในประเทศ ไทย ระหว่ า ง
ปี พ.ศ.2558-2561
สื่อที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ปี พ.ศ.2558 - 2561
2558
58.7%

เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว

60.0%

14.7%
0.0%

0.0%

บริษัทนาเที่ยว/เคาเตอร์ทัวร์

18.3%

สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์

16.8%

59.5%

41.0%

65.1%

16.2%

สื่อสังคมออนไลน์

2561

2560
60.6%

44.8%

การแนะนาของญาติ/เพื่อน

การบอกเล่าของผู้แนะนา

2559

16.0%

42.0%

18.5%

21.6%

19.1%

18.6%

18.9%

15.1%

10.5%

10.1%

10.4%

ป้ายประชาสัมพันธ์

5.9%

6.5%

6.6%

7.3%

โทรทัศน์

3.8%

4.1%

3.2%

3.2%

วิทยุ

1.0%

0.6%

0.5%

0.5%

อื่นๆ

3.0%

2.9%

2.6%

2.6%

0.0%

68.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

0.0%

68.0%

0.0%

68.0% 0.0%

68.0%
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2.4.3 การใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
ในระหว่างที่นั กท่ อ งเที่ยวชาวต่า งชาติ เดิ นทางท่ องเที่ยวในประเทศไทย มีการใช้
แอปพลิ เคชัน ต่าง ๆ หลากหลาย โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ http://www.google.com มากที่สุ ด
(ร้อยละ 51.2) เช่น Map Translate Earth Scholar เป็นต้น รองลงมา การใช้แอปพลิเคชันในการ
จองโรงแรม / ที่พัก (ร้อยละ 35.6) เช่น Agoda Booking.com Hostelworld Expedia Hotels.com
Hotelclub Veneve Priceline Yonderbound Direct With Hotel Kayak Trivago Hotel
Combined เป็นต้น และการใช้ Chat (ร้อยละ 32.1) สาหรับการให้บริการข้อมูลพื้นฐานมีการใช้
ไม่มากนัก เช่น เว็บไซต์ของ ททท. อัตราแลกเปลี่ยน สภาพอากาศ ตารวจท่องเที่ยว เป็นต้น (ร้อยละ
8.6 ร้อยละ 7.1 ร้อยละ 6.7 และร้อยละ 4.8 ตามลาดับ) ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559 – 2561 การใช้แอปพลิเคชัน 3 อันดับแรกไม่มีการเปลี่ยนแปลง (แผนภูมิที่ 4.1-6)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-11

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 4.1-6 การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561
การใช้แอปพลิเคชันของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ปี พ.ศ.2559 - 2561
2559

2561

2560

Google

85.9%

เกี่ยวกับการจองโรงแรม

84.8%

51.2%

42.1%

35.6%

32.5%

Chat

47.4%

เกี่ยวกับบริการขนส่งโดยสาร

44.4%

17.0%

16.7%

แอปฯ ดึงดูดใจ เช่น สถานที่
ท่องเที่ยว สถานการณ์ กิจกรรม

46.7%

14.0%

14.5%

31.5%

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

32.1%

23.6%

8.4%

8.6%

อัตราแลกเปลี่ยน

26.8%

6.5%

7.1%

สภาพอากาศ

25.3%

6.3%

6.7%

5.4%

4.8%

19.3%

ตารวจท่องเที่ยว
2.2%

อื่นๆ
0.0%

1.9%
68.0%

0.0%

1.3%
68.0%

0.0%

68.0%

3.การเดินทางมาประเทศไทย
3.1 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ทั้งทางอากาศ ทางบก และทาง
ทะเล โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.1) เดินทางมาทางอากาศ เนื่องจากประเทศไทยมีท่าอากาศยาน
นานาชาติหลายแห่ง ประกอบกับมีสายการบินต้นทุนต่า (Low Cost) ให้บริการหลายเส้นทาง ทาให้
สะดวกในการเดินทางทางอากาศ บางส่วน (ร้อยละ 6.4) เดินทางมาประเทศไทยทางบก ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา ลาว และกัมพูชา
มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 0.5) ที่เดินทางมาประเทศไทยทางทะเล ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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พ.ศ.2558 – 2561 รู ป แบบการเดิน ทางมาประเทศไทยของนั ก ท่ องเที่ ยวชาวต่า งชาติ มี สั ด ส่ ว น
ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
ในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ค รั้ ง นี้ ส่ ว นใหญ่
(ร้ อยละ 87.3) เดิน ทางมาประเทศไทยประเทศเดียว โดยมีบางส่ ว น (ร้อยละ 12.7) ที่เดินทาง
ไปประเทศอื่นด้วยนอกเหนือจากประเทศไทย ซึ่งในส่วนนี้ ร้อยละ 61.1 เดินทางไปประเทศอื่นก่อนที่
จะเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศในแถบเอเชียมากที่สุด (ร้อยละ 46.1) และมีวันพักเฉลี่ย
ตลอดการท่องเที่ยวอยู่ที่ 17.51 วัน และส่วนที่เหลือ (ร้อยละ 38.9) เดินทางมาประเทศไทยก่อนแล้ว
จึ ง ไปประเทศอื่ น ต่ อ ซึ่ ง เป็ น ประเทศในแถบเอเชี ย มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 30.7) และมี วั น พั ก เฉลี่ ย
ตลอดการท่ อ งเที่ ย วอยู่ ที่ 18.66 วั น ทั้ ง นี้ ใ นช่ ว ง 4 ปี ที่ ผ่ า นมา นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2558 – 2561
การเดินทางมาประเทศไทยประเทศเดียวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 78.1 ในปี พ.ศ.2558 เป็น
ร้อยละ 84.8 ร้อยละ 87.1 และ ร้อยละ 87.3 ในปี พ.ศ.2559 – 2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4.1-7)
แผนภูมิที่ 4.1-7 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และการเดินทาง
ไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี พ.ศ.2558 - 2561
2558

2559

88.2%

ทางอากาศ

88.2%

11.0%

ทางบก

0.0%

94.3%

11.4%

68.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

0.0%

93.1%

5.0%

6.4%

0.7%

0.4%

0.8%

ทางทะเล

2561

2560

68.0%

0.0%

0.5%
68.0%

0.0%

68.0%
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การเดินทางไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ปี พ.ศ.2558 - 2561

กลุ่มที่ไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศ
ไทย

การเดินทางไปประเทศอื่น

ไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย

21.9%
15.2%
12.9%
12.7%
78.1%
84.8%
87.1%
87.3%

มาประเทศไทยประเทศเดียว

39.2%
39.3%
37.0%
38.9%

ประเทศที่เดินทางไปหลังจากเดินทางมาประเทศไทย

ประเทศที่เดินทางไปก่อนที่จะมาประเทศไทย

ปี 2558

กลุ่มที่มาประเทศไทยก่อนแล้ว กลุ่มที่ไปประเทศอื่นก่อนมา
เดินทางไปประเทศอื่นต่อ
ประเทศไทย

60.8%
60.7%
63.0%
61.1%

โดยรวม
เอเชีย
โอเชียเนีย
ยุโรป
อเมริกา
ตะวันออกกลาง
อัฟริกา
โดยรวม
เอเชีย
โอเชียเนีย
ยุโรป
อเมริกา
ตะวันออกกลาง
อัฟริกา

ปี 2559

4.7%
5.5%
3.2%
1.4%
0.2%
3.5%
2.6%
0.9%
1.4%
0.5%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ปี 2560

ปี 2561

46.1%

61.1%

วันพักเฉลี่ยโดยรวม 17.51 วัน

30.7%

38.9%

วันพักเฉลี่ยโดยรวม 18.66 วัน
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3.2 ลักษณะการจัดการเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 65.1 นิยมจัดการเดินทางด้วยตนเอง โดยกลุ่มที่กลับมา
เที่ยวใหม่จะมีสัดส่วนจัดการเดินทางด้วยตนเองสูงกว่ากลุ่มที่มาครั้งแรก
ลักษณะการจัดการเดินทางมาประเทศไทยในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
การจัดการเดินทางด้วยตนเอง การจัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบางส่วนจากบริษัทนาเที่ยว
ในประเทศ และจัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.1)
นิยมจัดการเดินทางด้วยตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่จะมีสัดส่วนจัดการเดินทางด้วยตนเอง
สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ ม าครั้ ง แรก (ร้ อ ยละ 71.8 ต่ อ ร้ อ ยละ 60.5) เนื่ อ งจากมี ค วามคุ้ น เคยและมั่ น ใจ
ในการเดินทางด้วยตนเองมากขึ้นการที่สัดส่วนกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองสูงนั้น เนื่องจากสามารถ
เลือกซื้อบริการได้ตามความต้องการในราคาประหยัดกว่าการจัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว อีกทั้ง
การจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก การจองสถานที่ท่องเที่ยว และการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
สามารถด าเนิ น การได้ ส ะดวกผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ทางออนไลน์ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง อิ ท ธิ พ ล
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จัดการเดินทางด้วยตนเองส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.0) จะซื้อบริการ
ต่าง ๆ ผ่านทางออนไลน์ โดยเป็นการซื้อค่าสถานที่พักแรมมากที่สุด (ร้อยละ 96.1) รองลงมา ได้แก่
ค่าโดยสารการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าโดยสารการเดินทางภายในประเทศ และค่าเข้าชม /
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ (ร้ อ ยละ 81.3 ร้ อ ยละ 51.5 และร้ อ ยละ 41.5 ตามล าดั บ ) ดั ง นั้ น
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวควรต้องเพิ่มช่องทางการตลาดผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น
ทั้ ง นี้ ใ นช่ ว ง 4 ปี ที่ ผ่ า นมา นั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2558 – 2561 ลั ก ษณะการจั ด การเดิ น ทาง
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีสัดส่วนไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยลักษณะการจัดการเดินทางด้วย
ตนเอง / และใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.2 ในปี พ.ศ.2558
เป็นร้อยละ 7.2 ร้อยละ 12.5 และ ร้อยละ 14.0 ในปี พ.ศ.2559 – 2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4.1-8)
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แผนภูมิที่ 4.1-8 การจัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามลักษณะการจัดการ
เดินทางระหว่าง ปี พ.ศ.2558-2561
ลักษณะการจัดการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี พ.ศ.2558 - 2561
2558

71.7%

จัดการเดินทางด้วยตนเอง

การจัดการเดินทางผ่านบริษัท
นาเที่ยว

7.2%

68.0%

0.0%

68.0%

65.1%

64.3%

23.1%

20.4%

5.2%
0.0%

2561

72.4%

23.1%

จัดการเดินทางด้วยตนเอง/
และใช้บริการบริษัทนาเที่ยว
ในประเทศ

2560

2559

20.9%

12.5%
0.0%

14.0%

68.0%

0.0%

68.0%

ลักษณะการจัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี พ.ศ.2561
รวม

14.0%

มาหลายครั้ง
(Revisit)

20.9%

65.1%
71.8%

13.6%
14.6%

มาครั้งแรก
(First Visit)

15.5%
0.0%

26.0%

60.5%

40.0%
จัดการเดินทางด้วยตนเอง
การจัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว
จัดการเดินทางด้วยตนเอง/และใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ
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80.0%
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การซื้อบริการต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง
ปี พ.ศ.2558 - 2561

ค่าโดยสารเดินทาง
ระหว่างประเทศ

65.5%
69.7%
48.7%
81.3%

ค่าสถานที่พักแรม

รวม

81.0%
91.2%
43.0%
96.1%

ค่าโดยสารเดินทาง
ภายในประเทศ

13.2%
9.7%
2.2%
27.3%

ค่าโดยสารเดินทาง
ระหว่างประเทศ

5.8%
3.8%
6.2%

66.5%

ค่าสถานที่พักแรม

89.5%
95.1%
93.7%
92.0%

รวม

6.0%
3.0%
2.2%
36.3%
22.0%
13.0%
8.6%
9.1%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วม
กิจกรรม

ค่าโดยสารเดินทาง
ภายในประเทศ

ค่าโดยสารเดินทาง
ระหว่างประเทศ

ค่าสถานที่พักแรม

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

22.4%
15.5%
10.6%
81.9%

22.4%
15.5%
10.6%
81.9%

20.7%
11.7%
7.1%
39.7%
5.5%
1.3%
0.7%
3.8%
8.3%
1.3%
60.0%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้า
ร่วมกิจกรรม

การซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย

ค่าโดยสารเดินทาง
ภายในประเทศ

47.8%
42.7%
76.2%
51.5%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วม
กิจกรรม

3.5%
3.4%
1.2%
26.6%

การซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วม
กิจกรรม

33.2%
34.2%
91.0%
41.5%

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

การซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในต่างประเทศที่นักท่องเที่ยวพานัก

การซื้อบริการทางออนไลน์

2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561

ค่าโดยสารเดินทาง
ภายในประเทศ

20.7%
11.7%
7.1%
39.7%

ค่าโดยสารเดินทาง
ระหว่างประเทศ

5.5%
1.3%
0.7%
3.8%

ค่าสถานที่พักแรม

38.4%
19.8%
14.2%
19.0%

รวม

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่ ว นใหญ่ (ร้อยละ 78.5) เดินทางมากับ ครอบครัว /ญาติ/เพื่อน
มีบางส่วน (ร้อยละ 11.3) เดินทางคนเดียว โดยมีจานวนผู้ ร่วมเดินทางเฉลี่ย 4.30 คน ซึ่งอยู่ในช่วง
2-5 คน มากที่สุด (ร้อยละ 73.3) ทั้งนี้ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2561 สัดส่วน
จ านวนและประเภทผู้ ร่ ว มเดิน ทางไม่เปลี่ ยนแปลงมากนัก โดยสั ดส่ ว นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางคนเดียวมีแนวโน้มลดลงจาก ร้อยละ 17.4 ในปี พ.ศ.2558 เป็น ร้อยละ 13.2 ร้อยละ 12.8
และ ร้อยละ 11.3 ในปี พ.ศ. 2559 – 2561 ตามลาดับ(แผนภูมิที่ 4.1-9)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

60.0%
3.3%

3.3%

รวม

8.3%
1.3%
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ประเภทผู้ร่วมเดินทาง

จานวนผู้ร่วมเดินทาง

แผนภู มิ ที่ 4.1-9 จ านวนและประเภทผู้ ร่ ว มเดิ น ทางของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ระหว่ า งปี
พ.ศ.2558 - 2561
จานวนและประเภทผู้เข้าร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี พ.ศ.2558 - 2561
1 คน

17.4%

73.3%

71.5%

70.7%

71.1%

2-5 คน

11.3%

12.8%

13.2%

6-10 คน

8.3%

10.0%

8.2%

9.1%

มากกว่า 10 คน

3.2%

6.1%

7.5%

6.3%

มาคนเดียว

77.5%

73.2%

ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน

17.4%

78.5%

75.5%

13.2%

12.9%

11.3%

ผู้ร่วมงาน/บริษัท

3.0%

7.3%

9.8%

9.2%

อื่นๆ

6.4%

2.0%

1.8%

1.1%

ปี 2558
จานวนคนเฉลี่ย 3.68 คน

ปี 2559
จานวนคนเฉลี่ย 4.58 คน
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ปี 2560
จานวนคนเฉลี่ย 5.12 คน

ปี 2561
จานวนคนเฉลี่ย 4.30 คน
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4. พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
4.1 การเคยมาประเทศไทย/วันพักเฉลี่ย/ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
4.1.1 การเคยมาประเทศไทย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ กลุ่ ม ที่ ม าครั้ ง แรก (First Visit) มี สั ด ส่ ว นมากกว่ า
กลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit) (ร้อยละ 58.7 ต่อ ร้อยละ 41.3) ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี
พ.ศ.2558 – 2561 กลุ่มที่มาครั้งแรก (First Visit) มีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit)
ยกเว้ น ในปี พ.ศ.2559 กลุ่ ม ที่ ก ลั บ มาเที่ ย วใหม่ (Revisit) มี สั ด ส่ ว นมากกว่ า กลุ่ ม ที่ ม าครั้ ง แรก
(First Visit) (แผนภูมิที่ 4.1-10)
แผนภูมิที่ 4.1-10 การเคยมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี พ.ศ.2558 - 2561
การเคยมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี พ.ศ.2558 - 2561

58.7%
41.3%

59.0%
41.0%

100.0%

58.0%
57.6%

42.0%
42.4%

50.0%
0.0%
มาครั้งแรก

ปี2561
ปี2560
ปี2559
ปี2558

กลับมาเที่ยวใหม่

4.1.2 วันพักเฉลี่ยในประเทศไทย
วันพักเฉลี่ยในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่ 11.08 วัน โดยอยู่ในช่วง
6-10 วัน มากที่สุด (ร้อยละ 38.1) รองลงมาอยู่ในช่วง 1-5 วัน (ร้อยละ 33.7) ในขณะที่วันพักมากกว่า
15 วัน มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 14.5) ซึ่งในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 – 2561 จานวน
วันพักเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงจาก 12.40 วัน ในปี พ.ศ.2558 เป็น 12.18 วัน 11.15 วัน และ 11.08 วัน
ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 4.1-11) เนื่องจาก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยส่วนใหญ่
มาจากภูมิภาคเอเชีย ประกอบกับการเดินทางทางอากาศมีความสะดวกและค่าใช้จ่ายถูกลง จากราคา
น้ามันโลกที่ลดลง ทาให้เดินทางได้บ่อยครั้งขึ้นโดยใช้ระยะเวลาพักน้อยลง
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แผนภูมิที่ 4.1-11 วันพักเฉลี่ยในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี พ.ศ.2558 - 2561
วันพักเฉลี่ยในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี พ.ศ.2558 - 2561
2558

2559

1-5 วัน

29.0%

34.7%

6-10 วัน

34.5%

35.7%

11-15 วัน

15.1%

มากกว่า 15 วัน

21.4%
0.0%

68.0%

30.7%

18.4%
68.0%

วันพักเฉลี่ย 12.40 วัน วันพักเฉลี่ย 12.18 วัน

33.7%

40.3%

11.2%

0.0%

2561

2560

0.0%

38.1%

13.3%

13.7%

15.7%

14.5%

68.0%

0.0%

วันพักเฉลี่ย 11.15 วัน

68.0%

วันพักเฉลี่ย 11.08 วัน

4.1.3 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อทริปในปี พ.ศ.2561 อยู่ที่ 26,890.11 บาท/คน ลดลง
จากปี พ.ศ.2560 ซึ่ งอยู่ ที่ 30,116.60 บาท/คน เนื่ องจาก จ านวนวั นพั กเฉลี่ ยลดลง ประกอบกั บ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีการใช้จ่ายค่อนข้างประหยัด ในขณะที่
ปี พ.ศ.2559 และปี พ.ศ.2558 อยู่ ที่ 26,316.06 บาท/คน และ 34,604.90 บาท/คน ตามล าดับ
(แผนภูมิที่ 4.1-12)
แผนภูมิที่ 4.1-12 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างปี พ.ศ.2558-2561

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี
2558
34,604.90
บาท/คน/ทริป
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ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี
2559
26,316.06 บาท/
คน/ทริป

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี
2560
30,116.60 บาท/
คน/ทริป

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี
2561
26,890.11 บาท/
คน/ทริป
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4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย
โดยนักท่องเที่ยวแต่ละคนเข้าร่วมหลายกิจกรรม โดยกิจกรรมหลัก 3 ประเภทแรกที่เข้าร่วม ได้แก่
การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก และการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
(ร้ อยละ 92.8, 77.1 และ 69.2 ตามล าดั บ ) ส าหรั บกิ จกรรมที่ นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ เข้ าร่ วม
และมีความสาคัญรองลงมา ได้แก่ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการใช้ชีวิตยามค่าคืน
ในช่ ว งปี 4 ปี ที่ ผ่ า นมานั บ ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ.2558 – 2561 การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง ดังนี้
กิจกรรมที่มีแนวโน้มเข้าร่วมเพิ่มขึ้น ได้แก่
(1) การรั บประทานอาหารไทย สั ดส่ วนของนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่เข้ าร่วมกิ จกรรม
รับประทานอาหารไทย จากร้อยละ 75.2 ในปี พ.ศ.2558 เป็นร้อยละ 87.6 ร้อยละ 89.4 และร้อยละ
92.8 ในปี พ.ศ.2559 – 2561 ตามลาดับ เนื่องจากประเทศไทยได้รับการจัดอันดับโลกด้านอาหารไทย
ไปในแนวทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง
(2) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ สัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จากร้อยละ 47.3 ในปี พ.ศ.2558 เป็นร้อยละ 51.6 ร้อยละ 61.2
และร้อยละ 65.5 ในปี พ.ศ.2559 – 2561 ตามลาดับ เนื่องจาก ประเทศไทยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยววิถีไทยอย่างต่อเนื่อง
(3) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก สัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรม
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก จากร้อยละ 68.4 ในปี พ.ศ.2559 เป็นร้อยละ 74.2 และร้อยละ 77.1 ในปี
พ.ศ.2560 – 2561 ตามลาดับ เนื่องจาก สินค้าของไทยมีการพัฒนาด้านคุณภาพประกอบกับราคา
ไม่สูงจนเกินไป
(4) การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ สั ด ส่ ว นของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
การท่ องเที่ ย วเชิ งนิ เวศ จากร้ อยละ 32.3 ในปี พ.ศ.2559 เป็ นร้ อยละ 39.2 และร้ อยละ 43.5
ในปี พ.ศ.2560 – 2561 ตามลาดับ เนื่องจาก ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่หลากหลาย
มีการพัฒนาการเดินทางให้เข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น
กิจกรรมที่มีแนวโน้มเข้าร่วมลดลง
การเข้ารักษาทางการแพทย์ สัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมการเข้า
รักษาทางการแพทย์ จากร้อยละ 6.9 ในปี พ.ศ.2558 เป็นร้อยละ 2.8 ร้อยละ 2.4 และร้อยละ 2.2 ในปี
พ.ศ.2559 – 2561 ตามลาดับ เนื่องจาก ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกลดลง ส่งผลให้ประเทศผู้ผลิตน้ามัน
ในภูมิภาคตะวันออกกลางลดสวัสดิการในการรักษาพยาบาลสาหรับประชาชนทั่วไป ทาให้ผู้ป่วยหลักจาก
ภูมิภาคตะวันออกกลางที่เข้ามารักษาพยาบาลในประเทศไทยลดลง (แผนภูมิที่ 4.1-13)
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แผนภูมิที่ 4.1-13 การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี พ.ศ.2558 - 2561
92.8%
89.4%
87.6%

การรับประทานอาหารไทย

75.2%
77.1%
74.2%
68.4%
71.1%
69.2%
71.6%
55.3%
75.5%
65.5%
61.2%
51.6%
47.3%
50.9%
52.4%
43.8%
45.7%
43.5%
39.2%
32.3%
39.4%
43.6%
38.9%
29.4%
39.7%
27.4%
26.4%
20.8%
31.9%
19.8%
24.8%
16.2%
20.5%
16.5%
16.6%
14.3%
22.6%
5.8%
6.5%
5.1%
8.6%
8.1%
6.0%
4.7%
9.6%
4.8%
4.6%
3.6%
6.3%
4.1%
4.4%
4.0%
9.3%
3.1%
3.8%
3.5%
5.0%
1.9%
2.8%
1.6%
2.4%
2.2%
2.4%
2.8%
6.9%
0.9%
1.1%
1.7%
2.1%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
การใช้ชีวิตยามค่าคืน
กิจกรรมผจญภัย
การดาน้า

ปี2561
ปี2560
ปี2559
ปี2558

การเรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
การใช้บริการสวนสนุก/สถานบันเทิง
งานเทศกาลประเพณีระดับชาติ/ท้องถิ่น
การเล่นกีฬา
การชมมวยไทย
การเรียนทาอาหารไทย
กิจกรรมนันทนาการ
การเข้ารักษาทางการแพทย์
อื่นๆ
0.0%
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5. ผลการวิ เ คราะห์ ตั ว ชี้ วั ด ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ ความคาดหวั ง และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
การประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ.
(1) ความพึงพอใจน้อยมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 20.0 - 36.0
(2) ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 36.1 – 52.0
(3) ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 52.1 – 68.0
(4) ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 68.1 – 84.0
(5) ความพึงพอใจอย่างมาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ 84.1 – 100.0
ผลการประเมินเป็นดังนี้
5.1 ภาพรวมความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
5.1.1 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจและความคาดหวั ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติโดยรวม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ของประเทศไทยในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และสูงกว่าความคาดหวังก่อนใช้บริการ
โดยมี แนวโน้ มดี ขึ้ นมาตลอด นั บจากปี 2557 อยู่ ที่ ร้ อยละ 81.0 เป็ น ร้ อยละ 82.0 ร้ อยละ 86.6
และร้อยละ 87.4 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ ในขณะที่ปี 2561 ความพึงพอใจลดลง
เล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ 86.9 (แผนภูมิที่ 4.1-14) ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อ
บริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และสูงกว่าความคาดหวังก่อนใช้
บริการ (ร้อยละ 86.9 ต่อ ร้อยละ 83.1) และจาก 19 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมากถึ ง 14 ประเด็ น
เช่น บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 88.3) เนื่องจาก
มีความสะดวกในการเข้าถึง มีความหลากหลาย
มี ค วามสะอาดสวยงามภายในสถานบริ ก าร
และมี ความเหมาะสมของอั ต ราค่ าบริ ก าร
มัคคุเทศก์ (ร้อยละ 86.6) เนื่องจากมี ความ
เป็นมิตร ซื่อสัตย์ มีความรู้ และสื่อสารได้ดี
ประชาชน (ร้ อ ยละ 86.3) เนื่ อ งจากมี
ความเป็นมิตรและมีความซื่อสัตย์ เป็นต้น
สาหรับที่เหลืออีก 5 ประเภท การให้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
แต่มีคะแนนความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยเกือบทุกประเภทบริการที่ประเมินมีความพึงพอใจสู งกว่า
ความคาดหวั ง ยกเว้ น ห้ องน้ าสาธารณะที่ ความพึ ง พอใจต่ ากว่ า ความคาดหวั ง แสดงให้ เห็ น ว่ า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ได้ตั้งความคาดหวั งไว้สูงมากนัก เมื่อได้รับบริการแล้วเกิดความพึงพอใจ
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ซึ่งแม้ไม่สูงมากนักแต่ก็ยังสูงกว่าความคาดหวัง ซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความประทับใจ
ในบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยสุ ด
3 อันดับจากท้าย ได้แก่ รถโดยสารสาธารณะ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ และห้องน้าสาธารณะ
(ร้ อยละ 81.4, 80.8 และ 75.9 ตามล าดั บ ) (แผนภู มิ ที่ 4.1-14) จากผลความพึ งพอใจดั งกล่ า ว
แสดงให้เห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวในหลาย ๆ
ด้าน ทั้งด้านโครงสร้ างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี
ความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมากใน 14 ประเภทบริการไม่แตกต่างจากปี 2560 เช่น มีการพัฒนา
เส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เป็นต้น
เพื่ออานวยความสะดวกระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพของสนามบินต่าง ๆ เพิ่มเส้นทาง
และจ านวนเที่ ยวบิ นภายในประเทศและระหว่ างประเทศให้ เชื่ อมโยงเมื องท่ องเที่ ยวหลั กกั บเมื อง
ท่องเที่ยวรอง ปรับปรุงป้ายบอกทางต่าง ๆ ในสนามบิน เช่น การเพิ่มภาษาจีน เป็นต้น เพิ่มจุดบริการ
Free Wifi ในแหล่งท่องเที่ยว มีการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวและเครื่องแปลภาษา มีการ
ปรับปรุงด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดไฟส่องสว่าง
เพิ่มเติม การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลื อนั กท่องเที่ยวเบื้องต้ น เป็นต้น เป็นการสร้างความมั่นใจให้ กับ
นั กท่ องเที่ ย ว นอกจากนี้ ยั งมี มาตรการเข้ ม งวดจั บกุ มผู้ กระท าความผิ ดต่ าง ๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นทั ว ร์
ผิดกฎหมาย มัคคุเทศก์เถื่อน ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้งร้านค้า
ต่าง ๆ ที่ขายสินค้าเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ถึงแม้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีความพึงพอใจอย่างมากใน
เกือบทุกประเด็น แต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ความพึงพอใจยังไม่ถึงระดับความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ
84.1) โดยเฉพาะระดับความพึงพอใจ 5 อันดับสุดท้าย ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงต้องมี
การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งบริ การต่ าง ๆ ให้ ดี ขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อรั กษาระดั บความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ให้ลดลง

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภู มิ ที่ 4.1-14 ภาพรวมความคาดหวั งและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยว ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
ภาพรวมความคาดหวัง/ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน ปี พ.ศ.2561
ความคาดหวัง
ภาพรวม

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจโดยรวม

86.9%
83.1%

บริการเชิงสุขภาพ

88.3%
85.2%

มัคคุเทศก์

86.6%
83.1%

ประชาชน

86.3%
83.2%

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

86.1%
83.3%

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด

85.8%
84.4%

กิจกรรมผจญภัย

85.5%
81.2%

บริษัทนาเที่ยว

85.5%
80.2%

สถานที่พักแรม

85.4%
82.4%

การใช้งาน Tourist Application

85.2%
81.6%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

84.7%
83.7%

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

84.5%
82.7%

การบริการสนามบิน

84.4%
81.5%

ความปลอดภัย

84.3%
81.9%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

84.2%
82.8%

บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง

83.1%
80.8%

ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว

82.1%
81.0%

รถโดยสารสาธารณะ

81.4%
79.8%

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ

80.8%
80.6%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

75.9%
77.6%

ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

พึงพอใจอย่างมาก

68.0%
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภู มิ ที่ 4.1-14 ภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยว ระหว่างปี พ.ศ.2558-2561
(ต่อ)
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละประเด็นที่
ประเมินปี 2558 ถึง 2561

2561
ปี2ปี561
ปี 2560

พึงพอใจมาก

ปี 2559
ปี 2558

พึงพอใจอย่างมาก

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ
มัคคุเทศก์

70.6%

86.3%
87.6%
86.2%
84.6%
86.1%
86.5%
85.8%
80.0%
85.8%
87.0%
86.2%
83.2%
85.5%
86.2%
76.2%84.6%
85.5%
84.9%
84.8%
78.8%
85.4%
85.3%
84.4%
82.6%
85.2%
85.6%
85.0%

ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
กิจกรรมผจญภัย
บริษัทนาเที่ยว
สถานที่พักแรม
การใช้งาน Tourist Application

0.0%

84.7%
85.0%
84.6%
75.2%
84.5%
84.5%
83.4%
81.6%
84.4%
84.5%
83.0%
82.0%
84.3%
85.1%
83.6%
79.2%
84.2%
84.4%
83.6%
82.0%
83.1%
83.4%
81.4%
77.4%
82.1%
83.3%
81.4%
72.1%
81.4%
81.9%
80.2%
78.2%
80.8%
79.0%
81.0%
79.2%
75.9%
75.9%
74.6%
72.4%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการสนามบิน
ความปลอดภัย
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
รถโดยสารสาธารณะ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

86.9%
87.4%
86.6%
82.0%
88.3%
88.1%
88.4%
81.2%
86.6%
85.9%
87.4%

42.0%

84.0%

126.0%

หมายเหตุ : ตั้งแต่ปี 2559 มีการประเมินแอปพลิเคชันสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มเติม
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5.1.2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มาครั้งแรก (First Visit) และกลุ่มที่กลับมา
เที่ยวใหม่ (Revisit) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนความพึงพอใจพบว่า กลุ่มที่มาครั้งแรกมีความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่ กลับมาเที่ยวใหม่
(Revisit) (ร้ อยละ 87.7 ต่อ ร้ อยละ 85.8) โดยทั้ง 2 กลุ่ มมีความพึ ง พอใจสู ง กว่ า ความคาดหวั ง
(แผนภูมิที่ 4.1-15) แสดงให้เห็นว่าโดยรวมยังมีความประทับใจ เนื่องจากทั้ง 2 กลุ่มไม่ได้มีความคาดหวัง
ต่อคุณภาพการบริการที่สูงมากนัก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทบริการพบว่าความพึงพอใจของกลุ่ม
ที่มาครั้ งแรกต่อแต่ล ะประเภทบริการสูงกว่า กลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ เป็นส่ว นใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่ งบ่งชี้
ว่ า ในอนาคตนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ อ าจไม่ ก ลั บ มาอี ก ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง บริ ก าร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ ดี ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถดึ ง ดู ด ให้ ก ลุ่ ม ที่ ก ลั บ มาเที่ ย วใหม่ ก ลั บ มาท่ อ งเที่ ยวอีก
ในอนาคต นอกจากนี้จากการพิจารณาคะแนนความพึงพอใจของแต่ละประเภทบริการของทั้ง 2 กลุ่ม
พบว่ า ยั ง มี ค ะแนนความพึ ง พอใจไม่ สู ง มากนั ก จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาบริ ก ารต่ าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง (แผนภูมิที่ 4.1-15)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-27

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 4.1-15 ภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มที่มาครั้งแรก
ภาพรวมความคาดหวัง/ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลุ่มที่มาครั้งแรกในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

First visit
87.7%
83.1%
88.7%
84.3%
87.3%
82.7%
86.9%
83.5%
86.8%
82.4%
86.7%
85.4%
86.7%
79.6%
86.2%
82.7%
86.2%
82.1%
85.7%
81.5%
85.3%
82.0%
85.2%
81.2%
85.0%
82.5%
85.0%
81.9%
84.8%
83.3%
84.5%
80.4%
83.4%
81.2%
81.5%
78.9%
80.8%
82.6%
76.5%
76.4%

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ
มัคคุเทศก์
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
กิจกรรมผจญภัย
สถานที่พักแรม

บริษัทนาเที่ยว
การใช้งาน Tourist Application
ความปลอดภัย
การบริการสนามบิน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
รถโดยสารสาธารณะ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%
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แผนภูมิที่ 4.1-15 ภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ (ต่อ)
ภาพรวมความคาดหวัง/ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน

ความพึงพอใจ

Revisit

ความคาดหวัง
85.8%
83.2%
87.8%
85.8%
85.8%
83.9%
85.2%
83.7%
85.0%
83.1%
84.6%
83.6%
84.5%
81.7%
84.2%
82.2%
84.2%
84.9%
84.0%
77.6%
83.8%
82.6%
83.7%
83.3%
83.4%
82.4%
83.2%
81.8%
82.9%
81.8%
81.2%
81.3%
81.2%
80.7%
80.3%
80.9%
80.8%
78.8%
75.0%
78.7%

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ
ประชาชน
มัคคุเทศก์
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
การใช้งาน Tourist Application
สถานที่พักแรม
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บริษัทนาเที่ยว
กิจกรรมผจญภัย
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
การบริการสนามบิน
ความปลอดภัย
บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง

รถโดยสารสาธารณะ
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%
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พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%
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5.1.3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามรูปแบบการจัดการ
เดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยวมีความพึงพอใจ
สูงกว่า กลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัท
นาเที่ยวในประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว กลุ่มที่จัดการเดินทาง
ด้ ว ยตนเอง และกลุ่ ม ที่ จั ด การเดิ น ทางด้ ว ยตนเองและใช้ บ ริ ก ารบริ ษั ท น าเที่ ย วในประเทศนั้ น
มีความพึงพอใจในระดับอย่างมากทุกกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของทั้ง 3 กลุ่ม พบว่า
กลุ่ มที่ จั ดการเดิ นทางผ่ านบริ ษั ทน าเที่ ยวมี ความพึ งพอใจสู งกว่ ากลุ่ มที่ จั ดการเดิ นทางด้ วยตนเอง
และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 87.9
ต่อร้อยละ 86.8 ต่อ ร้อยละ 85.7 ตามลาดับ) โดยทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจสู งกว่าความคาดหวัง
(แผนภูมิที่ 4.1-16) ผลการสารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการอานวยความสะดวกของบริษัทนาเที่ยว
สามารถสร้ างความพึงพอใจต่อบริ การด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากบริษัทนาเที่ยวได้มีการคัดเลื อก
ผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับราคา และมีการประสานงานล่วงหน้ากับผู้ให้บริการ รวมทั้งเป็นผู้ดาเนินการ
ให้ในบางกรณี ทาให้นักท่องเที่ ยวรู้สึกได้ว่ามีความสะดวก จึงมี ความพึงพอใจมากกว่า ในขณะที่กลุ่ม
ที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ
มีความพึงพอใจต่ากว่า เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องบริการด้วยตนเอง ต้องลองถูกลองผิด
รวมทั้งต้องบริ การตนเองทั้งหมดในทุ กกระบวนการ ซึ่งอาจไม่ ได้ รับความสะดวกด้วยสาเหตุ ต่ างๆ
เช่ น การรอคอย การสื่ อสารกั บ เจ้ าหน้ าที่ เป็ นต้ น รวมทั้ งประสบกั บ การบริ ก ารที่ ไม่ มี คุ ณ ภาพ
ของผู้ ประกอบการบางส่ วน ดั งนั้ น เพื่ อสร้ างความพึ งพอใจแก่ นั กท่ องเที่ ยวกลุ่ มที่ จั ดการเดิ นทาง
ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เป็นภารกิจ
ของรัฐ เช่น บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้น จะต้องเร่งพัฒนาการให้บริการ
ให้มีความสะดวกรวดเร็ว เปิดช่องทางการบริการด้วยตนเองโดยใช้ระบบอัตโนมัติ การจัดให้มีเจ้าหน้าที่
คอยให้คาแนะนา การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและการให้บริการที่สร้า งความประทับใจ เป็นต้น
รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาบริการ
ที่สามารถอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จัดการเดินทางด้วยตนเองมากขึ้น โดยการศึกษาวิจัย
พฤติ กรรมการใช้ บ ริ ก ารของกลุ่ มนี้ และปรั บปรุ งการให้ บริ การที่ เหมาะสม รวมทั้ งการส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนามาตรฐานบริการตามที่กรมการท่องเที่ยวได้จัดทามาตรฐานไว้
และหรือตามที่กฎหมายกาหนดไว้ในกรณีของบริการด้านสุขภาพ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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แผนภูมิที่ 4.1-16 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย จาแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง

ความพึงพอใจ

ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละประเด็นที่
ประเมิน จาแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง

83.1%

บริการเชิงสุขภาพ

85.2%

ประชาชน

83.2%

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด

84.4%

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

83.3%

กิจกรรมผจญภัย

81.2%

มัคคุเทศก์

83.1%

การใช้งาน Tourist Application

81.6%

สถานที่พักแรม

82.4%

ความปลอดภัย

81.9%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

83.7%

บริษัทนาเที่ยว

80.2%

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

82.7%

การบริการสนามบิน

81.5%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

82.8%

บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง

80.8%

ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว

81.0%

รถโดยสารสาธารณะ

79.8%

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ

80.6%

88.3%

86.3%

85.8%
86.1%

85.5%
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85.2%
85.4%
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84.7%

85.5%

84.5%
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82.1%
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75.9%

ห้องน้าสาธารณะ

0.0%
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68.0%
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5.1.4 ความพึงพอใจในบริการด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
1) บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
บริการเชิงสุขภาพ มัคคุเทศก์ ประชาชน แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด
(1) บริการเชิงสุขภาพ (เช่น สปา นวด แผนไทย เป็นต้น) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 88.3) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 85.2)
ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการที่โดดเด่น แต่ยังไม่สามารถเป็นวัตถุประสงค์หลัก หรือปัจจัยหลักที่ เดินทาง
มาประเทศไทย เนื่องจากเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จึงไปใช้บริการภายหลัง ทั้งนี้บริการ
เชิ งสุ ขภาพของไทยมี ความโดดเด่ นตรงที่ มี ความสะดวกในการเข้ าถึ งมี ความหลากหลายให้ เลื อ ก
สภาพภายในสถานบริ ก ารมี ค วามสะอาดสวยงาม พนั ก งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
มี ความปลอดภั ย และมี ความเหมาะสมของอั ตราค่ าบริ การ แต่ ยั งมี จุ ดที่ จะต้ องพั ฒ นาปรั บปรุ ง
คื อ ด้ านการใช้ ภ าษาในการติ ดต่ อ สื่ อสาร และบริ ก าร wifi/internet รวมทั้ งการประชาสั ม พั น ธ์
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทราบก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย และปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนได้มี การดาเนิ นการพั ฒนาปรับปรุ งการบริ การเชิ งสุ ขภาพทั้ งด้ านการทามาตรฐาน
การขึ้ น ทะเบี ย นสถานประกอบการเพื่ อสุ ขภาพ การจั ดฝึ กอบรมสั ม มนาให้ ความรู้ ทั้ งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นการเสริมจุดแข็งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้มากขึ้น โดยในปีนี้
ด้านการใช้ ภาษาในการติ ดต่ อสื่ อสารสามารถสร้ างความพึ งพอใจได้ อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก
(แผนภูมทิ ี่ 4.1-17)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 4.1-17 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการเชิงสุขภาพ
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการเชิงสุขภาพ
ความพึงพอใจ

First visit

ภาพรวม

ความคาดหวัง

Revisit

ความพึงพอใจโดยรวม

88.3%
85.2%

88.7%
84.3%

87.8%
85.8%

สภาพภายในสถานบริการ

85.9%
85.6%

86.6%
86.0%

85.0%
85.3%

ความหลากหลาย

89.0%
85.4%

89.3%
85.3%

88.7%
85.5%

ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ

87.9%
85.2%

88.6%
84.4%

87.0%
85.8%

อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก

88.0%
85.2%

88.7%
84.6%

87.2%
85.6%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

87.9%
85.1%

88.3%
84.3%

87.4%
85.7%

ความสะดวกในการเข้าถึง

88.9%
85.0%

89.8%
85.7%

87.8%
84.6%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

84.7%
84.8%

85.1%
84.2%

84.1%
85.3%

ความปลอดภัย

87.6%
84.8%

88.3%
84.3%

86.8%
85.1%

การบริการ wifi / internet

83.4%
84.7%

83.6%
84.7%

83.1%
84.8%

0.0%

68.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(2) มั ค คุ เ ทศก์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ
พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.6) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 83.1) ซึ่งถือมีความโดดเด่นมาก
ในปี 2561 นี้ โดยสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มากเป็นลาดับที่สอง
เนื่ องจาก หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการกวดขันจับกุมมัคคุเทศก์เถื่อนตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
รวมทั้งมัคคุเทศก์ได้มีการพัฒนาตนเองขึ้นมากทั้งในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ และการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จนทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจมากขึ้น
(แผนภูมิที่ 4.1-18)
แผนภูมิที่ 4.1-18 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อมัคคุเทศก์ จาแนก
ตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อมัคคุเทศก์
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

ภาพรวม

Revisit

First visit

ความพึงพอใจโดยรวม

86.6%
83.1%

87.3%
82.7%

85.2%
83.7%

ความเป็นมิตร

87.4%
82.6%

88.0%
81.8%

86.2%
83.9%

ความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว

86.6%
82.2%

87.1%
82.4%

85.5%
81.8%

ความซื่อสัตย์

86.2%
82.1%

86.9%
82.7%

84.6%
81.1%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

85.6%
81.2%

86.2%
81.3%

84.4%
81.1%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(3) ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 86.3) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 83.2) ค่อนข้างมากซึ่งถือว่าเป็นสิ่ งที่
โดดเด่ น และเป็ น หนึ่ งในปั จ จั ย หลั ก ที่นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ ช้ประกอบการตั ดสิ น ใจเดิ นทาง
มาท่องเที่ยวประเทศไทย จึงต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้ตลอดไป โดยกลุ่มที่มาครั้งแรก มีความพึงพอใจ
มากกว่ า กลุ่ ม ที่ ก ลั บ มาเที่ ย วใหม่ (ร้ อ ยละ 86.8 ต่ อ ร้ อ ยละ 85.8) ทั้ ง นี้ จุ ด เด่ น ของคนไทย
คือ ความเป็นมิตรและความซื่อสัตย์ ในขณะที่ในด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ยังจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดกิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ความมีน้าใจพร้อมให้ความช่วยเหลือ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ ยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี ค วามรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้า / บริการบนพื้นฐานของมรดก และวัฒนธรรมท้องถิ่น
รวมทั้งจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะธุรกิจพื้นฐานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แผนภูมิที่ 4.1-19)
แผนภูมิที่ 4.1-19 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อประชาชน จาแนก
ตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อประชาชน
ความพึงพอใจ

ภาพรวม

First visit

Revisit

ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

86.3%
83.2%

86.8%
82.4%

85.8%
83.9%

ความเป็นมิตร

88.3%
83.9%

89.0%
83.3%

87.4%
84.5%

ความซื่อสัตย์

84.4%
81.8%

84.6%
81.0%

84.2%
82.6%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

81.6%
80.4%

81.6%
78.9%

81.7%
81.6%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(4) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.1) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 83.3) ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่นักท่องเที่ยวใช้ประกอบการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทย
มีอุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลกอยู่หลายแห่ ง ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสนใจเดินทาง
มาชม โดยปั จ จั ย ที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วพึ ง พอใจอย่ า งมาก ได้ แ ก่ ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง
ความสวยงามและความปลอดภัย ในขณะที่ประเด็นด้าน wifi / internet ควรจะต้องมีการปรับปรุง
เนื่องจากมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ และทางวัฒนธรรมไว้แล้ว (แผนภูมิที่ 4.1-20)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 4.1-20 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ความพึงพอใจ

ภาพรวม

ความคาดหวัง

Revisit

First visit

ความพึงพอใจโดยรวม

86.1%
83.3%

86.9%
83.5%

85.0%
83.1%

ความสะดวกในการเข้าถึง

85.1%
81.5%

85.8%
82.0%

84.1%
81.0%

ความหลากหลาย

85.2%
82.2%

85.6%
81.9%

84.6%
82.5%

ความสวยงาม

86.5%
83.6%

87.4%
83.5%

85.3%
83.7%

ความปลอดภัย

86.4%
83.0%

87.2%
83.4%

85.2%
82.5%

75.6%
79.1%

การบริการ wifi / internet
0.0%

68.0%

75.0%
76.9%
0.0%

68.0%

76.5%
81.6%
0.0%

68.0%

(5) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด โดยที่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นปั จจั ย
สาคัญที่สุดที่นักท่องเที่ยวใช้ในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และสถานที่ท่องเที่ยว
ด้ านทะเลและชายหาดเป็ น สถานที่ ที่ นั กท่ อ งเที่ ยวชาวต่ างชาติ เข้ า ไปท่ อ งเที่ ยวมากที่ สุ ด ดั งนั้ น
ความพึงพอใจของนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดจึงเป็นตัวชี้วัด
ที่สาคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามานั้นจะยังอยู่ในสภาพ
ที่สมบู รณ์หรื อไม่ ซึ่งจากการพิจารณาคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับพึ งพอใจ
อย่ างมาก (ร้ อยละ 85.8) ซึ่งแม้ จะสู งกว่าความคาดหวั ง (ร้อยละ 84.4) ก็ตาม แต่ก็ถือว่ายังต่ าอยู่
เมื่อเปรียบเทียบกับความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ พบว่า ต่ากว่ากลุ่มที่มาครั้งแรก (ร้อยละ 84.6
ต่อร้อยละ 86.7) แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่กลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ จะไม่กลับมาอีก เนื่องจากระดับ
ความพึงพอใจลดลงประกอบกับในช่วงที่ผ่ านมาได้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลกับนักท่องเที่ยวหลายครั้ง
ส่ งผลให้ นั กท่องเที่ยวขาดความมั่ นใจในความปลอดภัย ดังนั้น กระทรวงการท่ องเที่ยวและกี ฬาจึ ง
จาเป็นต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กรปกครอง
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ทั้งในด้านการจัดระเบี ยบของ
ชายหาด การดูแลด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการบริการ wi-fi ใน
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวได้จัดทามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประเภทชายหาดและประเภทเกาะ อีกทั้งทามาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกีเพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้
ตารวจท่องเที่ยวได้ดาเนินการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น จัดโซนนิ่ง จุดจอดเรือ จุดดาน้าลึก
จุดจัดกิจกรรมทางน้า กาหนด Sea Lane และจากัดความเร็วเรือ เป็นต้น พร้อมทั้งดาเนินการตรวจสอบ
ใบอนุญาตผู้ประกอบการทางน้า ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ ตรวจสอบข้อมูลประกันภัย
และฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ภัย (แผนภูมิที่ 4.1-21)
แผนภูมิที่ 4.1-21 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ แหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด

ความพึงพอใจ

ภาพรวม

ความคาดหวัง

First visit

Revisit

ความพึงพอใจโดยรวม

85.8%
84.4%

86.7%
85.4%

84.6%
83.6%

ความหลากหลาย

85.7%
84.3%

86.6%
85.0%

84.3%
83.8%

ความสวยงาม

86.2%
84.2%

87.4%
85.2%

84.5%
83.5%

ความปลอดภัย

84.6%
83.8%

85.4%
84.8%

83.4%
83.1%

ความสะดวกในการเข้าถึง

85.8%
82.3%

86.8%
83.2%

84.3%
81.6%

76.5%
79.3%

การบริการ wifi / internet
0.0%

68.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

76.4%
79.9%

76.6%
78.5%
0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
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2) บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามพึ ง พอใ จน้ อ ยที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แรก
จากท้ายสุด ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ รถโดยสารสาธารณะ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และบริการตรวจคนเข้าเมือง
(1) ห้องน้าสาธารณะ เป็นสิ่งที่มักถูกมองข้ามความสาคัญ ทั้งจากหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงมักปรากฏให้
เห็ นว่ามีห้ องน้ าสาธารณะค่ อนข้ างน้ อยในแหล่ งท่ องเที่ยว และสกปรก ทั้งที่ห้ องน้าสาธารณะเป็ น
สิ่ งจ าเป็ นส าหรั บการท่ องเที่ ยว ซึ่ งจากการศึ กษาพบว่ านั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ มี ความพึ ง พอใจ
ต่อบริการห้องน้าสาธารณะในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 75.9) และต่ากว่าความคาดหวังเล็ กน้ อย
(ร้อยละ 77.6) โดยคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า โดยสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ความสะดวกในการ
เข้าถึง และความสะอาด ดังนั้นกรมการท่องเที่ยวจึ งควรร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวง
สาธารณสุ ข และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในการกระตุ้นให้ แหล่ งท่องเที่ยวและสถานบริ การด้าน
การท่องเที่ยวต่าง ๆ เห็นถึงความสาคัญของการจัดให้มีบริการห้องน้าสาธารณะที่มีคุณภาพและเพียงพอ
รวมทั้งการส่งเสริ มและสนั บสนุ นการสร้างห้ องน้าสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และการดูแลรักษาความ
สะอาดโดยควรมี ทั้ ง มาตรการบั ง คั บ และมาตรการส่ ง เสริ ม ควบคู่ กั น ไป ทั้ งนี้ กรมการท่ อ งเที่ ย ว
และกระทรวงสาธารณสุขได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานห้องน้าสาธารณะไว้แล้ว (แผนภูมิที่ 4.1-22)
แผนภูมิที่ 4.1-22 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อห้องน้าสาธารณะ
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อห้องน้าสาธารณะ
ความพึงพอใจ

Revisit

First visit

ภาพรวม

ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

75.9%
77.6%

76.5%
76.4%

75.0%
78.7%

ความสะดวกในการเข้าถึง

77.8%
78.7%

78.9%
77.7%

76.3%
79.6%

ความสะอาด

74.2%
77.2%

74.6%
75.5%

73.6%
78.5%

0.0%

68.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%
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(2) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 80.8) และสูงกว่าความคาดหวังเล็กน้อย (ร้อยละ 80.6) ทั้งนี้เนื่องจาก
ยั งมีปั ญหาในหลาย ๆ ด้าน เช่น จ านวนสนามไม่ เพียงพอ ต้องใช้เวลาในการรอคอย การใช้ ภาษา
ในการสื่อสาร เป็นต้น ดังนั้นภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจด้านกีฬา/นันทนาการจาเป็นต้องเร่งปรับปรุง
แก้ไข เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้มากขึ้น (แผนภูมิที่ 4.1-23)
แผนภูมิที่ 4.1-23 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ การท่องเที่ยว
เชิงกีฬา/นันทนาการ จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย

ความพึงพอใจ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา/นันทนาการ
ภาพรวม
First visit

ความคาดหวัง

Revisit

ความพึงพอใจโดยรวม

80.8%
80.6%

80.8%
82.6%

80.8%
78.8%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

78.2%
78.8%

78.2%
78.7%

78.1%
78.8%

ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ

79.6%
78.8%

79.4%
79.4%

79.7%
78.2%

ความปลอดภัย

79.7%
78.2%

80.1%
80.0%

79.3%
76.5%

จานวนสถานที่ให้บริการ

79.0%
77.8%

79.2%
79.4%

78.8%
76.5%

ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ

79.3%
77.8%

79.3%
79.4%

79.4%
76.5%

ความสะดวกในการเข้าถึง

79.1%
76.9%

79.0%
79.4%

79.2%
74.7%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(3) รถโดยสารสาธารณะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (ร้อยละ 81.4) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 79.8) เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดราคา
ที่เป็ นมาตรฐานส าหรั บรถสาธารณะบางประเภท เช่น รถตุ๊กตุ๊ก จักรยานยนต์ รั บจ้าง รถสองแถว
เป็นต้น ซึ่งรถโดยสารสาธารณะเหล่านี้มักจะเรียกค่าโดยสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สูงกว่าปกติ
และรถแท็กซี่บางคัน ไม่ ใช้มิ เตอร์ ทาให้ นั กท่องเที่ ยวชาวต่ างชาติถู กเอารั ดเอาเปรี ยบมาโดยตลอด
ขาดการแก้ไขปรับปรุง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเร่งหาทางแก้ไข ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก
ได้เปิดสายด่วน 1584 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ รวมทั้งการติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจไม่ทราบบริการดังกล่าว ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาตารวจท่องเที่ยวได้ร่วมกับ
ผู้ แทนการท่าอากาศยาน กรมการขนส่ งทางบก กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา กองทัพภาคที่ 1
และตัวแทนผู้ประกอบการรถแท็กซี่ กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยด าเนิ น การกวดขั น จั บ กุ มอย่ างต่ อเนื่ อง มี การประชาสั มพั นธ์ ให้ นั กท่ องเที่ ยวทราบถึ งวิ ธี ก าร
และขั้นตอนในการโดยสารรถแท็กซี่ จัดทาระบบเชื่อมโยงการจับกุมจากทุกหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อ ให้ท ราบการกระทาความผิด ซ้าซากต่อ เนื่อ งในการเพิ่ม บทลงโทษเพิก ถอนใบอนุญาตต่อไป
(แผนภูมิที่ 4.1-24)
แผนภูมิที่ 4.1-24 ความคาดหวังและความพึง พอใจของนั ก ท่อ งเที่ ยวชาวต่างชาติต่ อ รถโดยสาร
สาธารณะ จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการรถโดยสารสาธารณะ
ภาพรวม

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

First visit

Revisit
81.5%

81.2%
80.7%

82.1%

80.4%
80.6%

81.5%

80.5%
79.3%

80.8%

80.4%
78.9%

ความพึงพอใจโดยรวม

81.4%
79.8%

78.9%

ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ

81.4%
80.9%

81.2%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

81.1%
78.9%

78.5%

ความปลอดภัย

80.7%
78.7%

78.5%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

76.9%
77.2%

76.1%

ความสะอาดและความ
สะดวกสบาย

80.3%
78.1%

76.9%

ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ

82.3%
79.4%

79.1%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

76.4%

77.6%
78.3%

80.4%

80.3%
79.1%

82.8%

81.7%
79.8%
0.0%

68.0%

(4) ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เป็ นสิ่ งอ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ทั้งในด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อแนะนา และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยว อันจะมีผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวอีก และการแนะนาบอกต่อ ช่วยให้นักท่องเที่ยวขยายตัว
อย่างยั่งยืน ซึ่งจากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก
(ร้อยละ 82.1) สูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 81.0) แต่คะแนนค่อนข้างต่า จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยั งมีจุดอ่อน จาเป็นต้ องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยประเด็นที่เป็นจุดอ่อน
ได้ แก่ ความสะดวกในการเข้ าถึ ง ประสิ ทธิ ภาพการให้ บริ การ การให้ ความช่ วยเหลื อ และการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงควรพิจารณา
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เพิ่มจานวนศูนย์บริการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูล
และเครือข่ายสาหรับการให้ความช่วยเหลือและให้คาแนะนาแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สะดวกและรวดเร็ ว ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้ดาเนิ นการจัดท ามาตรฐานศูนย์บริ การข้ อมูลส าหรั บ
นักท่องเที่ยวไว้แล้ว รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมภาษาจีนให้กับอาสาสมัครนักท่องเที่ยว (แผนภูมิที่ 4.1-25)
แผนภูมิที่ 4.1-25 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึงพอใจ

ภาพรวม

ความคาดหวัง

Revisit

First visit

ความพึงพอใจโดยรวม

82.1%
81.0%

83.4%
81.2%

80.3%
80.9%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

81.6%
80.8%

82.7%
80.8%

80.2%
80.8%

การให้ความช่วยเหลือ

82.3%
80.8%

83.5%
80.3%

80.7%
81.1%

ความสะดวกในการเข้าถึง

82.0%
80.2%

83.4%
79.5%

80.1%
80.7%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

80.8%
79.7%

81.9%
78.6%

79.5%
80.5%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(5) บริ การตรวจคนเข้ า เมื อง ถื อเป็ นด่ านแรกในการต้ อนรั บนั กท่ องเที่ ยว
ชาวต่ างชาติ ที่ เดิ น ทางเข้ ามาประเทศไทย แต่ ยั งไม่ ส ามารถสร้ างความพึ งพอใจกั บนั กท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติได้มากนัก โดยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 83.1) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ
80.8) ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากช่ ว งที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมาเป็ น จ านวนมาก จ านวนเจ้ า หน้ า ที่
ในการให้บริการไม่เพียงพอ ทาให้เกิดการรอคอยเป็นเวลานาน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเร่ง
เพิ่มกาลั งคนให้ เพียงพอ เพื่อรองรั บจ านวนนักท่องเที่ยวที่จะมีเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทั้งนี้สานักงาน
ตรวจคนเข้าเมืองได้มีการนาเทคโนโลยีในการตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า และติดตั้งช่องตรวจ
หนังสือเดินทางอัตโนมัติเพื่อให้บริ การที่รวดเร็วขึ้น รวมทั้งโครงการ E-Fingerprint ในการให้บริการ
ที่รวดเร็วขึ้น (แผนภูมิที่ 4.1-26)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 4.1-26 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการตรวจ
คนเข้าเมือง จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการตรวจคนเข้าเมือง
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

ภาพรวม

Revisit

First visit

ความพึงพอใจโดยรวม

83.1%
80.8%

84.5%
80.4%

81.2%
81.3%

ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่

83.8%
82.2%

85.0%
82.3%

82.1%
82.1%

ความสะดวกสบาย

83.1%
80.3%

84.2%
79.3%

81.6%
81.3%

ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว

81.4%
79.8%

82.7%
79.8%

79.5%
79.7%

การสื่อสาร/ภาษา

79.2%
78.1%

80.0%
77.3%

78.1%
78.8%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

6. ผลการเปรียบเทียบบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศอื่นที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไปมาล่าสุด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ส่ ว นมากเห็ น ว่ า การให้ บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของไทย
ในภาพรวมไม่แตกต่างจากประเทศอื่นๆ ที่ไปมาล่าสุด จาก 19 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยว
ที่ประเมินนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.9) เห็นว่า การให้บริการของไทยในภาพรวม
ไม่ แ ตกต่ า งกั บ ประเทศอื่ น ๆ ที่ ไ ปมาล่ า สุ ด ในขณะที่ ร้ อ ยละ 8.1 เห็ น ว่ า การให้ บ ริ ก ารของไทย
ในภาพรวมดีกว่าประเทศอื่น ๆ ที่ไปมาล่าสุด และร้อยละ 3.0 เห็นว่าการให้บริการของไทยด้อยกว่า
ประเทศอื่ น ๆ ที่ ไ ปมาล่ า สุ ด แสดงให้ เ ห็ น ว่ า หลายประเทศได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาบริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวในหลาย ๆ ด้าน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยในด้านบริการ
ด่านตรวจคนเข้าเมืองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เห็นว่าไทยดีกว่าในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 20.2)
ในขณะที่ ด้านบริ การสนามบิ น เห็ น ว่าไทยด้อยกว่าในสั ดส่ ว นมากที่สุ ด (ร้อยละ 6.2) จากผลการ
ประเมินดังกล่าวแม้จะแสดงให้เห็นว่าบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยภาพรวมยังดีกว่า
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-42
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โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
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หลายประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยยังเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยจะ
พัฒ นาไปสู่ การท่องเที่ย วเชิงคุณภาพและสามารถดึงดูดให้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยในระยะยาว จาเป็นต้องพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวเหล่านี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 4.1-27 สัดส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการประเมินระหว่างบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยกับประเทศอื่นที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปมาล่าสุด
ไม่แตกต่าง

เปรียบเทียบการให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ระหว่างประเทศสุดท้ายที่ไปท่องเที่ยวกับประเทศไทย

ไทยดีกว่า
ไทยด ้อยกว่า

100.0%
73.5%

93.9% 94.6% 95.3% 95.3% 97.2%
88.9%
88.7% 88.8% 90.5% 91.0% 91.2% 92.6%
88.0%
87.9%
87.0%
84.0% 84.4%
79.6% 81.5%

50.0%

20.2%
6.3%

0.0%

14.2% 14.0% 12.4% 13.2% 11.2%
8.8%
6.2% 4.5% 3.6% 2.4%
1.8% 3.3%

9.0%
2.3%

6.3%
4.9%

8.0%
1.5%

8.6%
0.4%

8.1%
7.8%
1.0%

5.5%
1.9%

5.5%
0.6%

3.9%
1.5%

3.5%
1.2%

3.8%
0.9%

2.8%

ภาพรวม

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ

การใช้งาน Tourist Application

ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว

บริษัทนาเที่ยว

มัคคุเทศก์

ความปลอดภัย

กิจกรรมผจญภัย
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บริการเชิงสุขภาพ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ห้องน้าสาธารณะ

ประชาชน

ซื้อสินค้าและของทีร่ ะลึก

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

สถานที่พักแรม

รถโดยสารสาธารณะ

สนามบิน

ด่านตรวจคนเข้าเมือง

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

8.2%
3.8%

3.0%

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7. ความประทับใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
7.1 ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกใน 3 ปีข้างหน้า/ปัจจัยที่ทาให้กลับมา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.4) มีความประทับใจในการมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยในครั้งนี้ โดยจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก ภายใน 3 ปีข้างหน้า และมีแนวโน้ม
ทรงตัวจากร้อยละ 65.5 ในปี 2558 เป็น ร้อยละ 66.6 ร้อยละ 67.3 และร้อยละ 66.4 ในปี 2559
ถึงปี 2561 ตามลาดั บ โดยปั จ จั ย ที่ดึงดูดให้ กลั บมา 3 อันดับแรกไม่มี การเปลี่ ย นแปลงมากนั ก
จากปี 2559 ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีหลากหลายและสวยงาม โดยเฉพาะแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด (ร้ อ ยละ 49.0) อาหารซึ่ ง มี ห ลากหลายและเป็ น ที่ นิ ย ม
ของชาวต่างชาติ (ร้ อยละ 42.2) และการซื้อสิ้ นค้า และของที่ระลึ ก เนื่องจากมีสิ นค้า ให้ เลื อกซื้อ
ได้ ห ลากหลายทั้ ง ประเภท Brand name และสิ น ค้ า OTOP ซึ่ ง เป็ น ที่ นิ ย มของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
มีห้างสรรพสินค้า / ศูนย์การค้าหลายแห่งให้เลือกใช้บริการ (ร้อยละ 31.9) (แผนภูมิที่ 4.1-28) ดังนั้น
ประเทศไทยจ าเป็ น ต้ องพัฒ นาแหล่ งท่ องเที่ยว สิ นค้าและบริการด้านการท่อ งเที่ยวเหล่ านี้ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาปัจจัยดึงดูดเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้บางส่วน (ร้อยละ 31.4)
ที่ ไ ม่ แ น่ ใ จว่ า จะกลั บ มาอี ก และร้ อ ยละ 2.3 ที่ ไ ม่ ก ลั บ มา เนื่ อ งจากหลายสาเหตุ เช่ น ต้ อ งการ
ไปท่องเที่ยวประเทศอื่นบ้าง ความไม่ปลอดภัย ผู้ประกอบการบางรายขาดความซื่อสัตย์ การเอารัด
เอาเปรียบนักท่องเที่ยว การถูกหลอกลวง เป็นต้น จึงไม่อยากกลับมาอีก
แผนภูมิที่ 4.1-28 การกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยอี ก ใน 3 ปี ข้ า งหน้ า ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ และปั จ จั ย ที่ ทาให้ ก ลั บ มา ระหว่ า งปี พ.ศ.2558-2561
การจะกลับมาประเทศไทยอีกใน 3 ปี ข้างหน้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี พ.ศ.2558 - 2561
2558

2559

66.6%

65.5%

กลับมา
31.8%

ไม่แน่ใจ

0.0%

67.3%

30.9%

2.7%

ไม่กลับมา

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

31.4%

2.1%
68.0%

66.4%

30.6%

2.5%
68.0%

2561

2560

0.0%

2.3%
68.0%

0.0%

68.0%
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แผนภูมิที่ 4.1-28 การกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยอี ก ใน 3 ปี ข้ า งหน้ า ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ และปั จ จั ย ที่ ทาให้ ก ลั บ มา ระหว่ า งปี 2558-2561 (ต่ อ )
ปัจจัยที่ส่งผลให้กลับมาประเทศไทยอีกใน 3 ปี ข้างหน้าของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ปี พ.ศ.2558 - 2561
2558

ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ

25.5%

23.3%

กิจกรรมผจญภัย

23.1%

20.7%

ราคาสินค้าเหมาะสมราคาถูก

19.5%

การใช้ชีวิตยามค่าคืน

19.3%

16.0%

13.4%

15.0%

16.6%

17.9%

13.2%

11.8%

วัฒนธรรมท้องถิ่น

31.9%

31.0%

46.0%

44.0%

การจับจ่ายซื้อสินค้า

42.2%

38.4%

57.4%

51.9%

อาหาร

49.0%

50.0%

66.6%

59.6%

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ทอ่ งเที่ยว

2561

2560

2559

11.6%

13.6%

10.7%

10.7%

8.6%

7.2%

6.5%

ความปลอดภัย

6.7%

8.3%

4.7%

5.9%

การเล่นกีฬา

8.4%

8.1%

7.0%

5.6%

4.7%

4.3%

4.2%

3.8%

การส่งเสริมการท่องเทีย่ ววิถีไทย
ภาพลักษณ์ของประเทศ

8.3%

5.3%

3.4%

4.2%

การรักษาพยาบาล

5.5%

3.6%

1.5%

1.4%

1.3%

0.9%

1.0%

4.2%

3.4%

3.0%

1.9%

การโฆษณาประชาสัมพันธ์

6.7%

อื่นๆ

0.0%

68.0%
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0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%
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7.2 การชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จักให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเกือบทั้งหมดจะชักชวนเพื่อน/ญาติ/
คนรู้ จั ก ให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย การบอกต่อเป็นสื่ อประชาสั มพันธ์ที่ดีที่สุ ดโดยไม่ ต้อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ าย โดยจากการส ารวจครั้ งนี้ พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.7)
จะชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงาม มีอาหารอร่อย และผู้คนเป็นมิตร ในขณะที่มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 1.3) ที่จะไม่แนะนา
เนื่องจากไม่ป ระทับ ใจเพราะถูกเอารั ดเอาเปรียบจากผู้ ประกอบการบางราย (แผนภูมิที่ 4.1-29)
ซึ่งนั บ ว่าเป็ น โอกาสที่ดีส าหรั บ ประเทศไทยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่ านนักท่ องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ย วประเทศไทย โดยนอกเหนือจากการสร้างความประทับใจในบริการแล้ว สิ่งส าคัญ
ที่ควรดาเนินการ คือ การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สินค้า
และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง กิ จ กรรมและประเพณี ต่ า ง ๆ ของประเทศไทย
โดยการประชาสั มพัน ธ์ในแหล่ งท่องเที่ยวส าคัญๆ เพื่อให้ ทราบว่า ประเทศไทยมีแหล่ งท่องเที่ ย ว
สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ อะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนากลับไปแนะนา
บอกต่อแล้วยังสามารถช่วยดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวซ้าอีกในอนาคต
แผนภูมิที่ 4.1-29 การชักชวนเพื่ อน/ญาติ/ คนรู้จั กให้มาท่อ งเที่ ยวประเทศไทยของนักท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ ระหว่า งปี พ.ศ.2558-2561

ปี 2558

ปี 2559
ไม่ชักชวน,
1.0%

ไม่ชักชวน,
2.0%

ชักชวน ,
98.0%

ชักชวน ,
99.0%

ปี 2561

ปี 2560
ไม่ชักชวน,

ไม่ชักชวน,
1.4%

1.3%

ชักชวน ,
98.6%

ชักชวน,
98.7%

8. ปัญหาที่พบและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 87.7) ไม่ พบปั ญหาในระหว่ างการท่ องเที่ ยว
ในประเทศไทยมีเพียงส่วนน้ อย (ร้อยละ 12.3) ได้ประสบปัญหาต่าง ๆ หลายอย่าง จึงต้องการให้ มี
การปรับปรุงพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
8.1 บริการตรวจคนเข้าเมือง
(1) ควรเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ในการให้บริการในช่วงที่มีผู้โดยสารจานวนมาก
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(2) เจ้าหน้าที่ควรสื่อสารได้หลายภาษา เช่น จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
8.2 สนามบิน
(1) ควรมีจุดให้บริการ wifi และให้เพียงพอกับจานวนผู้ใช้บริการ
(2) ควรมีป้ายบอกทางหลายภาษา เช่น จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เป็นต้น
(3) เจ้าหน้าที่ควรพูด/ฟังภาษาอังกฤษได้
(4) ควรมีรถโดยสารสาธารณะให้บริการ
(5) ควรมีจุดพักผ่อนช่วงรอขึ้นเครื่องบิน
(6) ควรขยายสนามบินให้เพียงพอกับจานวนผู้ใช้บริการ
8.3 รถโดยสารสาธารณะ
(1) ควรควบคุมให้รถแท็กซี่ใช้มิเตอร์
(2) ควรควบคุมความปลอดภัยทั้งสภาพรถและคนขับรถ
(3) ควรให้พนักงานขับรถมีความรู้ภาษาอังกฤษ
(4) ควรมีตารางราคาค่าโดยสารของรถแต่ละประเภท
8.4 สถานพักแรม
(1) พนักงานที่ให้บริการควรมีความเข้าใจภาษาอังกฤษ
(2) ควรมีบริการ wifi
(3) ควรทาความสะอาดห้องพักสม่าเสมอ
(4) ควรมีภาษาจีนในการให้คาอธิบายต่าง ๆ
8.5 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
(1) ควรควบคุมคุณภาพอาหาร
(2) ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว
(3) ควรเพิ่มจานวนร้านอาหารฮาลาล
(4) ควรมีรายชื่ออาหารเป็นภาษาอังกฤษ หรือจีน
8.6 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
(1) ต้องการชายหาดที่สะอาด
(2) ชายหาดควรมีความปลอดภัย
(3) ต้องการความสงบ
8.7 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(1) ควรมี Wi-Fi
(2) ควรมีคาอธิบายหลายภาษา
(3) ควรมีคู่มือในการเข้าชม
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8.8 กิจกรรมผจญภัย
(1) พนักงานที่ให้บริการควรเข้าใจภาษาอังกฤษ
(2) ควรกาหนดราคาค่าบริการให้ชัดเจน
(3) ควรดูแลด้านความปลอดภัย
8.9 บริการเชิงสุขภาพ
(1) ควรดูแลสถานที่ให้บริการให้สะอาด
(2) พนักงานควรสื่อสารภาษาอังกฤษ
(3) ควรมีการแนะนาวิธีการรักษาแบบไทยๆ
8.10 บริษัทนาเที่ยว
(1) ควรให้คาแนะนาในการไปสถานที่ต่าง ๆ ก่อนเบื้องต้น
(2) ไม่ควรพาไปซื้อสินค้าหากลูกค้าไม่ต้องการ
(3) ควรคิดค่าบริการตามจริง
8.11 ห้องน้าสาธารณะ
(1) ควรทาความสะอาดสม่าเสมอ
(2) ควรมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สบู่ กระดาษชาระ เป็นต้น
(3) ควรมีป้ายบอกทางไปห้องน้า
8.12 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
(1) เจ้าหน้าที่ควรพูด/ฟังภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างน้อย
(2) ควรให้คาแนะนาที่เหมาะสม
(3) ควรมีป้ายบอกทางไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
8.13 ความปลอดภัย
(1) ไม่ควรปล่อยให้รถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้าและวิ่งสวนเลน
(2) ควรมีกล้อง CCTV ตามแหล่งท่องเที่ยว
8.14 แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว
(1) ควรมีแอปพลิเคชันที่ได้มาตรฐาน
(2) ใช้งานง่าย
(3) ควรมีแอปพลิเคชันของประเทศไทยที่รวมทุกอย่าง
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ตารางที่ 4.1-1 สรุปประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า
ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการ
ด้านการท่องเที่ยวจาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม
ประเด็นความพึงพอใจ
ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อ
หัวข้อที่ประเมิน
สูงกว่า ร้อยละ 84.1
ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
ความพึงพอใจ
1. ประชาชน
1) ความเป็นมิตร
การใช้ภาษาในการ
การไม่สามารถสื่อสารกับ
2) ความซื่อสัตย์
ติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. สนามบิน
1) ความปลอดภัย
1) การให้บริการ Wi-Fi
1) ความไม่สะดวกในการ
2) ความเป็นมิตร
และอินเทอร์เน็ต
ใช้อินเทอร์เน็ต
ของพนักงาน
2) มีร้านขายอาหาร
2) ไม่มีร้านอาหารแบบ
3) ความสะอาด
ที่หลากหลาย
นานาชาติ เช่น
และสิ่งอานวยความ 3) การใช้ภาษา
ร้านอาหารอิสลาม
สะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร
เป็นต้น
4) มีร้านขายสินค้า
3) การไม่สามารถสื่อสาร
ที่หลากหลาย
กับชาวต่างชาติได้
5) ประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
4) สินค้ามีให้เลือกซื้อ
6) ป้ายบอกทาง
น้อยประเภท
7) ความสะดวกสบาย
5) การให้บริการที่ล่าช้า
6) ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน
7) ไม่มีจุดพักผ่อน/ที่นั่ง
ไม่เพียงพอ
3. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสวยงาม
การให้บริการ Wi-Fi
ความไม่สะดวกในการ
ทางทะเล
2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
ใช้อินเทอร์เน็ต
และชายหาด
3) ความสะดวกในการ
เข้าถึง
4) ความปลอดภัย
4. สถานที่พักแรม
1) ความสะดวกในการ
1) การให้บริการ Wi-Fi
1) ความไม่สะดวกในการ
เข้าถึง
และอินเทอร์เน็ต
ใช้อินเทอร์เน็ต
2) ความปลอดภัย
2) สภาพภายในสถานที่พัก
2) อุปกรณ์ภายใน
3) ประสิทธิภาพ
3) การใช้ภาษาใน
ห้องพักชารุดใช้งาน
ในการให้บริการ
การสื่อสาร
ไม่ได้
4) สิ่งอานวยความสะดวก
3) การไม่สามารถสื่อสาร
ต่างๆ
กับชาวต่างชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-50

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 4.1-1 สรุปประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีระดั บความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
(ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
จาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อ
หัวข้อที่ประเมิน
สูงกว่า ร้อยละ 84.1
ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
ความพึงพอใจ
4. สถานที่พักแรม (ต่อ) 5) ความหลากหลายของ
ประเภทสถานที่พักแรม
6) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
5. การซื้อสินค้า
1) ความหลากหลาย
1) การให้บริการ Wi-Fi
1) ความไม่สะดวกในการ
และของที่ระลึก
ของประเภทร้านค้า
และอินเทอร์เน็ต
ใช้อินเทอร์เน็ต
2) ความสะดวก
2) การใช้ภาษาใน
2) การไม่สามารถสื่อสาร
ในการเข้าถึง
การติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้
3) ความหลากหลาย
3) ความเหมาะสม
อย่างมีประสิทธิภาพ
ของประเภทสินค้า
ของราคาสินค้า
3) สินค้าชนิดเดียวกัน
4) ความสะดวกในการซื้อ 4) คุณภาพสินค้า
แต่ราคาขายไม่เท่ากัน
5) ประสิทธิภาพ
4) การนาสินค้าคุณภาพ
ในการให้บริการ
ต่ามาจาหน่าย โดยตั้ง
6) ความปลอดภัย
ราคาไว้สูง
5) การให้บริการล่าช้า
6) การชาระสินค้า
เป็นเงินสด
6. ภัตตาคาร/
1) ความหลากหลาย
1) การให้บริการ Wi-Fi
1) ความไม่สะดวก
ร้านอาหาร
ของประเภท
และอินเทอร์เน็ต
ในการใช้อินเทอร์เน็ต
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2) สภาพภายในภัตตาคาร/
2) ความไม่สะอาด/
2) ความสะดวก
ร้านอาหาร
ความไม่เป็นระเบียบ
ในการเข้าถึง
3) การใช้ภาษาใน
ภายในภัตตาคาร/
การติดต่อสื่อสาร
ร้านอาหาร
4) ความเหมาะสม
3) การไม่สามารถสื่อสาร
ของอัตราค่าบริการ
กับชาวต่างชาติ
5) คุณภาพของอาหาร
ได้อย่างมี
6) ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
4) ราคาอาหารสูงเกินจริง
5) ใช้วัตถุดิบที่ขาด
คุณภาพ
6) การให้บริการล่าช้า
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-51

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 4.1-1 สรุปประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีระดั บความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
(ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
จาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อ
หัวข้อที่ประเมิน
สูงกว่า ร้อยละ 84.1
ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
ความพึงพอใจ
7. บริการเชิงสุขภาพ 1) ความสะดวกในการ
การให้บริการ Wi-Fi
ความไม่สะดวกในการใช้
(สปาและนวด
เข้าถึง
และอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
แผนไทย)
2) ความหลากหลาย
ในการให้บริการ
3) ความปลอดภัย
4) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
5) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก
6) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
7) สภาพภายในสถาน
บริการ
8) การใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร
8. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสวยงาม
การให้บริการ Wi-Fi
ความไม่สะดวกในการ
ทางประวัติศาสตร์ 2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
ใช้อินเทอร์เน็ต
3) ความสะดวก
ในการเข้าถึง
4) ความปลอดภัย
9. มัคคุเทศก์
1) ความซื่อสัตย์
2) ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว
3) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
4) ความเป็นมิตร
10. การท่องเที่ยว
1) ความเหมาะสม
1) ไม่มีมาตรฐานของ
เชิงกีฬา/
ของอัตราค่าบริการ
อัตราค่าบริการ
นันทนาการ
2) ความปลอดภัย
2) ไม่มีป้ายบอกจุด
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
อันตราย
4) จานวนสถานที่ให้บริการ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-52

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 4.1-1 สรุปประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีระดั บความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
(ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
จาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อ
หัวข้อที่ประเมิน
สูงกว่า ร้อยละ 84.1
ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
ความพึงพอใจ
10. การท่องเที่ยว
5) ประสิทธิภาพ
3) ไม่ทราบว่ามีสนาม
เชิงกีฬา/
ในการให้บริการ
กีฬา ตั้งอยู่ที่ใดบ้าง
นันทนาการ (ต่อ)
6) การใช้ภาษา
4) ต้องรอคิวนาน
ในการติดต่อสื่อสาร
5) พนักงานไม่เพียงพอ
ในการให้บริการ
6) การไม่สามารถสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
11. ความปลอดภัย
1) การให้ข้อมูลสัญญาณเตือนภัย 1) ไม่ทราบรูปแบบ
2) การติดตั้งกล้อง CCTV ใน
สัญญาณเตือนภัย
แหล่งท่องเที่ยว
2) ไม่มีกล้อง CCTV
3) จานวนเจ้าหน้าที่รักษาความ
ในจุดอันตราย
ปลอดภัย
3) ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยในจุด
ที่เป็นอันตราย
12. บริษัทนาเที่ยว
1) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
2) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
3) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
4) ความหลากหลาย
13. รถโดยสาร
1) การใช้ภาษา
1) การไม่สามารถสื่อสาร
สาธารณะ
ในการติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้
2) ความปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ความสะอาดและความ
2) สภาพรถเก่า/ขับรถเร็ว
สะดวกสบาย
3) สภาพรถทั้งภายใน
4) ประสิทธิภาพ
และภายนอกสกปรก
ในการให้บริการ
4) ต้องรอคิวนาน/ใช้เวลา
5) ความเหมาะสม
รอคอยนาน
ของอัตราค่าบริการ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-53

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 4.1-1 สรุปประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีระดั บความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
(ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
จาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อ
หัวข้อที่ประเมิน
สูงกว่า ร้อยละ 84.1
ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
ความพึงพอใจ
13. รถโดยสาร
6) ความสะดวกในการเข้าถึง
5) ไม่มีมาตรฐานราคา
สาธารณะ (ต่อ)
เช่น รถจักรยานยนต์
รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก
เป็นต้น
6) หารถโดยสาร
สาธารณะยาก
14. บริการตรวจคน
1) การใช้ภาษา
1) การไม่สามารถสื่อสาร
เข้าเมือง
ในการติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้
2) ขั้นตอนการบริการ/
อย่างมีประสิทธิภาพ
ความรวดเร็ว
2) ใช้เวลาดาเนินการ
3) ความสะดวกสบาย
นาน/คิวยาว
4) ความเป็นมิตร
3) การแสดงออกและ
ของเจ้าหน้าที่
น้าเสียงของเจ้าหน้าที่
ไม่เป็นมิตร
15. กิจกรรมผจญภัย 1) ความน่าตื่นเต้น
1) การใช้ภาษาในการ
1) การไม่สามารถสื่อสาร
2) ความหลากหลาย
ติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้
ในการให้บริการ
2) ความปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ความสะดวก
2) อุปกรณ์/เครื่องเล่น
ในการเข้าถึง
ต่าง ๆ ไม่มีมาตรฐาน
4) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
5) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
16. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสวยงาม
1) การให้บริการ Wi-Fi
1) การไม่สามารถสื่อสาร
เชิงนิเวศ
2) ความปลอดภัย
และอินเทอร์เน็ต
กับชาวต่างชาติได้
2) ความสะดวกในการเข้าถึง
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ความหลากหลาย
2) ไม่ทราบแหล่งที่ตั้ง
3) มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน้อย
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ตารางที่ 4.1-1 สรุปประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีระดั บความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
(ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
จาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อ
หัวข้อที่ประเมิน
สูงกว่า ร้อยละ 84.1
ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
ความพึงพอใจ
17. ห้องน้าสาธารณะ
1) ความสะอาด
1) สภาพภายในสกปรก/
2) ความสะดวกในการเข้าถึง
อุปกรณ์บางอย่างชารุด
ใช้งานไม่ได้ รวมทั้งไม่มี
คนทาความสะอาด
2) ไม่มีป้ายบอก/หายาก
และจานวนห้องน้อย
18. ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

-

19. แอปพลิเคชัน
1) ความสะดวกในการใช้
สาหรับการเดินทาง
บริการ
ท่องเที่ยวใน
2) ความน่าเชื่อถือ
ประเทศไทย
ของข้อมูล
3) การใช้ประโยชน์
ของข้อมูล
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1) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
2) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
3) การให้ความช่วยเหลือ
4) ความสะดวกในการเข้าถึง
-

1) การไม่สามารถสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ให้ข้อมูลน้อย
3) ขาดการให้คาแนะนา
ที่เป็นประโยชน์
4) ไม่มีป้ายบอก
-
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ส่วนที่ 4.2
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวมด่านตรวจคน
เข้าเมืองดาเนินการสารวจใน 6 ด่าน ได้แก่ ด่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ด่านท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนเมื อ ง ด่านท่าอากาศยานนานาชาติภู เ ก็ต ด่านตรวจคนเข้า เมื อ งสะเดา (สงขลา)
ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย และด่านท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่ โดยดาเนินการสารวจข้อมูล
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกัน ยายน พ.ศ. 2561 สามารถเก็บรวบรวมตัว อย่างนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติได้ทั้งสิ้นจานวน 3,058 ตัวอย่าง ผลสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ผลการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 3,058 ราย พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย (ร้ อยละ 52.5 ต่อ ร้ อยละ 47.5) มีอายุอยู่ในช่ว ง 25-34 ปี มากที่สุ ด (ร้อยละ 47.8)
ส่ ว นใหญ่ (ร้ อยละ 71.3) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพที่ห ลากหลาย
โดยเป็นนักวิชาชีพ (Professional) มากที่สุด (ร้อยละ 27.6) และมีรายได้ต่อปีอยู่ในระดับ ต่ากว่า
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มากที่สุด (ร้อยละ 36.2)
2. ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Satisfaction)
เกณฑ์ประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ความพึงพอใจน้อยมาก
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจอย่างมาก

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ

20.0 - 36.0
36.1 – 52.0
52.1 – 68.0
68.1 – 84.0
84.1 – 100.0

2.1 ภาพรวมความพึง พอใจต่ อบริ การด้า นการท่ อ งเที่ ยวในประเทศไทยในภาพรวม
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ผ่ า นด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งขาออกมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บริ ก าร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยในระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 87.2) และสู ง กว่ า
ความคาดหวัง (ร้ อยละ 86.9) โดยจาก 2 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน พบว่า
นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับ พึงพอใจอย่างมากต่อการบริการของสนามบิน
และมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากต่อบริการตรวจคนเข้าเมือง (ร้อยละ 84.8 และ ร้อยละ
83.0 ตามลาดับ) (แผนภูมิที่ 4.2-1)
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แผนภูมิที่ 4.2-1 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
ภาพรวมความคาดหวัง/ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

ภาพรวม
ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ
มัคคุเทศก์
ประชาชน
การใช้งาน Tourist Application
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
บริษัทนาเที่ยว
สถานที่พักแรม
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
การบริการสนามบิน
ความปลอดภัย
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
รถโดยสารสาธารณะ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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87.2%
86.9%
88.8%
84.8%
87.1%
84.4%
86.9%
86.1%
86.6%
82.2%
86.4%
82.4%
86.4%
80.3%
85.9%
85.7%
85.9%
83.7%
85.7%
80.4%
85.5%
81.8%
85.0%
83.6%
84.8%
79.9%
84.6%
84.7%
84.2%
81.8%
83.0%
81.8%
83.0%
83.6%
82.6%
79.5%
81.5%
67.3%
77.5%
81.2%

พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%
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การบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วสามารถสร้ า งความประทั บ ใจให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติในกลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรก โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาครั้งแรก (First
Visit) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และมากกว่า กลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit)
ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 88.1 ต่อ ร้อยละ 85.9) โดยกลุ่ม
ที่มาครั้งแรกมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังในขณะที่กลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ มี ความพึงพอใจ
ต่ากว่าความคาดหวัง แสดงถึงกลุ่มนี้ขาดความประทับใจ (แผนภูมิที่ 4.2-2)
แผนภูมิที่ 4.2-2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยต่ อบริ การด้ านการท่ องเที่ ยว ในภาพรวมด่ านตรวจคนเข้ าเมื อ ง
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ภาพรวมความคาดหวัง/ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่มาประเทศไทยครั้งแรกในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

First visit
ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ
มัคคุเทศก์

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

กิจกรรมผจญภัย
ประชาชน
การใช้งาน Tourist Application
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บริษัทนาเที่ยว
สถานที่พักแรม
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
การบริการสนามบิน
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ความปลอดภัย
บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
รถโดยสารสาธารณะ
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%
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88.1%
85.6%
89.8%
86.0%
88.6%
84.6%
87.9%
84.8%
87.8%
78.4%
87.7%
83.0%
87.6%
82.7%
87.6%
85.0%
86.8%
86.3%
86.7%
82.3%
86.5%
85.6%
86.2%
80.1%
85.9%
82.1%
85.6%
83.5%
85.1%
81.7%
85.1%
80.0%
84.5%
86.2%
83.2%
78.4%
78.5%
68.0%
78.3%
81.8%

พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%

หน้าที่ 4-58

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 4.2-2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยว ในภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง จาแนก
ตามการเคยมาประเทศไทย (ต่อ)
ภาพรวมความคาดหวัง/ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่กลับมาเที่ยวใหม่ในแต่ละประเด็นที่ประเมิน

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

Revisit
ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ

ประชาชน
การใช้งาน Tourist Application
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
มัคคุเทศก์
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
กิจกรรมผจญภัย
สถานที่พักแรม
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ
บริษัทนาเที่ยว
ความปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

การบริการสนามบิน
รถโดยสารสาธารณะ
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

85.9%
88.0%
87.4%
83.5%
85.8%
89.0%
85.3%
81.5%
84.9%
80.7%
84.0%
78.5%
83.9%
83.8%
83.9%
85.0%
83.9%
83.0%
83.8%
81.2%
83.5%
66.7%
83.4%
68.0%
83.2%
85.8%
83.1%
86.9%
83.1%
83.5%
82.6%
79.7%
81.9%
80.6%
80.8%
80.6%
80.3%
81.9%
76.5%
80.7%

พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%

หน้าที่ 4-59

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2.2 ความพึงพอใจในบริการด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
2.2.1 สนามบิน ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 84.8) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 79.9) โดยกลุ่มที่มาครั้งแรกมีความพึงพอใจ
ในประเด็ น ต่ า ง ๆ สู งกว่ ากลุ่ มที่ กลั บ มาเที่ ยวใหม่ ทั้ งนี้ ด้ านสนามบิ น มี จุ ดเด่ น หลายด้ า น ได้ แ ก่
ความปลอดภัย ป้ายบอกทาง ความเป็ นมิตรของพนักงาน ความสะอาดและสิ่ งอานวยความสะดวก
และความสะดวกสบาย ในขณะที่มีประเด็นที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่ การให้บริการ wifi/internet
ร้านขายอาหารและร้านขายสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น ประสิทธิภาพในการให้บริการ และการ
ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร (แผนภูมิที่ 4.2-3)
แผนภูมิที่ 4.2-3 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสนามบินในภาพรวม
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการสนามบิน
ความพึงพอใจ

ภาพรวม

ความคาดหวัง

Revisit

First visit

ความพึงพอใจโดยรวม

84.8%
79.9%

86.2%
80.1%

82.6%
79.7%

ความปลอดภัย

86.7%
80.8%

87.8%
81.1%

85.1%
80.3%

ความเป็นมิตรของพนักงาน

85.7%
81.3%

87.0%
80.7%

83.9%
80.7%

ความสะอาดและสิ่งอานวยความ
สะดวก

85.7%
81.2%

87.0%
81.7%

83.8%
82.0%

ความสะดวกสบาย

85.0%
80.4%

86.5%
81.3%

82.9%
79.3%

ป้ายบอกทาง

84.6%
79.7%

86.0%
82.1%

82.5%
76.7%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

83.9%
79.2%

85.5%
80.4%

81.6%
77.6%

มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย

83.0%
78.6%

84.5%
79.2%

80.8%
77.9%

มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย

82.0%
77.7%

83.4%
79.1%

79.8%
75.9%

การสื่อสาร/ภาษา

81.2%
78.8%

82.3%
79.5%

79.7%
78.0%

76.4%
77.3%

77.0%
77.4%

75.5%
77.3%

บริการ wifi / internet
0.0%

68.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

หน้าที่ 4-60

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแต่ละสนามบินที่สารวจ
ประเทศไทยมีท่ า อากาศยานหลั ก อยู่ ด้ว ยกัน 6 แห่ ง ในจานวนนี้ได้ท าการ
ประเมินความพึงพอใจ 4 แห่ง ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการจานวนมาก ได้แก่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่ (ยกเว้นท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและท่าอากาศยานหาดใหญ่)
ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสนามบินทั้ง 4 แห่งดังกล่าว
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.8) ทั้งนี้ท่าอากาศยาน
เกือบทุกแห่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ยกเว้นท่าอากาศยาน
นานาชาติ ด อนเมื อ งได้ รั บ คะแนนความพึ ง พอใจในระดั บ พึ ง พอใจมาก (ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 80.6)
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาทางสนามบิน หลายแห่งได้มีการพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ เช่น การขยาย
พื้นที่ให้บริการ การทาป้ายบอกทางภาษาจีน การจัดระเบียบรถแท็กซี่ เป็นต้น (แผนภูมิที่ 4.2-4)
แผนภูมิที่ 4.2-4 ภาพรวมความพึง พอใจของนั กท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติต่ อ 4 สนามบิน ในปี พ.ศ.
2559-2561
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อบริการสนามบินปี พ.ศ.2559 - 2561

ปี2561
ปี2560

พึงพอใจมาก

ปี2559

พึงพอใจอย่างมาก
84.8%
85.4%
85.0%

ภาพรวมสนามบิน
เชียงใหม่

79.0%

90.9%
86.0%

ภูเก็ต

85.5%
85.8%
79.6%

สุวรรณภูมิ

85.4%
85.7%
86.4%
80.6%
83.4%
84.2%

ดอนเมือง
0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

84.0%

หน้าที่ 4-61

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2) การพัฒนาสนามบินที่เป็นสนามบินหลัก 4 อันดับแรกของประเทศ
ในการพัฒนาสนามบินจาเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดที่เป็นประเด็นที่มีผล
ต่อความพึงพอใจรวมของบริ การสนามบิน ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ในแต่ล ะประเด็นที่ประเมิ น
มีหลาย ๆ ประเด็นย่อยที่มีผลต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภ าพ
ในการให้บริการ ซึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาบริการควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจ
อย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์
ผลการส ารวจความพึ ง พอใจ หากพบว่ า มี “ระดั บ ความพึ ง พอใจมาก” ลงมาก็ ถื อ ว่ า บริ ก ารนั้ น
ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรื อเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น
“ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุ ดแข็ง
ก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้ จากการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสนามบิน
ทั้ง 4 แห่ง พบว่า มีเพียงสนามบินเดียวที่ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คือ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนเมือง นอกนั้นอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และจาก 10 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมากในทุกประเด็น
ที่ ป ระเมิ น ในขณะที่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ด อนเมื อ งได้ รั บ ความพึ ง พอใจมากในทุ ก ประเด็ น
ที่ประเมิน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
อย่างเร่งด่วน สาหรับท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีบาง
ประเด็น ที่ต้องปรั บ ปรุ งแก้ไข ได้แก่ ความหลากหลายของร้านอาหารและร้านขายสินค้า บริการ
wi-fi/Internet และการใช้ภาษาในการสื่อสาร (ตารางที่ 4.2-1)
ตารางที่ 4.2-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการสนามบิน 4 แห่ง
การให้บริการสนามบิน
1) ป้ายบอกทาง
2) ความสะอาดและสิ่งอานวยความสะดวก
3) ความสะดวกสบาย
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
7) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
8) บริการ wi-fi/internet
9) ความปลอดภัย
10) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

สุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง
ภูเก็ต













































85.4%

80.6%

85.5%

90.9%

หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
: × หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

เชียงใหม่

หน้าที่ 4-62

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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2.2.2 บริการตรวจคนเข้าเมือง ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ
ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 83.0) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 81.8) โดยกลุ่มที่มาครั้งแรก
มีความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ สูงกว่ากลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ สาหรับประเด็นที่ควรปรับปรุง ได้แก่
การใช้ ภ าษาในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร/ความรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย
และความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ (แผนภูมิที่ 4.2-5)
แผนภูมิที่ 4.2-5 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ บริการตรวจคน
เข้าเมือง จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการตรวจคนเข้าเมือง
ความพึงพอใจ

ภาพรวม

Revisit

First visit

ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

83.0%
81.8%

85.1%
81.7%

80.3%
81.9%

ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่

84.0%
83.2%

85.5%
83.9%

82.0%
82.6%

ความสะดวกสบาย

82.6%
81.0%

84.1%
79.6%

80.6%
82.6%

ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว

81.1%
78.7%

82.9%
79.7%

78.7%
77.8%

การสื่อสาร/ภาษา

78.5%
77.9%

79.6%
78.8%

77.1%
77.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สารวจ
ประเทศไทยมีด่านตรวจคนเข้าเมืองอยู่ด้วยกัน 58 ด่าน (ข้อมูลจากสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง) โดยด่านที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการมากที่สุด 6 อันดับแรก และใช้เป็น
ตัวแทนในการสารวจครั้งนี้ ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่า อากาศยานนานาชาติเชีย งใหม่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา (สงขลา)
และด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านทั้ง 6 ด่าน ดังกล่าว พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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(ร้ อ ยละ 83.0) นอกจากนี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ความพึ ง พอใจเฉลี่ ย ของทุ ก ด่ า น พบว่ า มี เ พี ย ง
4 ด่านที่มีความพึงพอใจสูงกว่า/เท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม ในขณะที่อีก 2 ด่านมีความพึงพอใจต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมโดยมี 1 ด่านที่มีความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก ได้แก่ ด่านตรวจคน
เข้าเมืองสะเดา (สงขลา) (ร้อยละ 71.6) (แผนภูมิที่ 4.2-6) แสดงให้เห็นว่า การให้บริการของด่าน
ตรวจคนเข้ า เมื อ งในท่ า อากาศยานมี ค วามแตกต่ า งกั บ ด่ านตรวจคนเข้ า เมื อ งที่ เป็ น ด่ านเดินเท้า
ซึ่งจาเป็นที่จะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น
แผนภูมิที่ 4.2-6 ภาพรวมความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ จ าแนกตามด่ า นตรวจ
คนเข้าเมือง ในปี พ.ศ.2559 – 2561
ปี2561
ปี2560
ปี2559

ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองปี พ.ศ.2559 - 2561
พึงพอใจมาก

พึงพอใจอย่างมาก

83.0%
87.4%
82.2%
90.9%
88.6%
77.8%
85.2%
86.1%
79.6%
83.4%
83.7%
84.0%
81.5%
83.8%
81.8%
71.6%
77.8%
73.6%
84.6%
84.9%
83.0%

ภาพรวมของด่านตรวจคนเข้าเมือง
เชียงใหม่
ภูเก็ต
สุวรรณภูมิ
ดอนเมือง
สะเดา
หนองคาย
0.0%

84.0%

2) การพัฒนาบริ การตรวจคนเข้า เมื อ งที่เ ป็น ด่า นสาคัญ ที่ สุด 6 อัน ดับแรก
ของประเทศ
การพั ฒ นาจ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น ประเด็ น ที่ มี ผ ล
ต่ อ ความพึ ง พอใจรวมของบริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง ซึ่ ง จากการศึ ก ษา พบว่ า ในแต่ ล ะประเด็ น
ที่ ป ระเมิ น มี ห ลาย ๆ ประเด็ น ย่ อ ยที่ มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจรวม สะท้ อ นถึ ง จุ ด อ่ อ นหรื อ การขาด
ประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งในการปรับปรุงและพัฒนาบริการตรวจคนเข้าเมืองควรมีเป้าหมาย
การพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนา
เป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก”
ลงมาก็ ถื อ ว่ า บริ ก ารนั้ น ยั ง ไม่ โ ดดเด่ น ในด้ า นคุ ณ ภาพหรื อ เป็ น จุ ด อ่ อ นที่ ค วรได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง
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และพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น แต่ ห ากเป็ น “ระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก” ก็ ถื อ ว่ า บริ ก ารนั้ น มี ค วามโดดเด่ น
ในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็ นตามที่กล่าว
ข้างต้นตามตารางที่ 4.2-2
ตารางที่ 4.2-2 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการตรวจคนเข้าเมือง
บริการตรวจคนเข้าเมือง
1) ความสะดวกสบาย
2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
4) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว
ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน ท่าอากาศยาน จังหวัด
สะเดา
สุวรรณภูมิ
ดอนเมือง
ภูเก็ต
เชียงใหม่ หนองคาย (สงขลา)




































83.4%

81.5%

85.2%

90.9%

84.6%

71.6%

หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
: × หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
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3. สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยวด้านสนามบินและบริการตรวจคนเข้าเมือง
ตารางที่ 4.2-3 จุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านสนามบินและบริการตรวจคนเข้าเมือง
ประเด็นที่ประเมิน
1. สนามบิน

จุดแข็ง
1) ป้ายบอกทาง
2) ความเป็นมิตรของพนักงาน
3) ความสะดวกสบาย
4) ความปลอดภัย
5) ความสะอาด
และสิ่งอานวย
ความสะดวก

จุดอ่อน
1) การให้บริการ wi-fi
และอินเทอร์เน็ต
2) ร้านขายอาหาร
ที่หลากหลาย
3) การใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร
4) ร้านขายสินค้าที่
หลากหลาย
5) ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ

ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
1) กระบวนการให้บริการล่าช้า
ต้องรอคิวนาน
2) เจ้าหน้าที่ให้บริการมีจานวนน้อย
3) ไม่สะดวกในการเดินทาง
4) ร้านขายอาหารมีน้อยประเภท
5) ไม่มีจุดนั่งพักผ่อน
6) ร้านจาหน่ายสินค้ามีน้อย
7) ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้

2. บริการตรวจคน
เข้าเมือง

-

1) ความเป็นมิตรของ
เจ้าหน้าที่
2) การใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร
3) ขั้นตอนการบริการ/
ความรวดเร็ว
4) ความสะดวกสบาย
5) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ

1) เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
2) ความรวดเร็วในการให้บริการ
3) การที่ต้องใช้เวลารอคอยนาน
4) ช่องให้บริการมีน้อย
5) ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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ส่วนที่ 4.3
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยใน 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลัก
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
จากสถิ ติ นั กท่ องเที่ ยวของกรมการท่ องเที่ ยวในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมี นั กท่ องเที่ ยว
ชาวต่างชาติ จานวน 32.58 ล้านคน โดยมีประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว จานวน 10 ประเทศ
ได้ แก่ 1) จี น 2) ญี่ ปุ่ น 3) เกาหลี ใต้ 4) อิ นเดี ย 5) สิ งคโปร์ 6) สหราชอาณาจั กร 7) สหรั ฐอเมริ กา
8) เยอรมนี 9) ฮ่องกง และ 10) ฝรั่งเศส
1. ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ผลการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใน 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
จานวน 5,703 ราย พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 54.7 ต่อ ร้อยละ 45.3)
มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 47.4) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.4) มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยเป็นนักวิชาชีพ (Professional) มากที่สุด (ร้อยละ
26.8) และมีรายได้ต่อปีอยู่ในรายได้ปานกลาง ระหว่าง 20,000-40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มากที่สุด
(ร้อยละ 37.5) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เป็นตลาดหลักในประเทศไทยโดยรวมเป็น
กลุ่มที่มีการศึกษาดี อยู่ในวัยทางาน ฐานะการเงินระดับปานกลาง
2. พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นตลาดหลักมีเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพักผ่อนในวันหยุด
เป็นส่วนใหญ่ โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit) มีวันพักเฉลี่ยในประเทศ 10.71
วัน/ครั้ง น้อยกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2560) ซึ่งอยู่ที่ 12.61 วัน/ครั้ง พบว่าส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.2) มีวัน
พักเฉลี่ยไม่เกิน 10 วัน ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวระยะใกล้ (Short
Haul) ที่ไม่ต้องเสียเวลาการเดินทางมากนัก ทั้งนี้ประเทศสหราชอาณาจักรมีวันพักเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่
22.78 วัน/ครั้ง และสิงคโปร์มีวันพักเฉลี่ยน้อยที่สุด 4.72 วัน/ครั้ง เนื่องจากอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุด
กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นิ ย มเข้ า ร่ ว มในสั ด ส่ ว นที่ สู ง เหมื อ นกั น ได้ แ ก่
การท่ องเที่ ย วทางทะเลและชายหาด การซื้ อสิ นค้ าและของที่ ระลึ ก การรั บประทานอาหารไทย
การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
3. ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่ามี นักท่องเที่ยวถึง 6 ประเทศที่มีความพึง พอใจ
อยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก ได้ แ ก่ สหรัฐ อเมริกา จีน สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เกาหลี ใ ต้
และอิน เดีย โดยมีนักท่องเที่ยวจากสหรั ฐอเมริ กามีค วามพอใจสู งสุด (ร้ อยละ 91.2) สาหรั บ
อีก 4 ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ได้แก่ ญี่ปนุ่ เยอรมนี สิงคโปร์และฮ่องกง
เมื่อเปรี ย บเทีย บกับ ความพึง พอใจเฉลี่ ยของทั้งประเทศ (ร้อยละ 86.9) พบว่า มี 3 ประเทศที่ มี
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คว ามพึ ง พอใจสู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของประเทศ ได้ แ ก่ จี น สหรั ฐ อเมริ กา
และสหราชอาณาจักร โดยที่เหลื ออีก 7 ประเทศที่มีความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ
ของประเทศ โดยมีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่าในประเด็นสาคัญที่ประเมิน ได้แก่ รถโดยสารสาธารณะ
และห้องน้าสาธารณะ โดยเกือบทุกประเทศมี คะแนนความพึงพอใจสูง กว่าคะแนนความคาดหวัง
ยกเว้นฮ่องกงที่คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าความคาดหวัง (แผนภูมิที่ 4.3-1)
แผนภูมิที่ 4.3-1 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาด
หลักด้านการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.2559 – 2561
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ของ 10 ตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวปี พ.ศ.2559 - 2561

ปี2561
ปี2560
ปี2559

พึงพอใจมาก

พึงพอใจอย่าง
86.9%
88.4%
86.6%

ภาพรวม
สหรัฐอเมริกา

91.2%
91.6%
89.6%

จีน

90.2%
90.8%
89.8%
89.5%
88.6%
86.8%

สหราชอาณาจักร

86.6%
87.2%
84.2%

เกาหลี
ฝรั่งเศส

0.0%

85.6%
85.8%

อินเดีย

85.4%
85.7%
86.0%

เยอรมนี

83.8%
83.8%
85.6%

ญี่ปุ่น

83.8%
83.4%
85.6%

สิงคโปร์

82.7%
84.7%
86.8%

ฮ่องกง

0.0%

81.9%
83.8%
84.0%

84.0%

หมายเหตุ ในปี พ.ศ.2560 นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากประเทศฝรั่ งเศสไม่ ติ ด 1 ใน 10 ประเทศที่ เ ป็ น ตลาดหลั ก ด้ า น
การท่องเที่ยว
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3.1 ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศ พบว่า ทุกประเทศเห็น
ว่า การให้ บ ริ การเชิง สุ ขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีค ะแนน
ความพึงพอใจสู งสุ ด และติด 1 ใน 5 ต่อเนื่องทุกปี แสดงให้ เห็ นว่า “การให้ บริการเชิง สุ ข ภาพ”
เป็นจุดแข็งของประเทศไทยจึงจาเป็นต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้ เพราะถือว่าเป็นบริการเป้าหมาย
ที่จะส่งเสริมและพัฒนาตามที่กาหนดในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 และยังต้องมี
การศึกษาพฤติกรรมความต้องการบริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ยวเพื่ อนาเสนอบริการเชิงสุขภาพ
ที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานการบริการเชิงสุขภาพของไทยให้ได้มาตรฐาน
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และควบคุ ม ไม่ ใ ห้ มี ก ารแอบแฝงขายบริ ก ารทางเพศและการแข่ ง ขั น ด้ า นราคา
อันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริการเชิงสุขภาพของประเทศไทย
ในขณะที่ประเด็นอื่น ๆ ที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศ
แตกต่างกัน โดยพบว่า มีถึง 7 ประเทศที่ความพึงพอใจต่อ การให้ บริการของมัคคุเทศก์ อยู่ในกลุ่ ม
คะแนนความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา
และเยอรมนี แสดงให้เห็นว่า การให้บริการของมัคคุเทศก์ได้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งการใช้
ภาษา ความเป็นมิตร ความซื่อสัตย์ และการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ละเอียดขึ้น
จึงควรต้องรักษามาตรฐานดังกล่าวนี้ไว้
นอกจากนี้ ยั งพบว่ามี ป ระเทศที่มีความพึงพอใจต่อแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
อยู่ ใ นกลุ่ ม คะแนนความพึ ง พอใจสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ฮ่ อ งกง สหราชอาณาจั ก ร ฝรั่ ง เศส
และสหรั ฐ อเมริ ก า ดั ง นั้ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในประเทศเหล่ า นี้ ค วรให้ ค วามส าคั ญ
ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เข้า
ร่ ว มกิ จ กรรม แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถสร้ า งความพึ ง พอใจได้ ม าก โดยมี เ พี ย ง 4 ประเทศเท่ า นั้ น ที่ มี
ความพึงพอใจสูงสุดอยู่ใน 5 อันดับแรก ได้แก่ อิ นเดีย สหราชอาณาจักร ฮ่องกง และฝรั่งเศส ซึ่ง
แหล่ งท่องเที่ย วทางทะเลและชายหาดถื อเป็ นจุดเด่นที่ ใช้ดึ งดูด นัก ท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ ดังนั้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหามาตรการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องที่ยวทางทะเลและชายหาดให้กลับคืนสู่
สภาพที่สวยงามโดยเร็ว รวมทั้งต้องมีการควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ให้
มีปริมาณมากเกินกว่าที่จะรองรับได้ นอกจากนี้ยังต้องเข้มงวดในด้านความปลอดภัย ไม่ให้มีอุบัติเหตุ
ซ้ารอยเหมือนที่ผ่านมา
ในด้านกิจกรรมผญจภัย พบว่ามีหลายประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจ
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
สาหรับในด้านการซื้อสินค้าและของที่ระลึก เป็นกิจกรรมที่ทุกประเทศเข้าร่วมในสัดส่วน
ที่สู ง แต่ยั งไม่ ส ามารถสร้างความพึงพอใจได้มาก ในหลายประเทศ จึงควรที่จะต้องทาการศึกษา
ถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นตลาดหลักเพื่อกระตุ้นให้มีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
(แผนภูมิที่ 4.3-2)
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แผนภูมิที่ 4.3-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรกของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
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3.2 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศ พบว่า “ห้องน้า
สาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุดติด 1 ใน 5 ของทุกประเทศต่อเนื่อง
ทุกปี แสดงให้เห็นว่า “ห้องน้าสาธารณะ” เป็นจุดอ่อนที่สาคัญด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีน้อย
หายาก และสกปรก จาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจัง
ในด้าน “สนามบิ น ” พบว่า มี 4 ประเทศให้ ค ะแนนความพึ งพอใจต่าสุ ดติ ด 1 ใน 5
โดยเฉพาะอินเดีย สิงคโปร์ ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา แสดงให้เห็นว่า “สนามบิน” เป็นจุดอ่อนสาคัญ
ประเด็น หนึ่ ง เนื่ องจากนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติ มีเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงจาเป็นที่ประเทศไทยต้อง
ปรับปรุงและขยายการให้บริการให้ทันกับจานวนนักท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาระบบการขนส่ ง
ของแต่ละสนามบินให้มีความสะดวกมากขึ้น และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหลัก ๆ เช่น อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
ในด้าน“การซื้อสินค้าและของที่ระลึก ” พบว่า มี 3 ประเทศที่มีคะแนนความพึงพอใจ
ต่าสุดติดอันดับ 1 ใน 5 ได้แก่ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเยอรมนี จาเป็นต้องปรับปรุงในด้านต่าง ๆ เช่น
ความสะดวกในการเข้าถึง คุณภาพสินค้า ความปลอดภัย เป็นต้น
ในด้าน “บริการรถโดยสารสาธารณะ” พบว่ามีถึง 6 ประเทศที่มีความพึงพอใจต่าสุ ด
ติ ด 1 ใน 5 ได้ แ ก่ จี น ญี่ ปุ่ น เกาหลี ใ ต้ สหราชอาณาจั ก ร เยอรมนี และฝรั่ ง เศส ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
กับภาพรวมของประเทศที่ “บริการรถโดยสารสาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึง
พอใจต่าสุ ด ต่อเนื่ องทุกปี โดยเฉพาะรถแท็กซี่ ที่มักมีการเอารัดเอาเปรียบผู้โดยสารชาวต่างชาติ
ขาดความรู้ในการสื่อสาร มีพฤติกรรมข่มขู่ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาการบริการของรถแท็กซี่
ให้คนขับรถแท็กซี่มีจรรยาบรรณในการให้บริการ มีทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีการรับ
ข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวโดยฉับพลัน และมีการลงโทษผู้กระทาผิดอย่างจริงจังด้วย
ทั้งนี้ที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังโดยยังคงพบการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวสาคัญ ๆ อยู่ (แผนภูมิที่ 3.3-3)
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แผนภูมิที่ 4.3-3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่าที่สุด 5 อันดับแรกของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
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3.3 การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเพิ่มความพึงพอใจกับ 10 ประเทศ
ที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว นั้น จาเป็นต้องพิจารณาในรายละเอียดที่เป็นประเด็นที่ มีผ ล
ต่ อ ความพึ ง พอใจรวมของแต่ ล ะประเด็ น บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว่ า
ในแต่ละประเด็นหลักที่ประเมินมีหลาย ๆ ประเด็นย่อยที่มีผลต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อน
หรือการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณาตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่ งชาติ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งมีวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ.2579 “ประเทศไทยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ย วคุณภาพชั้น น าของโลกที่เ ติบโตอย่างมีดุล ยภาพบนพื้นฐานความเป็น ไทย เพื่อส่ งเสริ ม
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ” แล้ว ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจอย่างมาก”
หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการสารวจ
ความพึ ง พอใจ หากพบว่ า มี “ระดั บ ความพึ ง พอใจมาก” ลงมาก็ ถื อ ว่ า บริ ก ารนั้ น ยั ง ไม่ โ ดดเด่ น
ในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น “ระดับพึงพอใจ
อย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้รักษาจุดแข็ง
นั้นไว้ โดยพบว่า มีเพียงประเทศจีนประเทศเดียวที่มีความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
ในทุกประเด็นที่ประเมิน รองลงมาเป็นสหรัฐอเมริกา และอินเดีย (17 และ 11 ประเด็น) ในขณะที่
สิ งคโปร์ มีความพึงพอใจอย่ างมากเพีย งประเด็นเดียว คือ บริการเชิงสุขภาพ รองลงมาเป็นญี่ปุ่น
และฮ่องกง (3 ประเด็นเท่ากัน) (ตารางที่ 4.3-1)
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จีน

ญี่ปุ่น

สหรัฐฯ

อินเดีย

เกาหลีใต้

สหราชอาณาจักร

สิงคโปร์

เยอรมนี

ฮ่องกง

ฝรั่งเศส

ตารางที่ 3.3-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวใน 10 ประเทศ
ที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
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บริการด้านการท่องเที่ยว
1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้า
และของที่ระลึก
5. บริการเชิงสุขภาพ
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/
นันทนาการ
8. สถานที่พักแรม
9. มัคคุเทศก์
10. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
11. กิจกรรมผจญภัย
12. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
13. รถโดยสารสาธารณะ
14. ห้องน้าสาธารณะ
15. บริการตรวจคนเข้าเมือง
16. สนามบิน
17. บริษัทนาเที่ยว
18. ความปลอดภัย
19. แอปพลิเคชัน
ด้านการท่องเที่ยว
รวมเครื่องหมาย 

หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
: × หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
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ส่วนที่ 4.4
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยใน 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
1. ความพึงพอใจในภาพรวมของ 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดด้านการท่องเที่ยว
จากจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ส ารวจในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 9,864 คน นั้ น
ประเทศไทยมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมาจากภู มิ ภ าค ส าคั ญ 8 ภู มิ ภ าค ได้ แ ก่
เอเชียตะวันออก (ร้อยละ 36.1) อาเซียน (ร้อยละ 22.6) ยุโรป (ร้อยละ 23.4) อเมริกา (ร้อยละ 8.2)
เอเชียใต้ (ร้อยละ 4.0) โอเชียเนีย (ร้อยละ 4.6) ตะวันออกกลาง (ร้อยละ 0.6) และแอฟริกา (ร้อยละ 0.5)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นทุ ก ภู มิ ภ าคเดิ น ทางมาประเทศไทย เพื่ อ พั ก ผ่ อ นในวั น หยุ ด
เป็นส่วนใหญ่ โดยกิจกรรมที่เข้าร่วมในสัดส่วนที่สูง ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย การท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติศ าตร์ การใช้ บ ริ ก ารเชิ งสุ ข ภาพ การซื้ อ สิ น ค้า
และของที่ระลึก และการใช้ชีวิตยามค่าคืน
จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า เกือบทุกภูมิภาคที่มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับ
พึงพอใจอย่างมาก ยกเว้นภูมิภาคอาเซียนที่มีความพึงพอใจภาพรวมในระดับพึงพอใจมาก โดยภูมิภาค
ที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ อเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีคะแนน
ความพึ ง พอใจค่ อ นข้ า งสู ง รองลงมาเป็ น แอฟริ ก า และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บความพึ ง พอใจเฉลี่ ย
ของทั้งประเทศ (ร้อยละ 86.9) พบว่า มี 3 ภูมิภาคเท่านั้น ที่มีความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจ
เฉลี่ยของประเทศ ทั้งนี้ภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุด แต่มีคะแนน
ความพึ งพอใจต่ ากว่ าค่ าเฉลี่ ย ของทั้ ง ประเทศค่ อนข้ างมาก โดยส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากคะแนน
ความพึงพอใจของประเทศที่เป็ น ตลาดหลั กในภูมิภ าคนี้ ได้แก่ มาเลเซียและสิ งคโปร์ที่มีคะแนน
ความพึงพอใจในทุกประเด็นที่ประเมินค่อนข้างต่าโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการของด่านตรวจคน
เข้ า เมื อ ง การบริ ก ารสนามบิ น การบริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ การท่ อ งเที ่ ย วเชิ ง กี ฬ า/
นั น ทนาการ และห้ อ งน้ าสาธารณะ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก เพื ่ อ พั ฒ นา สิ น ค้ า
และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในกลุ่มนี้ให้
มากขึ้น (แผนภูมิที่ 4.4-1)
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โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 4.4-1 ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลัก
ด้านการท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2559 - 2561
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ใน 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวปี พ.ศ.2559 - 2561

ปี2561
ปี2560

พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจมาก

ปี2559
ภาพรวม

86.9%
87.4%
86.6%

อเมริกา

90.0%
90.0%
87.8%

แอฟริกา

89.6%
86.8%
86.2%

เอเชียตะวันออก

88.8%
89.2%
88.2%

โอเซียเนีย

86.8%
88.8%
84.8%

ยุโรป

86.7%
87.0%
86.2%

เอเชียใต้

86.1%
86.2%
87.0%

ตะวันออกกลาง

84.9%
82.7%
84.4%

อาเซียน

83.0%
83.4%
85.0%

0.0%

84.0%

2. ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค
“การบริการเชิงสุขภาพ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ในทุกภูมิภาค
สอดคล้องกับภาพรวมของประเทศ แสดงให้เห็นว่า “การบริการเชิงสุขภาพ” เป็นจุดแข็งของประเทศไทย
จาเป็นต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้
ในขณะที่ ป ระเด็ น อื่ น ๆ ที่ มี ค ะแนนสู ด สุ ด 5 อั น ดั บ แรกของแต่ ล ะภู มิ ภ าคแตกต่ า งกั น
เช่น ด้านแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดสามารถสร้างความพึงพอใจสูงติด 1 ใน 5 อันดับ
ใน 5 ภู มิ ภ าค ยกเว้ น ภู มิ ภ าคอาเซี ย น เอเชี ย ตะวั น ออก และโอเชี ย เนี ย ด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ มี 4 ภูมิภาค ยกเว้น เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และแอฟริกา
ในขณะที่แหล่ งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้มาก มีเฉพาะตะวันออกกลาง
และเอเชียใต้ ที่มีความพึงพอใจติด 1 ใน 5 อันดับแรก
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-76

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ในด้ า นการซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก (shopping) ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ใช้ประกอบการตัดสินใจมาท่องเที่ยวประเทศไทยนั้น พบว่า มีเพียงภูมิภาคเดียวที่มีคะแนนความพึงพอใจ
สูงติด 1 ใน 5 คือ ตะวันออกกลาง แสดงให้ เห็ นว่าการซื้อสินค้าและของที่ระลึ ก สามารถตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาประเทศไทยได้ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม และยังต้องมีการปรับปรุงอีกมาก
ในด้านกิจกรรมผจญภัย พบว่า มี 3 ภูมิภาคที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงติด 1 ใน 5 ได้แก่
โอเชีย เนีย แอฟริ กา และอเมริ กา แสดงให้ เห็ นว่า กิจกรรมผญจภัย ได้มีการพัฒ นาการให้ บริการ
ที่สามารถสร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ (แผนภูมิที่ 4.4-2)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-77

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 4.4-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-78

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3. ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค
การบริการ "รถโดยสารสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริการด่านตรวจคนเข้าเมือง
และ “ห้องน้าสาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุดของเกือบทุกภูมิภาค
และสอดคล้องกับภาพรวมประเทศ แสดงให้เห็นว่าประเด็น ห้องน้าสาธารณะเป็นจุดอ่อนที่ต้องได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ก็มีการบริการของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก ที่จะต้องได้รับการปรับปรุงเช่นกัน (แผนภูมิที่ 4.4-3)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-79

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 4.4-3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่าที่สุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-80

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

4. การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเพิ่มความพึงพอใจกับนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในแต่ ล ะประเด็ น หลั ก ที่ ป ระเมิ น มี ห ลาย ๆ ประเด็ น ย่ อ ยที่ มี ผ ล
ต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณา
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560 - 2564) ซึ่งมีวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย
พ.ศ.2579 “ประเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพชั้ น น าของโลกที่ เ ติ บ โตอย่ า งมี ดุ ล ยภาพ
บนพื้นฐานความเป็นไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และกระจายรายได้สู่ประชาชน
ทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” แล้ว ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวควรมีเป้าหมายการ
พัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจอย่ างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนา
เป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการสารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก” ลง
มาก็ถือว่าบริการนั้นยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น
แต่หากเป็น “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็น
จุดแข็งก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 4.4-1

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บริการด้านการท่องเที่ยว

อาเซียน

เอเชียตะวันออก

ยุโรป

เอเชียใต้

อเมริกา

โอเชียเนีย

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

ตารางที่ 4.4-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยว จาแนกตามภูมิภาค

1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
5. บริการเชิงสุขภาพ
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ
8. สถานที่พักแรม
9. มัคคุเทศก์
10. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
11. กิจกรรมผจญภัย
12. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
13. รถโดยสารสาธารณะ
14. ห้องน้าสาธารณะ
15. บริการตรวจคนเข้าเมือง
16. สนามบิน
17. บริษัทนาเที่ยว
18. ความปลอดภัย
19. แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว
















































































































































































หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
: × หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-82

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 4.5
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มตลาดเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ประมวลผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลุ่มที่มาเพื่อเข้าร่วมประชุม / ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล / สัมมนา / การร่วมงานแสดงสินค้า (MICE)
กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการสุขภาพ / บริการทางการแพทย์ กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มี
รายได้สูง และกลุ่มสตรี ผลการสารวจความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้
1. กลุ่มตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
กลุ่มที่มาเพื่อเข้าร่วมประชุม / ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล / สัมมนา / การร่วมงานแสดงสินค้า
(MICE) กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการสุขภาพ / บริการทางการแพทย์ และกลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา จากวิธีการ
สุ่ ม ตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย (simple random sampling : SRS) สามารถส ารวจตามวั ต ถุ ป ระสงค์
การเดินทางมาท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มดังกล่าวได้จานวน 42 ราย 20 ราย และ 33 ราย ตามลาดับ จึงไม่
เพียงพอในการแสดงผลทางสถิติ
2. กลุ่มตามโครงสร้างประชากรศาสตร์
2.1 กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 55 ปี ขึ้นไป)
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ
(อายุ 55-65 ปี) ที่สารวจมีจานวนทั้งสิ้น 376 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 66.0
และร้อยละ 34.0 ตามลาดับ) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มเกษียณ (Retired) ในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 30.3) รองลงไปเป็นกลุ่มนักวิชาชีพ (Professional) (ร้อยละ 25.3) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.4) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วน
สู งสุ ด (ร้ อยละ 55.3) มีวัตถุป ระสงค์เพื่อผั กผ่ อนในวันหยุดในสั ดส่ ว นสู งสุ ด มีวันพักเฉลี่ ยไม่เ กิ น
10 วัน/ครั้ง มากที่สุด (ร้อยละ 58.3)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ ถึ ง พึ ง พอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 86.1) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย การซื้อ
สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ การใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย
และการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด นั้น จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจ
อย่างมากต่อการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์ สนามบิน สถานพักแรม
ภั ต ตาคาร / ร้ า นอาหาร แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด้ า นทะเลและชายหาด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และกิจกรรมผจญภัย ซึ่งเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการตลาดกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ นั้น มีความพึงพอใจในระดับมาก
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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โดยในแต่ ล ะประเภทแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหรื อ บริ ก ารนั้ น ยั ง มี จุ ด อ่ อ นซึ่ ง สะท้ อ นในรู ป ขอ งคะแนน
ความพึงพอใจต่า เช่น ห้องน้าสาธารณะ และรถโดยสารสาธารณะ มีจุดอ่อนในประเด็นความสะดวก
ในการเข้าถึงบริการ ความสะอาดและความสะดวกสบาย ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้ภาษา
ในการสื่อสาร ความปลอดภัย และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้รถเข็น
และผู้ พิ ก าร จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาบริ ก ารต่ า ง ๆ ที่ เ ป็ น ที่ ส นใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต รวมทั้งใช้สาหรับ
การส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง นั้น พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
มีความพึงพอใจระดับ มากเท่านั้ น และยังมีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า ในด้านการบริการ
รถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้อง
ได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
2.2 กลุ่มผู้มีรายได้สูง (มีรายได้ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ขึ้นไป)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตั วอย่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มผู้มีรายได้สู ง
ที่สารวจมีจานวนทั้งสิ้น 1,987 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 58.7 และร้อยละ
41.3 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 46.6) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ
35-44 ปี (ร้อยละ 23.5) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 51.7) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 88.2) มีวัตถุประสงค์
เพื่อพักผ่อนในวันหยุดในสัดส่วนสูงสุด มีวันพักเฉลี่ยไม่เกิน 10 วัน มากที่สุด (ร้อยละ 70.8)
นักท่องเที่ย วชาวต่างชาติกลุ่มผู้มีรายได้สูง มีความพึง พอใจโดยรวมในระดับ พึง พอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 86.6) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงเข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย นั้น จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึ งพอใจ
อย่ า งมากต่ อ สถานที่ พั ก แรม ภั ต ตาคาร / ร้ า นอาหาร แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมผจญภัย และบริการเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งในการ
ส่งเสริมการตลาดกลุ่มผู้มีรายได้สูง ในขณะที่การซื้อสินค้าและของที่ระลึกนั้น มีคะแนนความพึงพอใจ
ในระดับมากเท่านั้น โดยพบว่าจุดอ่อน ได้แก่ ความหลากหลายของประเภทร้านค้า คุณภาพสินค้า
ความสะดวกในการหาซื้อ การใช้ภาษาในการสื่อสาร ประสิทธิภาพในการให้บริการ ความปลอดภัย
และบริ ก าร wifi/internet และความเหมาะสมของราคาสิ น ค้ า ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาบริการต่าง ๆ ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง เพื่อสร้างความพึงพอใจ
และดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต รวมทั้งใช้สาหรับการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่ม
ผู้มีรายได้สูง
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 4-84

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริการรถโดยสาร
สาธารณะ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนั้น พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงมีความพึงพอใจระดับ
มากเท่ า นั้ น และในส่ ว นห้ อ งน้ าสาธารณะ มี ค ะแนนความพึ ง พอใจค่ อ นข้ า งต่ า ซึ่ ง เป็ น จุ ด อ่ อ น
ที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
2.3 กลุ่มสตรี
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มสตรีที่สารวจ
ทั้งสิ้น 5,400 ตัวอย่าง อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 47.9) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ
15-24 ปี (ร้อยละ 30.5) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 25.5) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.4) มีรายได้ไม่เกิน
40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 70.5) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุด
สัดส่วนสูงสุด มีวันพักเฉลี่ยไม่เกิน 10 วัน/ครั้ง มากที่สุด (ร้อยละ 83.6)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม สตรี มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ พึ ง พอใจมาก
(ร้อยละ 87.5) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ การรั บ ประทานอาหารไทย การซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทยนั้น จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีมีความพึงพอใจ
ในระดับอย่างมากถึง 14 ประเภทบริการ เช่น การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย การท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก เป็นต้น
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มสตรี ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้า
สาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ ยว นั้น พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีมีความพึงพอใจในระดับมาก
โดยมีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่าสาหรับห้องน้าสาธารณะ จึงถือเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มเฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มนี้
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในแต่ ล ะประเด็ น หลั ก ที่ ป ระเมิ น มี ห ลาย ๆ ประเด็ น ย่ อ ยที่ มี ผ ล
ต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณา
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ” แล้ว ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจอย่างมาก” หรือ
มีคะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผลการสารวจ
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ความพึ ง พอใจ หากพบว่ า มี “ระดั บ ความพึ ง พอใจมาก” ลงมาก็ ถื อ ว่ า บริ ก ารนั้ น ยั ง ไม่ โ ดดเด่ น
ในด้ า นคุ ณ ภาพหรื อ เป็ น จุ ด อ่ อ นที่ ค วรได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น แต่ ห ากเป็ น
“ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้
รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 4.5-1

กลุ่มผู้ผุ้มรี ายได้สูง

1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
5. บริการเชิงสุขภาพ
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ
8. สถานที่พักแรม
9. มัคคุเทศก์
10. ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
11. กิจกรรมผจญภัย
12. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
13. รถโดยสารสาธารณะ
14. ห้องน้าสาธารณะ
15. บริษัทนาเที่ยว
16. ความปลอดภัย
17. สนามบิน
18. บริการตรวจคนเข้าเมือง
19. แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มสตรี

บริการด้านการท่องเที่ยว

กลุ่มผู้สูงอายุ

ตารางที่ 4.5-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยว จาแนกตามกลุ่ม
ตลาดเฉพาะด้านการท่องเที่ยว





























































หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
:  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
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ส่วนที่ 4.6
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยตามการเคยมาประเทศไทยและลักษณะการจัดการเดินทาง
1. กลุ่มตามการเคยเดินทางมาประเทศไทย
1.1 กลุม่ ที่มาครั้งแรก (First Visit)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มที่มาครั้งแรก
มีจ านวนทั้งสิ้ น 5,799 ตัว อย่ าง เป็ น เพศหญิง มากกว่า เพศชาย (ร้อยละ 57.2 และ ร้อยละ 42.8
ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 49.0) รองลงมา เป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี
(ร้ อยละ 29.5) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่ มวิช าชีพ (Professional) ในสั ดส่ ว นสู งสุ ด
(ร้อยละ 28.7) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.0) มีรายได้ 20,00040,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 36.7) จุดประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
คือ การพักผ่อนในวันหยุด กิจกรรมที่เข้าร่วมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดการท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ ต่ อ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
มี ร ะดับ ความพึง พอใจอย่ างมาก (ร้ อยละ 87.7) สู งกว่า ระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
โดยมีความพึงพอใจในระดับอย่างมากถึง 15 ประเด็น เช่น การใช้บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 88.7 )
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 86.9) ประชาชน (ร้อยละ 86.8) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด (ร้อยละ 86.7) เป็นต้น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจน้อยและเห็นว่าควรต้องปรับปรุง ได้แก่ ห้องน้า
สาธารณะ บริการรถโดยสารสาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อน
ที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
1.2 กลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ มตั ว อย่า ง กลุ่ มตัว อย่างนักท่อ งเที่ยวชาวต่ างชาติ กลุ่ ม ที่ ก ลั บ มา
เที่ยวใหม่ มีจานวนทั้งสิ้น 4,065 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 51.3 และ
ร้อยละ 48.7 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 43.8) รองลงมาเป็นกลุ่ม
อายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 21.6) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่ม นักวิชาชีพ (Professional)
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 31.2 )จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.4)
มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 68.1) จุดประสงค์หลักในการ
เดินทางมาประเทศไทย คือ การพักผ่อนในวันหยุด กิจกรรมที่เข้าร่ว มสู งสุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่
การรั บ ประทานอาหารไทย การซื้อสิ นค้ าและของที่ร ะลึ ก การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 85.8) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 84.1
ขึ้นไป โดยมีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจอย่างมาก 8 ประเด็น เช่น การใช้บริการเชิงสุขภาพ
(ร้อยละ 87.8) ประชาชน (ร้อยละ 85.8) มัคคุเทศก์ (ร้อยละ 85.2) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(ร้อยละ 85.0) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 84.6) เป็นต้น ขณะที่มีความพึงพอใจ
ในระดับมากกับภัตตาคาร/ร้านอาหาร (ร้อยละ 83.7) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 83.4)
ความปลอดภัย (ร้อยละ 82.9) เป็นต้น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจน้อยและเห็นว่าควรต้องปรับปรุง ได้แก่ ห้องน้า
สาธารณะ บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
และการท่ อ งเที่ ย วเชิง กี ฬ า/นั น ทนาการ ซึ่ ง ยั ง เป็ น จุ ด อ่ อ นที่ จ าเป็น ต้ อ งได้ รั บการปรับ ปรุ ง แก้ ไข
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
2. กลุ่มตามลักษณะการจัดการเดินทาง
2.1 กลุ่มที่จัดการเดินทางเอง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จัดการเดินทางเอง
มีจานวนทั้งสิ้น 6,415 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 52.1 และ ร้อยละ
47.9 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 46.5) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ
15-24 ปี (ร้อยละ 27.1) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 30.6) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.9) มีรายได้ไม่เกิน
40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 66.6) กิจกรรมที่เข้าร่วมสูงสุด 5 อันดับแรก
ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
ความพึงพอใจในภาพรวมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
อยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 87.1) สู ง กว่ า ระดั บ เป้ า หมาย คื อ ร้ อ ยละ 84.1 ขึ้ น ไป
โดยมี ค วามพึ ง พอใจอย่ า งมากในหลายประเด็ น เช่ น การใช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ (ร้ อ ยละ 87.9)
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 86.0) และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ
86.0) เป็นต้น
สิ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ มี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยและเห็ น ว่ า ควรต้ อ งปรั บ ปรุ ง ได้ แ ก่
ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า/นั น ทนาการ ห้ อ งน้ าสาธารณะ และบริ ก าร
รถโดยสารสาธารณะ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ สามารถสร้ าง
ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
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2.2 กลุ่มทีจ่ ัดการเดินทางเอง และการใช้บริการบริษัทนาเที่ยว (Semi FIT)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สารวจในกลุ่มนี้
มี จ านวนทั้งสิ้ น 1,378 ตัว อย่ าง เป็ น เพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 58.1 และร้อยละ 41.9
ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 47.2) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี
(ร้อยละ 27.4) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มนักวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด
(ร้ อยละ 29.9)จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี ขึ้นไปเป็นส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 71.7) มีรายได้น้อยกว่ า
40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 67.1) กิจกรรมที่เข้าร่วมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
การรั บ ประทานอาหารไทย การซื้ อสิ นค้ าและของที่ ระลึ ก การท่ องเที่ ยวทางทะเลและชายหาด
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย อยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 85.7) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป โดยมีความพอใจในเรื่อง
การใช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ (ร้ อ ยละ 86.3) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ (ร้ อ ยละ 85.8)
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 84.8) เป็นต้น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจน้อยและเห็นว่าควรต้องปรับปรุง ได้แก่ ห้องน้า
สาธารณะ และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
แก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
2.3 กลุม่ ทีใ่ ช้บริการบริษัทนาเที่ยว
ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ บ ริ ก าร
บริษัทนาเที่ยวที่สารวจมีจานวนทั้งสิ้น 2,054 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 60.6
และร้อยละ 39.4 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี จานวนสูงสุด (ร้อยละ 47.8) ประกอบอาชีพ
หลากหลาย โดยเป็ น กลุ่ ม วิ ช าชี พ (Professional) มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 27.8) จบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.3) มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วน
สู งสุ ด (ร้ อยละ 71.7) กิจ กรรมที่เ ข้า ร่ ว มสู งสุ ด 5 อันดับแรก ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยอยู่ ใ นระดั บ
พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 87.9) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป โดยมีความพอใจอย่างมาก
ในเกือบทุกรายการ เช่น มัคคุเทศก์ (ร้อยละ 88.3) การใช้บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 88.2) ประชาชน
(ร้อยละ 87.5) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 87.6) บริษัทนาเที่ยว (ร้อยละ 87.5)
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 86.8) เป็นต้น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ มีความพึงพอใจน้อยและเห็นว่าควรต้องปรับปรุง คือ ห้องน้า
สาธารณะ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
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ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ได้แก่ บริการสนามบิน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ นั้น พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอย่างมาก เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไว้
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ส่วนที่ 4.7
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะนโยบายการท่องเที่ยว
 พัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพในระดับโลกในด้าน บริการเชิงสุขภาพ
อาหาร ช็อปปิ้ง แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม
 พั ฒ นาความปลอดภั ย ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดยการบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
 น าเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ เข้ า มาพั ฒ นาเพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและรั ก ษา
ความปลอดภัย โดยเฉพาะตามด่านตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินต่าง ๆ
 พัฒนาบริการห้ องน้ าสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว โดยจัดทามาตรฐานห้ องน้าสาธารณะ
และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ / เจ้าของพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยว มีหน้าที่
จัดให้มีและรักษามาตรฐาน รวมทั้งกาหนดให้เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด
 การรณรงค์ ใ ห้ ผู้ ป ระกอบการด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด ให้ มี ห้ อ งน้ า
ที่ได้มาตรฐานสาหรับบริการลูกค้า
 ยกระดั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของรถโดยสารสาธารณะในเมื อ งท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ประเทศ
ทั้งในด้านเส้ น ทาง สภาพรถ มารยาทและความปลอดภัยในการขับรถ ราคาค่าโดยสาร
เป็นต้น โดยการบูรณาการความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และให้มีการจดทะเบียนรถ
โดยสารสาธารณะที่ให้บริการนักท่องเที่ยว
 จั ด ท า Application ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสามารถเรี ย กใช้ บ ริ ก ารรถโดยสารสาธารณะที่ ไ ด้
มาตรฐาน รวมทั้งให้สามารถร้องเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการ Rating ผู้ให้บริการ
 พั ฒ นาศู น ย์ ใ ห้ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว โดยการจั ด ท า Application และระบบสารสนเทศ
ที่ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ข้อมูลเตือนภัยต่าง ๆ และสามารถใช้ในการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
ระดับพื้นที่ได้โดยตรง
2. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการด้านการท่องเที่ยว 19 ด้าน
2.1 สนามบิน
 ควรปรับปรุงระบบ wifi ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่
 ควรเพิ่มร้านจาหน่ายอาหารให้มีความหลากหลายตามศาสนาต่าง ๆ
 ควรเพิ่มร้านจาหน่ ายสิ นค้า / ของที่ระลึกให้ มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ
สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
 ควรเพิ่มจานวนป้ายบอกทางต่าง ๆ ให้เห็นได้ชัดเจน และมีภาษาสาหรับนักท่องเที่ยว
ที่มีจานวนมาก เช่น จีน รัสเซีย ฯลฯ
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 ควรจัดมุมสาหรับให้นั่งพักผ่อนในช่วงรอขึ้นเครื่องบินเพื่มมากขึ้น
 ควรจัดฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศที่สาคัญเพิ่มเติมนอกจากภาษาอังกฤษ เช่น
ภาษาจี น อาหรั บ เป็ น ต้ น ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ต่ า ง ๆ หรื อ จ้ า งเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ใ ช้
ภาษาต่างประเทศ ในช่วงเทศกาล หรือ High season มาบริการ
 ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว โดยการใช้เครื่องอัตโนมัติต่าง ๆ
2.2 บริการตรวจคนเข้าเมือง
 ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วนความเป็นมิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใส
 ควรให้บริการด้วยความรวดเร็ว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่กลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit)
 ควรจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่สาคัญ ๆ เช่น ภาษาจีน เป็นต้น ให้กับเจ้าหน้าที่
เพิ่มเติม
2.3 รถโดยสารสาธารณะ
 ควรจัดทาแอปพลิเคชันสาหรับการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในแต่ละจังหวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหลัก
 ควรมีระบบ GPS ติดตั้งบนรถโดยสารสาธารณะทุกคันและทุกประเภท
 ควรจั ดฝึ กอบรมผู้ ให้ บ ริ การรถโดยสารสาธารณะทั้งคนขับรถและพนักงานบริการ
ประจารถให้รู้จักวิธีการให้บริการ รวมทั้งฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
 ให้ ทุ ก จั ง หวั ด กวดขั น ดู แ ลสภาพรถ รวมทั้ ง คนขั บ รถให้ อ ยู่ ใ นสภาพพร้ อ มใช้ ง าน
โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
 พัฒนากฎหมายใช้ Grab เป็นบริการที่ถูกกฎหมาย เพื่อพัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสาร
สร้างทางเลือกให้นักท่องเที่ยว
2.4 สถานพักแรม
 สถานพักแรมทุกแห่งโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวควรมีการให้บริการ wifi โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย
 ควรจัดฝึกอบรมพนักงานในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มเติม หรือภาษาที่เน้น
กลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
 ควรตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
2.5 ภัตตาคาร / ร้านอาหาร
 ภัตตาคาร / ร้านอาหารควรมีตราหรือมาตรฐานความสะอาดที่นักท่องเที่ยวยอมรับ
เพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการ
 ร้านอาหารทุกแห่งโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวควรมีการให้บริการ Free wifi
 วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหารควรจะต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพ
 ภัตตาคาร / ร้านอาหารทุกแห่งจะต้องติดป้ายแสดงราคาค่าอาหาร และไม่ควรคิด
ราคาสูงเกินความเป็นจริงกับนักท่องเที่ยว
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 สภาพภายในภัตตาคาร / ร้านอาหาร จะต้องมีความเป็นระเบียบสะอาดถูกสุขลักษณะ
 ควรจัดฝึกอบรมพนักงานในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพิ่มเติม และมีใจรัก
ในการให้บริการ (Service Mind)
2.6 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 เจ้าหน้าที่ควรให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์กับนักท่องเที่ยว รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
ในบางกรณีที่จาเป็น
 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มรูปแบบ
 ควรเพิ่มจานวนป้ายบอกทางไปศูนย์บริการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
 ควรจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพิ่มเติม
2.7 บริษัทนาเที่ยว
 ควรหาเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ ในการให้ บ ริ ก ารให้ ต รงตามความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ละประเทศ
 ควรให้บริการที่หลากหลาย เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้บริการที่เดียวครบ
 การบังคับใช้กฎหมาย กรณีบริษัทนาเที่ยวทาผิด พรบ.
2.8 ประชาชน
 ควรให้ การต้อนรั บ นั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยื อนด้ว ยมิตรไมตรีและให้ ความ
ช่วยเหลือในบางกรณีที่จาเป็น
 สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
การท่องเที่ยว (Hospitality Industry)
2.9 แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
 ควรมีการกาหนดช่วงเวลาใดควรให้ออกเรือช่วงเวลาใดไม่ควรออกเรือ
 ควรมีหน่วยกู้ภัยชายฝั่งที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมให้ความช่วยเหลื อกรณี
มีอุบัติเหตุทางทะเลในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ๆ
 ควรจากัดจานวนนักท่องเที่ยวในการขึ้นไปท่องเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ ไม่ให้มากเกินกว่า
ที่จะรองรับได้
2.10 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 ควรทาป้ายให้คาแนะนาในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
2.11 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
 ควรจัดระเบียบในการเข้าชมตามสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ
 ควรจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ให้สามารถอธิบายประวัติความเป็นมาของแต่ละสถานที่ได้
ถูกต้อง
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2.12 ห้องนาสาธารณะ
 ควรให้ ทุกจั งหวัด จั ดการให้ ห้ องน้าสาธารณะเป็นวาระของจังหวัดในการปรับปรุง
พัฒนาให้ได้มาตรฐาน
 ให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บค่าบริการห้องน้า เพื่อสามารถบริหารจัดการค่าน้า ค่าไฟ
ค่าทาความสะอาดได้
2.13 มัคคุเทศก์
 ควรพัฒนาและเพิ่มจานวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ๆ ให้มีความรู้
เกี่ยวกับท้องถิ่น รวมทั้งฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่จาเป็น
2.14 กิจกรรมผจญภัย
 ควรมีระบบควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
2.15 บริการเชิงสุขภาพ
 สถานบริการต้องติดป้ายบอกว่าบุคคลใดไม่สามารถทาการนวดได้
 พนักงานให้บริการทุกคนจะต้องมีความรู้ในด้านการให้บริการอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้
ผู้ใช้บริการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
 สภาพภายในสถานบริ ก ารรวมตั้ ง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ จะต้ อ งได้ ม าตรฐาน
ถูกสุขลักษณะ
 สถานบริการทุกแห่งควรมีบริการ wifi ให้กับนักท่องเที่ยว
2.16 การท่องเที่ยวเชิงกีฬา / นันทนาการ
 ควรประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าประเทศไทยมีกีฬาประเภทอะไรบ้าง
ที่น่าสนใจ มีสถานบริการกีฬาอะไรที่น่าสนใจ หรือทา Directory สถานบริการกีฬา
2.17 การซือสินค้าและของที่ระลึก
 ควรพัฒนาระบบการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือให้กับทุกร้านค้า เพื่อลดการใช้เงินสด
 ควรมีการควบคุมราคาไม่ให้ขายแพงเกินไป
 มีระบบร้องเรียนการถูกเอารัดเอาเปรียบจากร้านค้า
2.18 ความปลอดภัย
 ควรทาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือเมื่อประสบอันตราย
 สร้างความรู้ความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้าไปสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจ
เกิดอันตราย
2.19 แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว
 ควรปรั บ ปรุ ง แอปพลิ เ คชั น ให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น อยู่ เ สมอ รวมทั้ ง พั ฒ นาให้ ส อดคล้ อ ง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว
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บทที่ 5
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
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บทที่ 5
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ภาพรวมประเทศไทย
ส่วนที่ 1 ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ประจาปี พ.ศ.2561 แบ่งพื้นที่สารวจออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) จังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในล าดั บ ที่ 1-10 (ตามข้ อ มู ล นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ปี 2559 จ าแนกตามจั ง หวั ด ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง
ภูเก็ต สงขลา กาญจนบุรี ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช สารวจจังหวัดละไม่น้อยกว่า 300 ราย
และ (2) แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส จานวน 24 เมือง (ตามข้อมูล
นักท่องเที่ยวชาวไทยปี 2559 จาแนกตามจังหวัด ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
ได้ แ ก่ ราชบุ รี สมุ ท รสงคราม จั น ทบุ รี ตราด เพชรบู ร ณ์ ล าปาง น่ า น เลย บุ รี รั ม ย์ ชุ ม พร
นครศรีธรรมราช ตรัง สุพรรณบุรี นครปฐม สระแก้ว ระยอง ลาพูน แพร่ พิษณุโลก ชัยภูมิ สุรินทร์
ระนอง พัทลุง และสตูล สารวจจังหวัดละไม่น้อยกว่า 300 ราย โดยดาเนินการสารวจระหว่างเดือน
เมษายน ถึ ง เดื อ นกั น ยายน 2561 สามารถเก็ บ รวบรวมตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยได้ ทั้ ง สิ้ น
จานวน 10,224 ราย ผลการสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ผลการสารวจตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 10,224 ราย พบว่า ในภาพรวม เป็นเพศหญิง
มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 61.6 ต่อ ร้อยละ 38.4) มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 36.4)
มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 52.0) มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงาน
เอกชน มากที่สุด (ร้อยละ 28.4) มีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000-30,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ
34.9) และพานักอาศัยอยู่ในภาคกลางมากที่สุด (ร้อยละ 25.0) (แผนภูมิที่ 5-1 ถึง 5-6 ) แสดงให้เห็น
ว่ากลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยรวมเป็นกลุ่มที่มีการศึกษา
ดี อยู่ในวัยทางาน ฐานะการเงินอยู่ในระดับต้นถึงปานกลาง
แผนภูมิที่ 5-1 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามเพศ
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามเพศ
100.0%

38.4%

61.6%

0.0%

ชาย
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หญิง
หน้าที่ 5-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 5-2 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามอายุ
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามอายุ
20.8%

อายุ 15 – 24 ปี

36.4%

อายุ 25 – 34 ปี
26.1%

อายุ 35 – 44 ปี
11.8%

อายุ 45 – 54 ปี
3.7%

อายุ 55 – 64 ปี

1.1%

อายุ 65 ปี ขึ้นไป
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

แผนภูมิที่ 5-3 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามอาชีพ
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามอาชีพ
13.4%

เจ้าของธุรกิจ
ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ

12.1%

ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ

11.8%

28.4%

ลูกจ้าง/พนักงานภาคเอกชน
8.4%

แม่บ้าน-ว่างงาน/เกษตรกร

15.5%

นักเรียน/นักศึกษา
0.8%

เกษียณ

8.9%

ผู้ประกอบการอิสระ เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป…
0.7%

อื่น ๆ
0.0%
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หน้าที่ 5-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 5-4 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามระดับการศึกษา
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามระดับการศึกษา
6.4%

สูงกว่าปริญญาตรี

52.0%

ปริญญาตรี
41.6%

ต่ากว่าปริญญาตรี
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

แผนภูมิที่ 5-5 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
14.2%

ไม่มีรายได้
7.5%

ต่ากว่า 10,000 บาท

20.0%

10,001-15,000 บาท

34.9%

15,001-30,000 บาท
15.4%

30,001-45,000 บาท
4.5%

45,001-60,000 บาท
60,001-75,000 บาท

0.9%

75,001-90,000 บาท

0.9%

มากกว่า 90,000 บาท

1.7%
0.0%
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หน้าที่ 5-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 5-6 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามภูมิภาคที่เป็นถิ่นพานักอาศัย
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามภูมิภาคที่เป็นถิ่นพานักอาศัย
14.0%

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

25.0%

ภาคกลาง

21.3%

ภาคใต้
14.7%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

12.2%

ภาคตะวันออก

10.2%

ภาคเหนือ
2.6%

ภาคตะวันตก
0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

2. ปัจจัยและแรงผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
2.1 พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว
1) ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวและวันพักเฉลี่ยต่อครั้ง
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
เฉลี่ยปีละ 5.72 ครั้ง ซึ่งมีถึงร้อยละ 72.9 ที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ปีละ 3 ครั้งขึ้นไป
โดยมีวันพักเฉลี่ยครั้งละ 2.98 วัน ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.8) จะมีวันพักไม่เกิน 5 วัน เนื่องจาก
มีข้อจากัดในการลาหยุดงาน เพราะส่วนใหญ่ยังทางานอยู่ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ชาวไทย เกือบ 3 ใน 4 ของนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
(แผนภูมทิ ี่ 5-7 และ 5-8)
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หน้าที่ 5-4

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภู มิ ที่ 5-7 ร้ อ ยละของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จ าแนกตามจ านวนครั้ ง ต่ อ ปี ข องการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวต่างจังหวัด (ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560)
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามจานวนครั้งต่อปีของการเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างจังหวัด
เฉลี่ย 5.72 ครั้ง

8.5%

1 ครั้ง

18.6%

2 ครั้ง

72.9%

3 ครั้งขึ้นไป
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

แผนภู มิ ที่ 5-8 ร้ อ ยละของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จ าแนกตามจ านวนวั น พั ก เฉลี่ ย ต่ อ ครั้ ง เมื่ อ ไป
ท่องเที่ยวต่างจังหวัด (ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560)
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามจานวนวันพักเฉลี่ยต่อครั้งเมื่อไป
ท่องเที่ยวต่างจังหวัด
94.8%

1-5 วัน

เฉลี่ย 2.98 วัน

4.4%

6-10 วัน

0.3%

11-15 วัน

40.0%

มากกว่า 15 วัน
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2) จานวนจังหวัดที่เดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางท่ องเที่ยวจังหวัดเดียว
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 74.3) นอกนั้นเดินทางท่องเที่ยวหลายจังหวัด โดยมีทั้งเดินทางท่องเที่ยว
2 จั งหวัด และ 3 จั งหวัด ขึ้น ไป (ร้ อยละ 17.6 และ ร้อยละ 7.8 ตามล าดับ) และมีวันพักเฉลี่ ย
2.47 วัน (แผนภูมทิ ี่ 5-9)
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หน้าที่ 5-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 5-9 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามจานวนจังหวัดที่วางแผนจะท่องเที่ยว
และ จานวนวันพักเฉลี่ย
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามจานวนจังหวัดที่วางแผนจะท่องเที่ยว
และ จานวนวันพักเฉลี่ย
74.3%

1 จังหวัด
17.6%

2 จังหวัด

เฉลี่ย 2.47 วัน

7.8%

3 จังหวัดขึ้นไป
0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

2.2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่า งนักท่องเที่ยวชาวไทย มีวัตถุประสงค์ หลักในการเดิน ทาง
ครั้งนี้เพื่อพักผ่อนในวันหยุดเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.0) สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในขณะที่วัตถุประสงค์หลักลาดับรองลงมา ได้แก่ การเยี่ยมเยียนเพื่อน/ญาติ (ร้อยละ 6.1) การเข้า
ร่วมประชุม/การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล/การประชุมสัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้า (ร้อยละ 3.8)
การนั่งสมาธิ/ทาบุญ (ร้อยละ 3.6) และการติดต่อธุรกิจ (ร้อยละ 2.4) (แผนภูมทิ ี่ 5-10)
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หน้าที่ 5-6

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมทิ ี่ 5-10 ร้ อยละของนั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวไทย จ าแนกตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการเดิ น ทาง
มาจังหวัดที่ท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์หลัก
80.0%

พักผ่อนในวันหยุด
เยี่ยมเพื่อน / ญาติ

6.1%

เพื่อเข้าร่วมประชุม/การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล/การ
ประชุมสัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้า

3.8%

การนั่งสมาธิ/ ทาบุญ

3.6%

ติดต่อธุรกิจ

2.4%

การซื้อสินค้า/ของที่ระลึก

0.7%

ดื่มน้าผึ้งพระจันทร์

0.6%

การแข่งขันกีฬา/การเล่นกีฬา

0.5%

การรักษาทางการแพทย์/การรักษาสุขภาพ

0.2%

อื่นๆ

0.0%

2.1%

100.0%

2.3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกจังหวัดในการเดินทางท่องเที่ยวในภาพรวม
ปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกจังหวัดในการเดินทาง
ท่องเที่ยวมากที่สุด คือ แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนั้น (ร้อยละ 86.2) โดยมีปัจจัย
ลาดับรองลงมา ได้แก่ ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว (ร้อยละ 29.6) การซื้อสินค้า/ของที่ ร ะลึ ก
(ร้อยละ 26.4) อาหารท้องถิ่น (ร้อยละ 24.2) ระยะทาง (ร้อยละ 17.8) วัฒนธรรมท้องถิ่น (ร้อยละ 17.2)
ในขณะที่ ปั จ จั ย ด้ า นการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทย แคมเปญ 12 เมื อ งต้ อ งห้ า ม...พลาด
+ พลัส/การท่องเที่ยวเมื องรอง และการลดหย่อนภาษี เป็นปัจจัยเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 6.3, 0.8
และ 0.2 ตามลาดับ) (แผนภูมิที่ 5-11)
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญกับแหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว
สาคัญๆ ในการดูแลรักษาสภาพแหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว ให้มีสภาพสวยงามสมบูรณ์ รวมทั้ง
ปรับปรุงพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น ห้องน้าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ
เป็ น ต้น ให้ มีความสะดวกในการใช้บ ริ การ รวมทั้งควรเน้นด้านความปลอดภัย ในพื้นที่ เ พื่อ สร้ า ง
ความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
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บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-7

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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แผนภูมิ ที่ 5-11 ร้ อยละของนั กท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามปัจจัยส าคัญส าหรับประกอบการ
ตัดสินใจเลือกจังหวัดในการเดินทางท่องเที่ยว
ปัจจัยสาคัญสาหรับประกอบการตัดสินใจเลือกจังหวัดในการเดินทางท่องเที่ยว

86.2%

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว

29.6%

ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว

26.4%

การซื้อสินค้า/ของที่ระลึก

24.2%

อาหารท้องถิ่น

ระยะทาง

17.8%

วัฒนธรรมท้องถิ่น

17.2%

10.7%

ความปลอดภัย
การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

6.3%

การท่องเที่ยวในยามค่าคืน

5.1%

กิจกรรมผจญภัย

4.5%

ความปลอดภัย

3.6%

เพื่อเข้าร่วมประชุม/การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล/การประชุมสัมมนา/การ
ร่วมงานแสดงสินค้า

2.8%

แรงจูงใจจากภาพยนตร์และการโฆษณา

1.7%

การเล่นกีฬา/การแข่งขันกีฬา

1.5%

ใช้บริการทางการแพทย์/บริการสุขภาพ/รักษาฟื้นฟูสุขภาพ

0.9%

แคมเปญ 12 เมือง ต้องห้ามพลาด+พลัส /ท่องเที่ยวเมืองรอง

0.8%

การลดหย่อนภาษี

0.2%

ช่วงเทศกาล/งานประเพณี

0.0%

อื่นๆ

1.4%

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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2.4 สื่อที่ใช้หาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
2.4.1 ประเภทสื่อที่ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในภาพรวม พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจากหลากหลายสื่อ โดยส่วนใหญ่
ทราบจากสื่อบุค คล คือ จากการบอกเล่า/แนะน าของเพื่อน มากที่สุด (ร้ อยละ 56.8) อัน ดับ
รองลงมาคื อ เว็ บ ไซต์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว/สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (ร้ อ ยละ 39.6) สอดคล้ อ ง
กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในขณะที่สื่อวิทยุ มีบทบาทค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 0.4) (แผนภูมทิ ี่ 5-12)
แต่ทั้งนี้ ทุก ๆ สื่อยังมีความสาคัญอยู่ เนื่องจาก การรับรู้สื่อของแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ ระดับการศึกษา เป็นต้น ดังนั้น ในการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
จึงยังไม่ควรตัดสื่อประเภทหนึ่งประเภทใดออกไป
แผนภู มิ ที่ 5-12 ร้ อ ยละของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จ าแนกตามสื่ อ ที่ ท าให้ ท ราบข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้
สื่อที่ทาให้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้
56.8%

จากการบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน
39.6%

เว็บไซต์ด้านการท่องเทีย่ ว/สื่อสังคมออนไลน์
เว็บไซต์ ททท (www.thai.tourismthailand.org)

7.8%

ป้ายโฆษณา

6.3%

สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

5.4%

โทรทัศน์

5.2%

การรับคาแนะนาจากพนักงานในสถานพักแรม ร้านอาหาร
คนขับรถ และอื่นๆ

4.5%

บริษัทนาเที่ยว / เคาเตอร์ตัวแทนจาหน่าย

1.2%

วิทยุ

0.4%
3.7%

อื่นๆ

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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2.4.2 การใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
ในภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี ก ารใช้ แ อปพลิ เ คชั น ต่ า ง ๆ
ในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประกอบด้ว ย 3 กลุ่มหลัก ได้แ ก่ (1) กลุ่มแอปพลิ เ คชั น
ให้บริการข้อมูลต่าง ๆ โดยเน้นการใช้ Facebook, Line, Skype และ What app มากที่สุด (ร้อยละ
43.5) รองลงมาเป็ น แอปพลิ เ คชั น ของการท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ร้อยละ 10.8) ในขณะที่
แอปพลิเคชัน http://thailandtourismdirectory.go.th ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีใช้
เพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 1.7) (2) กลุ่มแอปพลิเคชันสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการเดินทาง ได้แก่
Google (Map Earth Scholar) และ www.pantip.com (ร้อยละ 40.2) และ (3) กลุ่มแอปพลิเคชัน
เกี่ยวกับการจองตั๋ว ซึ่งยังมีการใช้น้อยอยู่ ได้แก่ แอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับการจองสถานที่พักแรม (ร้อยละ
10.2) เช่น Agoda, Booking.com, Hostel World, Expedia, Hotel.com, Hotel Club, Trivago,
Traveloka เป็นต้น และแอปพลิเคชันเกี่ยวกับบริการขนส่งโดยสาร (ร้อยละ 2.9) เช่น Sky scanner,
Tripadvisor, Lonely planet, Rent car, Nok Air, Air Asia, lion Air, Vietjet Air, Thai Mobile,
Thai Smile Airways, Bangkok Airways เป็นต้น (แผนภูมทิ ี่ 5-13)
แผนภู มิ ที่ 5-13 ร้ อ ยละของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จ าแนกตามการใช้ แ อปพลิ เ คชั น เกี่ ย วกั บ
การท่องเที่ยว
1. กลุ่มแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ

1.1 แอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

10.8%

1.2 แอปพลิเคชันของตารวจท่องเที่ยว

1.4%

1.3 แอปพลิเคชัน https://thailandtourismdirectory.go.th
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.7%

1.4 แอปพลิเคชันสภาพอากาศของสถานที่ท่องเที่ยวในไทย

2.5%

1.5 แอปพลิเคชันเกี่ยวกับสถานที่ สถานการณ์ กิจกรรมท่องเที่ยว

3.3%

2. กลุ่ม
แอปพลิเค
ชันสิ่ง
อานวย
ความ
สะดวก
สาหรับ
3.กลุ่มแอปพลิเคชัน การ
4. อื่นๆ เกี่ยวกับการจองตั๋ว เดินทาง

1.6 Facebook, Line, Skype, What app

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

43.5%

(Google (เช่น Map, Earth, Scholar) www.pantip.com)
3.1 แอปพลิเคชันเกี่ยวกับจองสถานที่พักแรม

40.2%
10.2%

3.2 เแอปพลิเคชันเกี่ยวกับบริการขนส่งโดยสาร

2.9%

อื่นๆ

0.7%
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3. วิธีการจัดการเดินทางท่องเที่ยว
3.1 ลักษณะการจัดการเดินทาง
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.4) จัดการ
เดินทางด้วยตนเอง มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 1.2) ที่จัดการเดินทางโดยบริษัทนาเที่ยว ในขณะที่
บางส่วน (ร้อยละ 2.3) จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบางส่วนจากบริษัทนาเที่ยว โดยทั้ง
นักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรมีสัดส่วนสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับภาพรวม (แผนภูมทิ ี่ 5-14)
แผนภูมิที่ 5-14 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามลักษณะการเดินทาง
96.4%

จัดการเดินทางด้วยตนเอง
จัดการเดินทางด้วยตนเองและบางส่วนจัดการ
ผ่านบริษัททัวร์

2.3%

จัดการเดินทางโดยบริษัททัวร์

1.2%

0.0%

50.0%

100.0%

ซึ่งในกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง จะซื้อบริการด้านการท่องเที่ยวทางออนไลน์
มากที่สุด (ร้อยละ 74.8) ประกอบด้วย เป็นค่าสถานที่พักแรมมากที่สุด (ร้อยละ 98.6) รองลงมาเป็น
ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ (ร้อยละ 13.3) และค่าเข้าชม/ค่าเข้ าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 4.2)
(แผนภูมทิ ี่ 5-15)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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แผนภู มิ ที่ 5-15 ร้ อ ยละของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ จั ด การเดิ น ทางเองจ าแนกตามช่ อ งทาง
การซื้อบริการด้านการท่องเที่ยว
ช่องทางการซื้อบริการด้านการท่องเที่ยว
74.8%

1.การซื้อบริการทางออนไลน์

98.6%

ค่าสถานที่พักแรม
13.3%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ
ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม

4.2%

2.การซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย

5.9%
20.7%

ค่าสถานที่พักแรม

59.5%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ
30.8%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม
3.การซื้อผ่านช่องทางจาหน่ายอื่นๆ เช่น เพื่อน ญาติ
ติดต่อบริษัทด้วยตนเอง (walk in) เป็นต้น

19.3%
94.3%

ค่าสถานที่พักแรม
18.3%

ค่าโดยสารเดินทางภายในประเทศ

10.8%

ค่าเข้าชม/ค่าเข้าร่วมกิจกรรม
0.0%

68.0%

3.2 พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ในภาพรวมพาหนะที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยใช้ ใ นการเดิ น ทาง
มีหลากหลายทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้า โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะเป็นส่วนใหญ่
(ร้อยละ 76.8 ) มีการใช้รถโดยสารประจาทางสาธารณะในสัดส่วนที่น้อย (ร้อยละ 2.6) ในขณะที่มีถึง
ร้อยละ 5.3 ที่เดินทางโดยเครื่องบิน จากการที่มีสายการบินต้นทุนต่าให้บริการหลายสายการบิน
อีกทั้ง ราคาค่าเดินทางทางอากาศไม่สูงจนเกินไป นอกจากนี้มีบางส่วน (ร้อยละ 5.9) ใช้บริการรถเช่า
(รถตู้/รถเก๋ง) ในการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจาก นักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนที่เดินทางโดยเครื่องบิน
หรือรถไฟแล้ว จะใช้บริการรถเช่าเพื่อเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดนั้น ๆ (แผนภูมิที่ 5-16)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 5-16 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
76.8%

รถส่วนตัว
รถเช่า (รถตู้ รถเก๋ง)

5.9%

เครื่องบิน

5.3%

รถบัส/รถโดยสารไม่ประจาทาง

4.2%

รถไฟ

3.1%

รถโดยสารประจาทาง

2.6%

รถจักรยานยนต์

1.8%

รถรับจ้าง/แท็กซี่

0.2%

เรือ

0.1%

อื่นๆ

0.2%

0.0%

100.0%

3.3 จานวน/ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีทั้งที่เดินทางมาคนเดียว (ร้อยละ
4.3) และเป็ น หมู่ ค ณะ (ร้ อ ยละ 95.7) มี จ านวนผู้ ร่ ว มเดิ น ทางเป็ น หมู่ ค ณะเฉลี่ ย 27.56 คน
โดยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.4) มากับครอบครัว/ญาติ/เพื่อน มีจานวนผู้ร่วมเดินทางของครอบครัว/
ญาติ/เพื่อนเฉลี่ย 4.39 คน ส่วนที่เหลือเดินทางมาเป็นหมู่ประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นการเดินทางมากับ
กลุ่มองค์กรเดียวกัน/บริษัทเดียวกัน มากับคณะบริษัทนาเที่ยว มากับสถาบันการศึกษา มากับคณะ
ทาบุญ และอื่น ๆ (ร้อยละ 5.0, 3.1, 1.6, 1.3 และ 0.3 ตามลาดับ) (แผนภูมทิ ี่ 5-17)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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แผนภูมิที่ 5-17 ร้อยละของนั กท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามประเภทผู้ร่ว มเดินทางและจ านวน
ผู้ร่วมเดินทางโดยเฉลี่ย
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามประเภทผู้ร่วมเดินทาง
และจานวนผู้ร่วมเดินทางโดยเฉลี่ย
ครอบครัว/ญาติ/เพือ
่ น

84.4%

5.0%
มากับกลุม
่ องค์กร
เดียวกัน/บริษัทเดียวกัน
มาคนเดียว,
4.3%

เป็ นหมูค
่ ณะ,
95.7%

มากับคณะทัวร์

3.1%

มากับทาง
1.6%
สถาบันการศึกษาทีเ่ รียน
คณะทาบุญ
อืน
่ ๆ

เฉลี่ยของผู้ร่วมเดินทาง
ของหมู่คณะ 27.56 คน

1.3%

0.3%

เฉลี่ยของผู้ร่วมเดินทาง
ของครอบครัว/ญาติ/เพื่อน 4.39
คน

4. การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งนี้
4.1 การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย
โดยกิจ กรรมหลัก 3 ประเภทแรกที่เ ข้า ร่ วม ได้แ ก่ การรั บประทานอาหารไทย การท่องเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ 82.0, 66.9 และ 66.0 ตามลาดับ)
สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สาหรับ กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าร่วม
และมีความส าคัญรองลงมา ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
และการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น (ร้อยละ 58.6, 34.1 และ 20.0 ตามลาดับ) ในขณะที่การเข้า
ร่ ว มกิ จ กรรมการใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย มี เ พี ย งส่ ว นน้ อ ย (ร้ อ ยละ 8.0) ซึ่ ง แตกต่ า ง
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (แผนภูมทิ ี่ 5-18)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-14

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 5-18 ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัด
ที่ท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
82.0%

การรับประทานอาหารไทย
การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

66.9%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

66.0%
58.6%

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
34.1%

การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
20.0%

การเรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น

13.7%

กิจกรรมผจญภัย

10.4%

งานเทศกาลประเพณีระดับชาติ/ท้องถิ่น

8.0%

การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
การใช้ชีวิตยามค่าคืน

4.9%

การใช้บริการสวนสนุก/สถานบันเทิง

3.4%

การเล่นกีฬา

2.8%

การดาน้า

1.7%

การเข้ารักษาทางการแพทย์

1.7%

การเรียนทาอาหารไทย

0.5%

การเล่นกอล์ฟ

0.5%

การชมมวยไทย

0.2%

อื่นๆ (เช่น คอนเสิร์ต)

1.8%

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

100.0%
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4.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
ในภาพรวมการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยอยู่ที่คนละ 2,577.83 บาท (แผนภูมทิ ี่ 5-19)
แผนภูมิที่ 5-19 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อคนที่เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉลี่ย
3,000.00 บาท/คน/ทริป

2,577.83

บาท/คน/ทริป

2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00

5. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติความพึงพอใจ ความคาดหวัง และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
การประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ
(1) ความพึงพอใจ น้อยมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
(2) ความพึงพอใจ น้อย
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
(3) ความพึงพอใจ ปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
(4) ความพึงพอใจ มาก
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ
(5) ความพึงพอใจอย่างมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ร้อยละ

20.0 - 36.0
36.1 – 52.0
52.1 – 68.0
68.1 – 84.0
84.1 – 100.0

5.1 ภาพรวมความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
5.1.1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวไทย
โดยรวม
ในภาพรวมกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.2) และ
สูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 84.1) ก่อนใช้บริการ จาก 18 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยว
ที่ประเมิน พบว่า กลุ่มตัวอย่ างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก
7 ประเด็ น และทุ ก ประเด็ น มี ค วามพึ ง พอใจสู ง กว่ า ความคาดหวั ง ได้ แ ก่ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ มีความพึงพอใจสูงสุด (ร้อยละ 86.9) รองลงมา ประชาชน แหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยวเชิ งนิเวศ แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-16

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
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ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือหรือแทบเล็ต บริษัทนาเที่ยวและสถานที่พักแรม (ร้อยละ 86.0, 85.8, 85.5,
85.5, 85.0 และ 84.3 ตามลาดับ)
สาหรับอีก 12 ประเด็น ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก โดยประเด็นที่มี
ความพึงพอใจต่าสุด คือ ห้องน้าสาธารณะ และต่ากว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 76.2 ต่อ ร้อยละ 78.1
ตามลาดับ) สอดคล้องกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีความพึงพอใจต่อห้องน้า
สาธารณะต่าสุด รองลงมา ได้แก่ บริการรถโดยสารสาธารณะ กิจกรรมผจญภัย บริการเชิงสุขภาพ
และศู น ย์ บ ริ การข้อมูล นั กท่องเที่ย ว เป็นต้น (ร้อยละ 77.7, 78.8, 79.0, และ 80.1 ตามล าดับ)
(แผนภูมทิ ี่ 5-20)
แผนภูมิที่ 5-20 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามบริการ
ด้านการท่องเที่ยว
ความคาดหวัง/ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามบริการด้านการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

86.2%
84.1%
86.9%
83.3%
86.0%
83.1%
85.8%
78.5%

ความพึงพอใจโดยรวม
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด

85.5%
80.6%
85.5%
83.8%
85.0%
84.7%
84.3%
82.8%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
บริษัทนาเที่ยว
สถานที่พักแรม

82.1%
80.8%
81.7%
79.3%
81.3%
79.0%
80.6%
87.0%
80.5%
81.1%
80.4%
77.7%
80.1%
80.7%
79.0%
78.4%
78.8%
77.8%
77.7%
79.4%
76.2%
78.1%

ความปลอดภัย
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ร้านขายสินค้า/ของที่ระลึก
มัคคุเทศก์
สนามบิน
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/ นันทนาการ
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
บริการเชิงสุขภาพ
กิจกรรมผจญภัย
รถโดยสารสาธารณะ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%
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5.1.2 ความพึงพอใจในการบริการด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
1) บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประชาชน แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ และแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย
มีความพึงพอใจโดยรวมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ
86.9) และสู งกว่าความคาดหวัง (ร้ อยละ 83.3) โดยปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยพึงพอใจ
อย่างมาก ได้แก่ ความสวยงาม ความปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าถึง ในขณะที่ประเด็นด้าน
บริการ wifi/Internet ควรจะต้องมีการปรับปรุงเนื่องจากมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (แผนภูมิที่ 5-21)
แผนภูมิที่ 5-21 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
ความพึงพอใจ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ความคาดหวัง
86.9%

ความพึงพอใจโดยรวม

83.3%
87.0%

ความสวยงาม

83.1%
85.6%

ความปลอดภัย

82.7%
85.4%

ความสะดวกในการเข้าถึง

82.2%
81.3%

การบริการ wifi / internet

78.1%

0.0%

68.0%

(2) ประชาชน กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวม
ต่อประชาชนอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.0) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 83.1)
โดยปั จ จั ย ที่ทาให้ นั กท่องเที่ย วชาวไทยพึงพอใจอย่างมาก ได้แก่ การเป็นเจ้าบ้านที่ดี และความ
เป็นมิตร (แผนภูมิที่ 5-22)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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แผนภูมิที่ 5-22 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อประชาชน
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อประชาชน
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
86.0%

ความพึงพอใจโดยรวม

83.1%
85.4%

การเป็นเจ้าบ้านที่ดี

82.9%
85.3%

ความเป็นมิตร

82.9%

0.0%

68.0%

(3) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวไทยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก
(ร้อยละ 85.8) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 78.5) โดยปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยพึง
พอใจอย่างมาก ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง ความปลอดภัย และความสวยงาม ในขณะที่ประเด็น
ด้านบริการ wifi/Internet ควรจะต้องมีการปรับปรุง เนื่องจากมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (แผนภูมิที่
5-23)
แผนภูมิที่ 5-23 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

85.8%
78.5%

ความสะดวกในการเข้าถึง

85.5%
81.1%

ความปลอดภัย

85.2%
79.0%

ความสวยงาม

84.6%
77.7%

การบริการ wifi / internet

72.9%

0.0%
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

81.5%

68.0%
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(4) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ
โดยรวมต่ อ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 85.5) และสู ง กว่ า
ความคาดหวั ง (ร้ อยละ 80.6) โดยปั จ จัยที่ทาให้ นั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวไทยพึง พอใจอย่ างมาก ได้ แ ก่
ความสวยงาม ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง และความปลอดภั ย ในขณะที่ ป ระเด็ น ด้ า นบริ ก าร
wifi/Internet ควรจะต้องมีการปรับปรุง เนื่องจากมีความพึงพอใจน้อยที่สุด (แผนภูมิที่ 5-24)
แผนภูมิที่ 5-24 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
ความพึงพอใจโดยรวม

85.5%
80.6%

ความสวยงาม

85.3%
80.5%

ความสะดวกในการเข้าถึง

84.3%
79.9%

ความปลอดภัย

84.3%
79.8%
79.6%
75.3%

การบริการ wifi / internet

0.0%

68.0%

(5) แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย
มีความพึงพอใจโดยรวมต่อแอปพลิคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ
85.5) และสู งกว่าความคาดหวัง (ร้ อยละ 83.8) โดยปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยพึงพอใจ
อย่างมาก ได้แก่ ความสะดวกในการค้นหา การใช้ประโยชน์ของข้อมูล และความน่าเชื่อถือของข้อมูล
(แผนภูมิที่ 5-25)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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แผนภูมิที่ 5-25 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ แอปพลิเคชัน
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

85.5%
83.8%

ความสะดวกในการค้นหา

85.4%
83.9%

การใช้ประโยชน์ของข้อมูล

85.3%
83.7%

ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล

84.5%
83.3%

0.0%

68.0%

2) บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
ห้ อ งน้ าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ กิ จ กรรมผจญภั ย บริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ และศู น ย์ บ ริ ก าร
ข้อมูลนักท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ห้องน้าสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึง พอใจ
โดยรวมต่อบริการห้องน้าสาธารณะอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 76.2) และต่ากว่าความคาดหวัง
(ร้อยละ 78.1) โดยสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ความสะอาด ความพร้อมในการให้บริการ และความสะดวก
ในการเข้าถึง (แผนภูมิที่ 5-26)
แผนภูมิที่ 5-26 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อห้องน้าสาธารณะ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อห้องน้าสาธารณะ

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

76.2%
78.1%

ความสะดวกในการเข้าถึง

76.2%
78.2%

ความพร้อมในการให้บริการ

76.1%
77.8%

ความสะอาด

75.0%
77.5%

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

68.0%
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(2) รถโดยสารสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ
โดยรวมต่ อ บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก (ร้ อ ยละ 77.7) และต่ ากว่ า
ความคาดหวัง (ร้ อยละ 79.4) โดยสิ่ งที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ความสะอาดและความสะดวกสบาย
ความเหมาะสมของอั ต ราค่ า บริ ก าร ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง
และความปลอดภัย (แผนภูมิที่ 5-27)
แผนภูมิ ที่ 5-27 ระดับ ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ รถโดยสาร
สาธารณะ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อรถโดยสารสาธารณะ

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

77.7%
79.4%

ความปลอดภัย

77.9%
79.2%

ความสะดวกในการเข้าถึง
บริการ

77.8%
79.2%

ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ

77.2%
79.5%

ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ

76.8%
78.9%

ความสะอาดและความ
สะดวกสบาย

76.2%
78.8%

0.0%

68.0%

(3) กิจ กรรมผจญภัย กลุ่ มตัว อย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อกิจ กรรมผจญภัย อยู่ ในระดับ พึง พอใจมาก (ร้อยละ 78.8) และสู งกว่าความคาดหวั ง
(ร้ อ ยละ 77.8) โดยสิ่ ง ที่ เ ป็ น จุ ดอ่ อ น ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บริ ก าร ความเหมาะสมของ
อั ต ราค่ า บริ ก าร การใช้ ภ าษาในการสื่ อ สาร ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ความน่ า ตื่ น เต้ น เร้ า ใจ
และความปลอดภัย (แผนภูมิที่ 5-28)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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แผนภูมิที่ 5-28 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อกิจกรรมผจญภัย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อกิจกรรมผจญภัย

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

78.8%
77.8%

ความสะดวกในการเข้าถึง

78.2%
78.9%

ความน่าตื่นเต้น เร้าใจ

78.2%
78.1%

ความปลอดภัย

78.2%
78.7%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

77.9%
76.3%

ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ

77.7%
76.9%

ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ

77.7%
77.1%

0.0%

68.0%

(4) บริการเชิงสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อบริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 79.0)
และสู งกว่าความคาดหวัง (ร้ อยละ 78.4) โดยสิ่ งที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง
การบริการ wifi/Internet ความหลากหลาย ความถูกสุขลักษณะ อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
สภาพภายในสถานบริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการ และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
(แผนภูมิที่ 5-29)
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แผนภูมิที่ 5-29 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อบริการเชิงสุขภาพ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ต่อบริการเชิงสุขภาพ
79.0%
78.4%
78.0%
78.3%
77.8%
77.0%
77.8%
77.5%
77.8%
77.5%
77.7%
78.4%
77.3%
77.8%
77.1%
77.0%
77.0%
77.6%

ความพึงพอใจโดยรวม
ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
สภาพภายในสถานบริการ
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ถูกสุขลักษณะ
ความหลากหลาย
การบริการ wifi / internet
ความสะดวกในการเข้าถึง

0.0%

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

68.0%

(5) ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล นั ก ท่ อ งเที่ ย ว กลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
มีความพึงพอใจโดยรวมต่อศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 80.1)
และต่ากว่าความคาดหวัง (ร้ อยละ 80.7) โดยสิ่ งที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง
ประสิทธิภาพในการให้บริการ และการให้ความช่วยเหลือ (แผนภูมทิ ี่ 5-30)
แผนภูมิที่ 5-30 ระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่ม ตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
คาดหวังและความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
ต่อศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

80.1%
80.7%

การให้ความช่วยเหลือ

79.3%
80.4%

ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ

78.7%
79.7%

ความสะดวกในการ
เข้าถึง

78.7%
79.7%

0.0%
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68.0%
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6. การประสบปัญหาต่าง ๆ
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 98.3) ไม่ได้ประสบปัญหา
เกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์/การฉ้อโกง/การเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการ/การซื้อสินค้า/ซื้อบริการ
จากผู้ประกอบการ มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 1.7) ที่ประสบปัญหา (แผนภูมิที่ 5-31)
แผนภูมทิ ี่ 5-31 ร้ อ ยละของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จาแนกตามการประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
ค ว า ม ไ ม่ ซื ่ อ สั ต ย์ / การฉ้อโกง/การเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการ/การซื้อ
สินค้า/ซื้อบริการจากผู้ประกอบการ
สัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่พบปัญหาในระหว่างการท่องเที่ยว
ไม่พบ, 98.3%
100.0%

50.0%

พบ, 1.7%
0.0%

ปัญหาที่พบในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
ปัญหาที่พบ
1. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
1) การจราจรติดขัดในระหว่างเดินทาง
2) มีจานวนนักท่องเที่ยวเข้าไปในสถานที่
ท่องเที่ยวมากเกินที่จะรองรับได้
3) สถานที่จอดรถไม่เพียงพอในช่วงเทศกาล
4) พื้นที่บางจุดไม่ปลอดภัย
5) ห้องน้าสาธารณะมีน้อยและหายาก
6) สถานที่บางแห่งมีขยะมาก ขาดการดูแล
ทาความสะอาด
7) ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน
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ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1. ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
1) ควรมีตารวจจราจรอานวยความสะดวก
2) ควรจากัดจานวนนักท่องเที่ยวในการเข้าชม
หรือจัดเป็นรอบในการเข้าชม
3) ควรเพิ่มที่จอดรถ แล้วจัดให้มีรถรับ-ส่ง
4) ควรมีป้ายเตือนอันตรายต่าง ๆ
5) ควรมีป้ายบอกทางไปห้องน้าสาธารณะ
6) ควรเพิ่มถังขยะและเพิ่มคนดูแลทาความ
สะอาด หรือใช้จิตอาสา
7) ควรเพิ่มป้ายบอกทางตามทางแยกต่าง ๆ

หน้าที่ 5-25

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปัญหาที่พบ
2. ด้านบุคลากรการท่องเที่ยว

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
2. ด้านบุคลากรการท่องเที่ยว

1) ผู้ให้บริการรถสาธารณะไม่สุภาพทั้งวาจา
1) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ ด้านการ
และกริยา
ให้บริการ
2) มัคคุเทศก์บางคนยังขาดความรู้เชิงลึก
2) ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวในเชิงลึก
3) คนขับรถโดยสารสาธารณะเช่น แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก
3) ควรมีการกาหนดราคาค่าโดยสารให้เป็น
รถสองแถว เป็นต้น คิดค่าโดยสารแพงกว่า
มาตรฐาน
ปกติ
3. ด้านสินค้าและบริการ
3. ด้านสินค้าและบริการ
1) ราคาอาหารทะเลแพงมาก
1) ควรมีการกาหนดราคาอาหารที่เหมาะสม
2) ควรกวดขันให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดง
2) ไม่มีป้ายติดแสดงราคาสินค้าและบริการ
ราคาสินค้าและบริการ
7. การแนะนาเพื่อน/ญาติ/คนรู้จักให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดที่ท่องเที่ยวอยู่
ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.4) จะแนะนาเพื่อน/
ญาติ / คนรู้ จั ก ให้ ม าท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด ที่ ท่ อ งเที่ ย วอยู่ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
มีความประทับใจจึงทาให้เกิดการแนะนาบอกต่อ มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 0.6) ที่ไม่แนะนาเนื่องจาก
ประสบปัญหาต่าง ๆ ทาให้ไม่ประทับใจ (แผนภูมทิ ี่ 5-32)
แผนภูมิที่ 5-32 ร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย จาแนกตามการ แนะนา
เพื่อน/ญาติ/คนรู้จักให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดที่ท่องเที่ยวอยู่
การแนะนาเพื่อน/ ญาติ/ คนที่รู้จัก
99.4%
100.0%

50.0%
0.6%
0.0%

แนะนา
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ไม่แนะนา
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ตารางที่ 5-1 สรุ ป ประเด็น ที่กลุ่ มตัว อย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจสู ง/ต่ากว่า
ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการด้าน
การท่องเที่ยวจาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม
ประเด็นความพึงพอใจ
ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อ
หัวข้อที่ประเมิน
สูงกว่า ร้อยละ 84.1
ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
ความพึงพอใจ
1. ประชาชน
1) ความเป็นมิตร
2) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
2. สนามบิน
1) ป้ายบอกทาง
2) ความสะอาดและสิ่งอานวย
ความสะดวก
3) ความสะดวกสบาย
4) ร้านขายอาหารที่หลากหลาย
6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
7) บริการ Wi-Fi/ Internet
8) ความปลอดภัย
9) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
3. รถโดยสารสาธารณะ
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) มีรถโดยสารสาธารณะ
บริการ
น้อย
2) ความสะอาดและความ
2) สภาพรถเก่า
สะดวกสบาย
3) ความปลอดภัย
3) การขับรถด้วย
ความเร็ว
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ 4) ใช้เวลารอคอยนาน
5) ความเหมาะสมของอัตรา
5) ไม่มีราคาที่เป็น
ค่าบริการ
มาตรฐาน
4. สถานที่พักแรม
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) สถานที่พักอยู่ไกล
บริการ
จากแหล่งท่องเที่ยว
2) ความหลากหลายของ
2) มีสถานที่พักให้เลือก
ประเภทสถานพักแรม
น้อย
3) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ 3) อุปกรณ์/เครื่องใช้
ชารุดใช้งานไม่ได้
4) สภาพภายในสถานที่พัก
4) สภาพภายในที่พักเก่า
ขาดการดูแล
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ 5) มีพนักงานให้บริการ
น้อย
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ตารางที่ 5-1 สรุปประเด็นที่กลุ่ มตัว อย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจสูง/ต่ ากว่า
ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการด้าน
การท่องเที่ยวจาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อ
หัวข้อที่ประเมิน
สูงกว่า ร้อยละ 84.1
ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
ความพึงพอใจ
4. สถานที่พักแรม (ต่อ)
6) ความปลอดภัย
6) ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย
7) บริการ Wi-Fi/ Internet
7) ไม่สะดวกในการใช้
อินเทอร์เน็ต
8) ความเหมาะสมของอัตรา
8) ราคาสูงในขณะที่
ค่าบริการ
บริการไม่ดี
5. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) ร้านอาหารที่มี
บริการ
คุณภาพหายาก
2) ความหลากหลายของ
2) มีร้านอาหารให้เลือก
ประเภทภัตตาคาร/
น้อย
ร้านอาหาร
3) สภาพภายในภัตตาคาร/
3) สภาพภายใน
ร้านอาหาร
ร้านอาหารไม่เป็น
ระเบียบ
4) คุณภาพของอาหาร
4) วัตถุดิบที่ใช้ปรุง
อาหาร ขาดความสด
ใหม่และสะอาด
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ 5) ให้บริการล่าช้า
6) บริการ Wi-Fi/ Internet
6) ไม่สะดวกในการใช้
อินเทอร์เน็ต
7) ความเหมาะสมของอัตรา
7) ราคาสูงเกินคุณภาพ
ค่าบริการ
อาหาร
8) ความถูกสุขลักษณะ
8) อุปกรณ์เครื่องใช้ขาด
การทาความสะอาด
6. ร้านขายสินค้า/
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) ร้านที่ต้องการหายาก
ของที่ระลึก
บริการ
2) ความหลากหลายของ
2) มีร้านค้าให้เลือกน้อย
ประเภทร้านค้า
3) ความหลากหลายของ
3) มีสินค้าให้เลือกซื้อ
ประเภทสินค้า
น้อย
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-28

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 5-1 สรุปประเด็นที่กลุ่ มตัว อย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจสูง/ต่ ากว่า
ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการด้าน
การท่องเที่ยวจาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อ
หัวข้อที่ประเมิน
สูงกว่า ร้อยละ 84.1
ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
ความพึงพอใจ
4) คุณภาพสินค้า
4) สินค้าชารุด/
ไม่สวยงาม
5) ความสะดวกในการหาซื้อ
5) ต้องใช้เวลานาน
ในการเดินทาง
6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ 6) ให้บริการล่าช้า
7) ความปลอดภัย
7) ต้องใช้เงินสดชาระ
สินค้า
8) บริการ Wi-Fi/ Internet
8) ไม่มีอินเทอร์เน็ต
ให้บริการ
9) ความเหมาะสมของราคา
9) ราคาสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ
ค่อนข้างสูง
7. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสะดวกในการ บริการ Wi-Fi/ Internet
ไม่มีอินเทอร์เน็ต
ทางทะเล และชายหาด เข้าถึง
ให้บริการ
2) ความสวยงาม
3) ความปลอดภัย
8. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสะดวกในการ บริการ Wi-Fi/ Internet
ไม่มีอินเทอร์เน็ต
เชิงนิเวศ
เข้าถึง
ให้บริการ
2) ความสวยงาม
3) ความปลอดภัย
9. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสะดวกในการ บริการ Wi-Fi/ Internet
ไม่มีอินเทอร์เน็ต
ทางประวัติศาสตร์
เข้าถึง
ให้บริการ
2) ความสวยงาม
3) ความปลอดภัย
10. กิจกรรมผจญภัย
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) ถนนทางเข้าขาด
การดูแลรักษา
2) ความน่าตื่นเต้นเร้าใจ
2) ไม่สามารถทาให้
ตื่นเต้นได้
3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
3) เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ภาษาไทย
4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ 4) ต้องใช้เวลารอคอย
นาน
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-29

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 5-1 สรุปประเด็นที่กลุ่ มตัว อย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจสูง/ต่ ากว่า
ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการด้าน
การท่องเที่ยวจาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อ
หัวข้อที่ประเมิน
สูงกว่า ร้อยละ 84.1
ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
ความพึงพอใจ
5) ความปลอดภัย
5) เครื่องเล่น/อุปกรณ์
ค่อนข้างเก่า
6) ความเหมาะสมของอัตรา
6) ราคาค่อนข้างสูงเกิน
ค่าบริการ
การให้บริการ
11. การท่องเที่ยว
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) สถานที่ให้บริการ
เชิงกีฬา/นันทนาการ
หายาก
2) ความหลากหลายที่ให้บริการ 2) มีกิจกรรมให้เลือก
น้อย
3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ 3) ต้องใช้เวลารอคอย
นาน
4) ความปลอดภัย
4) เครื่องมือ/อุปกรณ์
ค่อนข้างเก่า
5) ความเหมาะสมของอัตรา
5) ราคาสูงเกินเมื่อเทียบ
ค่าบริการ
กับการให้บริการ
12. บริการเชิงสุขภาพ
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) สถานที่ให้บริการ
หายาก
2) ความหลากหลาย
2) มีสถานบริการให้เลือก
น้อย
3) อุปกรณ์/สิ่งอานวย
3) อุปกรณ์/สิ่งอานวย
ความสะดวก
ความสะดวก
ไม่เพียงพอ
4) สภาพภายในสถานบริการ
4) สภาพภายในขาด
การดูแล
3) อุปกรณ์/สิ่งอานวย
3) อุปกรณ์/สิ่งอานวย
ความสะดวก
ความสะดวกไม่
เพียงพอ
4) สภาพภายในสถานบริการ
4) สภาพภายในขาด
การดูแล
5) ต้องใช้เวลารอคอย
5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
นาน
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-30

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 5-1 สรุปประเด็นที่กลุ่ มตัว อย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจสูง/ต่ ากว่า
ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการด้าน
การท่องเที่ยวจาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อ
หัวข้อที่ประเมิน
สูงกว่า ร้อยละ 84.1
ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
ความพึงพอใจ
12. บริการเชิงสุขภาพ
6) ความถูกสุขลักษณะ
6) เครื่องมือต่าง ๆ
(ต่อ)
ขาดการทาความสะอาด
7) บริการ Wi-Fi/ Internet
7) ไม่มีอินเทอร์เน็ต
8) ความเหมาะสมของอัตรา
8) ราคาสูงเกินเมื่อเทียบ
ค่าบริการ
กับการให้บริการ
13. บริษัทนาเที่ยว
1) ความหลากหลาย
1) มีบริษัทฯ ให้เลือก
น้อย
2) ขาดความชานาญ
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ในการนาเที่ยว
3) ความเหมาะสมของอัตรา
3) ราคาสูงเกินเมื่อเทียบ
ค่าบริการ
กับการให้บริการ
14. ห้องน้าสาธารณะ
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) หาห้องน้าสาธารณะ
ยาก
2) ความสะอาด
2) ขาดการทาความ
สะอาด
3) ความพร้อมในการให้บริการ 3) อุปกรณ์ต่าง ๆ ชารุด
ใช้งานไม่ได้
15. ศูนย์บริการข้อมูล
1) ความสะดวกในการเข้าถึง
1) ไม่มีป้ายบอก
นักท่องเที่ยว
2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ 2) มีข้อมูลน้อย
3) การให้ความช่วยเหลือ
3) ขาดการให้คาแนะนา
16. มัคคุเทศก์
1) ความเป็นมิตร
1) การใช้ภาษาไม่สุภาพ
2) ความซื่อสัตย์
2) คิดค่าบริการสูงเกิน
3) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่
3) มีความรู้น้อยอธิบาย
ท่องเที่ยว
ไม่ชัดเจน
1) การติดตั้งกล้อง CCTV ใน
1) ไม่มีกล้อง CCTV
17. ความปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยว
ในจุดอันตราย
2) เจ้าหน้าที่รักษาความ
2) มีเจ้าหน้าที่รักษา
ปลอดภัย
ความปลอดภัยน้อย
3) ควรให้ข้อมูลสัญญาณ
3) ไม่มีป้ายเตือนภัย
เตือนภัย
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-31

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 5-1 สรุปประเด็นที่กลุ่ มตัว อย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับความพึงพอใจสูง/ต่ ากว่า
ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ต่อบริการด้าน
การท่องเที่ยวจาก 18 ประเด็นที่ประเมินในภาพรวม (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ
ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อ
หัวข้อที่ประเมิน
สูงกว่า ร้อยละ 84.1
ต่ากว่า ร้อยละ 84.1
ความพึงพอใจ
18. แอปพลิเคชันเกี่ยวกับ 1) ความสะดวกในการ
การท่องเที่ยว
ค้นหา
2) ความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล
3) การใช้ประโยชน์
ของข้อมูล

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-32

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 2 ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ใน 10 จังหวัด ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก
1. ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 จังหวัด ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลัก
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วใน 10 จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น เมื อ ง
ท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ระยอง นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ กาญจนบุรี
นครศรีธรรมราช ภูเก็ต และสงขลา ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุด โดยปัจจัยหลั ก
ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกจังหวัดที่ท่องเที่ยว คือ แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรม
ที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นการชิมอาหารท้องถิ่น การซื้อสินค้า/ของที่ระลึก และท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์/ชมเมือง
จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจโดยรวมในแต่ ล ะจั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
นั กท่องเที่ย วชาวไทยมีความพึง พอใจโดยรวมอยู่ในระดั บพึ งพอใจอย่างมาก มี 6 จังหวัด ได้แ ก่
นครศรี ธ รรมราช ขอนแก่ น สงขลา ภู เ ก็ ต ชลบุ รี และระยอง นอกนั้ น อยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก
โดยกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่าสุด เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจในภาพรวม
ของประเทศ พบว่ า จั ง หวั ด ที่ มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมสู ง กว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจในภาพรวม
ของประเทศ มี 4 จังหวัด โดยส่วนใหญ่เป็นจังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช ขอนแก่น สงขลา
และภูเก็ต
จาก 18 ประเด็นที่ ประเมิน พบว่า ประเด็นที่มีความพึ งพอใจต่าสุ ดเหมือนกันทุกจั งหวัด
ได้ แ ก่ ห้ อ งน้ าสาธารณะ และบริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึ่งมีความพึงพอใจต่าสุดเช่นกัน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้อง
เร่งปรับปรุงการให้บริการทั้ง 2 ประเด็นโดยเร่งด่วน (แผนภูมทิ ี่ 5-33 และ 5-34)
แผนภูมิที่ 5-33 ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน 10 จัง หวัด ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวหลัก
86.2%

86.7%

ภาพรวม
ประเทศ

ภาพรวม 10
จังหวัด

ความพึงพอใจโดยรวม
95.8% 93.0% 91.0% 89.4%
85.4% 84.9% 83.9% 81.2% 79.3% 76.8%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

กรุงเทพฯ

นครราชสีมา

กาญจนบุรี

เชียงใหม่

ระยอง

ชลบุรี

ภูเก็ต

สงขลา

ขอนแก่น

0.0%

นครศรีธรรมราช

80.0%

หน้าที่ 5-33

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 5-34 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน 10 จังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
จาแนกตามบริการด้านการท่องเที่ยว
หน่วย : ร้อยละ
ภาพรวม 10 จังหวัด

ภาพรวมประเทศ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด

แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บริษัทนาเที่ยว
สถานที่พักแรม
ความปลอดภัย
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ร้านขายสินค้า/ของที่ระลึก
มัคคุเทศก์
สนามบิน
การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

บริการเชิงสุขภาพ
กิจกรรมผจญภัย
รถโดยสารสาธารณะ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

80.0%

76.8%

86.7%
86.8%
85.9%
86.0%
86.9%
84.6%
84.1%

86.2%
86.9%
86.0%
85.8%
85.5%
85.5%
85.0%
84.3%
82.1%
81.7%
81.3%
80.6%
80.5%
80.4%
80.1%
79.0%
78.8%
77.7%
76.2%

ความพึงพอใจโดยรวม

กรุงเทพฯ
81.0%
75.2%
79.1%
74.4%
70.8%
75.8%
72.8%
74.4%
74.6%
67.4%
80.4%
75.4%
72.5%
71.7%
74.4%
72.5%
64.7%

83.9%
83.0%
82.2%
83.1%
77.0%
80.8%
76.6%
80.6%
79.5%
74.5%
75.7%
76.7%
0.0%

ชลบุรี

80.0%

0.0%

ระยอง

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บริษัทนาเที่ยว
สถานที่พักแรม

ความปลอดภัย
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ร้านขายสินค้า/ของที่ระลึก
มัคคุเทศก์

นครราชสีมา
84.9%
79.6%
80.9%
77.3%
81.4%
80.9%
85.7%
80.9%
78.4%
76.3%
78.8%
75.4%

85.4%
75.4%
80.5%
75.1%
88.3%
78.7%
86.7%
78.1%
77.1%
75.1%
78.8%
75.0%

ความพึงพอใจโดยรวม

80.0%

79.3%
79.4%
79.6%
78.8%
79.4%
77.6%
69.4%
74.3%
73.3%

สนามบิน
ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
บริการเชิงสุขภาพ
กิจกรรมผจญภัย
รถโดยสารสาธารณะ
ห้องน้าสาธารณะ
0.0%

75.1%
75.1%
75.0%
71.3%
71.7%
69.9%

75.2%
74.0%
78.5%
70.6%
70.3%
68.2%

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ

80.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

0.0%

80.0%

81.9%
70.6%
69.4%
72.1%
74.0%
67.1%
0.0%

80.0%

หน้าที่ 5-34

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 5-34 ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน 10 จังหวัด ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
จาแนกตามบริการด้านการท่องเที่ยว (ต่อ)
หน่วย : ร้อยละ
ขอนแก่น

เชียงใหม่

กาญจนบุรี
83.9%

81.2%

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

87.9%

84.5%

82.2%

ประชาชน

95.3%

87.7%

82.1%

ความพึงพอใจโดยรวม

93.0%

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว

92.0%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

87.1%

81.8%

78.9%

85.7%

บริษัทนาเที่ยว

62.5%

87.3%

สถานที่พักแรม

88.8%

80.7%

79.4%

ความปลอดภัย

85.6%

82.1%

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

90.9%

82.2%

75.4%

ร้านขายสินค้า/ของที่ระลึก

91.6%

79.7%

73.8%

มัคคุเทศก์

79.2%

69.1%

สนามบิน

82.1%

79.7%

93.3%

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ

74.8%

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

90.5%

บริการเชิงสุขภาพ

96.3%

72.5%

77.5%

76.0%

74.3%

กิจกรรมผจญภัย

94.4%

รถโดยสารสาธารณะ

91.3%

76.7%

73.7%

ห้องน้าสาธารณะ

88.7%

79.1%

75.8%

0.0%

80.0%

71.9%

0.0%

นครศรีธรรมราช

80.0%

ภูเก็ต

ความพึงพอใจโดยรวม

95.8%

0.0%

สงขลา
89.4%

91.0%
91.8%

89.9%

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

97.4%

ประชาชน

96.7%

90.7%
87.7%

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด

97.4%

90.3%

แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเทีย่ ว

92.4%

91.5%
92.1%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

95.5%

บริษัทนาเที่ยว

87.0%
90.2%
92.3%

88.1%

83.3%

สถานที่พักแรม

93.8%

85.9%

ความปลอดภัย

93.3%

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

93.5%

89.0%
87.6%

ร้านขายสินค้า/ของที่ระลึก

95.9%

88.9%

มัคคุเทศก์

92.0%
87.9%
83.2%
83.1%

92.0%

สนามบิน

88.3%

85.8%

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ

88.0%

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

94.3%

87.1%

บริการเชิงสุขภาพ

87.9%

85.8%

กิจกรรมผจญภัย

91.1%

รถโดยสารสาธารณะ

83.3%

78.3%
84.8%

90.6%
80.0%

92.5%

84.4%

80.6%

ห้องน้าสาธารณะ
0.0%

80.0%

0.0%

80.0%

67.9%
0.0%

80.0%

หมายเหตุ: ในบางประเด็นของบางจังหวัดมีจานวนตัวอย่างไม่เพียงพอในการวิเคราะห์ จึงไม่สามารถประมาณค่าได้ และบางจังหวัดมีลักษณะ
ภูมิประเทศที่ไม่มีทะเลและชายหาด เช่น ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-35

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. การพั ฒ นาบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วให้ ส ามารถเพิ่ ม ความพึ ง พอใจกั บนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน
แต่ละจังหวัด
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในแต่ ล ะประเด็ น หลั ก ที่ ป ระเมิ น มี ห ลาย ๆ ประเด็ น ย่ อ ยที่ มี ผ ล
ต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณา
ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนาของโลกที่เติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ” แล้วในการ
ปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว ควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจอย่างมาก”
หรือมีคะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์ผ ลการ
สารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก” ลงมาก็ถือว่าบริการนั้นยังไม่โดดเด่นใน
ด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุ ดแข็งก็ให้ รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็ นประเด็นตามที่ กล่ าว
ข้างต้นตามตารางที่ 5-2

สงขลา

ภูเก็ต

นครศรีธรรมราช

กาญจนบุรี

เชียงใหม่

ขอนแก่น

นครราชสีมา

ระยอง

ชลบุรี

บริการด้านการท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 5-2 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวใน 10 จังหวัดหลักที่มี
จานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุด

1. ประชาน

         

2. สนามบิน

 -

3. รถโดยสารสาธารณะ

         

4. สถานที่พักแรม

         

5. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

         

6. ร้านขายสินค้า/ของที่ระลึก

         

7. แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและ
ชายหาด
8. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

-

-

-

  -

  -

-

-

-

  -

  

         

9. แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์
10. การท่องเที่ยวแบบผจญภัย

         

11. การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/
นันทนาการ

    -

         

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

    -

หน้าที่ 5-36

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สงขลา

ภูเก็ต

นครศรีธรรมราช

กาญจนบุรี

เชียงใหม่

ขอนแก่น

นครราชสีมา

ระยอง

ชลบุรี

บริการด้านการท่องเที่ยว

กรุงเทพมหานคร

ตารางที่ 5-2 สรุ ป ประเด็น ที่เป็ นจุ ดอ่อนจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวใน 10 จังหวัดหลัก
ที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงสุด (ต่อ)

12. บริการเชิงสุขภาพ

         -

13. บริษัทนาเที่ยว

   -

14. ห้องน้าสาธารณะ

         

15. ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว

         -

16. มัคคุเทศก์

   -

17. ความปลอดภัย

         

18. แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว
ความพึงพอใจโดยรวม (ร้อยละ)

         

-

-

    -

  -

 -

76.8 85.4 84.9 79.3 93.0 83.9 81.2 95.8 89.4 91.0

หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งควรรักษาไว้
 หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่า ร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-37

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 6
ตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 6
ตัวชีว้ ัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ผลการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ในบทที่ 4 และบทที่ 5
ได้กล่าวมาแล้วนั้น นามาสู่ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
1.1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจเชิงปริมาณ มีดังนี้
1) ด้านวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
(1) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการมาติ ด ต่ อ ทางธุ ร กิ จ
มีแนวโน้มชะลอตัวลง จากปี พ.ศ.2557 อยู่ที่ ร้อยละ 3.6 เป็น ร้อยละ 2.4 ร้อยละ 1.8 ร้อยละ 2.7
และ ร้อยละ 2.1 ในปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่
6-1)
แผนภูมิที่ 6-1 สั ดส่ ว นนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการมาติดต่อธุรกิจระหว่างปี พ.ศ.2557 – พ.ศ.2561

การมาติดต่อธุรกิจ
4.0%
3.5%

3.6%

3.0%

2.7%

2.5%

2.4%
2.1%

2.0%
1.8%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(2) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการมาซื้ อ สิ น ค้ า
และของที่ระลึกมีแนวโน้มชะลอตัวลง จากปี พ.ศ.2557 อยู่ที่ ร้อยละ 3.1 เป็น ร้อยละ 2.6 ร้อยละ
2.7 ร้ อยละ 0.8 และร้ อยละ 0.8 ในปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561
ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 6-2)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 6-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 6-2 สั ดส่ ว นนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการมาซื้อสินค้าและของที่ระลึกระหว่างปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ.2561

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
3.5%
3.0%

3.0%
2.6%

2.5%

2.7%

2.0%
1.5%
1.0%
0.8%

0.8%

0.5%
0.0%
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(3) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักในการมาดูแลสุขภาพ/บริการ
ทางการแพทย์ ยังผันผวนอยู่จากปี พ.ศ.2557 อยู่ที่ ร้อยละ 0.3 เป็น ร้อยละ 0.8 ร้อยละ 0.6 ร้อยละ
0.2 และ ร้ อยละ 0.2 ในปี พ.ศ.2558 ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 ตามล าดับ
(แผนภูมิที่ 6-3)
แผนภูมิที่ 6-3 สั ดส่ ว นนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ในการมาดูแลสุขภาพ/บริการทางการแพทย์ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ.2561

การมาดูแลสุขภาพ/บริการทางการแพทย์
0.9%
0.8%

0.8%

0.7%

0.6%

0.6%
0.5%
0.4%
0.3%

0.3%

0.2%

0.2%

0.2%

0.1%
0.0%
ปี 2557

ปี 2558

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

หน้าที่ 6-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2) ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
ค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทางท่องเที่ยวของนัก ท่อ งเที่ยวชาวต่า งชาติ ต่อ คน ต่อทริป
มีแนวโน้มชะลอตัวลง จากปี พ.ศ.2557 อยู่ที่คนละ 46,881.03 บาท เป็น 34,604.90 บาท ในปี พ.ศ.
2558 เป็ น 26,316.06 บาท ในปี พ.ศ.2559 เป็น 30,116.60 บาท ในปี พ.ศ.2560 และเป็ น
26,890.11 บาท ในปี พ.ศ.2561 เนื่องจากจานวนวันพักเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง (แผนภูมิที่ 6-4)
แผนภูมิที่ 6-4 ค่าใช้จ่ ายในการเดิน ทางท่ อ งเที่ ยวในประเทศไทยของนัก ท่ องเที่ยวชาวต่า งชาติ
เฉลี่ยต่อคนต่อทริป ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
หน่วย: บาท/คน/ทริป
50,000.00

46,881.03

40,000.00

34,604.90

30,116.60

26,316.06

30,000.00

26,890.11

20,000.00
10,000.00
ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

3) ด้านกิจกรรมที่เข้าร่วม
(1) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2558 อยู่ที่ ร้อยละ 71.1 เป็น ร้อยละ 68.4 ร้อยละ 74.2 และ ร้อยละ
77.1 ในปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 ตามลาดับ แสดงถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีการใช้จ่ายมากขึ้น มีส่วนช่วยให้ภาวะเศรษฐกิจในประเทศดีขึ้น (แผนภูมิที่ 6-5)
แผนภูมิที่ 6-5 สั ดส่ ว นนั กท่องเที่ ย วชาวต่ างชาติ ที่ เข้ าร่ว มกิจ กรรมการซื้ อสิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
78.0%

77.1%

76.0%
74.2%

74.0%
72.0%
70.0%

71.1%
68.4%

68.0%
66.0%

64.0%
62.0%
ปี 2558

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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หน้าที่ 6-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(2) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการใช้ ส ปาและนวดแผนไทย
ยังผันผวนอยู่ โดยในปี พ.ศ.2561 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จาก ร้อยละ 52.4 ในปี พ.ศ.
2560 เป็ น ร้ อยละ 50.9 ในปี พ.ศ.2561 แต่ก็ยังสู งกว่าปี พ.ศ.2558 และปี พ.ศ.2559 ซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 45.7 และ ร้อยละ 43.8 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 6-6)
แผนภูมิที่ 6-6 สั ด ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติ ที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการใช้ ส ปาและนวดแผนไทย
ช่วงท่องเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2561

การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
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ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(3) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการเข้ า รั ก ษาทางการแพทย์
มีแนวโน้มชะลอตัวลง จากปี พ.ศ.2558 อยู่ที่ ร้อยละ 6.9 เป็น ร้อยละ 2.8 ร้อยละ 2.4 และ ร้อยละ
2.2 ในปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 6-7)
แผนภูมิที่ 6-7 สั ดส่ ว นนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่เข้าร่ว มกิจกรรมการเข้ารั กษาทางการแพทย์
ช่วงท่องเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561

การเข้ารักษาทางการแพทย์
8.0%
7.0%

6.9%

6.0%
5.0%

4.0%
3.0%

2.8%

2.0%

2.4%

2.2%

1.0%
0.0%
ปี 2558

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

หน้าที่ 6-4

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

1.2 ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีดังนี้
1) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
(1) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวม
ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว ต่ า งช าติ ต่ อ สิ น ค้ า และบ ริ การ
ด้านการท่องเที่ยว คานวณจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับ 4
และ 5 คะแนนรวมกั น เที ย บกั บ จ านวนผู้ ต อบทั้ ง หมด (Top 2 Box) โดยความพึ ง พอใจโดยรวม
มีแนวโน้มชะลอตัวลงจาก ร้อยละ 86.5 ในปี พ.ศ.2559 เป็น ร้อยละ 85.4 และ ร้อยละ 84.6 ในปี
พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 6-8)
แผนภูมิที่ 6-8 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ในภาพรวม ปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561

Top 2 Box ความพึงพอใจโดยรวม
100.0%

90.0%
86.5%

85.4%

84.6%

80.0%

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(2) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านสถานพักแรม
ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า น
สถานพักแรม คานวณจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับ 4 และ
5 คะแนนรวมกันเทียบกับจานวนผู้ตอบทั้งหมด (Top 2 Box) โดยความพึงพอใจต่อสถานพักแรม
ยังคงทรงตัวจาก ร้อยละ 87.2 ในปี พ.ศ.2559 เป็น ร้อยละ 86.0 และ ร้อยละ 87.2 ในปี พ.ศ.2560
และปี พ.ศ.2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 6-9)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 6-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 6-9 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการด้านสถานพักแรม
ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2561
Top 2 Box ความพึงพอใจต่อสถานที่พักแรม
87.2%

87.2%

86.0%

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(3) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการด้านภัตตาคาร/
ร้านอาหาร คานวณจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับ 4 และ 5
คะแนนรวมกั น เที ย บกั บ จ านวนผู้ ต อบทั้ ง หมด (Top 2 Box) โดยความพึ ง พอใจต่ อ ภั ต ตาคาร/
ร้านอาหาร มีแนวโน้มดีขึ้นจาก ร้อยละ 84.1 ในปี พ.ศ.2559 เป็น ร้อยละ 83.8 และ ร้อยละ 84.9
ในปี พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 6-10)
แผนภูมิที่ 6-10 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการด้านภัตตาคาร/
ร้านอาหาร ปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561
Top 2 Box ความพึงพอใจต่อภัตตาคาร/ร้านอาหาร
84.9%

84.1%
83.8%

ปี 2559

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ปี 2560

ปี 2561

หน้าที่ 6-6

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(4) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านการซื้อสินค้าและของที่ระลึก
ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว ต่ า งช าติ ต่ อ สิ น ค้ า และบ ริ การ
ด้ า นการซื้ อ สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก ค านวณจากจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ใ ห้ ค ะแนน
ความพึงพอใจในระดับ 4 และ 5 คะแนนรวมกันเทียบกับจานวนผู้ตอบทั้งหมด (Top 2 Box) โดย
ความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าและของที่ระลึก มีแนวโน้มดีขึ้นจาก ร้อยละ 84.3 ในปี พ.ศ.2559
เป็น ร้อยละ 82.0 และ ร้อยละ 83.3 ในปี พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 6-11)
แผนภูมิที่ 6-11 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการด้านการซื้อสินค้า
และของที่ระลึก ปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561
Top 2 Box ความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้าและของที่ระลึก
84.3%
83.3%
82.0%

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

(5) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านกิจกรรมผจญภัย
ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว ต่ า งช าติ ต่ อ สิ น ค้ า และบ ริ การ
ด้านกิจกรรมผจญภัย คานวณจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับ
4 และ 5 คะแนนรวมกันเทียบกับจานวนผู้ตอบทั้งหมด (Top 2 Box) โดยความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ผจญภัย ยังคงทรงตัว จาก ร้อยละ 85.7 ในปี พ.ศ.2559 เป็น ร้อยละ 86.4 และ ร้อยละ 85.8 ในปี
พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 6-12)
แผนภูมิที่ 6-12 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการด้านกิจ กรรม
ผจญภัย ปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561
Top 2 Box ความพึงพอใจต่อกิจกรรมผจญภัย
86.4%

85.8%

85.7%

ปี 2559

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ปี 2560

ปี 2561

หน้าที่ 6-7

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(6) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ
ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาว ต่ า งช าติ ต่ อ สิ น ค้ า และบ ริ การ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ คานวณจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ให้คะแนน
ความพึ ง พอใจในระดั บ 4 และ 5 คะแนนรวมกั น เที ย บกั บ จ านวนผู้ ต อบทั้ ง หมด (Top 2 Box)
โดยความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงกี ฬา/นันทนาการ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจาก ร้อยละ 67.7
ในปี พ.ศ.2560 เป็น ร้อยละ 76.0 ในปี พ.ศ.2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 6-13)
แผนภูมิที่ 6-13 ค่า Top 2 Box ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา/นันทนาการ ปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561
Top 2 Box ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา/ นันทนาการ
76.0%

67.7%

ปี 2560

ปี 2561

(7) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านบริการเชิงสุขภาพ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสิน ค้าและบริการด้านบริ การ
เชิงสุขภาพ คานวณจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับ 4 และ 5
คะแนนรวมกั น เที ย บกั บ จ านวนผู้ ต อบทั้ ง หมด (Top 2 Box) โดยความพึ ง พอใจต่ อ บริ ก าร
เชิงสุขภาพ ยังคงทรงตัวจาก ร้อยละ 91.4 ในปี พ.ศ.2559 เป็น ร้อยละ 88.9 และ ร้อยละ 90.4
ในปี พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 6-14)
แผนภูมิที่ 6-14 ค่ า Top 2 Box ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นบริ ก าร
เชิงสุขภาพปี พ.ศ.2560 - พ.ศ.2561
Top 2 Box ความพึงพอใจต่อบริการเชิงสุขภาพ
91.4%
90.4%

88.9%

ปี 2559

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ปี 2560

ปี 2561

หน้าที่ 6-8

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2) ด้านการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกภายใน 3 ปี ข้างหน้า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.4) มีความประทับใจในการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย และจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกภายใน 3 ปีข้างหน้า และยังคงทรงตัวจากปี
พ.ศ.2558 อยู่ที่ ร้อยละ 65.5 เป็น ร้อยละ 66.6 ร้อยละ 67.3 และ ร้อยละ 66.4 ในปี พ.ศ.2559 ปี
พ.ศ.2560 และปี พ.ศ.2561 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าภายใน 3 ปีข้างหน้ายังคงมีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก (แผนภูมิที่ 6-15)
แผนภูมิที่ 6-15 สั ด ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ จ ะกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยอี ก ภายใน
3 ปีข้างหน้า ช่วงท่องเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2558 - พ.ศ.2561
การกลับมาท่องเที่ยประเทศไทยในอีก 3 ปีข้างหน้า
100.0%

65.5%

66.6%

67.3%

66.4%

50.0%

0.0%
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

2. กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
2.1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจเชิงปริมาณ มีดังนี้
1) ด้านวัตถุประสงค์หลักในการเดินทาง
วัตถุป ระสงค์ห ลั กในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้เป็นตัวชี้วัดภาวะ
เศรษฐกิจ ได้แก่
(1) วัตถุประสงค์ในการไปติดต่อธุรกิจ โดยในปี พ.ศ.2561 นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
วัตถุประสงค์หลักในการไปติดต่อธุรกิจอยู่ที่ ร้อยละ 2.4
(2) วัตถุประสงค์ในการไปซื้อสินค้า/ของที่ระลึก โดยในปี พ.ศ.2561 นักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีวัตถุประสงค์หลักในการไปซื้อสินค้า/ของที่ระลึก อยู่ที่ ร้อยละ 0.7
2) ด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วครั้ ง นี้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยอยู่ ที่ เ ฉลี่ ย
2,577.83 บาท
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3) ด้านกิจกรรมที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าร่วมที่ใช้เป็นตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่
(1) การซื้อสินค้า/ของที่ระลึก โดยในปี พ.ศ.2561 นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าร่วม
กิจกรรมการซื้อสินค้า/ของที่ระลึก อยู่ที่ ร้อยละ 66.0
(2) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย โดยในปี พ.ศ.2561 นักท่องเที่ยวชาวไทย
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย อยู่ที่ ร้อยละ 8.0
(3) การใช้บริการสวนสนุก/สถานบันเทิง โดยในปี พ.ศ.2561 นักท่องเที่ยวชาวไทย
เข้าร่วมกิจกรรมการใช้บริการสวนสนุก/สถานบันเทิง อยู่ที่ ร้อยละ 3.4
2.2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ มีดังนี้
1) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
(1) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ในภาพรวม คานวณจากจานวนนักท่องเที่ยวที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับ 4 และ 5 คะแนน
รวมกั น เที ย บกั บ จ านวนผู้ ต อบทั้ ง หมด (Top 2 Box) โดยในปี พ.ศ.2561 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
มีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ที่ ร้อยละ 76.8 (แผนภูมิที่ 6-16)
แผนภูมิที่ 6-16 ค่า Top 2 Box ของนั กท่องเที่ยวชาวไทยต่อสิ นค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
จาแนกตามประเด็นสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ปี พ.ศ.2561
ปี 2561
100.0%
83.4%

79.7%

75.0%

77.0%

75.2%

71.7%

76.8%

73.8%
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ความพึงพอใจโดยรวม

บริการเชิงสุขภาพ

การท่องเที่ยวเชิงกีฬา/ นันทนาการ

กิจกรรมผจญภัย

ร้านขายสินค้า/ ของที่ระลึก

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

สถานที่พักแรม

50.0%
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(2) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านสถานที่พักแรม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสินค้าและบริการด้านสถานที่พักแรม
คานวณจากจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ย วที่ ให้ ค ะแนนความพึ ง พอใจในระดั บ 4 และ 5 คะแนน รวมกั น
เที ย บกั บ จ านวนผู้ ต อบทั้ ง หมด (Top 2 Box) โดยในปี พ.ศ.2561 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
มีความพึงพอใจต่อสถานที่พักแรม อยู่ที่ ร้อยละ 83.4
(3) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสินค้าและบริการด้านภัตตาคาร/
ร้านอาหาร คานวณจากจานวนนักท่องเที่ยวที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับ 4 และ 5 คะแนน
รวมกั น เที ย บกั บ จ านวนผู้ ต อบทั้ ง หมด (Top 2 Box) โดยในปี พ.ศ.2561 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
มีความพึงพอใจต่อภัตตาคาร/ร้านอาหาร อยู่ที่ ร้อยละ 79.7
(4) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านการซื้อสินค้า/ของที่ระลึก
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสินค้าและบริการด้านการซื้อสินค้า/
ของที่ระลึก คานวณจากจานวนนักท่องเที่ยวที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับ 4 และ 5 คะแนน
รวมกั น เที ย บกั บ จ านวนผู้ ต อบทั้ ง หมด (Top 2 Box) โดยในปี พ.ศ.2561 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
มีความพึงพอใจต่อการซื้อสินค้า/ของที่ระลึก อยู่ที่ ร้อยละ 77.0
(5) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านกิจกรรมผจญภัย
ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นกิ จ กรรม
ผจญภัย คานวณจากจ านวนนั กท่องเที่ยวที่ให้ คะแนนความพึง พอใจในระดับ 4 และ 5 คะแนน
รวมกั น เที ย บกั บ จ านวนผู้ ต อบทั้ ง หมด (Top 2 Box) โดยในปี พ.ศ.2561 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมผจญภัย อยู่ที่ ร้อยละ 71.7
(6) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
เชิ ง กี ฬ า/นั น ทนาการ ค านวณจากจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ใ ห้ ค ะแนนความพึ ง พอใจในระดั บ 4
และ 5 คะแนน รวมกันเทียบกับจานวนผู้ตอบทั้งหมด (Top 2 Box) โดยในปี พ.ศ.2561 นักท่องเที่ยว
ชาวไทย มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา/นันทนาการ อยู่ที่ ร้อยละ 75.2
(7) ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านบริการเชิงสุขภาพ
ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นบริ ก าร
เชิงสุขภาพ คานวณจากจานวนนักท่องเที่ยวที่ให้คะแนนความพึงพอใจในระดับ 4 และ 5 คะแนน
รวมกั น เที ย บกั บ จ านวนผู้ ต อบทั้ ง หมด (Top 2 Box) โดยในปี พ.ศ.2561 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
มีความพึงพอใจต่อบริการเชิงสุขภาพ อยู่ที่ ร้อยละ 73.8
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2) ด้านการแนะนาเพื่อน/ญาติ/คนรู้จักให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดที่ท่องเที่ยวอยู่
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99.4) จะแนะนาเพื่ อน/
ญาติ/คนรู้จักให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดที่ท่องเที่ยวอยู่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยมาท่องเที่ยวแล้ว
เกิดความประทับใจ จึงทาให้เกิดการแนะนาบอกต่อ (แผนภูมิที่ 6-23)
แผนภูมิที่ 6-23 สัดส่วนกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทย จาแนกตามการแนะนาเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก
ให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดที่ท่องเที่ยวอยู่
ไม่แนะนำ,
0.6%

แนะนำ,
99.4%

ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
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บทที่ 7
รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล รูปแบบรายงาน
ของฐานข้อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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บทที่ 7
รูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล รูปแบบรายงานของฐานข้อมูล ทัศนคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การสารวจทัศนคติแ ละความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เพื่อประเมิน ผลความพึ งพอใจของนั ก ท่อ งเที่ย วชาวต่า งชาติ ที่ส ะท้ อ นถึง ปั จ จั ย
หรือแรงผลักดันในการเดินทางมาท่องเที่ย วต่างประเทศและเดินทางมาประเทศไทย มีฐานข้อมูล
การท่องเที่ยวด้านทัศนคติและความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวไทย และพฤติกรรมและความต้อ งการ
ของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงและพั ฒ นาการท่ องเที่ย วไทย
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแ ต่ละกลุ่ม สาหรับในปี 2561 ได้ทา
การส ารวจนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเป็ น ระยะแรก เพื่ อ จะได้ น าข้ อ มู ล ผลการส ารวจข้ อ คิ ด เห็ น
และข้อเสนอแนะที่ได้ม าใช้ ประโยชน์ใ นการจั ดทาแผนพัฒ นาแหล่ง ท่อ งเที่ย ว สินค้าและบริ ก าร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแ ต่ละกลุ่ม ตลาดรวมทั้งนักท่องเที่ย วชาว
ไทยให้ตรงตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ จึงได้จัดทารูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และรูปแบบ
รายงานของฐานข้อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติ กั บ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนี้
1. รู ป แบบโครงสร้ า งฐานข้ อ มู ล ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ และพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1) กรอบการประมวลผลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ

ภาพรวมประเทศ (ประมวลโดยการหาค่าเฉลี่ย
ถ่วงนาหนักด้วยจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จากการสารวจในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญรวม 17 แหล่ง
และด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่สาคัญลาดับที่ 1- 6
รายด่าน
1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
3) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Satisfaction (Q15) /
Dissatisfaction(Q16)
CROSS TAB
CROSS TAB
Profile /
First Visit /
Own
Others
Revisit
arrangement/
Semi-FIT /
By travel agent
√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√
หน้าที่ 7-1

หมายเหตุ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ

5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ภาพรวมด่าน (ประมวลผลรวมโดยการหาค่าเฉลี่ย
ของด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่มีจานวนนักท่องเที่ยว
ในลาดับที่ 1-6 โดยกระจายงตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว
ประเทศที่เป็นหลัก
1) จีน
2) ญี่ปุ่น
3) เกาหลี
4) อินเดีย
5) สิงคโปร์
6) สหราชอาณาจักร
7) สหรัฐอเมริกา
8) เยอรมนี
9) ฮ่องกง
10) ฝรั่งเศส
ภูมิภาค
ASEAN
East Asia
South Asia
Middle East
Europe
America
Africa
Oceania
ตลาดเฉพาะ (ดูจากวัตถุประสงค์ ข้อ 8 แบบสอบถาม)
กลุ่ม MICE (Meeting/ Incentive/ Convention/
Exhibition)
กลุ่มกีฬา (Sport activity)
กลุ่มสุขภาพ (Health & Medical Treatment)
ตลาดเฉพาะ (จาก Profile)
กลุ่มผู้สูงอายุ (55 ปี ขึ้นไป)
กลุ่มสตรี
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

Satisfaction (Q15) /
Dissatisfaction(Q16)
CROSS TAB
CROSS TAB
Profile /
First Visit /
Own
Others
Revisit
arrangement/
Semi-FIT /
By travel agent
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√
หน้าที่ 7-2

หมายเหตุ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ

กลุ่มรายได้สูง (USD40,000 ต่อปี)
กลุ่มความถี่การเดินทางมาประเทศไทย
First Visit
Re-visit
กลุ่มรูปแบบการจัดการเดินทาง
Own arrangement
Semi-FIT
By travel agent
12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส
ภาพรวม 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส (ประมวล
ผลรวมโดยการหาค่าเฉลี่ยของจานวน 7 เมืองหลักตาม
ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2560 จาแนกราย
จังหวัด)

Satisfaction (Q15) /
Dissatisfaction(Q16)
CROSS TAB
CROSS TAB
Profile /
First Visit /
Own
Others
Revisit
arrangement/
Semi-FIT /
By travel agent
√
√
√
√
√

-

-

√
√
√

-

-

√

√

√

หมายเหตุ

หมายเหตุ การประมวลผลตามตารางข้างต้นเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล และเพื่อการนาเสนอเป็นตารางตัวเลขในภาคผนวก

2) กรอบการประมวลผลของนักท่องเที่ยวชาวไทย
การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ
ภาพรวมประเทศ (ประมวลโดยการหาค่าเฉลี่ยถ่วงนาหนัก
ด้วยจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
จากการสารวจในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ 10 จังหวัดหลัก และ12 เมือง
ต้องห้าม...พลาด + พลัส จานวน 24 เมือง รวม 34 แหล่ง
จังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 10 จังหวัดหลัก
1. กรุงเทพมหานคร
2. ชลบุรี
3. เชียงใหม่
4. นครราชสีมา
5. ระยอง
6. ภูเก็ต
7. สงขลา
8. กาญจนบุรี
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ข้อมูล
ประชากรศาส
ตร์

Satisfaction (Q14)
CROSS TAB
รูปแบบการจัดการ
เดินทาง

√

√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
หน้าที่ 7-3

หมายเหตุ

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ

ข้อมูล
ประชากรศาส
ตร์

Satisfaction (Q14)
CROSS TAB
รูปแบบการจัดการ
เดินทาง
√
√

หมายเหตุ

9. ขอนแก่น
√
10. นครศรีธรรมราช
√
ภาพรวม 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส (ประมวลผลรวม
√
√
โดยการหาค่าเฉลี่ยของ 10 จังหวัดหลัก
12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส 24 เมือง
ภาพรวม 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส (ประมวลผลรวม
√
√
โดยการหาค่าเฉลี่ยของ 24 เมือง
ตลาดเฉพาะ
√
√
กลุ่ม Gen-Y และกลุ่ม Gen-X *
√
√
กลุ่มผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไป
√
√
กลุ่มมากับครอบครัว/ญาติ (Multi-generation Family)
√
√
กลุ่มเล่นกีฬา/ชมกีฬา (Sport Lover & Sport Fan)
√
√
กลุ่ม/คณะทาบุญ (pilgrimage)
√
√
กลุ่มรักษาทางการแพทย์/รักสุขภาพ (Medical Group)
√
√
กลุ่มรูปแบบการจัดการเดินทาง
จัดการเดินทางด้วยตนเอง
√
จัดการเดินทางด้วยตนเองและบางส่วนผ่านบริษัททัวร์
√
จัดการเดินทางโดยบริษัททัวร์
√
หมายเหตุ การประมวลผลตามตารางข้างต้นเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล และเพื่อการนาเสนอเป็นตารางตัวเลขในภาคผนวก
* กลุ่ม Gen Y (อายุ 17-36 ปี) เป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อวันสูงสุด และค้นหาข้อมูลเดินทางท่องเที่ยว
* กลุ่ม Gen X (อายุ 37-52 ปี) ใช้อินเทอร์เน็ตในวันทางาน และค้นหาข้อมูลเดินทางท่องเที่ยว

2. รูป แบบรายงานของฐานข้ อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนั ก ท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้ดาเนินการจัดทารูปแบบ Soft ﬁle บรรจุอยูใน USB บันทึกข้อมูล

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 7-4

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 8
รายงานผลการจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อนาเสนอ
ผลการสารวจและรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

บทที่ 8
รายงานผลการจัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การประชุมเชิงวิชาการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
1.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อนาเสนอรายงานตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
(2) เพื่อนาเสนอผลการสารวจทัศนคติแ ละความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติ
และชาวไทยที่เดินทางทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
(3) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 อาคาร 2
โรงแรมปริ้นซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร
1.3 จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จานวน
ทั้งสิ้น 109 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ /รัฐ วิส าหกิจ มีจานวน 82 คน โดยมาจาก
27 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ย ว การท่องเที่ย ว
แห่งประเทศไทย สานักงานสถิติแ ห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริม
การเกษตร สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กรมเจ้ า ท่ า กรมท่ า อากาศยาน กระทรวงพาณิ ชย์ กรมประชาสั ม พั น ธ์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย สานักงาน
ส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล องค์ ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิ เ ศษเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น
กองบัญชาการตารวจท่องเที่ย ว กองบังคับการตารวจน้า กรมการขนส่งทางบก กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมธุรกิจการค้า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา องค์การสวนสัตว์ ในพระบรม
ราชูปถัมถ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(2) ผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาคเอกชน มีจานวน 27 คน โดยมาจาก 14 หน่วยงาน
ได้แ ก่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ย วแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์ส าธารณะแท็กซี่
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ย ว (ATTA) สมาคมธนาคารไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ย วภายในประเทศ
(สทน.) สมาคมของขวัญของชาร่วยไทยและของตกแต่ง บ้า น สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์ โดยสาร
สาธารณะ มู ล นิ ธิ คุ้ ม ครองผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรถสาธารณะ บริ ษั ท ท่ า อากาศยานไทย จ ากั ด (มหาชน)
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 8-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

บริ ษั ท ขนส่ ง จ ากั ด บริ ษั ท ไทยแลนด์ พรี วิ เ ลทคาร์ ด จ ากั ด โรงแรมปริ้ น ซ์ พ าเลสมหานาค
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จากัด และบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเมนท์ จากัด
(รายละเอียดกาหนดการประชุมเชิงวิชาการตามเอกสารแนบท้าย)
1.4 สรุปผลการประชุมเชิงวิชาการ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
(1) ประเด็ น เรื่ อ งของรถสาธารณะ เช่ น รถแท๊ ก ซี่ ควรมี ใ บรั บ รองวิ ช าชี พ จากสภา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคมนาคม และกรมขนส่งทางบก เพราะปัจจุบันปัญหาที่
เกิดจากผู้ขับขี่รถแท๊กซี่ที่ไม่อยู่ในสังกัดสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ สร้างความเสียหาย
อย่างมากให้กับแท๊กซี่ที่ดี รวมไปถึงควรออกใบรับรองวิชาชีพให้กับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น ๆ ด้วย
(2) ปัจจุบันธุรกิจสถานพักแรมขนาดเล็กกระจายไปยังสถานต่างๆ มากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้
เห็นพฤติกรรมของนัก ท่องเที่ย ว โดยเฉพาะกลุ่ม อายุ 15-24 ปี เป็นกลุ่ม ที่มีรายได้จากัด และกลุ่ม
นักท่องเที่ย วที่เข้ามาประเทศไทย ส่วนใหญ่จะมีรายได้ต่ากว่า 20,000 ดอลล่า ร์/ปี เป็นกลุ่ม ที่รายได้
ไม่สูง เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ย วส่วนใหญ่จะเลือกที่พักที่มีขนาดเล็ก ราคาถูก และปัจจุบันก็มีที่พักแบบ
Hostel เพิ่ม มากขึ้น ปัจจัย หนึ่งที่กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการสถานที่พักแรมลักษณะนี้มากขึ้น
คือ มี Application ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเติบโตอย่ างมาก และคิดว่าแนวโน้ม ในอนาคตกลุ่มนี้
ต้องเติบโตขึ้น และในเชิงกฏหมาย หน่วยงานที่ดูแลในเรื่องนี้ควรต้องปรับตัวให้ทัน
(3) เนื่องจากประเด็นการบริการเชิงสุขภาพได้รับความพึงพอใจในระดับสูง แต่ยังขาด
ข้อมูลสนับสนุนด้านรายได้รายสาขา จะมีแ ค่ภาพรวมรายได้การท่องเที่ยวทั้ง ประเทศ ถ้าหากต้องการ
รายได้จากการบริก ารเชิง สุข ภาพ เพื่อจะนาไปตอบตั วชี้วั ดระดั บ โครงการของกรมบริ การสุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข อาจจะต้องใช้การสารวจพิเศษ หรือต้องออกแบบระบบการจัดทาข้อมูลสถิ ติ
เพื่อรองรับ เพราะในส่วนภาพรวมของประเทศสามารถตอบได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น
(4) ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยอยากเห็ น การส ารวจในมุ ม ของ Demand side บ้ า ง
เนื่องจากอยากทราบถึงปัจจัย ที่ทาให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางมาท่องเที่ย วประเทศไทย เช่น ปัจจัย
ด้านรายได้ของนักท่องเที่ย วเอง ปัจจัยด้านเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงปัจจัยเรื่องค่าเงินมีผลหรือไม่
เพื่อสามารถนาข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อไป

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 8-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

 ภาพบรรยากาศการจั ดประชุ ม เชิง วิช าการเพื่อ นาเสนอผลการส ารวจและรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เปิดการประชุมเชิงวิชาการโดย นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 8-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

นาเสนอผลการสารวจ “ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและชาวไทย
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ.2561” โดย นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
หัวหน้าโครงการฯ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กแซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 8-4

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

บรรยายพิเศษ เรื่อง “เปิดมุมมองการท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อส่งเสริมทัศนคติและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว” โดย รศ.ดร. สุรชัย จิวเจริญสกุล
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน : เชื่อมโยงเมืองหลักกระจายรายได้
สู่เมืองรอง ผ่าน www.thailandtourismdirectory.go.th”
โดย นายณัฐพล เกสร ผู้จัดการด้านการสื่อสารและความคิดสร้างสรรค์
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จากัด

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 8-5

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 9
รูปแบบการนาเสนอข้อมูลรายงานผลการสารวจ
บน Website และสรุปผลการสารวจ
โดยการนาเสนอด้วยข้อมูลภาพ (Infographic)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

บทที่ 9
รูปแบบการนาเสนอข้อมูลรายงานผลการสารวจบน Website
และสรุปผลการสารวจโดยการนาเสนอด้วยข้อมูลภาพ (Infographic)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 9-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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1. ความเป็นมา
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วของไทยขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยในปี พ.ศ. 2559 มี จ านวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จานวน 32 ล้านคน สร้างรายได้ จานวน 2.5 ล้านล้านบาท
และในปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไทย จานวน
20.44 ล้ า นคน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.47 จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา สร้ า งรายได้ 1.03
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.07 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีจานวนนักท่องเที่ยวไทย
เที่ยวไทย จานวน 71.38 ล้านคน - ครั้ง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.27 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา
สร้างรายได้ 4.53 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.65 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้
เกิดรายได้รวมจากการท่องเที่ยว จานวน 1.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.25 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมาและคาดว่าเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2560 จะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว จานวนถึง
2.7 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ จากรายได้รวมของภาคการท่องเที่ยวในปี 2559 กว่า 2.5 ล้านล้านบาท
ภาคการท่องเที่ยวได้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.7 ของผลิตภัณ ฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นแหล่งสร้างการจ้างงานที่สาคัญกว่า 4.23 ล้านคน สร้างรายได้
ภาษีแก่รัฐ ประมาณ 64,200 ล้านบาท และก่อให้ มูลค่าการลงทุนในประเทศอีกประมาณ 93,600
ล้านบาท
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทาข้อมูลตัวชี้วัดเชิงปริมาณด้านเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่ อง ทาให้ เห็ น ถึงระดับ ความส าคัญ ด้ านการท่ องเที่ ยวของประเทศไทย และสามารถติดตาม
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศอย่างใกล้ชิด และยังสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ประมาณการจ านวนนั กท่ องเที่ย วในอนาคต รวมทั้งคาดการณ์ ส ถานการณ์ ต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
สาหรับ ตัว ชี้วัดเชิงคุณ ภาพด้านการท่อ งเที่ยวนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า
ได้ดาเนิ น การส ารวจทัศนคติและความพึ งพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เพื่อให้ ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและตาม
ความต้ อ งการของแต่ ล ะพื้ น ที่ และทราบถึ ง สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วและศั ก ยภาพของพื้ น ที่
ในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยหรือแรงผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อ
การท่ อ งเที่ ย ว แนวโน้ ม การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในอนาคต รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วไทย ซึ่ ง ได้ มี ก ารส ารวจในช่ ว งหลั งมี เหตุ ก ารณ์ ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งเมื่ อ ช่ ว งปลาย
ปี พ.ศ. 2556 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2557 เป็นครั้งแรก และดาเนินการต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบั น
โดยได้นาผลการสารวจเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาประเด็นจากการสารวจไปดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวตามภารกิจที่ได้รับ
จากความสาคัญของการท่องเที่ยว และประโยชน์ของตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ดังกล่าวข้างต้น สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงมีความจาเป็นในการจัดทาตัวชี้วัด
ภาวะเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและส ารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อเนื่อง เพื่อให้ ประเทศไทยมีการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ พร้ อ มรายงานตั ว ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ
และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั น การศึ กษา และสถาบั น ชุ ม ชน น าข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วัด ไปใช้
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
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ประโยชน์ เพื่ อการวางแผน กาหนดนโยบาย ดาเนินธุรกิจ และศึกษาวิจัย เพื่อการส่ งเสริมพัฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งแพร่ ห ลาย และเพื่ อ ใช้ ผ ลการส ารวจความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
และการปรั บ แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมและความต้ อ งการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะกลุ่ ม และตามความต้ อ งการของแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยในปี งบประมาณ 2561
จะด าเนิ น การส ารวจทั้ งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ างชาติ แ ละนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเน้นการสารวจข้อมูลในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลั ก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่สาคัญ และจังหวัดท่องเที่ยวรองบางส่วน และนักท่องเที่ ยวชาวไทย
จะเน้นสารวจข้อมูลในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลัก และในพื้นที่จังหวัด 12 เมืองต้องห้าม...พลาด+พลัส
ซึ่งเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักในการโปรโมท แคมเปญ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด เพื่อจะได้นาข้อมูล
ผลการสารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่ ง ชาติ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น การทบทวนนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ละกลุ่มตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ทัศนคติ ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ส าหรับทาการประมาณความคาดหวังและ
ความพึ งพอใจในระดั บ จั งหวั ด ที่ เป็ น เมือ งท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ เป็ น ตั ว แทนของเขต
พัฒ นาการท่ องเที่ ย ว และนั กท่ องเที่ ย วที่เดินทางผ่ านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกส าคัญ ๆ ของ
ประเทศ ประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจในภาพรวมของประเทศ ประมวลปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย และทัศนคติอื่นๆ ซึ่งข้ อมูลสถิติที่สาคัญได้จากการสารวจ
ได้แก่
1) ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์โดยรวม
2) ปัจจัยและแรงผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและเดินทางมาประเทศไทย
(Motivation) ได้แก่ ปัจจัยสาคัญที่ตัดสินใจเลือกเดินทางมาประเทศไทย แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยวไทย เป็นต้น
3) พฤติกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยว (Experience) อย่างน้อยในประเด็น ความถี่
ในการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง กิจกรรมที่ทาและสถานที่ที่ไป และการรับรู้การส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีไทย
4) ทัศนคติและความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวไทย (Attitudes & Expectations)
5) ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Satisfaction) ได้แก่ ความน่าสนใจของ
สถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว บริการต่าง ๆ สาหรับการท่องเที่ยว
ความปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ความคาดหวังและการวิเคราะห์ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับประเทศที่เดินทางมาล่าสุดหรือประเทศ
คู่แข่งที่สาคัญ เป็นต้น
6) ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
7) ความต้องการของนักท่องเที่ยว อย่างน้อยในประเด็น ปัจ จัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
ความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สินค้า กิจกรรมและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
8) แนวโน้มการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต
9) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านต่างๆ
อย่างน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านบุคลากรท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ ปัจจัย
ด้านกระบวนการดาเนินการ คุณค่าความเป็นไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์ทาง
การตลาด
3. ประโยชน์
1) หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งสามารถน าผลการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการปรั บ นโยบาย ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ และปรับแผนการตลาดประจาปี ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของตลาดท่องเที่ยว
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้น
4. คุ้มรวม
คุ้มรวมของการสารวจตามโครงการฯ คือ สารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนั กท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2561
5. แผนการสุ่มตัวอย่างและการดาเนินการสารวจ
การส ารวจทั ศ นคติ ความพึ งพอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จานวนรวมไม่น้อยกว่า 9,800 ราย โดยกระจายกลุ่ม
ตัวอย่างให้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ซึ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่ ดังนี้
1) สารวจจากจั งหวัด ท่ อ งเที่ ยวที่ ส าคั ญ จ านวนรวมไม่ น้ อ ยกว่า 17 แห่ ง โดย
กระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว และกาหนดขั้นต่าแห่งละไม่น้อยกว่า 400 ราย รวม
ไม่น้อยกว่า 6,800 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) จังหวัดที่มีจ านวนนั กท่องเที่ ยวชาวต่างชาติในลาดับที่ 1 – 10 (ตามข้อมูล
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2560 จาแนกตามจังหวัด ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
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ตารางที่ 1 จานวนตัวอย่างสารวจ ใน 10 จังหวัด ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงสุด
จังหวัด
จานวนตัวอย่าง
1) กรุงเทพมหานคร
400
2) ภูเก็ต
400
3) ชลบุรี
400
4) สุราษฎร์ธานี
400
5) เชียงใหม่
400
6) สงขลา
400
7) กระบี่
400
8) ประจวบคีรีขันธ์
400
9) พังงา
400
10) เชียงราย
400
รวม
4,000
(2) 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส ที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ให้ พ อจั ด เก็บ ข้อมู ล จ านวนไม่ น้อ ยกว่า 7 เมื อง (ตามข้อมู ล นักท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ ปี 2560
จาแนกตามจังหวัดของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
ตารางที่ 2 จานวนตัวอย่างสารวจ ใน 7 จังหวัด ของ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส
จังหวัด
จานวนตัวอย่าง
1) ลาปาง
400
2) สุรินทร์
400
3) นครปฐม
400
4) จันบุรี
400
5) ตรัง
400
6) แพร่
400
7) ชุมพร
400
รวม
2,800
การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการ Simple Random โดยการสุ่มสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดและพักค้างคืนในจังหวัดอย่างน้อย 1 คืน) อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในจังหวัดที่สารวจ โดยมีแนวคิดการกระจายตัวอย่างตามแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 แนวคิดในการกระจายกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
นักทัศนาจร (ไม่ค้างคืน)

นักท่องเที่ยว (ค้างคืน)

อายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่สัมภาษณ์)

อายุ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกสาคัญ (6 ด่าน)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ประเทศหลัก 10 อันดับแรก
แรก
ประเทศอื่นๆ

จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ 10 จังหวัด และ
7 จังหวัด ของ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกอื่นๆ

นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในช่วงเวลาสารวจ
นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในช่วงเวลาสารวจ

2) สารวจจากด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในลาดับ ที่ 1 - 6 (ตามข้อมูล ตัว เลขนั กท่องเที่ยวรายด่าน ปี 2560 ของส านักงานปลั ดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา) โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางออก
จากประเทศไทยตามด่ านตรวจคนเข้ าเมื อ ง จ านวนรวมไม่ น้ อ ยกว่ า 3,000 ราย โดยมี แ นวคิ ด
การกระจายตัวอย่างตามแผนภาพที่ 2
ในการก าหนดจ านวนตั ว อย่ า งที่ ส ารวจในแต่ ล ะด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งนั้ น
ใช้กระจายจากจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองในปี 2560
สาหรับในส่วนของการกระจายตัวอย่างในด่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ลงในระดับประเทศหลักนั้น เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมืองในปี 2560 ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสานักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
จานวนตัวอย่าง (คน)
1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ไม่น้อยกว่า 1,735
2) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
ไม่น้อยกว่า 474
3) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ไม่น้อยกว่า 419
4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
ไม่น้อยกว่า 159
5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
ไม่น้อยกว่า 108
6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ไม่น้อยกว่า 105
รวม
ไม่น้อยกว่า 3,000
หมายเหตุ กาหนดจานวนตัวอย่างจากสัดส่วนจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านด่านตรวจ
คนเข้าเมืองที่สาคัญ ของปี 2560
ตารางที่ 4 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จาแนกตาม 10 สัญชาติแรก
ที่เดินทางผ่านสุวรรณภูมิ
สัญชาติ
จานวนตัวอย่าง (คน)
1) จีน
ไม่น้อยกว่า 402
2) ญี่ปุ่น
ไม่น้อยกว่า 125
3) เกาหลี
ไม่น้อยกว่า 107
4) อินเดีย
ไม่น้อยกว่า 99
5) สิงคโปร์
ไม่น้อยกว่า 75
6) สหราชอาณาจักร
ไม่น้อยกว่า 70
7) สหรัฐอเมริกา
ไม่น้อยกว่า 69
8) เยอรมันนี
ไม่น้อยกว่า 62
9) ฮ่องกง
ไม่น้อยกว่า 56
10) ฝรั่งเศส
ไม่น้อยกว่า 49
รวม
ไม่น้อยกว่า 1,114
11) สัญชาติอื่นๆ
ไม่น้อยกว่า 621
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 1,735
หมายเหตุ กาหนดจานวนตัวอย่างนักท่องเที่ยว 10 สัญชาติแรก ข้อมูลจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สาคัญ ของปี 2560
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แผนภาพที่ 2 แนวคิดในการจาแนกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยว (ค้างคืน)

นักทัศนาจร (ไม่ค้างคืน)
อายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่สัมภาษณ์)

อายุ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองสาคัญ (6 ด่าน)
(นาเสนอภาพรวมและรายด่าน)
ลักษณะการจัดการเดินทาง
มาครั้งแรก/กลับมาเที่ยวใหม่

ภาพรวมของประเทศ
(นาเสนอภาพรวม)
ภูมิภาคของถิ่นพานัก
ลักษณะการจัดการเดินทาง
มาครั้งแรก/กลับมาเที่ยวใหม่

การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการ Simple Random โดยการสุ่มสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เดินทางมาประเทศไทย พักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน และกาลังจะเดินทางออกจาก
ประเทศไทย โดยในการสารวจที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิจะทาการสารวจนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ตามจานวนที่กาหนดในตารางที่ 3 สาหรับด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกอื่น ๆ จะสุ่ ม
สารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย พักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน และกาลังจะ
เดินทางออกจากประเทศไทย จานวนตัวอย่างตามที่กาหนดในตารางที่ 3
ดาเนินการสารวจระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธี Personal-to-Personal โดยพนักงานส ารวจที่มีประสบการณ์
การสารวจ
แบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และบันทึกรายละเอียดประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่
Part I General information
Part II Travel information / perception about Thailand
Part III Satisfaction
Part IV Personal information
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6. แนวคิดการสารวจ
หลั กการของการส ารวจทัศนคติและความพึ งพอใจ คือ การรวบรวมข้อมูล พฤติกรรมและ
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทย โดยข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป
ของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมการเดินทาง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย ความ
คาดหวังและความพึงพอใจต่อ สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การกลับมาท่องเที่ยวในอนาคต
เป็นต้น แล้วนาเสนอข้อมูลรายละเอียดซึ่งประกอบด้วย จานวนและลักษณะที่สาคัญของกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละกลุ่ม เช่น สั ญชาติ ถิ่นพานั ก อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ การจัดการเดินทาง พาหนะ
เดินทาง ปัจจัยสาคัญในการตัดสินใจมาประเทศไทย การรับรู้สื่อ เป็นต้น โดยกลุ่มตัวอย่างจาแนกตาม
ประเทศถิ่นพานัก ลักษณะการจัดการเดินทาง และกลุ่มมาครั้งแรก/กลุ่มกลับมาเที่ยวใหม่
7. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ในกรณี ข องจั ง หวั ด จะ
ดาเนินการสุ่มสารวจในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดอย่างน้อย 3 แหล่ง ในกรณีนักท่องเที่ยวมา
เป็นกลุ่ม (2 คนขึ้นไป) หรือหมู่คณะจะสุ่มสารวจเพียงกลุ่ม/หมู่คณะละ 1 คน ในการสารวจให้กระจาย
กลุ่มตัวอย่างให้พิจารณาถึงภาพรวมโครงสร้างสัญชาติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดใน
ปีที่ผ่านมา ควบคู่กับสัญชาติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดในช่วงการสารวจ ทั้งนี้
สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม และให้กระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง
อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
การส ารวจทั ศนคติและความพึ งพอใจนั กท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติในกรณี ของด่านตรวจคน
เข้าเมืองขาออกจะดาเนินการสุ่มสารวจในบริเวณด่าน ในกรณีนักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่ม (2 คนขึ้นไป)
หรือหมู่คณะจะสุ่มสารวจเพียงกลุ่ม /หมู่คณะละ 1 คน การสารวจนักท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมือง
ขาออกที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1-6 จานวนตัวอย่างรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ตัวอย่าง นั้น
ให้กระจายกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
8. นิยามศัพท์ทางการท่องเที่ยว
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Industry) หมายถึ ง กิ จ กรรมทุ ก ประเภทที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และเป็นกิจกรรมที่ถูกจัดไว้ในสาขาการผลิตและบริการ
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Tourism) หมายถึง กิจกรรมทุกประเภท
ที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ออกนอกประเทศ
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (International Visitors) หมายถึง บุคคลที่มิได้มีถิ่นที่อยู่ถาวร
ในประเทศไทยและเดินทางมาประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติมิตร
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เล่ น หรื อ ดู กี ฬ า ประกอบพิ ธี ท างศาสนา หรื อ ประกอบภารกิ จ ใดๆ แต่ ต้ อ งไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า จ้ า งใน
การประกอบภารกิจนั้นจากผู้ใดในราชอาณาจักรไทย และต้องพานักอยู่แต่ละครั้งไม่เกิน 90 วัน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ (International Tourists) หมายถึง ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
ที่มรี ะยะพานักในประเทศไทยอย่างน้อย 1 คืน
นั ก ทั ศ นาจรชาวต่ า งชาติ (International Excursionists) หมายถึ ง ผู้ เ ยี่ ย มเยื อ น
ชาวต่างชาติที่ไม่ได้ค้างคืนในประเทศไทย
9. การตอบแบบสอบถาม
9.1 แบบสอบถามสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

Part I General information
1. Country of residence ……………..……………………/ Country of nationality…………
Country of residence หมายถึง ประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีถิ่นพานัก
Country of nationality หมายถึง ประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีสัญชาติ
2. Number of time(s) for international travel per year ……….…. time(s)
(average of C.E. 2015-2017) and the average length of stay per trip ……...…. days
(average of C.E. 2015-2017)
Number of time(s) for international travel per year ……….…. time (s)
(average of C.E.2015-2017) หมายถึง จานวนครั้งที่นักท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศต่อปี โดย
เฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560
average length of stay per trip ……...…. days (average of C.E.2015-2017)
หมายถึง จานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางต่างประเทศต่อครั้ง ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560
3. What is your type of entry when entering Thailand?
หมายถึง ช่องทางที่นั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งมีช่องทางใด
ช่องทางหนึ่ง ได้แก่ ทางอากาศ (Air) ทางบก (Land, รถยนต์ รถไฟ) และทางทะเล (Sea, เรือ เรือเดิน
ทะเล)
4. Travel arrangement
หมายถึง วิธีการจัดการเดินทางมาประเทศไทย ซึ่งโดยทั่วไปมี 3 วิธี ได้แก่
1) Own arrangement หมายถึ ง การจั ด การเดิ น ทางด้ ว ยตนเอง ไม่ ซื้ อ Package
ท่องเที่ยวจากบริษัททัวร์
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2) Semi-FIT หมายถึง การจัดการเดินทางโดยบางส่วนจัดการเองและบางส่วนจัดการ
ผ่ า นบริ ษั ท ทั ว ร์ เช่ น ซื้ อ ตั๋ ว โดยสารเครื่อ งบิ น และสถานที่ พั ก แรมเอง แต่ ซื้ อ บริ การน าเที่ ย วจาก
บริษัททัวร์ หรือซื้อตั๋วเครื่องบิน สถานที่พักแรม และการเดินทางระหว่างสนามบินกับสถานที่พักจาก
บริษัททัวร์ เป็นต้น
3) Travel with group tour หมายถึง การจัดการเดินทางโดยซื้อ Package ท่องเที่ยว
จากบริษัททัวร์ ซึ่งรวมค่าโดยสารเครื่องบิน สถานที่พักแรม ค่าเดินทาง และค่าอาหาร (บางส่วนหรือ
ทั้งหมด)
ในกรณี Own arrangement จะมีช่องทางการซื้อบริการ Accommodation (ค่าสถานที่
พักแรม) International Travel (ค่าโดยสารเดินทางระหว่างประเทศ) Domestic Travel (ค่าโดยสาร
เดินทางภายในประเทศ) Admission Ticket/ Activity ticket (ค่าเข้าชม ค่าเข้าร่วมกิจกรรม)
โดยมีช่องทางการซื้อบริการดังนี้
Website Online หมายถึง การซื้อบริการทางออนไลน์
Foreign travel agency ordering หมายถึ ง การซื้ อ ผ่ านตั ว แทนจาหน่ ายในประเทศที่
นักท่องเที่ยวพานัก
Thai travel agency ordering หมายถึง การซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย
Others, please specify ………............................. หมายถึง การซื้อผ่านช่องทางจาหน่าย
อื่นๆ โดยให้ระบุช่องทางที่ซื้อบริการด้วย
5. How many accompanying person (s) are traveling with you? (Choose
only one)
หมายถึง จานวนผู้ร่วมเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ โดยให้รวมผู้ตอบด้วย พร้อมทั้งระบุ
ว่าผู้ร่วมเดินทางคือใคร โดยเลือกเพียงคาตอบเดียว ดังนี้
1) Alone หมายถึง เดินทางลาพังคนเดียว
2) Family / relative / Friend ………….person (s) หมายถึง เดินทางกับครอบครัว /
ญาติ โดยระบุจานวนที่ร่วมเดินทาง
3) Colleague / company………….person (s) ห ม า ย ถึ ง เดิ น ท า ง กั บ ท า ง
สถาบันการศึกษาที่เรียน/บริษัทที่ทางาน โดยระบุจานวนที่ร่วมเดินทาง
4) Others, please specify หมายถึง เดินทางกับบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในข้อ 1) – 6)
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6. How many times have you been to Thailand within the past 3 years
(including this trip)? ……time (s)
หมายถึง จานวนครั้งที่เดินทางมาประเทศไทยใน 3 ปีที่ผ่านมา (รวมการเดินทางครั้งนี้)
The average length of stay for the last trip ………….. days and that for this trip
…………… days
หมายถึง จานวนวันพักเฉลี่ยของการเดินทางมาประเทศไทยครั้งล่าสุด และจานวนวันที่
พักในการเดินทางครั้งนี้

Part II Travel information / perception about Thailand
7. Do you plan to travel to other countries on this trip?
หมายถึง ในการเดินทางครั้งนี้ ผู้ตอบเดินทางไปประเทศอื่นด้วยหรือไม่
กรณีตอบว่า ไม่เดินทางไปประเทศอื่น ให้ข้ามไปข้อ 8
กรณีตอบว่าเดินทางไปประเทศอื่นด้วย ให้ตอบข้อ 7.1 และ 7.2
ข้อ 7.1 เป็ น กรณี ที่เดิน ทางไปประเทศอื่นก่อนมาประเทศไทย โดยระบุประเทศที่ไป
ระยะเวลาพัก (จ านวนวัน ที่ พั ก) ระบุ ป ระเภทบริก ารขนส่ งโดยสาร และมาสิ้ น สุ ดการเดินทางใน
ประเทศไทยก่อนกลับประเทศ
ข้อ 7.2 เป็ น กรณี เดิน ทางมาประเทศไทยก่ อน แล้ ว เดิน ทางไปประเทศอื่น โดยระบุ
ประเทศที่ไป และระยะเวลาพัก (จานวนวันที่พัก) ระบุประเภทบริการขนส่งโดยสาร
8. Your main purpose of this visit to Thailand. (choose only one)
หมายถึง วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
ดังนี้
1) Holiday purpose หมายถึง พักผ่อนในวันหยุด
2) Business purpose หมายถึง ติดต่อทางธุรกิจ
3) Meeting/Incentive/Convention/Exhibition ห ม ายถึ ง ก ารม าเพื่ อเข้ า ร่ ว ม
ประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมสัมมนา การร่วมงานแสดงสินค้า
4) Visiting friends or relative หมายถึง เยี่ยมเพื่อน / ญาติ
5) Sport activity หมายถึง การแข่งขันกีฬา การเล่นกีฬา ทั้งกรณีเป็นนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน เจ้าหน้าที่ในคณะนักกีฬา หรือผู้เข้าชมกีฬา
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6) Shopping หมายถึง การซื้อสินค้า ของที่ระลึก
7) Honeymoon หมายถึง ฮันนี่มูน
8) Health & Medical Treatment หมายถึง รักษาทางการแพทย์ รักษาสุขภาพ
9) Meditation หมายถึง การนั่งสมาธิ
10) Training course หมายถึง อบรมหลักสูตรระยะสั้น
11) Others, please specify………… หมายถึ ง เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ อ
1) – 10) โดยให้ระบุ
9. Please identify the first 5 most important factors for choosing Thailand
for your travel destination
หมายถึง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก 5 ปัจจัยที่เห็ นว่าสาคัญที่สุดในการใช้ตัดสินใจ
เลือกเดินทางมาประเทศไทย
1) Tourist Attractions หมายถึงแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ทั้งที่เป็นธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และมนุษย์สร้างขึ้น
2) Event หมายถึง งานประเพณี กิจกรรมต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ ลอยกระทง เป็นต้น
3) Adventure หมายถึง กิจกรรมผจญภัย เช่น การขี่ช้าง นั่งเรือ speed boat เป็นต้น
4) Sport Activities หมายถึง การเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬาทั้งกรณีเป็นนักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขัน เจ้าหน้าที่ในคณะนักกีฬา หรือผู้เข้าชมกีฬา
5) Shopping หมายถึง การซื้อสินค้าของที่ระลึก
6) Night life หมายถึง การท่องเที่ยวในยามค่าคืน
7) Food หมายถึง รับประทานอาหาร
8) Medical / Health Service หมายถึง บริการทางการแพทย์ บริการสุขภาพ
9) MICE หมายถึ ง การมาเพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล การ
ประชุมสัมมนา การร่วมงานแสดงสินค้า
10) Price / Promotion หมายถึง ราคาสิ น ค้าเหมาะสม ราคาถูก หรือมีการส่ งเสริม
การขายการลดราคาสินค้า / บริการ
11) Movies หมายถึง แรงจูงใจจากภาพยนตร์
12) Information Availability & Advertisement หมายถึง ข้อมูลและการโฆษณา
13) Safety / Security หมายถึง ความปลอดภัย
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14) Authenticity (Local culture) หมายถึง วัฒนธรรมท้องถิ่น
15) People Friendliness หมายถึง ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ
16) Country Image หมายถึง ภาพลักษณ์ของประเทศ
17) Discover Thainess Campaign หมายถึง การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
18) Others, please specify ………........................หมายถึง ปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ไม่ ใช่ ข้ อ
1) – 17) โดยให้ระบุด้วย
10. Which destinations or activities which you visited or participated
during this trip in Thailand? (You can choose more than 1 answer)
หมายถึง แหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามไปเยี่ยมชมหรือเข้าร่วม
ระหว่างอยู่ในประเทศไทย สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
1) Sea and beach หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทะเล และชายหาด
2) Eco-Tourism (mountains, waterfall, safari, national park) หมายถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ภูเขา น้าตก ซาฟารี วนอุทยาน)
3) Adventure travel (rafting, canoeing, mount climbing) หมายถึ ง กิ จ กรรม
ผจญภัย (การล่องแพ พายเรือแคนู ปีนภูเขา)
4) Historical sites / City Tour หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การชมเมือง
5) Learn the way of local residents หมายถึง การเรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
6) Medical treatment หมายถึง การเข้ารักษาทางการแพทย์
7) Spa & wellness หมายถึง การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
8) Tasting Thai food หมายถึง การชิมอาหารไทย
9) Nightlife หมายถึง การท่องเที่ยวยามค่าคืน
10) Theme Park / Entertainment หมายถึง สวนสนุก สถานบันเทิง
11) National event / local event / local festival ห ม า ย ถึ ง งา น ป ร ะ เพ ณี
ระดับชาติ ระดับท่องเที่ยว หรือกิจกรรมต่าง ๆ
12) Diving / snorkeling หมายถึง การดาน้า
13) Golfing หมายถึง การเล่นกอล์ฟ
14) Shopping หมายถึง การซื้อสินค้า ของที่ระลึก
15) Watch Thai Boxing หมายถึง การชมมวยไทย
16) Participate Thai Cooking Class หมายถึง การเรียนทาอาหารไทย
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17) Sport activity หมายถึง แข่งกีฬา เล่นกีฬา ชมกีฬา
18) Other (Please specify) .......................... หมายถึง อื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 1)-17)
โดยให้ระบุ
11. How much did you spend on this trip? (Thailand only, not include
international airfare) …………… (indicate currency) per 1 person only
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ตอบจ่ายไปในการเดินทางมาประเทศไทย (ตอบเฉพาะ
ของผู้ตอบเพียงคนเดียว) ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในประเทศอื่น
12. Before travelling to Thailand, from which source(s) that you obtained
information about Thailand tourism? (You can choose more than 1 answer)
หมายถึง ก่อนเดิ น ทางมาประเทศไทย ผู้ ต อบแบบสอบถามได้ข้ อมูล การท่ องเที่ ยวใน
ประเทศไทยจากสื่อหรือช่องทางใด โดยเลือกตอบเพียงข้อใดข้อหนึ่งที่สาคัญที่สุด
1) Tourism website หมายถึง เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
2) Social media, please specify………… หมายถึ ง สื่ อ สั ง คมออนไลน์ โดยระบุ
ประเภทสื่อ
3) Friend(s) / relative (s) หมายถึง จากการบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน
4) Travel agency หมายถึง จากบริษัททัวร์
5) Media (Publication, television, radio) หมายถึง สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์
วิทยุ
6) Other, please specify …………………… หมายถึง สื่ออื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1) –
5) โดยให้ระบุประเภทสื่อด้วย
13. During your travelling in Thailand, which source/media do you
acknowledge the tourism information from? (You can choose more than 1
answer)
หมายถึง สื่อหรือช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามได้รับระหว่างอยู่ในประเทศไทย
1) Tourism Website หมายถึง เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
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2) Social media, please specify…………….. หมายถึ ง สื่ อสั งคมออนไลน์ โดยระบุ
ประเภทสื่อ
3) Relatives / Friends หมายถึง จากการบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน
4) Publication such as magazine, newspaper, Brochure, Poster etc.
หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แมกกาซีน หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น
5) Billboard หมายถึง ป้ายขนาดใหญ่
6) Television, please specify…… หมายถึ ง โทรทั ศ น์ โดยให้ ร ะบุ ช่ อ งหรื อ ชื่ อ
รายการ
7) Radio, please specify…………… หมายถึง วิทยุ โดยให้ระบุเคลื่อนหรือชื่อรายการ
8) Tourist agencies / Tour counters หมายถึง บริษัททัวร์ / เคาเตอร์ทัวร์
9) People หมายถึ ง การรั บ ค าแนะน าจากพนั ก งานในสถานพั ก แรม ร้ า นอาหาร
คนขับรถ และอื่นๆ
10) Other, please specify ………………หมายถึง สื่ อ อื่นๆ นอกเหนือ จากข้อ 1) – 9)
โดยให้ระบุประเภทสื่อด้วย
14. In this trip, which application software of the tourism information do
you acknowledge from?
หมายถึ ง คุ ณ ใช้ แ อปพลิ เคชั น (App) ใดบ้ า ง ในการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ระบุว่าได้รับรู้จากแอปพลิเคชัน (App) ใด โดยสามารถเลือกตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ
1) Information based service หมายถึง กลุ่ม APP ให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ
1.1) Tourism Authority of Thailand หมายถึง แอปพลิ เคชัน ของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
1.2) Thailand Tourist Trips and Tips AR Book หมายถึ ง แอปพลิ เคชั น ของ
ตารวจท่องเที่ยว
1.3) My Currency Exchange Rates Converter หมายถึ ง แอปพลิ เคชั น อั ต รา
แลกเปลี่ยน
1.4) The Weather channel หมายถึง แอปพลิเคชันสภาพอากาศของทุกที่
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1.5) Attractions App. (e.g.Tripadvisor, Foursquare, WiFi Map Pro) หมายถึง
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว สถานการณ์ กิจกรรม
2) Facility for trip หมายถึง กลุ่ม APP สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการเดินทาง
2.1) Google ( e.g. map, Translate, Earth, Scholar)
2.2) Chat (e.g. Line, Facebook, Skype, Viber, QQ chat) หมายถึง การพูดคุย
ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต
3) Dynamic Package systems หมายถึง
3.1) Accommodation App. (e.g. Agoda, Booking.com, Hostelworld,
Expedia, Hotels.com, HotelClub, Venere, Priceline, Yonderbound,
Direct with Hotel, Kayak, Trivago, Hotels Combined) ห ม า ย ถึ ง
แอปพลิเคชันเกี่ยวกับจองสถานที่พักแรม
3.2) Transportation App. (e.g. Sky scanner, Tripadvisor, Lonelyplanet,
Virtualtourist, Thailandee) หมายถึง แอปพลิ เคชัน เกี่ยวกับ บริการขนส่ ง
โดยสาร
4) Other, please specify หมายถึง เกี่ยวกับการท่ องเที่ยวอื่นๆ แอปพลิ เคชัน ที่ใช้
โปรดระบุ............................

Part III Satisfaction
15. Your opinion about travel services in Thai
หมายถึง การให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความคาดหวัง และความพึงพอใจ ที่ได้รับจาก
การใช้บริการและสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยมี 5 ระดับ ดังนี้
1 = Not at all satisfied หมายถึง พึงพอใจน้อยมาก
2 = Slight satisfied หมายถึง พึงพอใจน้อย
3 = Moderate satisfied หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
4 = Very satisfied หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
5 = Extremely satisfied หมายถึง มีความพึงพอใจอย่างมาก
0 = Not Applicationหมายถึง ไม่ได้ใช้บริการ ไม่แสดงความคิดเห็น
นอกจากนี้ ยั งให้ เปรี ย บเที ย บกับ บริการ / สิ นค้ า ประเภทเดีย วกัน หรือใกล้ เคีย งกั น
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้บริการในประเทศอื่น โดยให้ระบุประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศใดทีเ่ คย
ใช้บริการในการเปรียบเทียบ โดยเปรียบเทียบ 3 ระดับ คือ
0 = equal หมายถึง เท่ากัน / ใกล้เคียงกัน / ไม่แตกต่างกัน
1 = Thailand is better หมายถึง ประเทศไทยดีกว่า
2 = Thailand is worse หมายถึง ประเทศไทยด้อยกว่า
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โดยบริการ / สิ น ค้าที่ป ระเมินมีทั้งหมด 18 รายการ ได้แก่ 1) Immigration service
(บริการตรวจคนเข้าเมือง) 2) Airport (สนามบิน) 3) Transportation by bus, taxi, train (บริการ
ขนส่ งโดยรถบั ส แท็ ก ซี่ รถไฟ รถสามล้ อ ฯลฯ) 4) Accommodation (บริ ก ารสถานที่ พั ก แรม)
5) Restaurants (ภั ต ตาคาร / ร้ านอาหาร) 6) Shopping (ร้านขายสิ น ค้ า / ของที่ ระลึ ก ) 7) Sea
and Beach (ทะเล / ชายหาด) 8) Eco-Tourism (แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางนิ เวศ 9) Historical site
(แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์) 10) Adventure (กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทผจญภัย) 11)
Sport Activity / Recreation (การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง กี ฬ า / นั น ทนาการ) 12) Wellness (Spa /
Tradition Massage / etc.) (สปา นวดแผนไทย) 13) Travel agents (บริ ษั ท ทั ว ร์ ) 14) Public
restrooms (ห้ อ งน้ า ส า ธ า ร ณ ะ ) 15) Tourist Information / Visitor center (ศู น ย์ ข้ อ มู ล
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว) 16) Tourist Application for Travelling in Thailand (โปรแกรมประเภทหนึ่ ง
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนมือถือหรือแทบเล็ต ) 17) Guide (มัคคุเทศก์) 18)
People (ประชาชน) 19) Safety (ความปลอดภัย)
โดยที่แบบสอบถามนี้ใช้สาหรับการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในบริเวณด่านสาคัญ
และนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญ ที่เลื อกเป็นตัวอย่างการสารวจ
ดังนั้นเพื่อให้สามารถแสดงผลการประเมินในระดับจังหวัด จึงกาหนดให้กรณีสารวจ ณ ระดับจังหวัด
ให้ประเมินเฉพาะบริการในจังหวัดนั้นๆ ที่ใช้บริการ ยกเว้นบริการบางประเภทที่ไม่มีในจังหวัดนั้น แต่
ต้องใช้บริการในการเดินทางเข้าออกประเทศไทย ได้ แก่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และสนามบิน สาหรับ
กรณีสารวจบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ประเมินในเชิงภาพรวมของบริการที่ใช้ ในการเดินทางมา
ประเทศไทยครั้งนี้ และในกรณีประเมินสนามบินให้ระบุสนามบินที่ประเมินด้วย
1) Immigration service หมายถึง บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
1.1) convenience หมายถึง ความสะดวกในการใช้บริการ
1.2) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
1.3) friendliness of workers หมายถึ ง ความเป็ น มิ ต รของเจ้ า หน้ า ที่ ยิ้ ม แย้ ม
แจ่มใส
1.4) efficiency หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น ขั้นตอนบริการ ความ
รวดเร็ว การแก้ไขปัญหากรณีมีผู้ใช้บริการจานวนมาก การให้ข้อแนะนาเป็นต้น
1.5) overall satisfaction of immigration service ห มายถึ ง ความพึ งพ อใจ
โดยรวมของบริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
2) Airport (please specify……………………) ตอบเฉพาะผู้ ใช้ บ ริก าร และระบุ ชื่ อ
สนามบินที่ใช้บริการ
2.1) signage หมายถึง ป้ายสัญลักษณ์ของทางและบริการต่าง ๆ ในสนามบิน
2.2) cleanliness หมายถึง ความสะอาดของพื้นที่บริเวณสนามบิน ห้องน้า ถังขยะ
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2.3) convenience หมายถึง ความสะดวกสบายในการใช้บริการต่าง ๆ ในสนามบิน
ความสะดวกในการเดินจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของสนามบิน การมีทางเลื่อนบริการ เป็นต้น
2.4) availability of food หมายถึง มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย สามารถซื้อได้
โดยสะดวก ไม่ต้องรอคอยนาน
2.5) availability of shopping หมายถึง มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย สามารถหา
ซื้อสินค้าที่ต้องการ ไม่ต้องรอคอยนาน
2.6) friendliness of workers หมายถึง ความเป็นมิตรของพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของ
สนามบิน ยิ้มแย้มแจ่มใส ช่วยเหลือ แนะนาที่เป็นประโยชน์
2.7) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
2.8) wifi / internet หมายถึง บริการ wifi / internet ฟรีที่สนามบิน
2.9) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยในบริเวณสนามบิน การไม่ถูกคุกคาม
โดยพนักงาน/เจ้าหน้าที่ของสนามบิน
2.10) efficiency หมายถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร เช่ น ขั้ น ตอนบริก าร
ความรวดเร็ว การแก้ไขปัญหากรณีมีผู้ใช้บริการจานวนมาก การให้ข้อแนะนา เป็นต้น
2.11) overall satisfaction of airport หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมของ
บริการของสนามบิน
3) Transportation by bus, taxi, train, etc
กรณี ส ารวจที่ ด่ านตรวจคนเข้ าเมื องให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามประเมิน จากภาพรวม
บริการขนส่งผู้โดยสารที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
3.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ การหาใช้บริการ
3.2) cleanliness and comfort หมายถึ ง ความสะอาดและความสะดวกสบาย
ภายในรถ
3.3) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
3.4) safety หมายถึง ความปลอดภัยในการขับขี่ ความปลอดภัยของคนขับรถต่อ
ผู้โดยสาร การคุกคามผู้โดยสาร
3.5) efficiency of service หมายถึง ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บ ริการ เช่น การใช้
ความเร็วรถ มารยาทการขับรถ เป็นต้น
3.6) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
3.7) overall satisfaction of transportation หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวม
ของบริการขนส่งผู้โดยสาร
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4) Accommodation
กรณี ส ารวจที่ ด่ านตรวจคนเข้ าเมื องให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามประเมิน จากภาพรวม
บริการสถานพักแรมที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
4.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการ
หาใช้บริการ
4.2) variety of choices หมายถึง ความหลากหลายประเภทสถานที่พักแรม ทั้งใน
ด้านประเภท ระดับราคา
4.3) facilities หมายถึ ง สถานพั กแรมมี สิ่ งอ านวยความสะดวกที่ เหมาะสม เช่ น
กรณีอาคารสูงมีลิฟท์บริการ มี Lobby สาหรับนั่งพัก/รอ มีร้านอาหาร มีห้องน้าส่วนกลาง มีที่จอด
รถยนต์ เป็นต้น
4.4) hygiene หมายถึง สภาพภายในโรงแรม ห้ องพั ก ห้ องอาหาร อุป กรณ์ และ
เครื่องใช้ภายในห้องพักและสถานที่อื่น ๆ ของโรงแรม สะอาด ถูกสุขลักษณะ
4.5) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
4.6) efficiency of service หมายถึง ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น คุณภาพ
บริการจัดห้องพัก ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ/แก้ไขปัญหา มารยาทการให้บริการ
ของพนักงาน เป็นต้น
4.7) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของสถานพักแรมการมีทางหนีไฟที่
สังเกตเห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย การคุกคามของพนักงานสถานพักแรมต่อผู้เข้าพัก เป็นต้น
4.8) wifi / internet หมายถึง บริการ wifi / internet ฟรีที่สถานพักแรม
4.9) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
4.10) overall satisfaction of accommodation หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวม
ต่อบริการสถานพักแรม
5) Restaurants
กรณี ส ารวจที่ ด่ านตรวจคนเข้ าเมื องให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามประเมิน จากภาพรวม
บริการร้านอาหาร/ภัตตาคารที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
5.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการ
หาใช้บริการ
5.2) variety of choices หมายถึง ความหลากหลายประเภทสถานร้านอาหาร ทั้ง
ในด้านประเภท ระดับราคา
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5.3) hygiene หมายถึง สภาพภายในร้านอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์และเครื่องใช้
ภายในร้านอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ
5.4) quality and taste of the food หมายถึง คุณภาพของอาหาร รสชาติอาหาร
5.5) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
5.6) efficiency of service หมายถึ ง ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บ ริก าร เช่ น ความ
รวดเร็วในการให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
5.7) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของร้านอาหาร การมีทางหนีไฟที่
สังเกตเห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย การคุกคามของพนักงานต่อผู้ใช้บริการ เป็นต้น
5.8) wifi / internet หมายถึง บริการ wifi / internet ฟรีที่ร้านอาหาร
5.9) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
5.10) overall satisfaction of restaurants หมายถึ ง ความพึ งพอใจโดยรวมต่ อ
บริการภัตตาคาร /ร้านอาหาร
6) Shopping
กรณี ส ารวจที่ ด่ านตรวจคนเข้ าเมื องให้ ผู้ ต อบแบบสอบถามประเมิน จากภาพรวม
บริการร้านขายสินค้า/ร้านขายของที่ระลึกที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
6.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการ
หาใช้บริการ
6.2) varieties of shopping places หมายถึง ความหลากหลายประเภทร้านค้ า /
ห้างสรรพสินค้า
6.3) variety of merchandises หมายถึง ความหลากหลายของประเภทสินค้า
6.4) quality of merchandises หมายถึง คุณภาพสินค้า
6.5) availability of local specialty items/goods หมายถึง ความสะดวกในการ
หาซื้อของที่ระลึก/สินค้าของท้องถิ่น
6.6) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
6.7) efficiency of service หมายถึ ง ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บ ริก าร เช่ น ความ
รวดเร็วในการให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
6.8) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของร้านค้า /ห้างสรรพสินค้า การมี
ทางหนีไฟที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย การคุกคามของพนักงานต่อผู้ใช้บริการ เป็นต้น
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6.9) wifi / internet ห ม าย ถึ ง ก ารบ ริ ก าร wifi / internet ฟ รี ที่ ร้ า น ค้ า /
ห้างสรรพสินค้า
6.10) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
6.11) overall satisfaction of shopping หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ
บริการร้านค้า /ห้างสรรพสินค้า
7) Sea and Beach
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
7.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
7.2) variety of choices หมายถึง ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ทะเลและชายหาด (มีหลายแห่งให้เลือกตามความชอบ)
7.3) interesting หมายถึง ความสวยงาม / ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
7.4) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว การติดตั้ง CCTV
การมีป้ายเตือน
7.5) wifi / internet หมายถึ ง การบริ ก าร wifi / internet ในบริ เ วณ แหล่ ง
ท่องเที่ยว
7.6) overall satisfaction of sea and beach หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
8) Eco-Tourism
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ไปท่องเที่ยวในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
8.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
8.2) variety of Choices หมายถึง ความหลากหลายของแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(มีหลายแห่งให้เลือกตามความชอบ)
8.3) interesting หมายถึง ความสวยงาม / ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
8.4) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว การติดตั้ง CCTV
การมีป้ายเตือน
8.5) wifi / internet หมายถึ ง การบริ ก าร wifi / internet ในบริ เ วณ แหล่ ง
ท่องเที่ยว
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8.6) overall satisfaction of eco-Tourism หมายถึ ง ความพึงพอใจโดยรวมต่ อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
9) Historical Sites
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ไปท่องเที่ยวในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
9.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
9.2) variety of choices หมายถึ ง ความหลากหลายของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ (มีหลายแห่งให้เลือกตามความชอบ)
9.3) interesting หมายถึง ความสวยงาม / ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยว
9.4) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว การติดตั้ง CCTV
การมีป้ายเตือน
9.5) wifi / internet หมายถึ ง การบริ ก าร wifi / internet ในบริ เ วณ แหล่ ง
ท่องเที่ยว
9.6) overall satisfaction of historical sites หมายถึง ความพึ งพอใจโดยรวมต่ อ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
10) Adventure
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของ
กิจกรรมผจญภัยที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
กิจกรรมผจญภัย หมายถึง กิจกรรมผจญภัย เช่น การขี่ช้าง นั่งเรือ speed boat เป็นต้น
10.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการ
หาใช้บริการ
10.2) varieties of choices หมายถึง ความหลากหลายประเภทของกิจกรรมผจญ
ภัย เช่น การดาน้า การขี่ช้าง การเล่น Speed boat เป็นต้น
10.3) exciting หมายถึง ความน่าตื่นเต้นของกิจกรรมผจญภัย
10.4) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
10.5) efficiency of service หมายถึง ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บริการ เช่น ความ
รวดเร็วในการให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
10.6) safety หมายถึง ความปลอดภัยของเครื่องเล่ น / อุปกรณ์ ให้ บริการ ความ
ปลอดภัยของสถานที่ให้บริการ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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10.7) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
10.8) overall satisfaction of adventure หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ
บริการกิจกรรมผจญภัย
11) Sport Activity / Recreation
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของ
การท่องเทียเชิงกีฬา / นันทนาการที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
การท่องเทียเชิงกีฬา / นันทนาการ หมายถึง การเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬาทั้งกรณี
เป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เจ้าหน้าที่ในคณะนักกีฬา หรือผู้เข้าชมกีฬา
11.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการ
หาใช้บริการ
11.2) varieties of choices หมายถึง มีการท่องเทียเชิงกีฬา / นันทนาการ ให้เลือก
จานวนมาก
11.3) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
11.4) efficiency of service หมายถึง ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บริการ เช่น ความ
รวดเร็วในการให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
11.5) safety หมายถึ ง การรั ก ษาความปลอดภั ย ของการท่ อ งเที ย เชิ ง กี ฬ า /
นันทนาการ
11.6) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
11.7) overall satisfaction of golf courses หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
บริการสนามกอล์ฟ
12) Wellness (Spa/Tradition Massage/etc.)
กรณีสารวจที่ด่านให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของบริการเชิงสุขภาพ
เช่น สปา นวดแผนไทย ที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
12.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการ
หาใช้บริการ
12.2) variety of choices หมายถึง ความหลากหลายของผู้ให้บริการ และประเภท
บริการ
12.3) equipment and facilities หมายถึง อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
12.4) hygiene หมายถึง สภาพภายในสถานบริการ โต๊ะ เก้ าอี้ อุปกรณ์ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ
12.5) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
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12.6) efficiency of service หมายถึง ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บริการ เช่น ความ
รวดเร็วในการให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
12.7) safety หมายถึง การรักษาความปลอดภัยของสถานบริการ การมีทางหนีไฟ
ที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนและเข้าถึงได้ง่าย การคุกคามของพนักงานต่อผู้ใช้บริการ เป็นต้น
12.8) wifi / internet หมายถึง การบริการ wifi / internetในสถานบริการ
12.9) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
12.10) overall satisfaction of wellness หมายถึ ง ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ
บริการ
13) Travel Agents
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของ
บริการบริษัททัวร์ที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
13.1) variety of choices หมายถึง ความหลากหลายของผู้ให้บริการ และประเภท
บริการ
13.2) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
13.3) efficiency of service หมายถึง ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บริการ เช่น ความ
รวดเร็วในการให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
13.4) value for your money หมายถึง การให้บริการคุ้มค่ากับราคาที่จ่าย
13.5) overall satisfaction of travel agents หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมต่อ
บริการของบริษัททัวร์
14) Public restrooms
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของ
บริ การห้ อ งน้ าสาธารณะในบริเวณแหล่ งท่ องเที่ ยว/สถานที่ ท่ องเที่ ย ว ที่ ใช้บ ริการในช่ ว งที่ อ ยู่ ใน
ประเทศไทย
14.1) availability หมายถึง ความสะดวกในการหาใช้บริการ
14.2) hygiene หมายถึง ความสะอาด กลิ่น ของห้องน้าสาธารณะ
14.3) overall satisfaction of public restrooms ความพึ ง พอใจโดยรวมต่ อ
ห้องน้าสาธารณะ
15) Tourist Information / Visitor center
กรณีสารวจที่ด่านให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของบริการศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
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15.1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ ความสะดวกในการ
หาใช้บริการ
15.2) efficiency of service หมายถึง ประสิ ท ธิภ าพในการให้ บริการ เช่น ความ
รวดเร็วในการให้บริการ มารยาทการให้บริการ เป็นต้น
15.3) helpfulness of information provided หมายถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ประโยชน์ของข้อมูล
15.4) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
15.5) overall satisfaction of tourist information / visitor center ห ม า ย ถึ ง
ความพึงพอใจโดยรวมต่อบริการของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
16) Guide
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของ
มัคคุเทศก์ที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
16.1) friendliness หมายถึง ความเป็นมิตรของมัคคุเทศก์ ยิ้มแย้มแจ่มใส
16.2) honesty หมายถึง ความซื่อสัตย์
16.3) communication หมายถึง การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
16.4) knowledge หมายถึ ง ความรู้ เกี่ ย วกั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว ประวั ติ ศ าสตร์
วัฒนธรรม ของแหล่งท่องเที่ยว
16.5) overall satisfaction of guide หมายถึง ความพึ งพอใจโดยรวมต่อบริการ
ของมัคคุเทศก์
17) People
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของ
ผู้คน/ประชาชนที่สัมผัส/พบเห็นในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
17.1) friendliness หมายถึง ความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส
17.2) honesty หมายถึง ความซื่อสัตย์
17.5) overall satisfaction of people หมายถึง ความพึงพอใจโดยรวมต่อผู้คน/
ประชาชนที่สัมผัส / พบเห็นในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
18) Safety
กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของ
ความปลอดภัยในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
18.1) Installing CCTV in tourist attraction หมายถึง การติดตั้ง CCTV
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18.2) Staff/volunteer servicesหมายถึง เจ้าหน้าที่ตารวจ / เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
บริการในสถานที่ท่องเที่ยว
18.3) Safety information Providing (e.g. warning signs) ห ม าย ถึ ง ก ารให้
ข้อมูลเพื่อเตือนอันตราย การติดป้ายเตือนอันตราย
18.4) overall satisfaction of safety หมายถึ ง ความพึ งพอใจโดยรวมต่ อ ความ
ปลอดภัย
19) Tourist Application for Travelling in Thailand ( Overall evaluation for
survey at airport & border crossing points / Provincial evaluation for survey in
targeted provinces) Please identify the first 3 most Application (1)………………………
(2)…………………………… (3)………………………
ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของแอปพลิ เคชัน (app.) ที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว โปรดระบุแอปพลิเคชัน (app.) 3 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ
19.1) availability availability หมายถึง ความสะดวกในการหาใช้บริการ
19.2) accuracy of information หมายถึง ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
19.3) helpfulness of information provided หมายถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ ข อง
ข้อมูล
19.4) overall satisfaction of tourist application ห มายถึ ง ความพึ งพ อใจ
โดยรวมต่อบริการแอปพลิเคชัน (app.)
16. The following makes you dissatisfaction
ให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความไม่พึงพอใจที่เกิดจากบริการต่อไปนี้ โดยให้ประเมิน
ว่าความไม่พึงพอใจนั้นเกิดจากสาเหตุใดต่อไปนี้
1) people หมายถึง บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน
2) process หมายถึง กระบวนการการให้บริการ
3) location หมายถึง ทาเลที่ตั้ง
4) Other, please specify ………… หมายถึงอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อ 1) – 3)
What makes you dissatisfaction ……………………….. หมายถึง อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ
โดยบริการ / สินค้าที่ป ระเมินมีทั้งหมด 19 รายการ ได้แก่ 1) Immigration service
(บริการตรวจคนเข้าเมือง) 2) Airport (สนามบิน) 3) Transportation by bus, taxi, train (บริการ
ขนส่งโดยรถบั ส แท็กซี่ รถไฟ รถสามล้อ ฯลฯ) 4) Accommodation (บริการสถานที่พักแรม) 5)
Restaurants (ภัตตาคาร / ร้านอาหาร) 6) Shopping (ร้านขายสินค้า / ของที่ระลึก) 7) Sea and
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Beach (ทะเล / ชายหาด) 8) Eco-Tourism (แหล่งท่องเที่ยวทางนิเวศ) 9) Historical site (แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์) 10) Adventure (กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทผจญภัย) 11) Sport
Activity / Recreation (การท่ อ งเที่ ย วเชิ งกี ฬ า / นั น ทนาการ) 12) Wellness (Spa / Tradition
Massage / etc.) (สปา นวดแผนไทย) 13) Travel agents (บริษั ท ทั ว ร์ ) 14) Public restrooms
(ห้ อ งน้ าสาธารณ ะ) 15) Tourist Information / Visitor center (ศู น ย์ ข้ อ มู ล นั ก ท่ อ งเที่ ย ว)
16) Guide (มัคคุเทศก์) 17) People (ประชาชน) 18) Safety (ความปลอดภัย)
ในส่ ว นข้ อ ย่ อ ย 19) Tourist Application for Travelling in Thailand (โปรแกรม
ประเภทหนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนมือถือหรือแทบเล็ต)
1) accessibility หมายถึง ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ App
2) safety หมายถึง ความปลอดภัยของข้อมูลบน APP
3) accuracy หมายถึง ความถูกต้องของข้อมูลบน APP
4) Other, please specify ………… หมายถึงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุในข้อ 1) – 3)
หมายถึง บริการต่อไปนี้ (รายละเอี ยดตาม column แรก) สร้างความไม่พึ งพอใจต่ อ
ผู้ตอบแบบสอบถามหรือไม่ ถ้าประเด็นใดใช่ ให้ทาเครื่องหมาย √ พร้อมทั้งเลือกตอบสาเหตุที่ทาให้เกิด
ความไม่พึงพอใจ ว่าเกิดจากสาเหตุใด 1) people (ผู้คนทั่วไป/พนักงาน/เจ้าหน้าที่/คนขับรถ/ฯลฯ) 2)
process (กระบวนการให้ บริ การ) 3) location (สถานที่ /ท าเลที่ ตั้ง) 4) Other, please specify…..
(หมายถึง อื่นๆ โดยให้ระบุ) พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดสาเหตุที่ทาให้เกิดความไม่พึงพอใจ
17. During your travel in Thailand, do you ever encounter any dishonesty
of any service provider/any merchandizer of product/service?
หมายถึง ระหว่างอยู่ในประเทศไทย ผู้ตอบแบบสอบถามประสบกับความไม่ซื่อสัตย์ /
การฉ้อโกง/การเอารัดเอาเปรียบ จากการใช้บริการ / ซื้อสินค้า / ซื้อบริการ หรือไม่ ถ้าตอบว่าใช่ ให้
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับความไม่ซื่อสัตย์ /การฉ้อโกง/การเอารัดเอาเปรียบ นั้น เช่น การขายสินค้า
แพงเกิน ความเป็ น จริง การน าสิ น ค้าปลอมมาขายในราคาสู ง การให้ บ ริการที่ ไม่ค รบตามที่ตกลง
เป็นต้น
18. Will you come back to Thailand in next 3 years?
หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามมีแผนที่จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกหรือไม่
1) Yes หมายถึง มีแผนที่จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย
2) Not sure หมายถึง ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาประเทศไทยอีกหรือไม่
3) No, because…………… หมายถึง ไม่กลับมาประเทศไทยอีก โดยให้ระบุเหตุผล
If you will come back to Thailand in the next 3 years, please provide
your reasons (the most 3 important reasons)
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หมายถึง ในกรณีที่มีแผนจะกลับมาประเทศไทยอีกใน 3 ปีข้างหน้า ให้ระบุเหตุผลที่ทา
ให้ต้องการกลับมาประเทศไทยอีก
1) Tourist Attractions หมายถึง แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยว
2) Adventure หมายถึง กิจกรรมผจญภัย
3) Sport Activities หมายถึง แข่งกีฬา เจ้าหน้าที่ในคณะนักกีฬา การชมกีฬา
4) Shopping หมายถึง การซื้อสินค้า
5) Night Activities หมายถึง การท่องเที่ยวยามค่าคืน
6) Food หมายถึง อาหาร
7) Medical / Health Service หมายถึง การรักษาพยาบาล
8) Price / Promotion หมายถึง ราคาสิ นค้าเหมาะสม ราคาถูก หรือมีการส่งเสริม
การขาย การลดราคาสินค้า / บริการ
9) Information Availability & Advertisementหมายถึงข้อมูลและการโฆษณา
10) Safety / Security หมายถึง ความปลอดภัย
11) Authenticity (Local culture) หมายถึง วัฒนธรรมท้องถิ่น
12) People Friendliness หมายถึง ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ
13) Country Image หมายถึง ภาพลักษณ์ของประเทศ
14) Discovery Thainess Campaign หมายถึง การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
15) Others, please specify ……….........หมายถึง ปั จจัยอื่น ๆ ที่ ไม่ใช่ข้อ 1) – 17)
โดยให้ระบุ
19. Problems that you had during the trip in Thailand
หมายถึง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงปัญหาที่พบระหว่างอยู่ในประเทศไทย
20. ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ ในการปรับปรุงต่อไปนี้
หมายถึง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อแนะนาการปรับปรุงประเด็นต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Tourism destination หมายถึง ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
Tourism professional หมายถึง ด้านบุคลากรท่องเที่ยว
Product/Service
หมายถึง ด้านสินค้าและบริการ
Tourism management หมายถึง ด้านกระบวนการดาเนินการ
Thainess quality
หมายถึง ด้านคุณค่าความเป็นไทย
Others
หมายถึง อื่น ๆ
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21. Will you introduce your friend(s)/relative(s)/acquaintance(s) to travel
to Thailand?
หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามจะแนะนาเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก มาประเทศไทยหรือไม่
กรณีตอบจะแนะนา ให้ระบุสาเหตุ
กรณีไม่แนะนาให้ระบุสาเหตุ
Part IV Personal information
เป็นข้อคาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
22. Gender หมาย ถึง เพศ
23. Years of age หมายถึง อายุ
24. Occupation หมายถึง อาชีพ
25. Education หมายถึง การศึกษา
26. Annually income หมายถึง รายได้ต่อปี
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Questionnaire for International Tourists
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แบบสอบถามเลขที่


พืน้ ที่………..……………...

แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬาได้ดาเนิน การสารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ย วชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ย วในประเทศไทยประจาปี 2561 การสารวจครั้งนี้จะเป็ นประโยชน์ใ นการปรับปรุงและพัฒ นาการ
ให้บริการด้านการท่ องเที่ย วของประเทศไทย ดังนั้นจึงใคร่ข อความร่วมมื อจากท่า นในการตอบแบบสอบถามครั้ ง นี้
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีถิ่นพานัก…………………/ สัญชาติ……...........…………….
2. จานวนครั้งที่นักท่องเที่ยวเดินทางต่างประเทศต่อปี ………. ครั้ง (โดยเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2559-2561) และจานวนวันพักเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางต่างประเทศต่อครั้ง ……...…. วัน (ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2561)
3. ช่องทางที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย
 1) ทางอากาศ
 2) ทางบก
 3) ทางทะเล
4. วิธีการจัดการเดินทางมาประเทศไทย
 1) การจัดการเดินทางด้วยตนเอง  2) การจัดการเดินทางโดยบางส่วนจัดการเองและบางส่วนจัดการผ่านบริษัททัวร์
 3) การจัดการเดินทางโดยซื้อจากบริษัททัวร์ โดยมีช่องทางการซื้อบริการดังนี้
ค่าสถานที่พักแรม

1) การซื้อบริการทางออนไลน์
2) การซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศที่
นักท่องเที่ยวพานัก
3) การซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทย
4) อื่นๆ โปรดระบุ.......................................................

(1)

(ค่าโดยสาร
เดินทางระหว่าง
ประเทศ

(2)

ค่าโดยสารเดินทาง
ภายในประเทศ

ค่าเข้าชม ค่าเข้าร่วม
กิจกรรม

(3)

(4)

5. จานวนผู้ร่วมเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ (โดยเลือกเพียงคาตอบเดียว)

 1) เดินทางลาพังคนเดียว  2) เดินทางกับครอบครัว / ญาติ................. คน (โดยระบุจานวนที่ร่วมเดินทาง)
 3) เดินทางกับทางสถาบันการศึกษาที่เรียน/บริษัทที่ทางาน................. คน (โดยระบุจานวนที่ร่วมเดินทาง)
 4) เดินทางกับบุคคลอื่นๆ ................. คน

6. จานวนครั้งที่เดินทางมาประเทศไทยใน 3 ปีที่ผ่านมา (รวมการเดินทางครั้งนี้) …………..…… ครั้ง จานวนวันพักเฉลี่ยของการเดินทางมา
ประเทศไทยครั้งล่าสุด…………..…… วัน และจานวนวันที่พักในการเดินทางครั้งนี้ …………..…… วัน

Questionnaire

1

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการเดินทาง / การรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทย
7. ในการเดินทางครั้งนี้ ผู้ตอบเดินทางไปประเทศอื่นด้วยหรือไม่
1) เดินทางไปประเทศอื่นด้วย (ให้ตอบข้อ 7.1 และ 7.2) 2) ไม่เดินทางไปประเทศอื่น (ให้ข้ามไปข้อ 8)
7.1 เดินทางไปประเทศอื่นก่อนมาประเทศไทย โดยระบุประเทศที่ไป ระยะเวลาพัก (จานวนวันที่พัก) ระบุประเภทบริการขนส่งโดยสาร
และมาสิ้นสุดการเดินทางในประเทศไทยก่อนกลับประเทศ
7.1.1 จานวนวันพักที่ท่านวางแผนการพักในประเทศที่ไป (จานวนวันพัก)
7.1a ประเทศ …………………...….
7.1.1a จานวนวันที่พัก ………วัน
7.1.2a เดินทางโดย………………...

7.1b ประเทศ …….……………...….
7.1.1b จานวนวันที่พัก ………วัน
7.1.2b เดินทางโดย………………...

7.1d ประเทศ …………………...….
7.1.1d จานวนวันที่พัก ………วัน
7.1.2d เดินทางโดย………………...

7.1e ประเทศ …………………...….
7.1.1e จานวนวันที่พัก ………วัน
7.1.2e เดินทางโดย………………...

7.1c ประเทศ …….……………...….
7.1.1c จานวนวัน ที่พัก………วัน
7.1.2c เดินทางโดย………………...
ประเทศไทย

7.2 เดินทางมาประเทศไทยก่อน แล้วเดินทางไปประเทศอื่น โดยระบุประเทศที่ไป และระยะเวลาพัก (จานวนวันที่พัก) ระบุประเภทบริการ
ขนส่งโดยสาร
7.2.1 จานวนวันพักที่ท่านวางแผนการพักในประเทศที่ไป (จานวนวันพัก)
ประเทศไทย
7.2c ประเทศ …….……………...….
7.2.1c จานวนวัน ที่พัก………วัน
7.2.2c เดินทางโดย………………...

7.2a ประเทศ …….……………...….
7.2.1a จานวนวันที่พัก ………วัน
7.2.2a เดินทางโดย………………...

7.2b ประเทศ …….……………...….
7.2.1b จานวนวันที่พัก ………วัน
7.2.2b เดินทางโดย………………...

7.2d ประเทศ …….……………...….
7.2.1d จานวนวันที่พัก ………วัน
7.2.2d เดินทางโดย………………...

7.2e ประเทศ …….……………...….
7.2.1e จานวนวันที่พัก ………วัน
7.2.2e เดินทางโดย………………...

8. วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
 1) พักผ่อนในวันหยุด
 2) ติดต่อทางธุรกิจ
 3) การมาเพื่อเข้าร่วมประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็น
รางวัล การประชุมสัมมนา การร่วมงานแสดงสินค้า
 4) เยี่ยมเพื่อน / ญาติ
 5) การแข่งขันกีฬา การเล่นกีฬา
 6) การซื้อสินค้า ของที่ระลึก
 7) ฮันนี่มูน
 8) รักษาทางการแพทย์ รักษาสุขภาพ
 11) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………
 9) การนั่งสมาธิ
 10) อบรมหลักสูตรระยะสั้น
9. ปัจจัยที่เห็นว่าสาคัญที่สุดในการใช้ตัดสินใจเลือกเดินทางมาประเทศไทย
 1) แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว
 2) งานประเพณี กิจกรรมต่างๆ
 3) กิจกรรมผจญภัย
 4) การเล่นกีฬา การแข่งขันกีฬา
 5) การซื้อสินค้าของที่ระลึก
 6) การท่องเที่ยวในยามค่าคืน
 7) รับประทานอาหาร
 8) บริการทางการแพทย์ บริการสุขภาพ
 9) การมาเพื่อเข้าร่วมประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมสัมมนา การร่วมงานแสดงสินค้า
 10) ราคาสินค้าเหมาะสม ราคาถูก

 11) แรงจูงใจจากภาพยนตร์

 12) ข้อมูลและการโฆษณา

 13) ความปลอดภัย

 14) วัฒนธรรมท้องถิ่น

 15) ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ

 16) ภาพลักษณ์ของประเทศ

 17) การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถไี ทย

 18) อื่น ๆ โปรดระบุ...............................

10. แหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมที่ผู้ตอบไปเยี่ยมชมหรือเข้าร่วมระหว่างอยู่ในประเทศไทย (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทะเล และชายหาด  2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ภูเขา น้าตก ซาฟารี วนอุทยาน)
 3) กิจกรรมผจญภัย (การล่องแพ พายเรือแคนู ปีนภูเขา)
 4) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์/การชมเมือง
 5) การเรียนรู้วถิ ีชีวิตของคนท้องถิ่น
 6) การเข้ารักษาทางการแพทย์  7) การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย
 8) การชิมอาหารไทย
 9) การท่องเที่ยวยามค่าคืน  10) สวนสนุก สถานบันเทิง
 11) งานประเพณีระดับชาติ
 12) การดาน้า
 13) การเล่นกอล์ฟ
 14) การซื้อสินค้า ของที่ระลึก
 15) การชมมวยไทย
 16) การเรียนทาอาหารไทย
 17) แข่งกีฬา เล่นกีฬา ชมกีฬา
 18) อื่น ๆ โปรดระบุ…........................
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11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ผู้ตอบจ่ายไปในการเดินทางมาประเทศไทย ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในประเทศอื่น………………………
(ตอบเฉพาะของผู้ตอบเพียงคนเดียว)
12. ก่อนเดินทางมาประเทศไทย ผู้ตอบแบบสอบถามได้ข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศไทยจากสื่อหรือช่องทางใด (โดยเลือกตอบเพียง
ข้อใดข้อหนึ่งที่สาคัญที่สุด)
 1) เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
 4) จากบริษัททัวร์
 2) สื่อสังคมออนไลน์ โปรดระบุ………………
 5) สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ
 3) จากการบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน
 6) อื่น ๆ โปรดระบุ………………………………
13. สื่อหรือช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับระหว่างอยู่ในประเทศไทย
 1) เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว
 6) โทรทัศน์ โดยให้ระบุช่องหรือชื่อรายการ……....................……………
 2) สื่อสังคมออนไลน์ โปรดระบุ………...................……..  7) วิทยุ โดยให้ระบุช่องหรือชื่อรายการ………………...........................…
 3) จากการบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน
 8) บริษัททัวร์ / เคาเตอร์ทัวร์
 4) สื่อสิ่งพิมพ์
 9) การรับคาแนะนาจากพนักงานในสถานพักแรม
ร้านอาหาร คนขับรถ และอื่นๆ
 5) ป้ายขนาดใหญ่
 10) อื่น ๆ โปรดระบุ…….....................................…………………………
14. คุณใช้แอปพลิเคชัน ใดบ้าง ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในการท่องเที่ยวในครั้งนี้
 1) กลุ่มแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ
 3) กลุ่มแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการจองตั๋ว
 1.1) แอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 3.1) แอปพลิเคชันเกี่ยวกับจองสถานที่พักแรม (เช่น. Agoda,
Booking.com, Hostelworld, Expedia,
 1.2) แอปพลิเคชันของตารวจท่องเที่ยว
Hotels.com, HotelClub, Venere, Priceline,
 1.3) แอปพลิเคชันอัตราแลกเปลี่ยน
Yonderbound, Direct With Hotel, Kayak,
 1.4) แอปพลิเคชันสภาพอากาศของทุกที่
Trivago, HotelsCombined)
 1.5) แอปพลิเคชันเกี่ยวกับสถานที่ท่องเทีย่ ว สถานการณ์
 3.2) แอปพลิเคชันเกี่ยวกับบริการขนส่งโดยสาร (เช่น. Sky
กิจกรรม
scanner, Tripadvisor, Lonelyplanet,
 2) กลุ่มแอปพลิเคชันสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
Virtualtourist, Thailandee)
การเดินทาง
 2.1) Google ( เช่น. map, Translate, Earth, Scholar)  4) อื่น ๆ โปรดระบุ……..........................…………………………
 2.2) การพูดคุยออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่น. Line,
Facebook, Skype, Viber, QQ Chat)
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ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจ
15. การให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความคาดหวัง และความพึงพอใจ ที่ได้รับจากการใช้บริการและสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยมี 5
ระดับ ดังนี้ ระดับความคาดหวัง / ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก
5 = อย่างมาก 0 = ไม่ได้ใช้บริการ ไม่แสดงความคิดเห็น
เปรียบเทียบกับบริการ/สินค้า ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเคยใช้บริการในประเทศอืน่
0 = เท่ากัน / ใกล้เคียงกัน / ไม่แตกต่างกัน
1 = ประเทศไทยดีกว่า 2 = ประเทศไทยด้อยกว่า

โดยให้ระบุประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศใดที่เคยใช้บริการในการเปรียบเทียบ
ระดับความคาดหวัง

บริการด้านการท่องเที่ยว
1

2

3

4

ระดับความพึงพอใจ
5

1

2

3

4

0
5

เปรียบเทียบกับ
………………
0 1 2

1) บริการตรวจคนเข้าเมือง
1.1) ความสะดวกสบาย
1.2) การสื่อสาร/ภาษา
1.3) ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่
1.4) ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว
1.5ความพึงพอใจโดยรวมบริการ
ตรวจคนเข้าเมือง

2) สนามบิน (ระบุ………………) ตอบเฉพาะผูใ้ ช้บริการ
2.1) ป้ายบอกทาง
2.2) ความสะอาดและสิ่งอานวยความสะดวก
2.3) ความสะดวกสบาย
2.4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
2.5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
2.6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
2.7) การสื่อสาร/ภาษา
2.8) บริการ wifi / internet
2.9) ความปลอดภัย
2.10) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
2.11) ความพึงพอใจโดยรวมบริการสนามบิน
3) บริการขนส่งโดยรถบัส แท็กซี่ รถไฟ รถสามล้อ ฯลฯ กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมบริการขนส่งผู้โดยสารที่ใช้บริการ
ในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย

3.1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
3.2) ความสะอาดและความสะดวกสบาย
3.3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
3.4) ความปลอดภัย
3.5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
3.6) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
3.7) ความพึงพอใจโดยรวมบริการขนส่งโดย
รถบัส แท็กซี่ รถไฟ รถสามล้อ ฯลฯ
4) บริการสถานที่พักแรม กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมบริการสถานพักแรมที่ใช้บริการในช่วงที่อยูใ่ นประเทศไทย
4.1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
4.2) ความหลากหลายประเภทสถานพักแรม
4.3) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
4.4) สภาพภายในสถานที่พัก
4.5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
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15. การให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความคาดหวัง และความพึงพอใจ ที่ได้รับจากการใช้บริการและสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยมี 5
ระดับ ดังนี้ ระดับความคาดหวัง / ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก
5 = อย่างมาก 0 = ไม่ได้ใช้บริการ ไม่แสดงความคิดเห็น
เปรียบเทียบกับบริการ/สินค้า ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเคยใช้บริการในประเทศอืน่
0 = เท่ากัน / ใกล้เคียงกัน / ไม่แตกต่างกัน
1 = ประเทศไทยดีกว่า 2 = ประเทศไทยด้อยกว่า

โดยให้ระบุประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศใดที่เคยใช้บริการในการเปรียบเทียบ
ระดับความคาดหวัง

บริการด้านการท่องเที่ยว
1

2

3

4

ระดับความพึงพอใจ
5

1

2

3

4

0
5

เปรียบเทียบกับ
………………
0 1 2

4.6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
4.7) ความปลอดภัย
4.8) บริการ wifi / internet
4.9) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
4.10) ความพึงพอใจโดยรวมบริการสถานที่
พักแรม
5) ภัตตาคาร / ร้านอาหาร กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมบริการร้านอาหาร/ภัตตาคารที่ใช้บริการในช่วงที่อยูใ่ นประเทศไทย
5.1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
5.2) ความหลากหลายของประเภทภัตตาคาร/
ร้านอาหาร
5.3) สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
5.4) คุณภาพของอาหาร
5.5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
5.6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
5.7) บริการ wifi / internet
5.8) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
5.9) ความพึงพอใจโดยรวมภัตตาคาร /
ร้านอาหาร

6) ร้านขายสินค้า / ของที่ระลึก กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมบริการร้านขายสินค้า/ร้านขายของที่ระลึกที่ใช้บริการ
ในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย

6.1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
6.2) ความหลากหลายของประเภทร้านค้า
6.3) ความหลากหลายของประเภทสินค้า
6.4) คุณภาพสินค้า
6.5) ความสะดวกในการหาซื้อ
6.6) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
6.7) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
6.8) ความปลอดภัย
6.9) การบริการ wifi / internet
6.10) ความเหมาะสมของราคาสินค้าบริการ
6.11) ความพึงพอใจโดยรวมร้านขายสินค้า /
ของที่ระลึก

7) ทะเล / ชายหาด กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
7.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
7.2) ความหลากหลาย
7.3) ความสวยงาม
7.4) ความปลอดภัย
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15. การให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความคาดหวัง และความพึงพอใจ ที่ได้รับจากการใช้บริการและสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยมี 5
ระดับ ดังนี้ ระดับความคาดหวัง / ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก
5 = อย่างมาก 0 = ไม่ได้ใช้บริการ ไม่แสดงความคิดเห็น
เปรียบเทียบกับบริการ/สินค้า ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเคยใช้บริการในประเทศอืน่
0 = เท่ากัน / ใกล้เคียงกัน / ไม่แตกต่างกัน
1 = ประเทศไทยดีกว่า 2 = ประเทศไทยด้อยกว่า

โดยให้ระบุประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศใดที่เคยใช้บริการในการเปรียบเทียบ
ระดับความคาดหวัง

บริการด้านการท่องเที่ยว
1

2

3

4

ระดับความพึงพอใจ
5

1

2

3

4

0
5

เปรียบเทียบกับ
………………
0 1 2

7.5) การบริการ wifi / internet
7.6) ความพึงพอใจโดยรวมทะเล / ชายหาด
8) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ไปท่องเที่ยวในช่วงที่อยู่ใน
ประเทศไทย

8.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
8.2) ความหลากหลาย
8.3) ความสวยงาม
8.4) ความปลอดภัย
8.5) การบริการ wifi / internet
8.6) ความพึงพอใจโดยรวมแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ
9) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์ กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ไปท่องเที่ยว
ในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย

9.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
9.2) ความหลากหลาย
9.3) ความสวยงาม
9.4) ความปลอดภัย
9.5) การบริการ wifi / internet
9.6) ความพึงพอใจโดยรวมแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์

10) กิจกรรมการท่องเที่ยวประเภทผจญภัย กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของกิจกรรมผจญภัยทีใ่ ช้บริการในช่วง
ที่อยู่ในประเทศไทย

10.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
10.2) ความหลากหลาย
10.3) ความน่าตื่นเต้น
10.4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
10.5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
10.6) ความปลอดภัย
10.7) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
10.8) ความพึงพอใจโดยรวมกิจกรรมผจญภัย
11) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา / นันทนาการ (ระบุประเภทที่ใช้บริการ……....................................................………..............................)
11.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
11.2) จานวนสถานที่ให้บริการ
11.3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
11.4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
11.5) ความปลอดภัย
11.6) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
11.7) ความพึงพอใจโดยรวมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา / นันทนาการ
Questionnaire
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15. การให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความคาดหวัง และความพึงพอใจ ที่ได้รับจากการใช้บริการและสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยมี 5
ระดับ ดังนี้ ระดับความคาดหวัง / ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก
5 = อย่างมาก 0 = ไม่ได้ใช้บริการ ไม่แสดงความคิดเห็น
เปรียบเทียบกับบริการ/สินค้า ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเคยใช้บริการในประเทศอืน่
0 = เท่ากัน / ใกล้เคียงกัน / ไม่แตกต่างกัน
1 = ประเทศไทยดีกว่า 2 = ประเทศไทยด้อยกว่า

โดยให้ระบุประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศใดที่เคยใช้บริการในการเปรียบเทียบ
ระดับความคาดหวัง

บริการด้านการท่องเที่ยว
1

2

3

4

ระดับความพึงพอใจ
5

1

2

3

4

0
5

เปรียบเทียบกับ
………………
0 1 2

12) บริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น กรณีสารวจที่ด่านให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของบริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย ที่
ใช้บริการในช่วงที่อยูใ่ นประเทศไทย

12.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
12.2) ความหลากหลาย
12.3) อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
12.4) สภาพภายในสถานบริการ
12.5) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
12.6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
12.7) ความปลอดภัย
12.8) การบริการ wifi / internet
12.9) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
12.10) ความพึงพอใจโดยรวมบริการเชิง
สุขภาพ
13) บริษัททัวร์ กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผตู้ อบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของบริการบริษัททัวร์ที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
13.1) ความหลากหลาย
13.2) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
13.3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
13.4) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
13.5) ความพึงพอใจโดยรวมบริษัทนาเที่ยว

14) ห้องน้าสาธารณะ กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของบริการห้องน้าสาธารณะในบริเวณแหล่งท่องเทีย่ ว/สถานที่
ท่องเที่ยว ที่ใช้บริการในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย

14.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
14.2) ความสะอาด
14.3) ความพึงพอใจโดยรวมห้องน้า
สาธารณะ

15) ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว กรณีสารวจที่ด่านให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของบริการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการในช่วงที่อยูใ่ นประเทศไทย
15.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
15.2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
15.3) การให้ความช่วยเหลือ
15.4) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
15.5) ความพึงพอใจโดยรวม
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
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15. การให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความคาดหวัง และความพึงพอใจ ที่ได้รับจากการใช้บริการและสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยมี 5
ระดับ ดังนี้ ระดับความคาดหวัง / ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก
5 = อย่างมาก 0 = ไม่ได้ใช้บริการ ไม่แสดงความคิดเห็น
เปรียบเทียบกับบริการ/สินค้า ประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ที่ผตู้ อบแบบสอบถามเคยใช้บริการในประเทศอืน่
0 = เท่ากัน / ใกล้เคียงกัน / ไม่แตกต่างกัน
1 = ประเทศไทยดีกว่า 2 = ประเทศไทยด้อยกว่า

โดยให้ระบุประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศใดที่เคยใช้บริการในการเปรียบเทียบ
ระดับความคาดหวัง

บริการด้านการท่องเที่ยว
1

2

3

4

ระดับความพึงพอใจ
5
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0
5

เปรียบเทียบกับ
………………
0 1 2

16) มัคคุเทศก์ กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของมัคคุเทศก์ที่ใช้บริการในช่วงทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
16.1) ความเป็นมิตร
16.2) ความซื่อสัตย์
16.3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
16.4) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเทีย่ ว
16.5) ความพึงพอใจโดยรวมมัคคุเทศก์
17) ประชาชน กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของผู้คน/ประชาชนที่สัมผัส/พบเห็นในช่วงที่อยู่ในประเทศไทย
17.1) ความเป็นมิตร
17.2) ความซื่อสัตย์
17.3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
17.4) ความพึงพอใจโดยรวมประชาชน
18) ความปลอดภัย กรณีสารวจที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองให้ผตู้ อบแบบสอบถามประเมินจากภาพรวมของความปลอดภัยในช่วงทีอ่ ยู่ในประเทศไทย
18.1) การติดตั้งกล้องCCTV ในแหล่ง
ท่องเที่ยว
18.2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
18.3) การให้ข้อมูลสัญญานเตือนภัย
18.4) ความพึงพอใจโดยรวมความ
ปลอดภัย
19) โปรแกรมประเภทหนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนมือถือหรือแทบเล็ต (1)……………………… (2)……………………………
(3)………………………

19.1) ความสะดวกในการหาใช้บริการ
19.2) ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
19.3) การใช้ประโยชน์ของข้อมูล
19.4) ความพึงพอใจโดยรวมโปรแกรม
ประเภทหนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจโดยรวม
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16. ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความไม่พึงพอใจที่เกิดจากบริการต่อไปนี้
บริการด้านการท่องเที่ยว
ความไม่พึงพอใจที่เกิดจากบริการ
 1) บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 2) การบริการสนามบิน
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 3) บริการโดยสารสาธารณะ เช่น รถโดยสาร  1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
รถแท็กซี่ รถไฟ เป็นต้น
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 4) สถานที่พัก
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 5) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 6) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 7) ทะเลและชายหาด
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 8) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 9) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 10) กิจกรรมผจญภัย
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 11) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา / นันทนาการ  1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 12) บริการเชิงสุขภาพ
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
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16. ผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความไม่พึงพอใจที่เกิดจากบริการต่อไปนี้ (ต่อ)
บริการด้านการท่องเที่ยว
ความไม่พึงพอใจที่เกิดจากบริการ
 13) บริษัททัวร์
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 14) ห้องน้าสาธารณะ
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 15) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 16) มัคคุเทศก์
 17) ประชาชน
 18) ความปลอดภัย
 19) การใช้งาน Tourist Application

 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………
 1) บุคลากรที่ให้บริการ / ประชาชน  2) กระบวนการการให้บริการ
 3) ทาเลที่ตั้ง  4) อื่นๆ โปรดระบุ ………… อธิบายสาเหตุที่ทาให้
ไม่พึงพอใจ………………………..………………………………

17.ระหว่างอยู่ในประเทศไทย ผู้ตอบแบบสอบถามประสบกับความไม่ซื่อสัตย์/การฉ้อโกง/
การเอารัดเอาเปรียบ จากการใช้บริการ /
ซื้อสินค้า / ซื้อบริการ หรือไม่  1) ไม่ใช่
 2) ใช่ อธิบาย……………………………………………………………………
18. ผู้ตอบแบบสอบถามมีแผนที่จะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกหรือไม่
 1) ใช่
 2) ไม่แน่ใจ
 3) ไม่ เพราะ……………………………………………
ในกรณีที่มีแผนจะกลับมาประเทศไทยอีกใน 3 ปีข้างหน้า ให้ระบุเหตุผลที่ทาให้ต้องการกลับมาประเทศไทยอีก
 1) แหล่งท่องเที่ยว / สถานที่ท่องเที่ยว 2) กิจกรรมผจญภัย  3) แข่งกีฬา เจ้าหน้าที่ในคณะนักกีฬา การชมกีฬา
 4) การซื้อสินค้า  5) การท่องเที่ยวยามค่าคืน  6) อาหาร  7) การรักษาพยาบาล
 8) ราคาสินค้าเหมาะสม ราคาถูก  9) ข้อมูลและการโฆษณา
 10) ความปลอดภัย  11) วัฒนธรรมท้องถิ่น  12) ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ  13) ภาพลักษณ์ของประเทศ
 14) การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถไี ทย  15) อื่น ๆ โปรดระบุ ……….................................
19. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุถึงปัญหาที่พบระหว่างอยู่ในประเทศไทย
……………………………………………………………………………………….............................................................……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….............................................................……..
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20. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อแนะนาการปรับปรุงประเด็นต่อไปนี้
1) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว………………………………………………………………………………………………….............................................…………….…..
2) ด้านบุคลากรท่องเที่ยว……………………………………………………………………………………………….............................................…….……….……
3) ด้านสินค้าและบริการ……………………………………………………………………………………………………...................................................…….……
4) ด้านกระบวนการดาเนินการ……………………………………………………………………………………….............................................…………..….…..
5) ด้านคุณค่าความเป็นไทย…………………………………………………………………………………………..….…............................................................
6) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………………………………………………………………………………………………..................................................………….
21. ผู้ตอบแบบสอบถามจะแนะนาเพื่อน/ญาติ/ คนรู้จัก มาประเทศไทยหรือไม่
 1) ใช่ , เพราะ…………………………………………………………………………………………………..................................................……………………
 2) ไม่ใช่ , เพราะ…………………………………………………………………………………….…………............................................……………………….

ส่วนที่ 4 ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม
22. เพศ

 1) ชาย

23. อายุ
 1) 15-24

 2) หญิง

 2) 25-34

 3) 35-44

24. อาชีพ
 1) นักวิชาชีพ
 2) ระดับบริหาร
 6) ข้าราชการ และทหาร  7) แม่บ้าน
 11) อื่น ๆ โปรดระบุ

 4) 45-54

 3) เสมียนและพนักงานขาย
 8) เด็ก และนักเรียน

25. การศึกษา
 1) ต่ากว่าปริญญาตรี

 2) ปริญญาตรี

26. รายได้
 1) น้อยกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ
 4) 60,001-80,000 เหรียญสหรัฐ

 2) 20,000-40,000 เหรียญสหรัฐ
 5) มากกว่า 80,001 เหรียญสหรัฐ

 5) 55-64

6) 65 and over

 4) แรงงาน  5) เกษตรกร
 9) เกษียณ  10) ว่างงาน

 3) สูงกว่าปริญญาตรี

 3) 40,001-60,000 เหรียญสหรัฐ
 6) ไม่มรี ายได้

ผู้สัมภาษณ์ …………………………………………………………………………. วันที่สัมภาษณ์ ………………………….……
หัวหน้าทีม…………………………………………………………………………………………………………………………….….
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Questionnaire No.


Survey Site………..……………...

Questionnaire for International Tourists
Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports, has performed a survey of the tourists’
satisfactions for improving and developing the tourism in Thailand. Your opinions will be very beneficial for tourism
development of Thailand. Therefore, we would like to request for your kind cooperation to answer this questionnaire.
We would like to thank you in advance for your kind cooperation on this matter.

Part I General information
1. Country of residence ……………..………………………………/ Country of nationality………………………………………….
2. Number of time(s) for international travel per year ………. time(s) (average of C.E. 2016-2018) and the average length of stay
per trip ……...…. days (average of C.E. 2016-2018)
3. What is your type of entry when entering Thailand?
 1) Air
 2) Land

 3) Sea

4. Travel arrangement
 1) Own arrangement
 2) Semi-FIT
 3) By travel agent
In case of own arrangement, please specify how do you order these services.
Accommodation International
Travel
(1)
(2)

Domestic Travel Admission Ticket/
Activity ticket
(3)
(4)

1) Website Online
2) Foreign travel agency ordering (in your country)
3) Thai travel agency ordering (in Thailand)
4) Others, please specify ……….............................
5. How many accompanying person(s) are traveling with you? (Choose only one)

 1) Alone
 2) Family / relative / Friend, total …………person(s)
 3) Colleague / company, total ………… person(s)
 4) Others, please specify .............................................................., total ………… person(s)
6. How many times have you been to Thailand within the past 3 years (including this trip)? …………..…… time(s)
The average length of stay for the last trip ………….…..….. days and that for this trip ………………….. days
Questionnaire
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Part II Travel information / perception about Thailand
7. Do you plan to travel to other countries on this trip?
1) Yes, Continue to Q7.1, Q7.2
2) No, (Skip to Q8)
7.1 Please list the country (ies) you had visited before coming to Thailand (These countries must not be just a transit point.
You must have stayed and traveled in that country?)
7.1.1 How many day (s) did you stay in that country? (Length of stay)
7.1a Country …………………...….
7.1.1a Length of stay………days
7.1.2a Transport services by…….....

7.1b Country …….……………...….
7.1.1b Length of stay……days
7.1.2b Transport services by…….....

7.1d Country …………………...….
7.1.1d Length of stay………days
7.1.2d Transport services by…….....

7.1e Country……..……………...….
7.1.1e Length of stay……days
7.1.2e Transport services by…….....

7.1c Country ……….……………...….
7.1.1c Length of stay………days
7.1.2c Transport services by…….....
Thailand

7.2 Please list the country (ies) you plan to visit following Thailand, if any.
7.2.1 How many day (s) did you plan to stay in that country? (Length of stay)
Thailand

7.2a Country…………..……………
7.2.1a Length of stay……days
7.2.2a Transport services by…….....

7.2b Country ………………………..
7.2.1b Length of stay………days
7.2.2b Transport services by…….....

7.2c Country ……..……………….
7.2.1c Length of stay………days
7.2.2c Transport services by…….....

7.2d Country ……….………………
7.2.1d Length of stay……days
7.2.2d Transport services by…….....

7.2e Country ………….…………….
7.2.1e Length of stay………days
7.2.2e Transport services by…….....

8. Your main purpose of this visit to Thailand. (choose only one)
 1) Holiday purpose
 2) Business purpose
 3) Meeting/Incentive/Convention/Exhibition
 4) Visiting friends or relative
 5) Sport activity
 6) Shopping
 7) Honeymoon
 8) Health & Medical Treatment
 9) Meditation
 10) Training course / study
 11) Others, please specify…………………………………………………………
9. Please identify the first 5 most important factors for choosing Thailand for your travel destination
 1) Tourist Attractions
 10) Price / Promotion
 2) Event
 11) Movies
 3) Adventure
 12) Information Availability & Advertisement
 4) Sport Activities
 13) Safety / Security
 5) Shopping
 14) Authenticity (Local culture)
 6) Night life
 15) People Friendliness
 7) Food
 16) Country Image
 8) Medical / Health Service
 17) Discover Thainess Campaign
 9) MICE ; Meetings, Incentive, Conference, Exhibition  18) Others, please specify ……….................................
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10. Which destinations or activities which you visited or participated during this trip in Thailand? (You can choose more than 1
answer)
 1) Sea and beach

 2) Eco-Tourism(mountains, waterfall, safari, national park)

 3) Adventure travel (rafting, canoeing, mount climbing)

 4) Historical sites / City Tour

 5) Learn the way of local residents

 6) Medical treatment

 7) Spa & wellness

 8) Tasting Thai food

 9) Nightlife

 10) Theme Park / Entertainment

 11) National event / local event / local festival

 12) Diving / snorkeling

 13) Golfing

 14) Shopping

 15) Watch Thai Boxing

 16) Participate Thai Cooking Class

 17) Sport activity

 18) Other (Please specify) …........................

11. How much did you spend on this trip? (in Thailand only, not include international airfare) ……………………… (indicate
currency) per 1 person only
12. Before travelling to Thailand, from which source(s) that you obtained information about Thailand tourism?
(You can choose more than 1 answer)
 1) Tourism website
 4) Travel agency
 2) Social media, please specify………………
 5) Media (Publication, television, radio)
 3) Friend(s) / relative (s)
 6) Other, please specify ………………………………
13. During your travelling in Thailand, which source/media do you acknowledge the tourism information from?
(You can choose more than 1 answer)
 1) Tourism Website
 6) Television, please specify………………………….
 2) Social media, please specify……………..
 7) Radio, please specify……………………………….
 3) Relatives / Friends
 8) Tourist agencies / Tour counters
 4) Publication such as magazine, newspaper,
 9) People
Brochure, Poster etc.
 10) Other, please specify ………………………………
 5) Billboard
14. In this trip, which application software of the tourism information do you acknowledge from?
(You can choose more than 1 answer)
 1) Information based service
 3) Dynamic Package systems
 1.1) Tourism Authority of Thailand
 3.1) Accommodation App. (e.g. Agoda,
 1.2) Thailand Tourist Trips and Tips AR Book
Booking.com, Hostelworld, Expedia, Hotels.com,
 1.3) My Currency Exchange Rates Converter
HotelClub, Venere, Priceline, Yonderbound, Direct
 1.4) The Weather channel
With Hotel, Kayak, Trivago, HotelsCombined),
 1.5) Attractions website (e.g.Tripadvisor, Foursquare,
 3.2) Transportation App. (e.g. Sky scanner,
WiFi Map Pro)
Tripadvisor, Lonelyplanet, Virtualtourist,
 2) Facility for trip
Thailandee), please specify
 4) Other, please specify …..……………………………
 2.1) Google ( e.g. map, Translate, Earth, Scholar)
......................................................................................
 2.2) Chat (e.g. Line, Facebook, Skype, Viber, QQ Chat)
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Part III Satisfaction
15. Your opinion about travel and services in Thailand
Expected Level / Satisfaction Level
1 = Not at all satisfied 2 = Slight satisfied 3 = Moderate satisfied 4 = Very satisfied 5 = Extremely satisfied 0 = Not Application
Compare between Thailand and the last Country you visit
0 = equal 1 = Thailand is better 2 = Thailand is worse

Answer only you use or buy products or services
Expected Level

Travel Services
1

2

3

4

Satisfaction Level
5

1

2

3

4

0
5

Compare with
………………
0 1 2

1) Immigration service
1.1) convenience
1.2) communication
1.3) friendliness of workers
1.4) efficiency
1.5) overall Satisfaction of
Immigration service
2) Airport (please specify………………………………………………………)
2.1) signage
2.2) cleanliness
2.3) convenience
2.4) availability of food
2.5) availability of shopping
2.6) friendliness of workers
2.7) communication
2.8) wifi / internet
2.9) safety
2.10) efficiency
2.11) overall Satisfaction of Airport
3) Transportation by bus, taxi, train, etc (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
3.1) accessibility
3.2) cleanliness and comfort
3.3) communication
3.4) safety
3.5) efficiency of service
3.6) value for your money
3.7) overall Satisfaction of
transportation
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15. Your opinion about travel and services in Thailand (Continue)
Expected Level / Satisfaction Level
1 = Not at all satisfied 2 = Slight satisfied 3 = Moderate satisfied 4 = Very satisfied 5 = Extremely satisfied 0 = Not Application
Compare between Thailand and the last Country you visit
0 = equal 1 = Thailand is better 2 = Thailand is worse

Answer only you use or buy products or services
Expected Level

Travel Services
1

2

3

4

Satisfaction Level
5

1

2

3

4

0
5

Compare with
………………
0 1 2

4) Accommodation (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
4.1) accessibility
4.2) variety of choices
4.3) facilities
4.4) hygiene
4.5) communication
4.6) efficiency of service
4.7) safety
4.8) wifi / internet
4.9) value for your money
4.10) Overall Satisfaction of
accommodation
5) Restaurants (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
5.1) accessibility
5.2) variety of choices
5.3) hygiene
5.4) quality and taste of the food
5.5) communication
5.6) efficiency of service
5.7) wifi / internet
5.8) value for your money
5.9) overall Satisfaction of restaurants
6) Shopping (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
6.1) accessibility
6.2) varieties of shopping places
6.3) variety of merchandises
6.4) quality of merchandises
6.5) availability of local specialty
items/goods
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15. Your opinion about travel and services in Thailand (Continue)
Expected Level / Satisfaction Level
1 = Not at all satisfied 2 = Slight satisfied 3 = Moderate satisfied 4 = Very satisfied 5 = Extremely satisfied 0 = Not Application
Compare between Thailand and the last Country you visit
0 = equal 1 = Thailand is better 2 = Thailand is worse

Answer only you use or buy products or services
Expected Level

Travel Services
1

2

3

4

Satisfaction Level
5

1

2

3

4

0
5

Compare with
………………
0 1 2

6) Shopping (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces) (continue)
6.6) communication
6.7) efficiency of service
6.8) safety
6.9) wifi / internet
6.10) value for your money
6.11) overall Satisfaction of shopping
7) Sea and Beach (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
7.1) accessibility
7.2) variety of Choices
7.3) interesting
7.4) safety
7.5) wifi / internet
7.6) overall Satisfaction of destination
8) Eco-Tourism (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
8.1) accessibility
8.2) variety of Choices
8.3) interesting
8.4) safety
8.5) wifi / internet
8.6) overall Satisfaction of eco-Tourism
9) Historical Sites (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
9.1) accessibility
9.2) variety of Choices
9.3) interesting
9.4) safety
9.5) wifi / internet
9.6) overall Satisfaction of historical
Sites
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15. Your opinion about travel and services in Thailand (Continue)
Expected Level / Satisfaction Level
1 = Not at all satisfied 2 = Slight satisfied 3 = Moderate satisfied 4 = Very satisfied 5 = Extremely satisfied 0 = Not Application
Compare between Thailand and the last Country you visit
0 = equal 1 = Thailand is better 2 = Thailand is worse

Answer only you use or buy products or services
Expected Level

Travel Services
1

2

3

4

Satisfaction Level
5

1

2

3

4

0
5

Compare with
………………
0 1 2

10) Adventure (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
10.1) accessibility
10.2) varieties of choices
10.3) exciting
10.4) communication
10.5) efficiency of service
10.6) safety
10.7) value for your money
10.8) overall Satisfaction of adventure
11) Sport Activity / Recreation (please specify…………………………………………………………………………)
11.1) accessibility
11.2) varieties of choices
11.3) communication
11.4) efficiency of service
11.5) safety
11.6) value for your money
11.7) overall satisfaction of Sport Activity
12) Wellness (Spa/Tradition Massage/etc.)
(Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)

12.1) accessibility
12.2) variety of choices
12.3) convenience (equipment and
facilities)
12.4) hygiene
12.5) communication
12.6) efficiency of service
12.7) safety
12.8) wifi / internet
12.9) value for your money
12.10) overall satisfaction of wellness
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15. Your opinion about travel and services in Thailand (Continue)
Expected Level / Satisfaction Level
1 = Not at all satisfied 2 = Slight satisfied 3 = Moderate satisfied 4 = Very satisfied 5 = Extremely satisfied 0 = Not Application
Compare between Thailand and the last Country you visit
0 = equal 1 = Thailand is better 2 = Thailand is worse

Answer only you use or buy products or services
Expected Level

Travel Services
1

2

3

4

Satisfaction Level
5

1

2

3

4

0
5

Compare with
………………
0 1 2

13) Travel Agents (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
13.1) variety of choices
13.2) communication
13.3) efficiency of service
13.4) value for your money
13.5) overall satisfaction of travel agents
14) Public restrooms (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
14.1) availability
14.2) hygiene
14.3) overall satisfaction of public
restrooms
15) Tourist Information / Visitor center
(Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)

15.1) accessibility
15.2) efficiency of service
15.3) helpfulness of information
provided
15.4) communication
15.5) overall satisfaction of Tourist
Information / Visitor center
16) Guide (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
16.1) friendliness
16.2) honesty
16.3) communication
16.4) knowledge
16.5) overall satisfaction of guide

Questionnaire
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15. Your opinion about travel and services in Thailand (Continue)
Expected Level / Satisfaction Level
1 = Not at all satisfied 2 = Slight satisfied 3 = Moderate satisfied 4 = Very satisfied 5 = Extremely satisfied 0 = Not Application
Compare between Thailand and the last Country you visit
0 = equal 1 = Thailand is better 2 = Thailand is worse

Answer only you use or buy products or services
Expected Level

Travel Services
1

2

3

4

Satisfaction Level
5

1

2

3

4

0
5

Compare with
………………
0 1 2

17) People ( Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
17.1) friendliness
17.2) honesty
17.3) communication
17.4) overall satisfaction of people
18) Safety (Overall evaluation for survey at airport &border crossing points / Provincial evaluation for survey in targeted provinces)
18.1) Installing CCTV in tourist
attraction (crime prevention
measure)
18.2) Staff/volunteer services
18.3) Safety information providing
(warning signs)
18.4) overall satisfaction of safety
19) Tourist Application for Travelling in Thailand ( Overall evaluation for survey at airport & border crossing points / Provincial evaluation for
survey in targeted provinces) Please identify the first 3 most Application (1)……………………… (2)…………………………… (3)………………………

19.1) availability
19.2) accuracy of information
19.3) helpfulness of information
provided
19.4) overall satisfaction of tourist
application
Overall Satisfaction of travel and
Services during this trip

Questionnaire
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16. The following makes you dissatisfaction.
Travel Services
Dissatisfaction
 1) Immigration service
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 2) Airport
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 3) Transportation by bus, taxi, train
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 4) Accommodation
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 5) Restaurants
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 6) Shopping
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 7) Sea and Beach
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 8) Eco-Tourism
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 9) Historical site
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 10) Adventure
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 11) Sport Activity / Recreation
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 12) Wellness
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
(Spa / Tradition Massage / etc.)
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
Questionnaire
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16. The following makes you dissatisfaction. (continue)
Travel Services
Dissatisfaction
 13) Travel agents
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 14) Public restrooms
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 15) Tourist Information / Visitor center  1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 16) Guide
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 17) People
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 18) Safety
 1) people  2) process  3) location  4) Other, please specify …………
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 19) Tourist Application
 1) accessibility  2) safety  3) accuracy  4) Other, please specify ……..…
What makes you dissatisfaction ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
17. During your travel in Thailand, do you ever encounter any dishonesty of any service provider/any merchandizer of
product/service?
 1) No
 2) Yes, please explain………………………………………………………………………………………
18. Will you come back to Thailand in next 3 years?
 1) Yes
 2) Not sure
 3) No, because……………………………………………
If you will come back to Thailand in the next 3 years, please provide your reasons (the most 3 important reasons)
 1) Tourist Attractions  2) Adventure  3) Sport Activities  4) Shopping  5) Night Activities
 6) Food  7) Medical / Health Service  8) Price / Promotion  9) Information Availability & Advertisement
 10) Safety / Security  11) Authenticity (Local culture)  12) People Friendliness  13) Country Image
 14) Discovery Thainess Campaign  15) Others, please specify ……….................................
19. Problems that you had during the trip in Thailand ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
Questionnaire
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20. Recommendation / requestment (s) for further improvement on the following matters
1) Tourism destination………………………………………………………………………………………………….…………….…..
2) Tourism professional…………………………………………………………………………………………………….……….……
3) Product/Services………………………………………………………………………………………………………………….……
4) Tourism management…………………………………………………………………………………………………………..….…..
5) Thainess………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) Others………………………………………………………………………………………………………………………………….
21. Will you introduce your friend(s)/relative(s)/acquaintance(s) to travel to Thailand?
 1) Yes, because………………………………………………………………………………………………………………………
 2) No, because…………………………………………………………………………………….………………………………….
Part IV Personal information
22. Gender

 1) Male

23. Years of age
 1) 15-24

 2) 25-34

 2) Female
 3) 35-44

 4) 45-54

 5) 55-64

6) 65 and over

24. Occupation
 1) Professional  2) Administrative and Managerial  3) Clerical, Salesmen and Commercial Personnel
 4) Laborer, Daily worker and Service workers  5) Agricultural worker  6) Government and Military Personnel
 7) Housewife / Unpaid Family Workers  8) Student and Children  9) Retired  10) Unemployed
 11) Other (Please specify)..........................................
25. Education
 1) Under bachelor degree

 2) Bachelor degree

 3) Higher than bachelor degree

26. Annually income
 1) Less than US$ 20,000

 2) US$ 20,000-40,000

 3) US$ 40,001-60,000

 4) US$ 60,001-80,000

 5) US$ 80,001 and above

 6) No Income

Interviewee………………………………………………...……………..…….............Date ………………………….……………..
On behalf of the Office of Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sport,
we would like to thank you for your time and your great contribution
Interviewer …………………………………………………………………………. Date of interview ………………………….……
Supervisor…………………………………………………………………………………………………………………………….….

Questionnaire
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问卷号.


调查地点………..………

国际游客的问卷调查
泰国 旅游局 和体育部 秘书长办公室 已经完成了游客的满意度 调查
，为改善中泰的发展和旅游关系。您的意见将对泰国的旅游业的发展非
常有益。因此，我们想请您配合回答这份问卷。我们要提前感谢您在这
次问题上的友好合作。

第一部分： 基本信息
1. 居住国……………..………………………………/国籍………………………………………….
2. 每年出国旅行 ……….…. 次 (2016 年-2018 年平均) 每次旅行平均停留……...…. 天(2016-2018 年平
均)

3. 您进入泰国的交通方式是什么?
 1) 飞机航班
2) 陆路
4. 出行方式
 1) 自由行

3) 海路
2) 半自助3) 跟团

在自己的安排情况，请说明你如何订购这些服务.
住宿

国际旅游

国内旅游

(1)

(2)

(3)

门票/活动
卷
(4)

1) 网页
2) 国外旅行社(在您的国家)
3) 泰国旅行社订购(在泰国)
4)其他, 请说明 ……….............................
5. 旅行成员共 ……………..位 (包括您自己) (单选)

 1)一个人
 2) 家人 /亲戚/朋友共...........人
 3) 同事/公司，共............人
 4) 其他，请注明 ………........................ .............................................................., 共 ………… 人
6. 在过去2年，您到访过泰国几次？ …………..…… 次
上次旅行的平均停留时间………….…..…..天，然后本次计划停留 …………………..天
Questionnaire
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第二部分

关于泰国旅游信息/感悟

7. 你计划到其他国家旅行吗？
1) 是的，继续第 7.1, 7.2, 7.3 题

2) 不 (跳到第 8 题)

7.1请列在来泰国之前访问的国家 （这些国家不能仅仅是一个中转站，你必须在那个国
家旅行）

7.1.1你在那个国家呆了多少天？（停留时间）
7.1a国家#1………………...….
7.1.1a 停留时间………天
7.1.2a 交通服务…….....

7.1b国家#2………………...….
7.1.1b 停留时间………天
7.1.2b交通服务…….....

7.1d国家#1………………...….
7.1.1d 停留时间………天
7.1.2d交通服务…….....

7.1e国家#2………………...….
7.1.1e停留时间………天
7.1.2e交通服务…….....

7.1c国家#3………………...….
7.1.1c停留时间………天
7.1.2c交通服务…….....

泰国

7.2请列出你准备在泰国之后前往的国家，如果有
7.2.1你打算在那个国家呆多少天？（停留时间）
泰国
7.2c国家 #1……………….
7.2.1c停留时间………天
7.2.2c交通服务…….....

7.2a 国家#1………………
7.2.1a 停留时间………天
7.2.2a交通服务…….....

7.2b 国家 #2…………………..
7.2.1b 停留时间………天
7.2.2b交通服务…….....

7.2d 国家 #2………………
7.2.1d停留时间………天
7.2.2d交通服务…….....

7.2e 国家 #1……………….
7.2.1e 停留时间………天
7.2.2d交通服务…….....

8.此次访问泰国的主要目的。（只能选择一个）
 1)度假
 2) 商业目的
 3)会议/激励/会议/展览
 4)拜访朋友或亲戚
 5) 体育活动
 6)购物
 7)蜜月
 8)健康与医疗
 9)冥想
 10) 课程培训/研究
 11) 其他，请注明………………………………………………………
9.请选择你来泰国旅游的最重要的5个因素
 1)旅游景点
 2)活动
 3)冒险
 4)体育活动
 5) 购物
 6)夜生活
 7)食物
 8)医疗/健康服务
 9)会议奖励，展会

Questionnaire

 10)价格/促销
 11)电影
 12) 可用性信息& 广告
 13)安全
 14)本土文化
 15)人民友好
 16)国家形象
 17 )探索泰风情
 18 )其他，请注明……….................................
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10.这趟泰国之旅您访问或参加了哪些地方或活动（您可以选择 1 以上的答案）
 1)海和沙滩

 2) 生态旅游（山，瀑布，野生动物园，国家公园）

 3)探险旅游（漂流，划船，登山）

 4)历史遗址/城市之旅

 5)了解当地居民

 6)医疗

 7) 水疗 SPA & 健康方式

 8)品尝泰国菜

 9)夜生活

 10) 主题公园/娱乐

 11) 国家事件/当地活动/当地节日

 12)潜水/浮潜

 13) 高尔夫球

 14) 购物

 15)观看泰拳

 16)参加泰式料理培训班

17)体育活动

18) 其它（请注明） …...................

11.这次旅行你花了多少钱？（仅在泰国，不包括国际机票）...........................（表明货币）
只是1个人
12. 在来泰国之前，你从哪里获得了有关泰国旅游的信息？
（你可以选择1个以上的答案）
 1)旅游网站
 4) 旅行社
 2) 社会媒体，请指出………………  5) 媒体（出版，电视，广播）
 3)朋友 /亲戚
 6)其他，请注明………………………………
13. 在泰国旅游期间，你从哪一种资源/媒体获得旅游信息？（你可以选择 1 个以上的
答案）
 1) 旅游网站
 6) 电视，请注明………………………….
 2)社会化媒体，请注明……………..
 7)广播，请注明.specify……………………………….
 3) 亲戚/朋友
 8)旅游机构/旅游柜台
 4) 出版物，如杂志，报纸等
 9) 人们
 5) 广告牌
 10)其他，请注明. ………………………………
14. 在这次旅行, 您所的旅游信息是来自哪些应用软件？
（你可以选择 1 个以上的答案）
 1) 基础信息服务
 3)动态包装系统
 1.1) 泰国旅游局
 3.1) 住宿 App. (如：Agoda, Booking.com,
Hostelworld, Expedia, Hotels.com, HotelClub,
 1.2) 泰国旅游行程和旅行攻略书
Venere, Priceline, Yonderbound, Direct With Hotel,
 1.3) 我的货币兑换汇率转换器
Kayak, Trivago, HotelsCombined),
 1.4) 天气频道
 3.2) 交通 App. (如：Sky scanner, Tripadvisor,
 1.5) 景区网站(如：猫途鹰, Foursquare,
Lonelyplanet, Virtualtourist, Thailandee), 请注
WiFi Map Pro)
明
 2) 旅游设备
 4) 其它, 请注明 …..……………………………
 2.1) 谷歌(如：地图, 翻译, Earth, Scholar)
......................................................................................
 2.2)聊天 (如 Line 微信, Facebook, Skype, 微博, QQ)
Questionnaire

3

第 3 部分 满意度
15. 您对泰国旅游和服务的看法
预期水平/满意度
1=非常不满意 2=有点不满3=中等/正如所预期的4=满意5=非常满意0 =没有使用过
泰国和你最后一个访问的国家比较 0 = 相同的 1 = 泰国更好 2 = 泰国不好

只回答你购买使用的服务或产品
期望服务

旅游服务
1

2

3

4

满意程度
5

1

2

3

4

0
5

比较
………………
0 1 2

1) 出入境服务
1.1)方便
1.2)交流
1.3)工作人员态度友好
1.4)效率
1.5) 出入境服务整体的满
意度
2) 机场（请说明………………………………………………………)
2.1)指示牌
2.2)清洁
2.3)方便
2.4) 食物
2.5) 购物
2.6)员工友好
2.7)交流
2.8) wifi /网络
2.9) 安全
2.10)效率
2.11)机场整体满意度
3) 交通公方式公交车，出租车，火车等 （ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
3.1)可访问性
3.2) 清洁和舒适度
3.3)交流
3.4) 安全
3.5)服务效率
3.6)钱的价值
3.7)运输整体满意度

Questionnaire
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15. 您对泰国旅游和服务的看法
预期水平/满意度
1=非常不满意 2=有点不满3=中等/正如所预期的4=满意5=非常满意0 =没有使用过
泰国和你最后一个访问的国家比较
0 = 相同的 1 = 泰国更好 2 = 泰国不好

只回答你购买使用的服务或产品
期望服务

旅游服务
1

2

3

4

满意程度
5

1

2

3

4

0
5

比较
………………
0 1 2

4) 住宿（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
4.1)可访问性
4.2) 多种选择
4.3) 设施
4.4)卫生
4.5)交流
4.6) 服务效率
4.7) 安全
4.8) wifi / 网络
4.9) 钱的价值
4.10) 住宿总体满意度
5) 餐馆（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
5.1)可访问性
5.2) 多种选择
5.3) 卫生
5.4) 食物的品质和味道
5.5)交流
5.6) 服务效率
5.7) 安全
5.8) wifi / 网络
5.9) 餐馆的总体满意度
6) 购物（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
6.1)可访问性
6.2) 购物场所的品种
6.3) 多样化的商品
6.4) 商品的质量
6.5) 地方特色商品/商
品的可用性

Questionnaire
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15. 您对泰国旅游和服务的看法
预期水平/满意度
1=非常不满意 2=有点不满3=中等/正如所预期的4=满意5=非常满意0 =没有使用过
泰国和你最后一个访问的国家比较
0 = 相同的 1 = 泰国更好 2 = 泰国不好

只回答你购买使用的服务或产品
期望服务

旅游服务
1

2

3

4

满意程度
5

1

2

3

4

0
5

比较
………………
0 1 2

6) 购物（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）(continue)
6.6) 交流
6.7) 服务效率
6.8) 安全
6.9) wifi / 网络
6.10) 钱的价值
6.11) 购物总体满意度
7) 海和沙滩（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
7.1) 可访问性
7.2) 多种选择
7.3)有趣的
7.4) 安全
7.5) wifi / 网络
7.6) 旅游目的地的整
体满意度
8)生态旅游（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
8.1) 可访问性
8.2) 多种选择
8.3) 有趣的
8.4) 安全
8.5) wifi / 网络
8.6) 生态旅游总满意度
9)历史遗迹（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
9.1) 可访问性
9.2) 多种选择
9.3) 有趣的
9.4) 安全
9.5) wifi / 网络
9.6) 历史遗迹总满度
Questionnaire
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15. 您对泰国旅游和服务的看法
预期水平/满意度
1=非常不满意 2=有点不满3=中等/正如所预期的4=满意5=非常满意0 =没有使用过
泰国和你最后一个访问的国家比较
0 = 相同的 1 = 泰国更好 2 = 泰国不好

只回答你购买使用的服务或产品
期望服务

旅游服务
1

2

3

4

满意程度
5

1

2

3

4

0
5

比较
………………
0 1 2

10) 冒险（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
10.1) 可访问性
10.2) 多种选择
10.3) 使人兴奋
10.4)交流
10.5) 服务效率
10.6) 安全
10.7) 钱的价值
10.8) 冒险的总的满意度
11) 体育活动 / 娱乐（请说明………………………………………………………)
11.1) 可访问性
11.2) 多种选择
11.3) 交流
11.4) 服务效率
11.5) 安全
11.6) 钱的价值
11.7)高尔夫球场总满意度度
12)健康方式（水疗/传统按摩/等） （综合评价是在机场和边境的交叉点调查/省评价在指定省份调查）
12.1) 可访问性
12.2) 多种选择
12.3) 便利（设备和设施)
12.4) 卫生
12.5) 交流
12.6) 服务效率
12.7) 安全
12.8) wifi / 网络
12.9) 钱的价值
12.10)健康方式的总体
满意度
Questionnaire
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15. 您对泰国旅游和服务的看法
预期水平/满意度
1=非常不满意 2=有点不满3=中等/正如所预期的4=满意5=非常满意0 =没有使用过
泰国和你最后一个访问的国家比较
0 = 相同的 1 = 泰国更好 2 = 泰国不好

只回答你购买使用的服务或产品
期望服务

旅游服务
1

2

3

4

满意程度
5

1

2

3

4

0
5

比较
………………
0 1 2

13) 旅行社代办人（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
13.1) 多种选择
13.2) 交流
13.3) 服务效率
13.4) 钱的价值
13.5)旅行社代办人的总体
满意度
14) 公共厕所（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
14.1) 可应用性
14.2) 卫生
14.3) 公共厕所总体满
意度
15) 旅游信息/游客服务中心
（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）

15.1) 可应用性
15.2) 服务效率
15.3) 提供信息帮助
15.4) 交流
15.5) 旅游信息/游客服
务中心总体满意度
16)导游（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
16.1) 友好
16.2) 诚实
16.3) 交流
16.4) 知识
16.5) 导游总体的满意
度

Questionnaire
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15. 您对泰国旅游和服务的看法
预期水平/满意度
1=非常不满意 2=有点不满3=中等/正如所预期的4=满意5=非常满意0 =没有使用过
泰国和你最后一个访问的国家比较
0 = 相同的 1 = 泰国更好 2 = 泰国不好

只回答你购买使用的服务或产品
期望服务

旅游服务
1

2

3

4

满意程度
5

1

2

3

4

0
5

比较
………………
0 1 2

17) 人们（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
17.1) 友好
17.2) 诚实
17.3) 交流
17.4) 人们总体满意度
18) 安全性（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）
18.1) 在旅游景点安装
CCTV（犯罪预防措
施）
18.2) 员工/志愿者服务
18.3) 提供安全信息（
警告标志）
18.4)安全性的总体满意
度
19) 在泰国旅游应用（ 综合评价是在机场和边境的交叉点/省评价在指定省份调查）请列出前 3 个应用
(1)……………………… (2)…………………………… (3)………………………

19.1) 可用性
19.2) 信息的准确性
19.3) 提供有用性的信息
帮助
19.4) 旅游应用整体满意
度
在这趟旅行中旅行和服
务的整体满意度

Questionnaire
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16. 以下哪些让你不满意的
旅游服务
 1) 出入境服务

不满意的
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 2) 机场
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 3) 交通公方式公交车，出租车， 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
火车等
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 4)住宿
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 5) 餐馆

 6)购物

 7) 海和沙滩

 8) 生态旅游

 9) 历史遗迹

 10) 冒险

 11) 体育活动 / 娱乐

 12) 健康方式
（水疗/传统按摩/等）

Questionnaire

 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
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16. 以下哪些让你不满意的
旅游服务
 13) 旅行社代理

不满意的
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 14)公共厕所
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 15) 旅游信息/游客服务中心  1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 16)导游
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 17) 人们
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 18) 安全
 1) 人们  2) 过程 3) 位置  4) 其他, 请注明 ……………
是什么让你不满意………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
 19) 旅游应用程序
 1) 可访问性  2) 安全  3) 准确性  4)其它, 请说明
……..…
什么让你不满意 ………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………..………
17.你在泰国旅游期间，你曾经遇到过服务提供者/产品采购员的不诚实服务行为吗？
 1) 没有
 2) 是的, 请说明……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
18. 你会在接下来的3年里再次回到泰国旅游吗？
 1) 是的
 2)不确定
 3)不会，因为……………………………………………
请选择让你在接下来的3年内再次来泰国旅游的理由（最重要的3个理由）
 1) 旅游景点
 2)冒险
 3) 体育活动
 4) 购物  5) 夜间活动
 6) 食物
 7) 医疗 / 卫生服务  8) 价格 / 促销
 9) 信息& 广告
 10) 安全 / 安全性  11) 真实性(地方文化)  12)人们友好
 13) 国家形象
 14)探索泰风情的活动  15)其他, 请注明 ……….................................

Questionnaire
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19. 你在泰国之旅行期间遇到的问题 ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20.对下列事项，提出需要进一步改进的建议
1) 旅游目的地………………………………………………………………………………………………….………………..
2)旅游专业人才…………………………………………………………………………………………………….……………
3) 产品/服务………………………………………………………………………………………………………………………
4) 旅游管理…………………………………………………………………………………………………………..……..
5)探索………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) 其他，请注明…………………………………………………………………………………………………………………
21. 你会介绍你的朋友/亲戚/熟人到泰国旅行吗？
 1) 是的, 因为………………………………………………………………………………………………………………. ….
 2) 不会，因为…………………………………………………………………………….………………………………….
Part IV 个人信息
22. 性别
23. 23. 年龄
 1) 15-24

 1) 男
 2) 25-34

 2) 女
 3) 35-44

 4) 45-54

 5) 55-64

6) 65 以上

24. 职业
1）专业人士
2）行政和管理
3）文员，销售人员和商务人员
4）劳动者，日常工作者和服务人员 5）农业劳动者 6）政府和军事人员
7）家庭主妇/家庭工作人员 8）学生和孩子 9）退休  10）失业
11）其他（请注明）............................................
25.学历
 1) 低于大学本科
26. 年收入

 2) 大学本科

 3) 大学本科以上学历

 1) 少于 US$ 20,000

 2) US$ 20,000-40,000

 3) US$ 40,001-60,000

 4) US$ 60,001-80,000

 5) US$ 80,001 以上

 6) 无收入

受访者………………………………………………...……………..…….............日期 ………………………….……………..

旅游局和体育部秘书长办公室，感谢您愿意贡献出您宝贵时间配合我们
采访者 ………………………………………………………………………….采访日期………………………….……
监督者……………………………………………………….
Questionnaire
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アンケート番号


調査サイト.……………...
外国人観光客の皆様へアンケートのお願い
タイスポーツ観光省は タイの観光産業促進のため、広く外国人観光客の皆様のご意見を伺っています。
皆様の貴重なご意見をタイの観光産業発展に生かしていきたいと考えています。つきましては以下のアンケート
にご協力いただければ幸いです。

一般質問

1

居住国

国籍

2.

年間の海外旅行回数

3.

タイへの入国方法は何ですか。

 1)
4.

空路

回

2016-2018 年における平均）

滞在日数

 2)

日（

 3) 海路

陸路

旅行の手配

 1)

自分で手配

 2)

自分で手配下部分もある

 3)

旅行代理店による手配

自分で手配された場合、下記のようなサービスを何によって手配されましたか。チェックを入れてください。
宿 泊

(1)

タイ国外への
旅行

タイ国内の旅行

入場チケット等

(3)

(4)

(2)

1) ウェブサイトのオンライン予約
2) 自国の旅行代理店
3) タイの旅行代理店
4) その他……….............................
5.

同伴者は何人ですか。（複数回答不可）

 1) ひとりで
 2) 家族・親戚・友人
 3) 同僚
 4) その他

合計

人

合計

人
合計

6. 過去３年間に何回タイを訪れましたか。（今回の訪タイも含めて）
過去の平均タイ滞在日数はどのくらいですか。

Questionnaire

日

人

回

今回の滞在予定日数はどのくらいですか。

日

1

タイの旅行情報について

7.

今回の旅行でタイ以外のほかの国への訪問を予定していますか。

1) はい（Q7.1、

Q7.2 へ）

2) いいえ（Q8 へ）

7.1 あなたが今回タイへ来る前に訪れたことがある国を書いてください。（トランジットのみの滞在は除く）
7.1.1 その国にはどのくらい滞在しましたか。（滞在日数）

7.2

7.1a 国 名…………………...….
7.1.1a 滞在日数………………..…
7.1.2a 入国方法……………........

7.1b 国 名…………..………...….
7.1.1b滞在日数………………...…
7.1.2b 入国方法…………….….....

7.1d国 名…………………...….
7.1.1d滞在日数………………..…
7.1.2d入国方法……………........

7.1e国 名…………………...….
7.1.1e滞在日数………………..…
7.1.2e入国方法……………........

滞在日数………………………
入国方法……............................

タイ

その国にはどのくらい滞在する予定ですか。（滞在予定日数）

タイ

7.2c国 名…………………...….
7.2.1c滞在日数………………..…
7.2.2c入国方法……………........

7.2a国 名…………………...….
7.2.1a滞在日数………………..…
7.2.2a 入国方法.......................................

7.2b国 名…………………...….
7.2.1b滞在日数………………..…
7.2.2b 入国方法.........................................

7.2d国 名…………………...….
7.2. 滞在日数………………..…
7.2.2d入国方法……………........

7.2e国 名…………………...….
7.2.1e滞在日数………………..…
7.2.2d入国方法……………........

今回の訪タイの主な目的は何ですか。（複数回答不可）

 1) 観光
 4) 知人・親族訪問
 7) 新婚旅行
 10) 勉強・学術
9.

名……………………….....….

あなたがこのタイ旅行のあと訪問予定のくにがあれば書いてください。

7.2.1

8.

7.1c 国
7.1.1c
7.1.2c

 2) 仕事
 3) 会議・講演・展示会
 5) スポーツ・アクティビティー  6) ショッピング
 8) 健康・医療サービス
 9) 瞑想
 11) その他…………………………………………………………

あなたが今回旅行先としてタイを選んだ主な５つの要因は何ですか。

 1) ツーリストアトラクション
 2) イベント
 3) 冒険
 4) スポーツアクティビティー
 5) ショッピング
 6) ナイトライフ
 7) 食べ物
 8) 医療サービス
 9) 会議・講演・展示会

Questionnaire

 10) 物価・プロモーション価
 11) 映画
 12) 情報・広告
 13) 治安・安全性
 14) 文化
 15) 友好性
 16) 国のイメージ
 17) ディスカバータイネスのキャンペーン
 18) その他……….................................
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10. 今回の訪タイであなたが訪れた場所、あるいは参加したアクティビティーをお答えください。（複数回答可）
 1) 海・ビーチ

 2) エコツーリズム（山・滝・サファリ・国立公園）

 3) アドベンチャートラベル（ラフティング・カヌー・登山）

 4) 史跡・市内ツアー

 5) 地方探訪

 6)

 7) スパ・美容

 8) タイ料理

 9) ナイトライフ

医療ケア

 10) テーマパーク・エンターテイメント

 11) 国家的イベント・地方のイベント・地方のお祭り

 12) ダイビング・シュノーケリング

 13) ゴルフ

 14)

 15) タイボクシング

 16) タイ料理教室への参加

 17) スポーツアクティビティー

ショッピング

 18) その他…........................

11. あなたが今回のタイ旅行に費やした金額は ひとりあたり いくらですか。（訪タイのための航空運賃は含まず・支払い通貨
も示してください）

12. 訪タイの前に、あなたはどこからタイの情報を得ましたか。(複数回答可)
 1) 観光情報のウェブサイト
 4) 旅行代理店
 2) ソーシャルメディア
.
 5) メディア（出版物・テレビ・ラジオ）
 3) 友人・知人
 6) その他 ………………………………
13. タイ滞在中、あなたはどこから観光情報を得ますか。（複数回答可）
 1) 観光情報のウェブサイト
 6) テレビ情報
 2) ソーシャルメディア
.
 7) ラジオ情報
 3) 知人・友人
 8) 旅行代理店・ツアーカウンター
 4) 雑誌・新聞等の出版物
 9) 一般
 5) ビルボード
 10) その他………………………………

.
.

14. タイ滞在中、あなたはどんなアプリから観光情報を得ますか。（複数回答可）
 1) 情報サービス
 3) ダイナミックパッケージシステム
 1.1) タイ国政府観光庁
 3.1) 宿泊アプリ (e.g. Agoda, Booking.com,
 1.2) タイ国観光旅行チップス AR ブック
Hostelworld, Expedia, Hotels.com, HotelClub,
 1.3) My 通貨
Venere, Priceline, Yonderbound, Direct With Hotel,
 1.4) 天気予報
Kayak, Trivago, HotelsCombined),
 1.5) 観光ウェブサイト(e.g.Tripadvisor, Foursquare,
 3.2) 交通アプリ (e.g. Sky scanner, Tripadvisor,
WiFi Map Pro)
Lonelyplanet, Virtualtourist, Thailandee), please
 2) 旅行施設
specify…..…………………………………………
 2.1) グーグルアプリ( e.g. map, Translate, Earth,
 4) その他…..……………………………………………
Scholar)
......................................................................................
 2.2) コミュニケーション アプリ (e.g. Line, Facebook,
Skype, Viber, QQ Chat)
Questionnaire
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満足度

15. タイにおける旅行サービスについてのご意見です。
期待度

1 =全く不満

満足度

2 =満足度はわずか 3 =普通に満足 4 =とても満足 5 =非常に満足

0 =評価できな

今回の訪タイの直前に滞在した国と比べて

0=

同等

1 = タイのほうがいい

2 = タイのほうが劣る

あなたご自身が購入されたもの、もしくはサービスについてです。

と比較して
期待度

満足度

0

旅行サービス

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

……………..
0 1 2

1) 出入国審査
1.1) 利便性
1.2) コミュニケーション
1.3) 職員の態度
1.4) 効率性
1.5) 出入国審査全般について
2) 空 港（使用空港名
）
2.1) 標識
2.2) 清潔さ
2.3) 利便性
2.4) 飲食サービスの可用性
2.5) ショッピングの可用性
2.6) 職員の態度
2.7) コミュニケーション
2.8) Wifi・インターネット
2.9) 安全性
2.10) 効率性
2.11) 空港業務全般について
3) バス、タクシー、列車等の交通サービス（地方空港、国境ポイント、地方の交通等、すべてを含む）
3.1) アクセスのよさ
3.2)清潔さ・快適性
3.3)コミュニケーション
3.4)安全性
3.5) サービス効率
3.6) 料金の適切性
3.7) 交通サービス全般について

Questionnaire
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15. タイにおける旅行サービスについてのご意見です。
期待度

1 =全く不満

満足度

2 =満足度はわずか 3 =普通に満足 4 =とても満足 5 =非常に満足

0 =評価できな

今回の訪タイの直前に滞在した国と比べて

0=

同等

1 = タイのほうがいい

2 = タイのほうが劣る

あなたご自身が購入されたもの、もしくはサービスについてです。

と比較して
期待度

満足度

0

旅行サービス

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

……………..
0 1 2

4)宿泊
4.1) アクセスのよさ
4.2) 選択の幅の豊富さ
4.3) 設備
4.4) 衛生
4.5) コミュニケーション
4.6) サービスの効率
4.7) 安全性
4.8) Wifi・インターネット
4.9) 価格の適切性
4.10)宿泊サービス全般について
5)レストラン
5.1) アクセスのよさ
5.2) 選択の幅の豊富さ
5.3) 衛生
5.4) 料理の質・味
5.5) コミュニケーション
5.6) サービスの効率
5.7) Wifi・インターネット
5.8) 価格の適切性
5.9) レストラン全般について
6)ショッピング（空港、国境ポイント、地方での買い物等、すべてを含む）
6.1) アクセスのよさ
6.2) ショッピング場所の豊富さ
6.3) 商品の豊富さ
6.4) 商品の質
6.5) 地方の特産品の入手容易度

Questionnaire
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15. タイにおける旅行サービスについてのご意見です。
期待度

1 =全く不満

満足度

2 =満足度はわずか 3 =普通に満足 4 =とても満足 5 =非常に満足

0 =評価できな

今回の訪タイの直前に滞在した国と比べて

0=

同等

1 = タイのほうがいい

2 = タイのほうが劣る

あなたご自身が購入されたもの、もしくはサービスについてです。

と比較して
期待度

満足度

0

旅行サービス

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

……………..
0 1 2

6)ショッピング（空港、国境ポイント、地方での買い物等、すべてを含む）（つづく）
6.6) コミュニケーション
6.7) サービスの効率
6.8) 安全性
6.9) Wifi/ インターネット
6.10) 価格の適切性
6.11) ショッピング全般について
7)海・ビーチ（国境ポイント、地方での海・ビーチ等、すべてを含む）
7.1)アクセスのよさ
7.2)選択の幅の豊富さ
7.3)面白さ
7.4)安全性
7.5) Wifi/インターネット
7.6) 目的地全般について
8)エコツーリズム（国境ポイント、地方でのエコツーリズム等、すべてを含む）
8.1) アクセスのよさ
8.2)選択の幅の豊富さ
8.3)面白さ
8.4) 安全性
8.5) Wifi / インターネット
8.6) エコツーリズム全般について
9)史跡観光（国境ポイント、地方でのエコツーリズム等、すべてを含む）
9.1) アクセスのよさ
9.2) 選択の幅の豊富さ
9.3) 面白さ
9.4) 安全性
9.5) Wifi / インターネット
9.6) 史跡観光全般について

Questionnaire
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15. タイにおける旅行サービスについてのご意見です。
期待度

1 =全く不満

満足度

2 =満足度はわずか 3 =普通に満足 4 =とても満足 5 =非常に満足

0 =評価できな

今回の訪タイの直前に滞在した国と比べて

0=

同等

1 = タイのほうがいい

2 = タイのほうが劣る

あなたご自身が購入されたもの、もしくはサービスについてです。

と比較して
期待度

満足度

0

旅行サービス

1

2

3

4

10)アドベンチャー（リクリエーション・エンターテイメント）
10.1)アクセスのよさ
10.2) 選択の幅の豊富さ
10.3) エキサイティングな要素
10.4)コミュニケーション
10.5) サービスの効率
10.6) 安全性
10.7) 価格の適切さ
10.8)アドベンチャー全般について
11) スポーツ活動 / レクリエーション（使用空港名
11.1) アクセスのよさ
11.2) 選択の幅の豊富さ
11.3)コミュニケーション
11.4) サービスの効率
11.5) 安全性
11.6) 価格の適切さ
11.7) ゴルフコース全般について
12)スパ・タイマッサージ
12.1) アクセスのよさ
12.2) 選択の幅の豊富さ
12.3)利便性（設備・備品）
12.4)衛生
12.5) コミュニケーション
12.6) サービスの効率
12.7) 安全性
12.8) Wifi / インターネット
12.9)価格の適切性
12.10) スパ・タイマッサージ全般に

5

1

2

3

4

5

……………..
0 1 2

）

ついて
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15. タイにおける旅行サービスについてのご意見です。
期待度

1 =全く不満

満足度

2 =満足度はわずか 3 =普通に満足 4 =とても満足 5 =非常に満足

0 =評価できな

今回の訪タイの直前に滞在した国と比べて

0=

同等

1 = タイのほうがいい

2 = タイのほうが劣る

あなたご自身が購入されたもの、もしくはサービスについてです。

と比較して
期待度

満足度

0

旅行サービス

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

……………..
0 1 2

13)旅行代理店
13.1) 選択の幅の豊富さ
13.2) コミュニケーション
13.3)サービスの効率
13.4) 価格の適切性
13.5) 旅行代理店全般について
14) 公衆トイレ
14.1 利便性
14.2) 衛生
14.3) 公衆トイレ全般について
15) ツーリストインフォメーション・ビジターセンター
15.1) アクセスのよさ
15.2) サービスの効率
15.3) 受けた情報の有益性
15.4) コミュニケーション
15.5) ツーリストインフォメーショ
ン・ビジターセンター全般につ
いて

16) ガイド
16.1) 友好度
16.2) 誠実さ
16.3) コミュニケーション
16.4) ガイドとしての知識
16.5) ガイド全般について

Questionnaire
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15. タイにおける旅行サービスについてのご意見です。
期待度

1 =全く不満

満足度

2 =満足度はわずか 3 =普通に満足 4 =とても満足 5 =非常に満足

0 =評価できな

今回の訪タイの直前に滞在した国と比べて

0=

同等

1 = タイのほうがいい

2 = タイのほうが劣る

あなたご自身が購入されたもの、もしくはサービスについてです。

と比較して
期待度

満足度

0

旅行サービス

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

……………..
0 1 2

17) タイの人々
17.1) 友好度
17.2) 誠実さ
17.3)コミュニケーション
17.4) タイの人々全般について
18) 安全性
18.1) 犯罪防止のためのツーリスト
アトラクションにおけるCCTV設
置

18.2) スタッフ・ボランティア
18.3) 警告表示等の安全情報
18.4) 安全性全般について
19) タイ国旅行ツーリストアプリ

最初から利用した 3 つのアプリを書いてください。(1)………………………

(2)…………………………… (3)………………………

19.1) 可用性
19.2) 情報の正確さ
19.3)情報の有用性
19.4) ツーリストアプリ全般につい
て

今回の旅行やサービス全般について

Questionnaire
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16.

あなたが不満に思う項目について
旅行サービス

 1) 出入国審査

 2)空

港

 3) 交通手段（バス・タクシー等）

 4)

宿

泊

 5)飲食店・レストラン

 6)ショッピング

 7)海・ビーチ

 8) Eco-Tourism
エコーツーリズム

 9)

史

跡

 10)アドベンチャー

 11) スポーツ活動 / レクリエーション

 12) スパ・タイマッサージ等

Questionnaire

不満な点

 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………

10

16.

あなたが不満に思う項目について（つづく）
旅行サービス

不満な点

 13)旅行代理店

 14)公衆トイレ

 15) ツーリストインフォメーション・
ビジターセンター

 16) ガイド

 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………

 17) タイの人々

 18)安全性

 19)ツーリストアプリ

17.

タイ旅行中、あなたは ショッピング等も含めて旅行サービスにおける不誠実さを感じたことがありますか。

 1) いいえ
18.

 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………
 1) 人  2) 手段・方法・過程
 3) 場所
 4) その他……………………………………
不満なこと………..………………………………………………………………

 2) はい

（その内容）

……………………………………………………………………………

今後３年以内にまたタイを訪れたいと思いますか。

 1) はいYes

 2) まだわからないNot sure

 3) いいえ（その理由）…………………………………

「はい」と答えた方は その主な理由を３つあげてください。

 1) 観光アトラクショ  2) アドベンチャ  3) スポーツ活動 4) ショッピング  5) ナイトアクティビティー
 6) 食べ物  7) 健康・医療サービス  8) 物価・プロモーション価格
 9) 情報・宣伝
 10) 安全性
 11) 文化
 12) 人々の友好性  13) 国のイメー
 14) ディスカバー タイネス キャンペーン  15) その他……….................................

Questionnaire

11

19.タイ滞在中、どんな問題がありましたか。……………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. 以下の項目について、どのような改善の余地があると思いますか。
1) 観光地としての魅力………………………………………………………………………………………………….…………….…..
2) 観光産業従事者としての仕事ぶり……………………………………………………………………….………….……….……
3) 物品・サービス………………………………………………………………………………………………………………….……
4) 観光マネージメント…………………………………………………………………………………………………………..….…..
5) タイネス………………………………………………………………………………………………………………………………..
6) その他………………………………………………………………………………………………………………………………….
21.あなたは 友人、家族、親戚等にタイ旅行を勧めますか。
 1) はい（その理由……………………………………………………………………………………………………………………
 2) いいえ（その理由）……………………………………………………………………….………………………………….
あなたについて

22. 性別

 1) 男

23.年齢
 1) 15-24

 2)女

 2) 25-34

 3) 35-44

24. 職業
 1) 学者・教授
 2) 経営管理者
 4) サービス事業従事者  5) 農 業
 7) 主婦・家事手伝い  8) 学生・児童
 11) その他..........................................

 4) 45-54

 5) 55-64

6) 65 以上

 3) 商業関係ビジネス
 6) 政府関係者・軍事関係者
 9) 退職後  10) 無 職

25.学歴
 1) 中学・高校卒業
26. 月収

 2) 大学卒業

 3) 大学卒業以上

 1) 以下 US$ 20,000

 2) US$ 20,000-40,000

 3) US$ 40,001-60,000

 4) US$ 60,001-80,000

 5) US$ 80,001 以上

 6) 無収入

お名前………………………………………………...……………..……............. 日付………………………….……………..

お忙しいところを、ご協力 大変ありがとうございました。

インタビュアー……………………………………………………………………………….…………………….インタビューの日付………………………………………….……
スーパーバイザ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….….

Questionnaire
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Анкета No.

Место анкетирования
……………...

Анкета для иностранных туристов
Офис Постоянного Секретаря, Министерство Туризма и Спорта представляют опрос для туристов
на уровень удовлетворенности для улучшения и развития туризма в Таиланде. Ваше мнение будет очень
важно для развития туризма в Таиланде. Поэтому мы просим Вас поучаствовать в данном опросе и
заполнить анкету. Мы заранее благодарим Вас за сотрудничество.
Часть I Основная информация
1. Страна проживания ……………..………………………………/
Национальность………………………………………….
2. Количество путешествий заграницу в год ……….….раз (в среднем за 2016-2018 гг.) и средняя
продолжительность пребывания ……...…. дней (в среднем за 2016-2018 гг.)
3. Ваш тип въезда в Таиланд?
 1) По воздуху
 2) По суше

 3) По морю

4. Планирование поездки
1) Самостоятельно
 2) Полу-самостоятельно 3) С помощью туристического агентства
Если Вы запланировали поездку самостоятельно, пожалуйста, укажите, как вы заказали эти услуги.

Размещение
(1)

Международ
ная поездка
(2)

Внутренний
туризм
(3)

Авиабилеты/Вх
одные билеты
(4)

1) На сайте в интернете
2) Через иностранное туристическое
агентство (в Вашей стране)
3) Через тайское туристическое агентство (в
Таиланде)
4) Другое, пожалуйста укажите
………...................

5. Ваши спутники во время путешествия …………….. чел. (включая себя) (выберите только 1
вариант ответа)
 1) Один
 2) Семья / родственник / друг, всего ............лицо (лиц)
 3) Коллеги / компания, всего ............ лицо (лиц)
 4) Другое, пожалуйста, укажите ......................................., всего ............ лицо (лиц)
6. Сколько раз Вы путешествовали в Таиланд в течение 3 лет (включая эту поездку)? …..…… раз
Средняя продолжительность пребывания за последнюю поездку ………….…..….. дней и за эту
поездку ………………….. дней

Questionnaire
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Часть II Информация о путешествии/ восприятии Таиланда
7. Планируете ли Вы поехать в другие страны после этой поездки?
1) Да, продолжайте отвечать Q7.1, Q7.2
2) Нет (Перейдите к Q8)
7.1 Пожалуйста укажите страну(ы), в которых Вы были до прибытия в Таиланд (Эти страны не
должны быть транзитными зонами. Вы должны были оставаться в этой стране/этих странах и
путешествовать там)
7.1.1 Сколько дней вы были в этой стране? (Продолжительность пребывания)
7.1a Страна #1………………...….
7.1.1a Продолжительность…
дней
7.1.2a Транспортные услуги от ...

7.1b Страна #2………………...….
7.1.1b Продолжительность… дней

7.1c Страна #3………………...….
7.1.1c Продолжительность… дней

7.1.2b Транспортные услуги от ...

7.1.2c Транспортные услуги от ...

7.1d Страна #1………………...….
7.1.1d Продолжительность…
дней
7.1.2d Транспортные услуги от ...

7.1e Страна #2………………...….
7.1.1e Продолжительность… дней

Таиланд

7.1.2e Транспортные услуги от ...

7.2 Пожалуйста, укажите страны, которые Вы планируете посетить после Таиланда, если такие
есть.
7.2.1Сколько дней Вы планируете находиться в стране? (Продолжительность пребывания)
Таиланд

7.2c Страна #1……………….
7.2.1c Продолжительность…
дней
7.2.2c Транспортные услуги
от ...…….....

7.2a Страна #1………………
7.2.1a Продолжительность…
дней
7.2.2a Транспортные услуги
от ...…….....

7.2b Страна #2…………………..
7.2.1b Продолжительность… дней

7.2d Страна #2………………
7.2.1d Продолжительность…
дней
7.2.2d Транспортные услуги
от ...…….....

7.2e Страна #1……………….
7.2.1e Продолжительность… дней

7.2.2b Транспортные услуги от
...…….....

7.2.2d Транспортные услуги от
...…….....

8. Ваша основная цель визита в Таиланде . (выберите только 1 ответ)
 1) Отпуск
 2) Бизнес
 3) Совещание/Поощрение/
Собрание/Выставка
 4) Навестить друзей или
 5) Спорт
родственников
 8) Здоровье & медицинское  6) Шоппинг
 7) Медовый месяц
 9) Медитация
лечение
 10) Тренинг/Учеба
 11) Другое, пожалуйста укажите……………………………
9. Пожалуйста, отметьте 5 наиболее важных факторов для выбора Таиланда для
путешествия

 1) Туристические достопримечательности
 2) Событие
 3) Адреналин
 4) Спорт
5) Шоппинг
 6) Ночная жизнь
 7) Еда
 8) Медицинские/оздоравливающие услуги
 9) MICE; Совещание, Поощрение,
Собрание, Выставка

Questionnaire

 10) Цены / Продвижение товаров
 11) Кино
 12) Доступность информации & Реклама
 13) Безопасность
 14) Аутентичность (Местная культура)
 15) Дружелюбие людей
 16) Имидж страны
 17) Кампания «Откройте для себя Таиланд»
 18) Другое, пожалуйста
укажите…...........................
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10. Чем Вы занимались, когда путешествовали в Таиланде? (Вы можете выбрать более 1 ответа)
 1) Море и пляж
 2) Экотуризм (горы, водопад, Сафари, Национальный парк)
 3) Активный туризм (рафтинг, гребля, альпинизм)
 4) Исторические достопримечательности /
Тур по городу
 5) Изучение образа жизни местных
 6) Медицина
 7) Спа и оздоровление
жителей
 8) Тайская еда
 9) Ночная жизнь
 10) Тематический парк / Развлечения
 11) Национальное событие / местное событие / местный фестиваль
 12) Дайвинг / снорклинг
 13) Гольф
 15) Посещение матчей тайского бокса
 14) Шоппинг
 16) Участие в кулинарном классе по
приготовлению тайской еды

 17) Спорт

 18) Другое (уточните) …........................

11. Сколько денег Вы потратили на эту поездку? (только в Таиланде, не включая международные
авиабилеты) ……………………… (укажите валюту) только за 1 человека
12. Откуда Вы узнали о туризме в Таиланде перед своим путешествием?
(Вы можете выбрать более 1 ответа)
 1) Туристический вебсайт
 2) Соцсети, уточните………………
 3) Друзья / родственники

13.

 4) Туристическое агентство
 5) Средство связи (Журнал, ТВ, радио)
 6) Другое (уточните)…………………………

Во время Вашей поездки из каких ресурсов/СМИ Вы узнавали всю информацию для туристов?
(Вы можете выбрать более 1 ответа)

 1) Туристический вебсайт
 6) ТВ, уточните………………………….
 2) Соцсети, уточните………………
 7) Радио, уточните……………………………….
 3) Друзья / родственники
 8) Туристические агентства / Стойки для покупки тура
 4) Журнал, газета, брошюра, постер и т. д.  9) Люди
 5) Уличный щит
 10) Другое (уточните) ……………………………
14. Во время Вашей поездки из каких программ и приложений Вы узнавали всю информацию для
туристов? (Вы можете выбрать более 1 ответа)
 1) Базовые информационные сервисы
 3) Динамические системные приложения
 1.1) Управление по туризму Таиланда
 3.1) Приложения для размещения (напр.
 1.2) Книга AR Советы по поездкам и туризму
Agoda, Booking.com, Hostelworld,
в Таиланд
Expedia, Hotels.com, HotelClub, Venere,
 1.3) My Currency Exchange Конвертер Валют
Priceline, Yonderbound, Direct With Hotel,
 1.4) Канал погоды
Kayak, Trivago, HotelsCombined),
 1.5) Сайты достопримечательностей (т.к.
 3.2) Приложения для передвижения
Tripadvisor, Foursquare, WiFi Map Pro)
(напр. Sky scanner, Tripadvisor,
 2) Средства для поездки
Lonelyplanet, Virtualtourist, Thailandee),
 2.1) Google (напр.
уточните, пожалуйста
Карта, Перевод, Планета Земля, Академия)
 4) Другое (уточните)
 2.2) Чаты (напр. Line, Facebook, Skype, Viber,
…..……………………………
QQ Chat)
.........................................................................

Questionnaire
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Часть III Удовлетворённость

15. Ваше мнение о путешествии и услугах в Таиланде (продолжение)
Ожидаемый уровень / Уровень удовлетворения
1 = совсем не понравилось 2 = небольшой уровень удовлетворенности 3 = средний
уровень удовлетворённости 4 = понравилось 5 = очень понравилось 0 = не применимо
Сравните Таиланд со страной, где Вы были в прошлый раз
0 = одинаково
1 = Таиланд лучше 2 = Таиланд хуже
Отвечайте только, если Вы использовали эти услуги

Туристические услуги

Ожидаемый уровень

Уровень
удовлетворённости

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

0

По
сравнению
с
…………
0
1
2

1) Иммиграционная служба
1.1) удобство
1.2) коммуникация
1.3) доброжелательность
работников
1.4) эффективность
1.5) общая оценка
иммиграционной службы
2) Аэропорт (уточните, пожалуйста………………………………………………………)
2.1) указатели
2.2) чистота
2.3) удобство
2.4) доступность еды
2.5) доступность шоппинга
2.6) доброжелательность
работников
2.7) коммуникация
2.8) WIFI / интернет
2.9) безопасность
2.10) эффективность
2.11) общая оценка
Аэропорта
3) Транспортировка (автобусом, такси, поездом и т.д.) (Оценка действительна для аэропорта и
пограничных пунктов/ Оценка по провинциям)
3.1) доступность
3.2) чистота и комфорт
3.3) коммуникация
3.4) безопасность
3.5) эффективность сервиса
3.6) стоит ли Ваших денег
3.7) общая оценка транспорта
4) Размещение (Оценка действительна для аэропорта и пограничных пунктов/ Оценка по провинциям)
4.1) доступность
4.2) разнообразие выборов
4.3) помещение
4.4) поддержание чистоты
4.5) коммуникация
4.6) эффективность сервиса
4.7) безопасность
4.8) WIFI / интернет
4.9) стоит ли Ваших денег
4.10) общая оценка размещения

Questionnaire
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15. Ваше мнение о путешествии и услугах в Таиланде (продолжение)
Ожидаемый уровень / Уровень удовлетворения
1 = совсем не понравилось 2 = небольшой уровень удовлетворенности 3 = средний
уровень удовлетворённости 4 = понравилось 5 = очень понравилось 0 = не применимо
Сравните Таиланд со страной, где Вы были в прошлый раз
0 = одинаково
1 = Таиланд лучше 2 = Таиланд хуже
Отвечайте только, если Вы использовали эти услуги
По
Уровень
сравнению с
Ожидаемый уровень
удовлетворённости
……………
Туристические услуги
0
…

1

2

3

4

1

2

3

4

5

0

1

2

5) Рестораны (Оценка действительна для аэропорта и пограничных пунктов/ Оценка по
провинциям)
5.1) доступность
5.2) разнообразие выборов
5.3) поддержание чистоты
5.4) качество и вкус еды
5.5) коммуникация
5.6) эффективность сервиса
5.7) WIFI / интернет
5.8) стоит ли Ваших денег
5.9) общая оценка
ресторанов

6) Шоппинг (Оценка действительна для аэропорта и пограничных пунктов/ Оценка по
провинциям)
6.1) доступность
6.2) разнообразие мест для
покупок
6.3) разнообразие товаров
6.4) качество товаров
6.5) доступность товаров
местного производства
6.6) коммуникация
6.7) эффективность сервиса
6.8) безопасность
6.9) WIFI / интернет
6.10) стоит ли Ваших денег
6.11) общая оценка
шоппинга
7) Море и пляж (Оценка действительна для аэропорта и пограничных пунктов/ Оценка по провинциям)
7.1)доступность
7.2) разнообразие выбора
7.3) увлекательность
7.4) безопасность
7.5) WIFI / интернет
7.6) общая оценка пункта
назначения

Questionnaire
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15. Ваше мнение о путешествии и услугах в Таиланде (продолжение)
Ожидаемый уровень / Уровень удовлетворения
1 = совсем не понравилось 2 = небольшой уровень удовлетворенности 3 = средний
уровень удовлетворённости 4 = понравилось 5 = очень понравилось 0 = не применимо
Сравните Таиланд со страной, где Вы были в прошлый раз
0 = одинаково
1 = Таиланд лучше 2 = Таиланд хуже
Отвечайте только, если Вы использовали эти услуги

Туристические услуги

Ожидаемый уровень

1

2

3

4

Уровень
удовлетворённости

1

2

3

4

5

0

По
сравнению с
……………
…

0

1

2

8) Экотуризм (Оценка действительна для аэропорта и пограничных пунктов/ Оценка по провинциям)
8.1) доступность
8.2) разнообразие выбора
8.3) увлекательность
8.4) безопасность
8.5) WIFI/интернет
8.6) общая оценка
экотуризма

9) Исторические места (Оценка действительна для аэропорта и пограничных пунктов/ Оценка
по провинциям)
9.1) доступность
9.2) разнообразие выбора
9.3) увлекательность
9.4) безопасность
9.5) WIFI/интернет
9.6) общая оценка
исторических мест
10) Активный туризм (Оценка действительна для аэропорта и пограничных пунктов/ Оценка по
провинциям)
10.1) доступность
10.2) разнообразие выбора
10.3) увлекательность
10.4) коммуникация
10.5) эффективность
сервиса
10.6) безопасность
10.7) стоит ли Ваших денег
10.8) общая оценка активного
отдыха
11) Спортивная деятельность / отдых (уточните, пожалуйста……………………………………………)
11.1) доступность
11.2) разнообразие выбора
11.3) коммуникация
11.4) эффективность услуг
11.5) безопасность
11.6) стоит ли Ваших денег
11.7) общая оценка курсов по
гольфу

Questionnaire
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15. Ваше мнение о путешествии и услугах в Таиланде (продолжение)
Ожидаемый уровень / Уровень удовлетворения
1 = совсем не понравилось 2 = небольшой уровень удовлетворенности 3 = средний
уровень удовлетворённости 4 = понравилось 5 = очень понравилось 0 = не применимо
Сравните Таиланд со страной, где Вы были в прошлый раз
0 = одинаково
1 = Таиланд лучше 2 = Таиланд хуже
Отвечайте только, если Вы использовали эти услуги
По
Уровень
сравнению с
Ожидаемый уровень
удовлетворённости
……………
Туристические услуги
0
…
1
2
3
4
1
2 3 4 5
0 1 2
12) Оздоровление (Спа/Традиционный массаж/др.) (Оценка действительна для аэропорта и
пограничных пунктов/ Оценка по провинциям)
12.1) доступность
12.2) разнообразие выбора
12.3) удобство (оборудование и
помещение)
12.4) гигиена
12.5) коммуникация
12.6) эффективность сервиса
12.7) безопасность
12.8) WIFI / интернет
12.9) стоит ли Ваших денег
12.10) общая оценка
оздоровительных
процедур
13) Туристические агентства (Оценка действительна для аэропорта и пограничных пунктов/ Оценка по
провинциям)
13.1) разнообразие выбора
13.2) коммуникация
13.3) эффективность сервиса
13.4) стоит ли Ваших денег
13.5) общая оценка
туристических агентств
14) Общественные туалеты (Оценка действительна для аэропорта и пограничных пунктов/ Оценка по
провинциям)
14.1) доступность
14.2) поддержание чистоты
14.3) общая оценка
общественных
туалетов
15) Информация для туристов / Туристические центры (Оценка действительна для аэропорта и
пограничных пунктов/ Оценка по провинциям)
15.1) доступность
15.2) эффективность
сервиса
15.3) полезность
предоставленной
информации
15.4) коммуникация
15.5) общая оценка

Questionnaire
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15. Ваше мнение о путешествии и услугах в Таиланде (продолжение)
Ожидаемый уровень / Уровень удовлетворения
1 = совсем не понравилось 2 = небольшой уровень удовлетворенности 3 = средний
уровень удовлетворённости 4 = понравилось 5 = очень понравилось 0 = не применимо
Сравните Таиланд со страной, где Вы были в прошлый раз
0 = одинаково
1 = Таиланд лучше 2 = Таиланд хуже
Отвечайте только, если Вы использовали эти услуги
По
Уровень
сравнению с
Ожидаемый уровень
удовлетворённости
……………
Туристические услуги
…
1
2
3
4
1
2
3
4
5
0
1
2
16) Экскурсовод (Оценка действительна для аэропорта и пограничных пунктов/ Оценка по провинциям)
16.1) дружелюбие
16.2) честность
16.3) коммунникация
16.4) знания
16.5) общая оценка
экскурсовода
17) Люди (Оценка действительна для аэропорта и пограничных пунктов/ Оценка по провинциям)
17.1) дружелюбие
17.2) честность
17.3) коммуникация
17.4) общая оценка людей
18) Безопасность (Оценка действительна для аэропорта и пограничных пунктов/ Оценка по провинциям)
18.1) Установка
видеонаблюдения в
туристических местах
(меры по
предотвращению
преступлений)
18.2) Услуги
работников/волонтёро
в
18.3) Безопасность
предоставленной
информации
(предупреждающие
знаки)
18.4) общая оценка
безопасности
19) Туристические приложения для путешествия в Таиланд (Оценка действительна для аэропорта
и пограничных пунктов/ Оценка по провинциям), пожалуйста, определите 3 основных приложения
(1)........................... (2)................................. (3)...........................
19.1) доступность
19.2) достоверность
информации
19.3) полезность
предоставленной информации
19.4) общая оценка
туристических приложений
Общая оценка Вашей
поездки и услуг,
полученных в поездке

Questionnaire
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16. Ваша неудовлетворённость следующими услугами.
Travel Services
Dissatisfaction
 1) Иммиграционные услуги

 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………

 2) Аэропорт

 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………

Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………

 3) Транспортировка автобусом,  1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
такси, поездом
……………………………………………………………………
 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………
 4) Размещение
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………
 5) Рестораны
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………
 6) Шоппинг
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………
 7) Море и пляж
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………
 8) Экотуризм
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………
 9) Исторические места
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………
 10) Активный туризм
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
 11) Спортивная деятельность /  1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
отдых
……………………………………………………………………
 12) Оздоровительные процедуры 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………
(Спа / Традиционный массажЧем
/ Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
др.)
 13) Туристические агенства

 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………

 14) Общественные туалеты

 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………

 15) Информация для туристов /
Туристические центры

 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………

 16) Экскурсовод

 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………

Questionnaire

Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
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16. Ваша неудовлетворённость следующими услугами. (продолжение)
Dissatisfaction
Travel Services
 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………
 17) Люди

Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………

 18) Безопасность

 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………

 19) Туристические приложения

 1) люди  2) процесс  3) место  4) другое, уточните ………

Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………
Чем Вы неудовлетворены ……………………………………..
……………………………………………………………………

17. В течение Вашего пребывания в Таиланде сталкивались ли Вы с нечестностью со
стороны поставщика или продавца услуг/товаров?
 1)Нет
 2) Да, пожалуйста уточните…………………………………………………………………

18. Вернётесь ли Вы в Таиланд в течение следующих 3 лет?
 1) Да
 2) Не уверен
 3) Нет, потому что…………………………
Если Вы вернётесь в Таиланд в следующие 3 года, пожалуйста, отметьте по каким причинам (3
наиболее важные причины)
 1) Туристические достопримечательности  9) Доступность информации & Реклама
 2) Активный туризм
 10) Безопасность
 3) Спорт
 11) Аутентичность (Местная культура)
 4)Шоппинг
 12) Дружелюбие людей
 5) Ночная жизнь
 13) Имидж страны
 6) Еда
 14) Кампания «Откройте для себя Таиланд
 7) Медицина
 15) Другое, уточните ……….................................
 8) Цены/продвижение товаров

19. Проблемы, с которыми Вы столкнулись во время путешествия в
Таиланде………………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

20. Ваши рекомендации для дальнейшего улучшения следующих услуг
1) Туристические места……………………………………………………………….………………..
2) Работники с туристами…………………………………………………………………….……………
3) Продукты/услуги………………………………………………………………………………………
4) Туристический менеджмент……………………………………………………………………..……..
5)Тайцы…………………………………………………………………………………………………..
6) Другое…………………………………………………………………………………………………….
21. Посоветуете ли Вы путешествие в Таиланд Вашим друзьям/родственникам/знакомым ?
 1) Да, потому что……………………………………………………………………………………
 2) Нет, потому что……………………………………………….………………………………….

Questionnaire
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Часть IV Персональная информация
22. Пол

 1) М

 2) Ж

23. Возраст
 1) 15-24

 2) 25-34

 3) 35-44

 4) 45-54

 5) 55-64

6) 65 и старше

24. Профессия
 1) Специалист
 2) Административный работник, менеджер
 3) Секретарь, продавец, работник в области коммерции
 4) Работник в сфере услуг
 5) Сельскохозяйственный работник
 6) Сотрудник государственных структур или военных структур
 7) Домработник (ца) / Неоплачиваемый сотрудник семейного бизнеса
 8) Студент/ребёнок
 9) Пенсионер
 10) Безработный
 11) Другое (уточните, пожалуйста)..........................................
25. Образование
 1) Неоконченное высшее
26. Годовой доход
 1) Меньше чем 20 000 $
 4) 60 000 – 80 000 $

 2) Оконченное
высшее

 2) 20 000 – 40 000 $
 5) 80 000 $ и выше

 3) Продолжение образования после
бакалавриата

 3) 40 000 – 60 000 $
 6) Нет дохода

Опрашиваемый…………...……………..…….............Дата………………………….……………..
От имени Офиса Постоянного Секретаря и Министерства Туризма и Спорта
Мы благодарим Вас за уделённое время и Ваш огромный вклад

Опрашивающий………………………………………. Дата опроса ………………………….……
Руководитель……………………………………………………….

Questionnaire
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และแบบสอบถาม
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1. ความเป็นมา
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วของไทยขยายตั ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยในปี พ.ศ. 2559 มี จ านวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จานวน 32 ล้านคน สร้างรายได้ จานวน 2.5 ล้านล้านบาท
และในปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม - กรกฎาคม มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวไทย จานวน
20.44 ล้ า นคน เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.47 จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา สร้ า งรายได้ 1.03
ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.07 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีจานวนนักท่องเที่ยวไทย
เที่ยวไทย จานวน 71.38 ล้านคน - ครั้ง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.27 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา
สร้างรายได้ 4.53 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.65 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งผลให้
เกิดรายได้รวมจากการท่องเที่ยว จานวน 1.48 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.25 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมาและคาดว่าเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2560 จะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว จานวนถึง
2.7 ล้านล้านบาท ทั้งนี้ จากรายได้รวมของภาคการท่องเที่ยวในปี 2559 กว่า 2.5 ล้านล้านบาท
ภาคการท่องเที่ยวได้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่เศรษฐกิจไทย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.7 ของผลิตภัณ ฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เป็นแหล่งสร้างการจ้างงานที่สาคัญกว่า 4.23 ล้านคน สร้างรายได้
ภาษีแก่รัฐ ประมาณ 64,200 ล้านบาท และก่อให้ มูลค่าการลงทุนในประเทศอีกประมาณ 93,600
ล้านบาท
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทาข้อมูลตัวชี้วัดเชิงปริมาณด้านเศรษฐกิจมาอย่าง
ต่อเนื่ อง ทาให้ เห็ น ถึงระดับ ความส าคัญ ด้ านการท่ องเที่ ยวของประเทศไทย และสามารถติดตาม
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศอย่างใกล้ชิด และยังสามารถนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ประมาณการจ านวนนั กท่ องเที่ย วในอนาคต รวมทั้งคาดการณ์ ส ถานการณ์ ต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
สาหรับ ตัว ชี้วัดเชิงคุณ ภาพด้านการท่อ งเที่ยวนั้น ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า
ได้ดาเนิ น การส ารวจทัศนคติและความพึ งพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เพื่อให้ ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและตาม
ความต้ อ งการของแต่ ล ะพื้ น ที่ และทราบถึ ง สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วและศั ก ยภาพของพื้ น ที่
ในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยหรือแรงผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อ
การท่ อ งเที่ ย ว แนวโน้ ม การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในอนาคต รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วไทย ซึ่ ง ได้ มี ก ารส ารวจในช่ ว งหลั งมี เหตุ ก ารณ์ ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งเมื่ อ ช่ ว งปลาย
ปี พ.ศ. 2556 จนถึงกลางปี พ.ศ. 2557 เป็นครั้งแรก และดาเนินการต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบั น
โดยได้นาผลการสารวจเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเพื่อสั่งการให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาประเด็นจากการสารวจไปดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวตามภารกิจที่ได้รับ
จากความสาคัญของการท่องเที่ยว และประโยชน์ของตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ดังกล่าวข้างต้น สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงมีความจาเป็นในการจัดทาตัวชี้วัด
ภาวะเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและส ารวจทัศนคติ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อเนื่อง เพื่อให้ ประเทศไทยมีการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ พร้ อ มรายงานตั ว ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง คุ ณ ภาพ
และหน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน สถาบั น การศึ กษา และสถาบั น ชุ ม ชน น าข้ อ มู ล ตั ว ชี้ วัด ไปใช้
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ประโยชน์ เพื่ อการวางแผน กาหนดนโยบาย ดาเนินธุรกิจ และศึกษาวิจัย เพื่อการส่ งเสริมพัฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งแพร่ ห ลาย และเพื่ อ ใช้ ผ ลการส ารวจความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
และการปรั บ แนวทางการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมและความต้ อ งการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะกลุ่ ม และตามความต้ อ งการของแต่ ล ะพื้ น ที่ โดยในปี งบประมาณ 2561
จะด าเนิ น การส ารวจทั้ งนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ างชาติ แ ละนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเน้นการสารวจข้อมูลในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลั ก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่สาคัญ และจังหวัดท่องเที่ยวรองบางส่วน และนักท่องเที่ ยวชาวไทย
จะเน้นสารวจข้อมูลในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวหลัก และในพื้นที่จังหวัด 12 เมืองต้องห้าม...พลาด+พลัส
ซึ่งเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักในการโปรโมท แคมเปญ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด เพื่อจะได้นาข้อมูล
ผลการสารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่ ง ชาติ และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น การทบทวนนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ละกลุ่มตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ทัศนคติ ความคาดหวังและความพึ งพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่ มี ต่ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ านการท่ อ งเที่ ย ว ส าหรั บ ท าการประมาณความคาดหวั งและ
ความพึงพอใจในระดับ จังหวั ดที่เป็ น เมืองท่องเที่ยวส าคัญ และจังหวัดในพื้นที่ 12 เมืองต้องห้าม…
พลาด+พลัส โดยประเมินความคาดหวังและความพึงพอใจในภาพรวมของประเทศ ประมวลปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และทัศนคติอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลสถิติที่สาคัญได้จาก
การสารวจ ได้แก่
1) ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์โดยรวม
2) ปั จ จั ย และแรงผลั ก ดั น ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ยวในประเทศไทย (Motivation) ได้ แ ก่
ปัจจัยสาคัญที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดท่องเที่ยวในประเทศไทย แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
ไทย เป็นต้น
3) พฤติกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยว (Experience) อย่างน้อยในประเด็น ความถี่
ในการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง กิจกรรมที่ทาและสถานที่ที่ไป และการรับรู้การส่งเสริม
การท่องเที่ยววิถีไทย
4) ทัศนคติและความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวไทย (Attitudes & Expectations)
5) ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Satisfaction) ได้แก่ ความน่าสนใจของ
สถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว บริการต่าง ๆ สาหรับการท่องเที่ยว
ความปลอดภัย และสิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
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6) ความต้องการของนักท่องเที่ยว อย่างน้อยในประเด็น ปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว
ความปลอดภัย การให้ความช่วยเหลือ ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ สินค้า กิจกรรมและบริการ
ด้านการท่องเที่ยว สิ่งอานวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
7) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านต่าง ๆ
อย่างน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้ านบุคลากรท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ ปัจจัย
ด้านกระบวนการดาเนินการ คุณค่าความเป็นไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์ทาง
การตลาด
3. ประโยชน์
1) หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งสามารถน าผลการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการปรั บ นโยบาย ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ และปรับแผนการตลาดประจาปี ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและความต้องการของตลาดท่องเที่ยว
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยมากขึ้น
4. คุ้มรวม
คุ้มรวมของการสารวจตามโครงการฯ คือ สารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในปี 2561
5. แผนการสุ่มตัวอย่างและการดาเนินการสารวจ
การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการ Simple Random โดยการสุ่มสารวจนักท่องเที่ยวชาวไทย อายุ
15 ปีขึ้นไป ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดที่ทาการสารวจ จานวนตัวอย่างตามที่กาหนดในตารางที่ 1
และตารางที่ 2
ดาเนินการสารวจระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธี Personal-to-Personal โดยพนักงานส ารวจที่มีประสบการณ์
การสารวจ
แบบสอบถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์และบันทึกรายละเอียดประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทาง
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
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การสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ยวในประเทศไทย จานวนรวมไม่น้อ ยกว่า 10,200 ราย โดยกระจายกลุ่ ม
ตัวอย่างให้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ซึ่งเน้นกลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่ ดังนี้
1) จั ง หวั ด ที่ มี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ในล าดั บ ที่ 1 – 10 (ตามข้ อ มู ล
นักท่องเที่ยวชาวไทย ปี 2559 จาแนกตามจังหวัด ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา)
ตารางที่ 1 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ จังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย ในลาดับที่ 1 – 10
จังหวัด
จานวนตัวอย่าง (คน)
1. กรุงเทพมหานคร
ไม่น้อยกว่า 300
2. ชลบุรี
ไม่น้อยกว่า 300
3. เชียงใหม่
ไม่น้อยกว่า 300
4. นครราชสีมา
ไม่น้อยกว่า 300
5. ระยอง
ไม่น้อยกว่า 300
6. ภูเก็ต
ไม่น้อยกว่า 300
7. สงขลา
ไม่น้อยกว่า 300
8. กาญจนบุรี
ไม่น้อยกว่า 300
9. ขอนแก่น
ไม่น้อยกว่า 300
10. นครศรีธรรมราช
ไม่น้อยกว่า 300
รวม
ไม่น้อยกว่า 3,000
2) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยในพื้ น ที่ 12 เมื อ ง ต้ อ งห้ า ม...พลาด + พลั ส จ านวน
24 เมื อ ง (ตามข้ อ มู ล นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ปี 2559 จ าแนกตามจั ง หวั ด ของส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
ตารางที่ 2 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ จังหวัดในพื้นที่ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส จานวน 24 เมือง
จังหวัด
จานวนตัวอย่าง (คน)
1. ราชบุรี
ไม่น้อยกว่า 300
2. สมุทรสงคราม
ไม่น้อยกว่า 300
3. จันทบุรี
ไม่น้อยกว่า 300
4. ตราด
ไม่น้อยกว่า 300
5. เพชรบูรณ์
ไม่น้อยกว่า 300
6. ลาปาง
ไม่น้อยกว่า 300
7. น่าน
ไม่น้อยกว่า 300
8. เลย
ไม่น้อยกว่า 300
9. บุรีรัมย์
ไม่น้อยกว่า 300
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ตารางที่ 2 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ จังหวัดในพื้นที่ 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส จานวน 24
เมือง (ต่อ)
จังหวัด
จานวนตัวอย่าง (คน)
10. ชุมพร
ไม่น้อยกว่า 300
11. นครศรีธรรมราช
ไม่น้อยกว่า 300
12. ตรัง
ไม่น้อยกว่า 300
13. สุพรรณุรี
ไม่น้อยกว่า 300
14. นครปฐม
ไม่น้อยกว่า 300
15. สระแก้ว
ไม่น้อยกว่า 300
16. ระยอง
ไม่น้อยกว่า 300
17. ลาพูน
ไม่น้อยกว่า 300
18. แพร่
ไม่น้อยกว่า 300
19. พิษณุโลก
ไม่น้อยกว่า 300
20. ชัยภูมิ
ไม่น้อยกว่า 300
21. สุรินทร์
ไม่น้อยกว่า 300
22. ระนอง
ไม่น้อยกว่า 300
23. พัทลุง
ไม่น้อยกว่า 300
24. สตูล
ไม่น้อยกว่า 300
รวม
ไม่น้อยกว่า 7,200
การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการ Simple Random โดยการสุ่มสารวจนักท่องเที่ยวชาวไทย อายุ
15 ปีขึ้นไป ที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดที่สารวจ โดยมีแนวคิดการกระจายตัวอย่างตามแผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1 แนวคิดในการกระจายกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นักท่องเที่ยว (ค้างคืน) และนักทัศนาจร (ไม่คา้ งคืน)
อายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่สัมภาษณ์)

อายุ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์)
จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ 10 จังหวัด

24 จังหวัดของ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส

แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญๆ ในจังหวัดสารวจ
นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในช่วงเวลาสารวจ

แผนภาพที่ 2 แนวคิดในการจาแนกกลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
นักท่องเที่ยว (ค้างคืน) และนักทัศนาจร (ไม่คา้ งคืน)
อายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่สัมภาษณ์)
24 จังหวัดของ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส

อายุ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์)
จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ 10 จังหวัด

ภาพรวมประเทศ (นาเสนอภาพรวม)
 ภูมิภาคของถิ่นพานัก
 ลักษณะการจัดการเดินทาง
 มาครั้งแรก/กลับมาเที่ยวใหม่

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

6. แนวคิดการสารวจ
หลั กการของการส ารวจทั ศนคติ และความพึ งพอใจคือ การรวบรวมข้ อมู ล พฤติ กรรมและ
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ ข้อมูล
ทั่ ว ไปของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว พฤติ ก รรมการเดิ น ทาง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ เลื อ กจั ง หวั ด ใน
การท่องเที่ยว ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว การแนะนา
เพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ให้มาท่องเที่ยว เป็นต้น แล้วนาเสนอข้อมูลรายละเอียดซึ่งประกอบด้วย จานวน
และลักษณะที่สาคัญของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม เช่น ถิ่นพานัก อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ การ
จัดการเดินทาง พาหนะเดินทาง การรับรู้สื่อ เป็นต้น
7. วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวไทยในกรณีของจังหวัดจะดาเนินการ
สุ่มสารวจในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัดอย่างน้อย 3 แหล่ง ในกรณี นักท่องเที่ยวมาเป็นกลุ่ ม
(2 คนขึ้ น ไป) หรื อ หมู่ ค ณะจะสุ่ ม ส ารวจเพี ย งกลุ่ ม /หมู่ ค ณะละ 1 คน ในการส ารวจให้ ก ระจาย
กลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้
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แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย
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แบบสอบถามชุดที่ 
จุดสารวจ….………..………………….....
จังหวัดที่สารวจ…………………………..

แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย
กระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬาได้ดาเนิ น การจัดทาตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสารวจทัศนคติและ
ความพึ งพอใจของนั กท่องเที่ย วชาวไทยที่เดิน ทางท่องเที่ยวในประเทศไทยประจาปี 2561 โดยการส ารวจครั้งนี้จะเป็ น
ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของไทย สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จึงขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเดินทาง
1. จังหวัดที่เป็นถิ่นพานักอาศัย………………...............................................… ภูมิภาค……......................................…………….
2. จานวนครั้งที่เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัดเฉลี่ยต่อปี…….........…. ครั้ง/ปี (โดยเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560) และจานวนวันพักเฉลี่ย
ของการเดินทางท่องเที่ยวแต่ละครั้ง ……............…. วัน (ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560)
3. ท่านพักค้างคืนในจังหวัดนี้ หรือไม่
 1) ไม่พักค้างคืน
 2) พักค้างคืน จานวน………..………..คืน
4. ในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ ท่านได้วางแผนท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น ……..… จังหวัด (รวมจังหวัดนี้) รวมเป็น............วัน และ ……...... คืน
และหากเดินทางไปจังหวัดอื่น (โปรดระบุ)
4.1a) จังหวัด ………………..........…...….
4.1b) จังหวัด …….……………...….
4.1c) จังหวัด …….……………...….
4.1.1a) จานวนวันที่พัก………วัน
4.1.1b) จานวนวันที่พัก………วัน
4.1.1c) จานวนวันที่พัก………วัน
4.1.2a) เดินทางโดย………………...
4.1.2b) เดินทางโดย………………...
4.1.2c) เดินทางโดย………………...
4.1d) จังหวัด …………………...….
4.1.1d) จานวนวันที่พัก………วัน
4.1.2d) เดินทางโดย………………...
5. วิธจี ัดการเดินทาง
 1) จัดการเดินทางด้วยตนเอง
 3) จัดการเดินทางโดยบริษัททัวร์
โดยมีช่องทางการซื้อบริการดังนี้
รายการ

4.1e) จังหวัด …………………...….
4.1.1e) จานวนวันที่พัก………วัน
4.1.2e) เดินทางโดย………………...

จังหวัดที่เป็นถิ่นพานักอาศัย

 2) จัดการเดินทางด้วยตนเองและบางส่วนจัดการผ่านบริษัททัวร์

สถานที่พักแรม

การเดินทางภายในประเทศ

(1)

(2)

การเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ
(3)

1) การซื้อบริการทางออนไลน์
2) การซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายในประเทศ
3) อื่นๆ โปรดระบุ.........
6. พาหนะที่ท่านใช้ในการเดินทางมาจังหวัดนี้ (เลือกตอบเพียง 1 ข้อ)
6.1 การเดินทางมาจังหวัดนี้
 1) เครื่องบิน
 2) รถไฟ
 3) รถโดยสารประจาทาง  4) รถบัส/รถโดยสารไม่ประจาทาง
 5) รถเช่า (รถตู้ รถเก๋ง)  6) รถส่วนตัว
 7) เรือ
 8) รถมอเตอร์ไซด์
 9) รถรับจ้าง/แท็กซี่
 10) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................
6.2 การเดินทางออกจากจังหวัดนี้
 1) เครื่องบิน
 2) รถไฟ
 3) รถโดยสารประจาทาง  4) รถบัส/รถโดยสารไม่ประจาทาง
 5) รถเช่า (รถตู้ รถเก๋ง)  6) รถส่วนตัว
 7) เรือ
 8) รถมอเตอร์ไซด์
 9) รถรับจ้าง/แท็กซี่
 10) อื่นๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................................
Questionnaire
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7. จานวนผู้ร่วมเดินทางท่องเทีย่ วครั้งนี้ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
 1) มาคนเดียว
 2) มากับครอบครัว/ญาติ/เพือ่ น ................ คน (รวมตัวท่าน)
 3) เป็นหมู่คณะ .....................คน (รวมตัวท่าน)
 3.1) มากับคณะทัวร์
 3.2) มากับกลุ่มองค์กรเดียวกัน/บริษัทเดียวกัน
 3.3) คณะทาบุญ
 3.4) กับทางสถาบันการศึกษาที่เรียน  3.5) อื่นๆ(ระบุ)..............................................................................................
8. วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาจังหวัดนี้ (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
 1) พักผ่อนในวันหยุด
 2) ติดต่อธุรกิจ
 3) เพื่อเข้าร่วมประชุม/การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล/
 4) เยี่ยมเพื่อน / ญาติ
การประชุมสัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้า
 5) การแข่งขันกีฬา/การเล่นกีฬา
 6) การซื้อสินค้า/ของที่ระลึก
 7) ฮันนี่มูน
 8) การรักษาทางการแพทย์/การรักษาสุขภาพ
 9) การนั่งสมาธิ/ ทาบุญ
 10) อื่น ๆ โปรดระบุ……………...............................................……
9. ปัจจัยที่เห็นว่าสาคัญที่สุดในการใช้ตัดสินใจเลือกจังหวัดนี้เพื่อเดินทางมาท่องเที่ยว (เลือกตอบได้ 3 ข้อ)
 1) แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ท่องเที่ยว
 2) ช่วงเทศกาล/งานประเพณี
 3) กิจกรรมผจญภัย
 4) การเล่นกีฬา/การแข่งขันกีฬา
 5) การซื้อสินค้า/ของที่ระลึก
 6) การท่องเที่ยวในยามค่าคืน
 7) อาหารท้องถิ่น
 8) ใช้บริการทางการแพทย์/บริการสุขภาพ/รักษาฟื้นฟูสุขภาพ
 9) เพื่อเข้าร่วมประชุม/การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล/การประชุมสัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้า
 10) แรงจูงใจจากภาพยนตร์และการโฆษณา
 11) ความปลอดภัย
 12) วัฒนธรรมท้องถิ่น
 13) ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว  14) การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
 15) ระยะทาง
 16) ความปลอดภัย
 17) การลดหย่อนภาษี
 18) แคมเปญ 12 เมือง ต้องห้ามพลาด+พลัส /ท่องเที่ยวเมืองรอง  19) อื่นๆ โปรดระบุ………………………………………………………….....
10. แหล่งท่องเที่ยวที่ไป และกิจกรรมที่เข้าร่วมในระหว่างอยู่ในจังหวัดนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล และชายหาด  2) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ภูเขา น้าตก วนอุทยาน)
 3) กิจกรรมผจญภัย (การล่องแก่ง พายเรือแคนู ปีนภูเขา เป็นต้น)
 4) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัตศิ าสตร์/การชมเมือง
 5) การเรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
 6) การเข้ารักษาทางการแพทย์ทางเลือก
 7) การใช้บริการสปา/นวดแผนไทย
 8) การชิมอาหารท้องถิ่น
 9) การท่องเที่ยวยามค่าคืน/สถานบันเทิง
 10) สวนสนุก/สวนน้า/สวนสัตว์
 11) เทศกาล / งานประเพณี  12) การดาน้า
 13) การเล่นกอล์ฟ
 14) การซื้อสินค้า/ของที่ระลึก  15) การชมมวยไทย
 16) การเรียนทาอาหารท้องถิ่น
 17) การแข่งกีฬา/เล่นกีฬา/ชมกีฬา
 18) อื่น ๆ โปรดระบุ….........................................................................................
11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการเดินทางครั้งนี้ (เฉลี่ยต่อ 1 คน)………………………....... บาท/คน
12. สื่อหรือช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในครั้งนี้
 1) เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว/สื่อสังคมออนไลน์
โปรดระบุ….....................................................................……..
 3) สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
 5) โทรทัศน์ โดยให้ระบุช่องหรือชื่อรายการ……............……………
 7) บริษัทนาเที่ยว / เคาเตอร์ตัวแทนจาหน่าย
 10) อื่น ๆ โปรดระบุ……………...............................................……

Questionnaire

 2) เว็บไซต์ ททท (www.thai.tourismthailand.org)
 4) จากการบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน
 6) ป้ายโฆษณา
 8) วิทยุ โดยให้ระบุช่องหรือชื่อรายการ………...................…………
 9) การรับคาแนะนาจากพนักงานในสถานพักแรม ร้านอาหาร
คนขับรถ และอื่นๆ
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13. การใช้แอปพลิเคชัน ใดบ้าง ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย ในการท่องเที่ยวในครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 1) กลุ่มแอปพลิเคชันให้บริการข้อมูลด้านต่างๆ
 3) กลุ่มแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการจองตั๋ว
 1.1) แอปพลิเคชันของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 3.1) แอปพลิเคชันเกี่ยวกับจองสถานที่พักแรม (เช่น. Agoda,
Booking.com, Hostelworld, Expedia, Hotels.com,
 1.2) แอปพลิเคชันของตารวจท่องเที่ยว
HotelClub, Trivago, Traveloka)
 1.3) แอปพลิเคชัน https://thailandtourismdirectory.go.th
 3.2) แอปพลิเคชันเกี่ยวกับบริการขนส่งโดยสาร (เช่น Sky
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
scanner, Tripadvisor, Lonelyplanet, Rent car, Nok
 1.3) แอปพลิเคชันสภาพอากาศของสถานที่ท่องเที่ยวในไทย
Air, AirAsia, Lion Air, VietJet Air, THAI Mobile, THAI
 1.4) แอปพลิเคชันเกี่ยวกับสถานที่ สถานการณ์ กิจกรรมท่องเที่ยว
Smile Airways, Bangkok Airways Co., Ltd)
 1.5) Facebook, Line, Skype, What app
 4) อื่น ๆ โปรดระบุ……………………..................................…………
 2) กลุ่มแอปพลิเคชันสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการเดินทาง
 2.1) Google (เช่น map Earth Scholar) www.pantip.com

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจ
14. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุระดับความคาดหวัง และความพึงพอใจ ที่ได้รับจากการใช้บริการและสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยมี 5 ระดับ
ดังนี้ ระดับความคาดหวัง / ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = อย่างมาก
0 = ไม่ได้ใช้บริการ ไม่แสดงความคิดเห็น
ระดับความคาดหวัง
ระดับความพึงพอใจ
บริการด้านการท่องเที่ยว
0
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1) สนามบิน (ระบุ…………...........................................……) ตอบเฉพาะผู้ใช้บริการ
1.1) ป้ายบอกทาง
1.2) ความสะอาดและสิ่งอานวยความสะดวก
1.3) ความสะดวกสบาย
1.4) มีร้านขายอาหารทีห่ ลากหลาย
1.5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
1.6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
1.7) บริการ wifi / internet
1.8) ความปลอดภัย
1.9) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
1.10) ความพึงพอใจโดยรวมบริการสนามบิน
2) บริการขนส่งโดยรถโดยสารสาธารณะ เช่น รถบัส แท็กซี่ รถไฟ รถสามล้อ ฯลฯ
2.1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
2.2) ความสะอาดและความสะดวกสบาย
2.3) ความปลอดภัย
2.4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
2.5) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
2.6) ความพึงพอใจโดยรวมบริการขนส่งโดยรถ
โดยสารสาธารณะ
3) บริการสถานที่พักแรม (ระบุ……...........………............................…) ตอบเฉพาะผู้ใช้บริการ
3.1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
3.2) ความหลากหลายของประเภทสถานพักแรม
3.3) สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ
3.4) สภาพภายในสถานที่พัก
3.5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
3.6) ความปลอดภัย
3.7) บริการ wifi / internet
3.8) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
3.9) ความพึงพอใจโดยรวมบริการสถานที่พักแรม
Questionnaire
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14. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความคาดหวัง และความพึงพอใจ ที่ได้รับจากการใช้บริการและสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยมี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคาดหวัง / ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = อย่างมาก
0 = ไม่ได้ใช้บริการ ไม่แสดงความคิดเห็น
บริการด้านการท่องเที่ยว

1

ระดับความคาดหวัง
2
3
4

5

1

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4

5

0

4) ภัตตาคาร / ร้านอาหาร
4.1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
4.2) ความหลากหลายของประเภทภัตตาคาร/
ร้านอาหาร
4.3) สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร
4.4) คุณภาพของอาหาร
4.5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
4.6) บริการ wifi / internet
4.7) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
4.8) ถูกสุขลักษณะ
4.9) ความพึงพอใจโดยรวมภัตตาคาร / ร้านอาหาร
5) ร้านขายสินค้า / ของที่ระลึก
5.1) ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
5.2) ความหลากหลายของประเภทร้านค้า
5.3) ความหลากหลายของประเภทสินค้า
5.4) คุณภาพสินค้า
5.5) ความสะดวกในการหาซื้อ
5.6) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
5.7) ความปลอดภัย
5.8) การบริการ wifi / internet
5.9) ความเหมาะสมของราคาสินค้าบริการ
5.10) ความพึงพอใจโดยรวมร้านขายสินค้า /
ของที่ระลึก
6) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล / ชายหาด
6.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
6.2) ความสวยงาม
6.3) ความปลอดภัย
6.4) การบริการ wifi / internet
6.5) ความพึงพอใจโดยรวมทะเล / ชายหาด
7) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
7.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
7.2) ความสวยงาม
7.3) ความปลอดภัย
7.4) การบริการ wifi / internet
7.5) ความพึงพอใจโดยรวมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
8) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
8.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
8.2) ความสวยงาม
8.3) ความปลอดภัย
8.4) การบริการ wifi / internet
8.5) ความพึงพอใจโดยรวมแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์
Questionnaire
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14. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความคาดหวัง และความพึงพอใจ ที่ได้รับจากการใช้บริการและสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยมี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคาดหวัง / ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = อย่างมาก
0 = ไม่ได้ใช้บริการ ไม่แสดงความคิดเห็น
บริการด้านการท่องเที่ยว

1

ระดับความคาดหวัง
2
3
4

5

1

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4

5

0

9) กิจกรรมการท่องเทีย่ วแบบผจญภัย
9.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
9.2) ความน่าตื่นเต้น เร้าใจ
9.3) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
9.4) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
9.5) ความปลอดภัย
9.6) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
9.7) ความพึงพอใจโดยรวมกิจกรรมผจญภัย
10) การท่องเทีย่ วเชิงกีฬา / นันทนาการ (ระบุประเภทที่ใช้บริการ……....................................................………..............................)
10.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
10.2) ความหลากหลายที่ให้บริการ
10.3) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
10.4) ความปลอดภัย
10.5) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
10.6) ความพึงพอใจโดยรวมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา /
นันทนาการ
11) บริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น
11.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
11.2) ความหลากหลาย
11.3) อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก
11.4) สภาพภายในสถานบริการ
11.5) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
11.6) ถูกสุขลักษณะ
11.7) การบริการ wifi / internet
11.8) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
11.9) ความพึงพอใจโดยรวมบริการเชิงสุขภาพ
12) บริษัทนาเที่ยว (ระบุ….......................................……………) ตอบเฉพาะผูใ้ ช้บริการ
12.1) ความหลากหลาย
12.2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
12.3) ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ
12.4) ความพึงพอใจโดยรวมบริษัทนาเที่ยว
13) ห้องน้าสาธารณะ
13.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
13.2) ความสะอาด
13.3) ความพร้อมในการให้บริการ
13.4) ความพึงพอใจโดยรวมห้องน้าสาธารณะ
14) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
14.1) ความสะดวกในการเข้าถึง
14.2) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
14.3) การให้ความช่วยเหลือ
14.4) ความพึงพอใจโดยรวมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
Questionnaire
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14. ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุความคาดหวัง และความพึงพอใจ ที่ได้รับจากการใช้บริการและสินค้าด้านการท่องเที่ยว โดยมี 5 ระดับ ดังนี้
ระดับความคาดหวัง / ระดับความพึงพอใจ 1 = น้อยมาก 2 = น้อย 3 = ปานกลาง 4 = มาก 5 = อย่างมาก
0 = ไม่ได้ใช้บริการ ไม่แสดงความคิดเห็น
ระดับความคาดหวัง
1
2
3
4
15) มัคคุเทศก์ (ระบุ…...............................................……………) ตอบเฉพาะผู้ใช้บริการ
บริการด้านการท่องเที่ยว

5

1

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4

5

0

15.1) ความเป็นมิตร
15.2) ความซื่อสัตย์
15.3) ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
15.4) ความพึงพอใจโดยรวมมัคคุเทศก์

16) ประชาชน
16.1) ความเป็นมิตร
16.2) การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
16.3) ความพึงพอใจโดยรวมประชาชน

17) ความปลอดภัย
17.1) การติดตั้งกล้องCCTV ในแหล่งท่องเที่ยว
17.2) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
17.3) การให้ข้อมูลสัญญานเตือนภัย
17.4) ความพึงพอใจโดยรวมความปลอดภัย

18) แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานบนมือถือหรือแทบเล็ต
(1)................................................................. (2)............................................................. (3).............................................................
18.1) ความสะดวกในการค้นหา
18.2) ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล
18.3) การใช้ประโยชน์ของข้อมูล
18.4) ความพึงพอใจโดยรวมแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว

ความพึงพอใจโดยรวม
15.ระหว่างอยู่ในจังหวัดนี้ ท่านประสบกับความไม่ซื่อสัตย์/การฉ้อโกง/ การเอารัดเอาเปรียบ จากการใช้บริการ / ซื้อสินค้า / ซื้อบริการ
หรือไม่  1) ไม่ใช่
 2) ใช่ อธิบาย……………………............................................................………………………………………………
16. ปัญหาที่พบระหว่างอยู่ในจังหวัดนี้
……………………………………………………....................................................................……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………....................................................................……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….....................................................................…………………………………..
17. ข้อแนะนาการปรับปรุงประเด็นต่อไปนี้
1) ด้านสถานที่ท่องเที่ยว………………………………………………................................................………………………………………………….…………….…..
2) ด้านบุคลากรท่องเที่ยว……………………………………………………….................................................…………………………………………….……….……
3) ด้านสินค้าและบริการ……………………………………………………………………...................................................……………………………………….……
4) อื่น ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………......................................................…………………………………………….
18. ท่านจะแนะนาเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก มาจังหวัดนี้หรือไม่
 1) ใช่ , เพราะ………………………………………………………………………………………………......................................................………………………
 2) ไม่ใช่ , เพราะ……………………………………………………………………………………..................................................………………………………….
Questionnaire
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
19. เพศ

 1) ชาย

20. อายุ................ ปี
 1) 15-24

 2) 25-34

 2) หญิง
 3) 35-44

 4) 45-54

 5) 55-64

6) มากกว่า 65 ปีขึ้นไป

21. อาชีพ
 1) เจ้าของธุรกิจ
 2) ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ  3) ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ  4) ลูกจ้าง/พนักงานภาคเอกชน
 5) แม่บ้าน-ว่างงาน  5) เกษตรกร
 6) นักเรียน/นักศึกษา  7) เกษียณ
 8) ผู้ประกอบการอิสระ
เช่น ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ขับรถรับจ้าง  9) อื่น ๆ โปรดระบุ......................................................................
22. การศึกษา
 1) ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า

 2) มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า

 5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 6) สูงกว่าปริญญาตรี

23. รายได้ต่อเดือน
 1) ไม่มรี ายได้
 4) 15,001-30,000 บาท

 2) ต่ากว่า 10,000 บาท
 5) 30,001-45,000 บาท

 3) 10,001-15,000 บาท
 6) 45,001-60,000 บาท

 7) 60,001-75,000 บาท

 8) 75,001-90,000 บาท

 9) มากกว่า 90,000 บาท

 4) ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า

ผู้สัมภาษณ์ ……………………………………………………................................................………………...……. วันที่สัมภาษณ์ ……………………...…….……
หัวหน้าทีม…………………………………………………………………………………………...................................................................………………………….….

Questionnaire
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กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔ ถนนราชดำเนินนอก แขวงโสมมัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๐๕๖๙ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖ ๐๗๓๘
E-mail : ets.mots@gmail.com
http://secretary.mots.go.th/policy/
Facebook page : กองเศรษฐกิจการท่องเทีย่ วและกีฬา

