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สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนา
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. ขอบเขตการดาเนินงาน
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
5. ผลงานที่จะส่งมอบ
6. ระยะเวลาการดาเนินโครงการ

1-1 – 1-10
1-1
1-2
1-2
1-5
1-6
1-8

บทที่ 2 วิธีการศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. แผนการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

2-1 – 2-65
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บทที่ 3 รายงานผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
1. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในภาพรวมประเทศ
2. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
3. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยใน 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลัก
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
4. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยใน 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลัก
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
5. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในกลุ่มตลาดเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
6. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยตามการเคยมาประเทศไทยและ
ลักษณะการจัดการเดินทาง
7. ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
8. ข้อเสนอแนะในภาพรวม
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บทที่ 4 ฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
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บทที่ 6 รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6-1 – 6-24

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
2. รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจข้อมูล
บทที่ 7 รูปแบบการนาเสนอข้อมูลรายงานผลการสารวจบน Website
ที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ และสรุปผลการสารวจ
ประกอบการนาเสนอในรูปแบบ Infographic
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1 แบบสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(จานวน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และรัสเซีย)
ภาคผนวกที่ 2 คู่มือการสารวจ และการกาหนด Data Dictionary เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนา
ฐานข้อมูล
ภาคผนวกที่ 3 การนาข้อมูลเข้าคลังข้อมูล Tourism Intelligent Center : TIC
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2-1
2-2
2-3
3.1-1
3.2-1
3.2-2
3.2-3
3.3-1
3.4-1
3.5-1
3.7-1
3-8
3-9
3-10

หน้า
รายละเอียดกิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
จานวนตัวอย่างสารวจ ณ แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญจานวนรวม 17 แหล่ง
จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จาแนก
ตาม 10 สัญชาติแรกที่เดินทางผ่านสุวรรณภูมิ ปี 2559
สรุปประเด็นที่ระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ย
ตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจอย่างมาก) ของบริการด้านการ
ท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย
สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการสนามบิน
สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการตรวจคนเข้าเมือง
จุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านสนามบินและบริการตรวจคนเข้ า
เมือง
สรุปประเด็นที่ เป็น จุ ดอ่ อนและจุ ดแข็ง ของบริก ารด้ านการท่องเที่ ย ว
ใน 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
สรุปประเด็นที่ เป็น จุ ดอ่ อนและจุ ดแข็ง ของบริก ารด้ านการท่องเที่ ย ว
จาแนกตามภูมิภาค
สรุปประเด็นที่ เป็น จุ ดอ่ อนและจุ ดแข็ง ของบริก ารด้ านการท่องเที่ ย ว
จาแนกตามกลุ่มเฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยว
จังหวัดตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดาเนินการสารวจ
เปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่กลับมาเที่ยวใหม่ (revisit) ปี พ.ศ. 2560
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ เคยเดินทางมา (Revisited) จาแนกตาม
สาเหตุที่ไม่พึงพอใจและภารกิจของกระทรวง 5 ด้าน
ร้อยละของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางมา (Revisited) จาแนกตาม
สาเหตุที่ไม่พึงพอใจและภารกิจของกระทรวง 5 ด้าน
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สารบัญแผนภาพ และแผนภูมิ
แผนภาพที่
2-1
2-2

หน้า
แนวคิดในการกระจายกลุ่มตัวอย่าง
แนวคิดในการจาแนกกลุ่มตัวอย่าง

2-61
2-63

แผนภูมิที่
3.1-1 ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและจานวนวันพักเฉลี่ย
ต่อครั้งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างปี 2558-2560
3.1-2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการเดิ น ทางมาประเทศไทยของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติระหว่างปี 2558-2560
3.1-3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตั ดสิน ใจเลือกประเทศไทยมาท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างปี 2558-2560
3.1-4 ประเภทสื่ อ ที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ท ราบข้ อ มู ล ด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยก่ อ นเดิ น ทางมาประเทศไทย ระหว่ า งปี
2558-2560
3.1-5 ประเภทสื่ อ ที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ท ราบข้ อ มู ล ด้ า นการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่ างเดิน ทางท่ องเที่ ยวในประเทศไทย
ระหว่างปี 2558-2560
3.1-6 การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวประเทศไทย ระหว่างปี 2559-2560
3.1-7 รู ป แบบการเดิ น ทางมาประเทศไทยของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
และจานวนประเทศที่ท่องเที่ยว ระหว่างปี 2558-2560
3.1-8 การจัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามลักษณะ
การจัดการเดินทางระหว่าง ปี 2558-2560
3.1-9 จานวนและประเภทผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่าง
ปี 2558-2560
3.1-10 การเคยมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี 2558-2559
3.1-11 วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี 2558-2559
3.1-12 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างปี 2557-2560
3.1-13 การเข้ าร่ วมกิ จกรรมต่ างๆ ของนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ระหว่ า งปี
2558-2560
3.1-14 ภาพรวมความคาดหวังและความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ยวชาวต่ างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยว ระหว่างปี
2558-2560
3.1-15 ภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
ที่มาครั้งแรก

3-4
3-7
3-10
3-12
3-13
3-14
3-16 – 3-17
3-19 – 3-20
3-21
3-22
3-23
3-23
3-25
3-28 – 3-29
3-31 – 3-32

(4)

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สารบัญแผนภาพ และแผนภูมิ (ต่อ)
แผนภูมิที่
3.1-16 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย จาแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง
3.1-17 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการ
เชิงสุขภาพ จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
3.1-18 ความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
ต่อประชาชน จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
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1. หลักกำรและเหตุผล
การท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศนับล้านล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 มีจานวนนักท่องเที่ยว จานวน 8.23 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ
13.09 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จานวน 4.10 แสนล้านบาท
ซึ่งคาดว่าเมื่อสิ้นปี 2559 จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติสูงถึง 32.4 ล้านคน ขยายตัว
ร้ อ ยละ 8.37 จากปี ที่ ผ่ า นมา และสร้ า งรายได้สู ง ถึ ง 2.51 ล้ า นล้ า นบาท ขยายตั ว ร้ อ ยละ 9.99
จากปีที่ผ่านมา และเนื่องจากมีธุรกิจให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่เริ่มออกเดินทางไปท่องเที่ยวจนกลับ
ถึงที่พัก จึงทาให้มีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่จานวนมาก ประกอบด้วย ธุรกิจหลัก ได้แก่
ธุรกิจนาเที่ยว การเดินทางระหว่างประเทศ โรงแรมและที่พัก และธุรกิจรอง ได้แก่ ธุรกิจจาหน่าย
ของที่ระลึก ร้านอาหาร และการเดินทางในประเทศ นอกจากนั้นยังช่วยกระตุ้นให้เกิดอุ ตสาหกรรม
ต่อเนื่ องอื่น ๆ ด้ว ย เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการก่อสร้างและพัฒ นาที่ ดิน เป็นต้น
จึ งทาให้ ธุร กิจ การท่องเที่ย วเป็ น แหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจที่พักแรม
และร้านอาหารมีการจ้ างงานสู งถึง 2.68 ล้านคน รวมทั้งเป็นแหล่งกระจายรายได้ไปสู่ ประชาชน
ในทุกภูมิภาค ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจึงเป็นแนวทางหลักในการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบทิศทาง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เป็นนโยบายเร่งด่ว นและนโยบายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจที่สาคัญของทุกรัฐบาลที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวไทยต้องประสบกับวิกฤตการณ์ต่างๆ
อย่างต่อเนื่องทั้งภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย และเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ต่อภาพลั ก ษณ์ การท่ อ งเที่ย วและความเชื่ อ มั่ น ของนั ก ท่ องเที่ยว จากเหตุผ ลดัง กล่ าว ส านัก งาน
ปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจึ ง ได้ จั ด ท าโครงการส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งได้มี
การส ารวจในช่ว งหลั งมีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อช่ว งปลายปี พ.ศ. 2556 จนถึงกลางปี
พ.ศ. 2557 โดยสารวจจานวน 5,054 ตัวอย่าง จากผลการสารวจทาให้ทราบว่าเหตุการณ์ความไม่สงบ
ทางการเมืองในประเทศไทย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจานวนหนึ่งเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย
โดยหลีกเลี่ยงจังหวัดที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบและอีกจานวนหนึ่งที่มีแผนการเดินทางมาประเทศไทย
เปลี่ ย นไปท่ อ งเที่ ย วประเทศอื่ น และข่ า วอาชญากรรมร้ า ยแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างประเทศ แม้จะไม่ถึงขั้นการยกเลิกการเดินทางมาประเทศไทย แต่มีผลให้เกิดความลังเล/
กั ง วลในการมาประเทศไทย และมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจมาในอนาคต รวมทั้ ง มี ผ ลต่ อ ภาพลั ก ษณ์
ของประเทศในด้านความปลอดภัย และการสารวจครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2558 จานวน 6,046 ตัวอย่าง
ทาให้ทราบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากและสูงกว่า
ความคาดหวัง ก่ อนใช้ บ ริ ก าร โดยประเด็นความพึ ง พอใจมากที่สุ ด 3 อันดับแรก คือ ประชาชน
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หน้าที่ 1-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สนามบิน และสถานที่พักแรม และความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 อันดับ คือ มัคคุเทศก์ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ห้องน้าสาธารณะ และการสารวจ ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2559 จานวน 6,912 ตัวอย่าง
ทาให้ทราบว่านักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด เป็นอันดับหนึ่ง
แหล่ งท่องเที่ ย วทางประวั ติศ าสตร์ เป็ นอันดับสอง กิจกรรมผจญภัย เป็นอันดับสาม และแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ เป็ น อั น ดั บ สี่ โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มใช้ ง าน Tourism Application เพื่ อ ช่ ว ย
ในการเดิน ทางมากถึงร้ อยละ 85 ซึ่งจากผลการส ารวจความพึงพอใจโดยรวมในปี 2559 สู งขึ้น
จากปี 2557 ถึ ง ร้ อ ยละ 4.6 ทั้ ง นี้ จ ากผลการส ารวจดั ง กล่ า วจะได้ มี ก ารน าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการนโยบายการท่ องเที่ ย วแห่ งชาติ เ พื่ อสั่ งการให้ ห น่ว ยงานต่ างๆ นาไปเป็นแนวทาง
การพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อไป
ดั ง นั้ น ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
จึงได้จัดทาโครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติฯ เป็นครั้งที่ 4
โดยเน้ น การส ารวจข้อมูล ในพื้น ที่จั งหวั ดที่ มีนั กท่ อ งเที่ยวอันดั บ 1 - 10 (จังหวัดท่องเที่ยวหลั ก )
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่สาคัญ จานวน 6 แห่ง และจังหวัดใน 12 เมืองต้องห้าม...พลาด+พลัส
(แหล่งท่องเที่ยวรอง) ในส่วนที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้พอเก็บข้อมูล เพื่อจะได้นาข้อมูล
ผลการสารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่ ง ชาติ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการด าเนิ น การทบทวนนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 สารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560
2.2 จั ดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศ
2.3 จั ดทาฐานข้อมูล ทั ศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยและน าเข้ า คลั ง ข้ อ มู ล Tourism Intelligent Center : TIC
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกาหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
3. ขอบเขตกำรดำเนินงำน
ที่ปรึกษาจะต้องดาเนินการ ดังนี้
3.1 จัดทาแบบสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(1) จั ด ท าแผนการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และคู่มือการสารวจ ซึ่งประกอบด้วย
นิยามศัพท์ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่สารวจ และการกระจายแบบสอบถาม
(2) ทบทวนและจัดทาแบบสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ที่ จั ด ท าขึ้ น เมื่ อ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สาคัญอย่างน้อย ได้แก่
(2.1) ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์โดยรวม
(2.2) ปั จ จั ย และแรงผลั ก ดัน ในการเดิน ทางท่ อ งเที่ ยวต่ า งประเทศและเดิ น ทาง
มาประเทศไทย (Motivation) ได้แก่ ปัจจัยสาคัญที่ตัดสินใจเลือกเดินทางมาประเทศไทย แหล่งรับรู้
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวไทย เป็นต้น
(2.3) ทั ศ น ค ติ แ ล ะ ค ว า ม ค า ด ห วั ง ต่ อ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ท ย ( Attitudes &
Expectations)
(2.4) ความพึ ง พอใจต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย (Satisfaction) ได้ แ ก่
ความน่าสนใจของสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว บริการต่างๆ
ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว ความปลอดภั ย สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการท่ อ งเที่ ย ว การวิ เ คราะห์
ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวังและการวิเคราะห์ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับประเทศที่
เดินทางมาล่าสุดหรือประเทศคู่แข่งที่สาคัญ เป็นต้น
(2.5) ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
(2.6) แนวโน้มการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต
(2.7) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ด้ า นต่ า งๆ อย่ า งน้ อ ยได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นสถานที่ ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค ลากรท่ อ งเที่ ย ว ปั จ จั ย ด้ า นสิ น ค้ า
และบริการ ปัจจัยด้านกระบวนการดาเนินการ คุณค่าความเป็นไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และกลยุทธ์ทางการตลาด
(2.8) พฤติ ก รรมและประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (Experience) อย่ า งน้ อ ย
ในประเด็น ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง และกิจกรรมที่ทาและสถานที่ที่ไป
(2.9) ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว อย่ า งน้ อ ยในประเด็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐาน
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ความปลอดภั ย การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลั ก ษณะของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ
สินค้า กิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวสิ่งอานวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
3.2 จัดส่งแบบสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ ยว
ชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย และคู่ มื อ การส ารวจที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบ
จากคณะกรรมการก ากั บ ติ ด ตาม และตรวจสอบผลการด าเนิ น งานโครงการฯ ให้ จั ง หวั ด
ในเขตพัฒ นาการท่องเที่ย ว เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติในพื้นที่ จานวนจังหวัดละ 1 ชุด โดยมีเป้าหมายการส่ง ดังนี้
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เป้ำหมำย
ฝั่งทะเลตะวันตก
ฝั่งทะเลตะวันออก
อันดามัน
อารยธรรมล้านนา

ครอบคลุมพื้นที่
1) จังหวัดเพชรบุรี 2) ประจวบฯ 3) ชุมพร และ 4) ระนอง
1) จังหวัดชลบุรี 2) ระยอง 3) จันทบุรี และ 4) ตราด
1) จังหวัดพังงา 2) ภูเก็ต 3) กระบี่ 4) ตรัง และ 5) สตูล
1) จังหวัดเชียงใหม่ 2) เชียงราย 3) ลาปาง 4) ลาพูน
และ 5) พะเยา
อารยธรรมอีสานใต้
1) จังหวัดนครราชสีมา 2) บุรีรัมย์ 3) สุรินทร์ 4) ศรีสะเกษ
และ 5) อุบลราชธานี
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม 1) จังหวัดสุโขทัย 2) กาแพงเพชร 3) พิษณุโลก และ 4) ตาก
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
1) จังหวัดเลย 2) หนองคาย 3) นครพนม 4) มุกดาหาร
และ 5) บึงกาฬ
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้า
1) จังหวัดสิงห์บุรี 2) อ่างทอง 3) พระนครศรีอยุธยา
เจ้าพระยาตอนกลาง
4) ปทุมธานี และ 5) นนทบุรี

3.3 ส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ
จานวนรวมไม่น้อยกว่า 6,750 ราย โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างให้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ซึ่งเน้น
กลุ่มตัวอย่างตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
(1) สารวจจากแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ จานวนรวมไม่น้อยกว่า 17 แห่ง โดยกระจาย
ตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว และกาหนดขั้นต่าแห่งละไม่น้อยกว่า 250 ราย รวมไม่น้อยกว่า
4,750 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1.1) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ มี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วในล าดั บ ที่ 1 – 10 (ตามข้ อ มู ล
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ปี 2558 จาแนกตามจังหวัด ของกรมการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ ปี 2558 ทางการ)
(1.2) แหล่งท่องเที่ยว 12 เมือง ต้องห้าม...พลาด + พลัส ที่มีจานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติให้พอเก็บข้อมูล จานวนไม่น้อยกว่ า 7 แห่ง ได้แก่ (1) จังหวัดตราด (2) จังหวัดระยอง
(3) จั ง หวั ด เลย (4) จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช (5) จั ง หวั ด ระนอง (6) จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
และ (7) จังหวัดน่าน
(2) ส ารวจจากด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งขาออกที่ มี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วในล าดั บ
ที่ 1 - 6 (ตามข้อมูลตัวเลขนักท่องเที่ยวรายด่าน ปี 2558 ทางการ) โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วน
ของนักท่องเที่ยว จานวนรวมไม่น้อยกว่า 2,000 ราย
3.4 จัดทารายงานผลการส ารวจร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลั บมาเที่ยวใหม่
(Revisit) เพื่อตอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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3.5 จัดทาฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนาผลของการศึกษา
ทั ศ นคติ ค วามพึ ง พอใจ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557, 2558, 2559, 2560 มาเป็ น ฐานข้ อ มู ล
ในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติของนักท่องเที่ยวเพื่อนามาวิเคราะห์และประเมิน
นโยบายการพัฒ นาแหล่ งท่อ งเที่ ย วที่ล งไปสู่ ภู มิภ าคว่า ประสบความส าเร็จหรื อไม่ และนาข้อ มู ล
ดังกล่ าวเข้าคลั งข้อมูล Tourism Intelligent Center : TIC ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬ า
และกาหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
3.6 จัดทารายงานผลการสารวจทั้งในภาพรวม รายด่าน และแหล่งท่องเที่ยว โดยแยกปัจจั ย
การวิ เ คราะห์ ต ามปั จ จั ย ประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ ช่ ว งอายุ และสั ญ ชาติ ตลอดจนปั จ จั ย
และแรงผลั ก ดั น ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ส อดคล้ องกับพฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
3.7 จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ น าเสนอผลการส ารวจและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) สถานที่จัดประชุมในพื้นที่กรุงเทพหรือปริมณฑล
(2) ระยะเวลาในการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
(3) สถานที่จัดประชุมต้องเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป
(4) เชิ ญ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุม ไม่ น้อ ยกว่า 50 คน อาทิ กลุ่ ม เป้ า หมายจากส่ ว นราชการ
และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง หน่วยงานราชการอื่น และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องนา
ข้ อ มู ล ไปใช้ เ พื่ อ การทบทวนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของประเทศ และการปรั บ
แนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ย วให้ ส อดคล้ องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
(5) ที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด เตรี ย มสถานที่ ป ระชุ ม เอกสาร
ประกอบการประชุม ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึง
ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม
4. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
4.1 รายงานผลการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560
4.2 หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถน าผลการศึ ก ษาไปใช้ ใ นการปรั บ นโยบาย ทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ส อดคล้ อง
กับพฤติกรรม และความต้องการของแต่ละตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยว
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4.3 มีฐานข้อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, 2558, 2559 และ 2560
สามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติของนักท่องเที่ยวเพื่อนามาวิเคราะห์และประเมิน
นโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ลงไปสู่ภูมิภาคว่าประสบความสาเร็จหรือไม่
4.4 มีตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
5. ผลงำนที่จะส่งมอบ
5.1 ส่งมอบผลงำนภำยในระยะเวลำ 240 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
5.2 กำรส่งมอบงำนแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 ส่ ง มอบรำยงำนขั้ น ต้ น (Inception Report) เป็นรูปเล่ ม จานวน 12 ชุด
และ DVD-ROM ข้อมูล จานวน 12 ชุด ภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
(1) แผนการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และคู่มือการสารวจ
(2) แบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
งวดที่ 2 ส่ ง มอบรำยงำนขั้ น กลำง (Interim Report) เป็ น รู ป เล่ ม จ านวน 12 ชุด
และ DVD-ROM ข้อมูล จานวน 12 ชุด ภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
(1) รายงานผลการจั ด ส่ ง แบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม
และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย และคู่ มื อ
การสารวจให้จังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(2) รายงานผลการส ารวจร้ อ ยละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลั บ มา
เที่ยวใหม่ (Revisit) เพื่อตอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
งวดที่ 3 ส่งมอบร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) เป็นรูปเล่ม จานวน
12 ชุด และ DVD-ROM ข้อมูล จานวน 12 ชุด ภายในระยะเวลา 200 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
(1) ร่างรายงานผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติที่เดิ น ทางท่ องเที่ยวในประเทศไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ส อดคล้ องกับพฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม และตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
(2) รู ป แบบโครงสร้ า งฐานข้ อ มู ล รู ป แบบรายงานของฐานข้ อ มู ล ทั ศ นคติ
ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
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(3) ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
งวดที่ 4 ส่ ง มอบผลงานภายในระยะเวลา 240 วั น นั บ ถั ด จากวั น ลงนามในสั ญญา
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) รำยงำนฉบั บ สมบู ร ณ์ (Final Report) เป็ น รู ป เล่ ม จ านวน 50 ชุ ด
พร้อม DVD-Rom ข้อมูลที่บรรจุเนื้อหาของรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปสาหรับผู้บริหาร
จานวน 50 ชุด โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
(1.1) รายงานผลการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และข้อเสนอแนะ
เชิ ง นโยบายและแนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม และตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ต้นจนจบ
ตามที่บรรจุไว้ในข้อเสนอที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วโดยสมบูรณ์ ตามความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง
และผลการนาข้อมูลการสารวจของปี พ.ศ. 2560 เข้าคลังข้อมูล Tourism Intelligent Center : TIC
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(1.2) รู ป แบบการน าเสนอข้ อ มู ล รายงานผลการส ารวจบน Website
ที่สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้ และสรุปผลการสารวจประกอบการนาเสนอในรูปแบบ Infographic
(1.3) ฐานข้อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(1.4) ตั ว ชี้ วั ด ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
(1.5) รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการส ารวจ
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2) รำยงำนสรุปสำหรั บผู้บริ หำร เป็นรูปเล่ม จานวน 50 ชุด โดยมีเนื้อหา
ประกอบด้วย
(2.1) สรุ ป ประเด็ น ที่ ส าคั ญ ของรายงานผลการส ารวจทั ศ นคติ
ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติที่ เ ดิน ทางท่ อ งเที่ยว
ในประเทศไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว
(2.2) สรุปผลการสารวจประกอบการนาเสนอในรูปแบบ Infographic
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6. ระยะเวลำกำรดำเนินโครงกำร
ระยะเวลาดาเนินการ 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
ตำรำงที่ 1 รำยละเอียดกิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกำร
รำยกำร

วัน
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1) จัดทำรำยงำนขั้นต้น (Inception Report)
1.1) จัดทาแผนการสารวจทัศนคติความพึงพอใจ พฤติกรรม
และความต้ อ งการของนั กท่ อ งเที่ ยวชาวต่ างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และคู่มือการสารวจ
1.2) จัดทาแบบสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยและคู่ มื อ การ
สารวจ
1.3) ส่งรายงานขั้นต้น (Inception Report)
2) จัดทำรำยงำนขั้นกลำง (Interim Report)
2.1) จัดส่งแบบสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ
ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย และคู่ มื อ
การสารวจที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการดาเนินงาน
โครงการฯ ให้จังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
2.2) จั ด ท ารายงานผลการจั ด ส่ ง แบบส ารวจทั ศ นคติ
ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย และคู่มือการสารวจให้จังหวัดใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
2.3) สารวจข้อมูลภาคสนาม จานวนไม่น้อยกว่า
6,750 ราย
2.4) บรรณาธิกรแบบสารวจ
2.5) บันทึกข้อมูลจากแบบสารวจเข้าระบบ
โปรแกรมสถิติ
2.6) ประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
2.7) จัดทารายงานผลการสารวจร้อยละความพึงพอใจ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลั บ มาเที่ ย วใหม่ (Revisit)
เพื่อตอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
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ตำรำงที่ 1 รำยละเอียดกิจกรรมและระยะเวลำดำเนินกำร (ต่อ)
รำยกำร
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2.8) ส่งรายงานขั้นกลาง (Interim Report)
3) จัดทำร่ำงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
3.1) วิ เ คราะห์ ผ ลการส ารวจทั้ ง ในภาพรวม รายด้ า น
และแหล่ งท่ องเที่ ยว โดยแยกปั จจั ยการวิ เคราะห์
ตามปัจจัยประชากรศาสตร์
3.2) จัดทาร่างรายงานผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ
พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ างชาติ ที่ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
และข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว
3.3) จั ด ท ารู ป แบบโครงสร้ า งฐานข้ อ มู ล และรู ป แบบ
รายงานของฐานข้ อ มู ล ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ
พฤติ ก รรมและความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
3. 4) ร า ย งา นผลกา รวิ เ ครา ะห์ ตั วชี้ วั ด ทั ศ นคติ
ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย
3.5) ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)
4) จัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ (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 ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อนาเสนอผลการสารวจและรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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4 .3) จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ส า ร ว จ ทั ศ น ค ติ
ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย และข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
และแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พฤติ ก รรมและความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละกล่ม และตามความต้องการ
แต่ละพื้นที่ตั้งแต่ต้นจนจบตามที่บรรจุไว้ในข้อเสนอ
ที่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว โดยสมบู ร ณ์ ต าม
ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ผู้ ว่ า จ้ า ง แ ล ะ ผ ล ก า ร
น า ข้ อ มู ล ก า ร ส า ร ว จ ข อ ง ปี พ . ศ . 2 5 6 0
เข้าคลังข้อมูล Tourism Intelligent Center : TIC
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4 .4) จั ด ท า รู ป แ บ บ กา ร น า เ ส น อข้ อ มู ล ร า ย งา น
ผลการสารวจบน Website ที่สามารถปรับเปลี่ยน
มุ ม มองได้ และสรุ ป ผลการส ารวจประกอบการ
นาเสนอในรูปแบบ Infographic
4.5) จัดทาฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม
และความต้อ งการของนั กท่ อ งเที่ย วชาวต่างชาติ
ที่ เ ดิ น ท า ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.6) จั ด ท าตั ว ชี้ วั ด ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
4.7) จัดทาสรุปรายงานสาหรับผู้บริหาร
4.8) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และสรุปรายงานสาหรับ
ผู้บริหาร
หมายเหตุ : สามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินกรอบระยะเวลาในการส่งมอบงานตามข้อ 9
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บทที่ 2
วิธีการศึกษา
1. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.1 ความพึงพอใจและการให้บริการ
1.1.1 ความหมายของการบริการ
การบริ ก ารต่ า งๆ ในอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การให้ บ ริ ก าร
เช่น บริการตรวจคนเข้าเมือง บริการสนามบิน บริการด้านการเดินทาง บริการสถานพักแรม บริการ
ร้านอาหาร บริการในแหล่งท่องเที่ยว บริการในสถานบริการประเภทต่างๆ บริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้นจึงจาเป็นต้องเข้าใจความหมาย ลักษณะเฉพาะ และคุณภาพบริการ
ชัย สมพล ชาวประเสริฐ (2547) ได้ให้ ความหมายของ การบริการ หมายถึง
กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Goods) ให้กับผู้รับบริการ โดยสินค้า
ที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนาไปสู่ความพึงพอใจได้
ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ได้ให้ความหมายของ การบริการ หมายถึง กิจกรรม
หรือผลประโยชน์เชิงนามธรรม ซึ่งผู้ให้บริการได้เสนอขายโดยผู้รับบริ การไม่ได้ครอบครองการบริการ
นั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการให้บริการอาจจะให้ควบคู่ไปกับการจาหน่ายสินค้าหรือไม่ก็ได้
(Kolter, 1991) ดั ง นั้ น การบริ ก ารจึ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเสนอขายความพยายาม การปฏิ บั ติ ง าน
หรือการกระทาใดๆ ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยผู้รับบริก ารมิได้เป็นเจ้าของการบริการนั้น ๆ เหมือนเช่น
การเป็นเจ้าของสินค้า (Berry, 1990)
เอนกลาภ สุทธินันท์ (อ้างในจิตตินันท์ : 2555) ได้ให้ความหมายของการบริการ
ไว้ว่า คือ การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าโดยการให้ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความถูกต้อง
แม่นยา การแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างถูกต้องในขณะที่ลูกค้าใช้บริการหรือภายหลังจากที่ลูกค้ามารับ
บริการแล้ว
ชู ชั ย สมิ ท ธิ ไ กร (2554) ได้ ก ล่ า วถึ ง การบริ ก ารว่ า มี ลั ก ษณะเฉพาะที่ ส าคัญ
4 ประการ ดังนี้
1) การบริ ก ารเป็ น สิ่ งที่ จั บ ต้อ งไม่ ไ ด้ (Intangibility) การบริ ก ารเป็ น กิ จ กรรม
ที่ไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้เหมือนผลิตภัณฑ์ทั่วไป แต่จะแสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติงาน
ก่อนที่ผู้รับบริการจะตัดสินใจเลือกรับบริการนั้น
2) การผลิ ต และการบริ โ ภคไม่ ส ามารถแยกจากกั น ได้ ( Inseparability)
การบริ ก ารเป็ น กระบวนการที่ ทั้ ง การผลิ ต และการบริ โ ภคเกิ ด ขึ้ น ในเวลาเดี ย วกั น จึ ง ท าให้ เ กิ ด
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งแตกต่างจากการผลิตและจาหน่ายสินค้า
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3) การบริการมีความแตกต่างหลากหลาย (Variability) การบริการแต่ละครั้ง
จะมีความแตกต่างกัน และคุ ณภาพของการบริการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามผู้ให้บริการ เนื่องจาก
ผู้ให้บริการแต่ละคนอาจมีความรู้ความสามารถและพฤติกรรมการให้บริการที่แตกต่างกัน
4) ไม่สามารถเก็บได้ (Perishability) การบริการเป็นทั้งการผลิตและการบริโภค
ในเวลาเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่สามารถทาการผลิตไว้ล่วงหน้าและเก็บรักษาไว้เพื่อจาหน่ายในภายหลังได้
เหมือนผลิตภัณฑ์
1.1.2 คุณภาพของการบริการ
ชัย สมพล ชาวประเสริฐ (2547) คุณภาพของการบริการ (Service Quality)
หมายถึ ง การบริ ก ารที่ ดี เ ลิ ศ (Excellent Service) ตรงกั บ ความต้ อ งการหรื อ เกิ น ความต้ อ งการ
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)
ค าว่ า บริ ก ารที่ ดี เ ลิ ศ ตรงกั บ ความต้ อ งการ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ ลู ก ค้ า ต้ อ งการ
หรือคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนอง ส่วนบริการที่เกินความต้องการของลูกค้า หมายถึง สิ่งที่ลูกค้า
ต้องการหรือคาดหวังไว้ได้รับการตอบสนองอย่างเต็มที่ จนรู้สึกว่าการบริการนั้นเป็นบริการที่วิเศษมาก
ประทับใจ คุ้มค่าแก่การตัดสินใจรวมทั้งคุ้มค่าเงิน
การบริการที่มีคุณภาพประกอบด้วย
1) เชื่อถือและไว้ใจได้ (Reliability) เกิดจากการให้บริการได้อย่างถูกต้องแม่นยา
ไม่ผิดพลาดและตรงเวลาทุกครั้ง
2) ประกันความมั่นใจ (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
และองค์ประกอบต่างๆ 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
1.1.3 การประเมินคุณภาพบริการ
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพแบ่งออกเป็น 4 ประการ (มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2539)
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1) เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล (Information gathering) ข้อมูลอาจจะอยู่
ในรูปเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้โดยการเก็บข้อมูลโดยตรงหรือโดยอ้อม
2) เพื่อกาหนดคุณค่าของกิจกรรมบริการต่างๆ (Service value determining)
อันจะนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ การวิเคราะห์ การประเมินคุณภาพของการบริการ
ควรทาทั้งระบบโดยแยกเป็นคุณค่าในภาพรวมหรือเป็นด้านๆ
3) เพื่อการตัดสินใจ (Decision making) เป็นการตัดสินใจเชิงการบริหารงาน
บริการ ประเมินจุดเด่น จุดด้อย โอกาสและข้อปั ญหาของการบริการในเชิงมหาภาค โดยอาศัยข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการบริการ ผลที่เกิดขึ้นและผลที่ได้รับ ภายใต้ระยะเวลาช่วงสั้นปานกลางหรือในระยะยาวจะช่วยให้ผู้บริหารงานบริการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดาเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อชิงความได้เปรียบในการดาเนินธุรกิจ
4) เพื่อการตรวจสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing) เป็นการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเพื่ออานาจพยากรณ์ อธิบาย และการควบคุมพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการบริการ
แนวทางการประเมิ นคุ ณภาพบริก าร (มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม : online)
ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้
1) ร ะ ดั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร (Process) เ ป็ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ต่ ล ะ ขั้ น ต อ น
ของการให้บริการตามลาดับการเกิดพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องลักษณะของปัจจัยนาเข้า นาข้อมูลที่ได้มา
กาหนดเป็นเครื่องมือกากับควบคุมการปฏิบัติการ สร้างมาตรฐานทานายปัจจัยนาออกก่อนที่จะมี
การให้บริการ เครื่องมือที่วัดคือ ตัวแปรผลการปฏิบัติการใดๆ ที่มีผลหรือควบคุมต่อผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้น
หรือกิจกรรมที่ทาให้เกิดบริการต่างๆ
2) ระดับปัจจัยนาออก (Output) เป็นการประเมินในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ
ใน 2 ระดับย่อย คือ ข้อกาหนด (Requirement) เกี่ยวกับลักษณะของบริการตามที่ลูกค้าต้องการ
ซึ่ ง สามารถพิ จ ารณาการประเมิ น ความต้ อ งการความคาดหวั 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
รักษาไว้ก่อนได้เหมือนสินค้าอื่นๆ
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 ก ารจึ ง มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง
และเป็นการยากที่จะจาแนกผู้ให้บริการออกจากการให้บริการ
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3) การประเมินคุณภาพบริการไม่ใช่อาศัยแต่ผลของการบริการที่เกิดขึ้นเท่านั้น
แต่ยังเกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆ 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) ลั ก ษณะความจั บ ต้ อ ง ไม่ ไ ด้ ข องการให้ บ ริ ก ารท าให้ ย ากล าบ าก
แก่การประเมินและซับซ้อน
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 าคัญ บ้างก็ว่าคุณภาพเป็นผลของประสบการณ์ ที่ ได้รับร่ ว มกั น
ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพบปะให้บริการ
1.1.4 ความหมายของความพึงพอใจ
ความพึงพอใจนั้นมีผู้ศึกษาและให้ความหมายที่คล้ายคลึงกัน เช่น
สุภาลักษณ์ ชัยอนันต์ (2540) ได้ให้ความหมายของ ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้ สึ ก ส่ ว นตั ว ที่ รู้ สึ ก เป็ น สุ ข หรื อ ยิ น ดีที่ ไ ด้ รั บการตอบสนองความต้ อ งการในสิ่ ง ที่ ข าดหายไป
หรือสิ่งที่ทาให้เกิดความไม่สมดุล ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่กาหนดพฤติกรรมที่จะแสดงออกของบุคคล
ซึ่งมีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมใดๆ นั้น
อุ ทั ย วรรณ สุ ด ใจ (2545) กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจ หมายถึ ง ความรู้ สึ ก
หรือทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติ
ต่อสิ่งนั้นเป็นไปทางบวกหรือทางลบ
สมหมาย เปียถนอม (2551) ได้สรุปความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นทัศนคติ
อย่างหนึ่งที่มีลักษณะเป็น นามธรรม ไม่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ เป็นความรู้สึกส่วนตัวที่เป็นสุ ข
เมื่อได้รั บ การตอบสนองความต้องการของตนในสิ่งที่ขาดหายไป และเป็นสิ่ งที่กาหนดพฤติกรรม
ในการแสดงออกของบุคคลที่มีผลต่อการเลือกที่จะปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ๆ ความพึงพอใจจะทาให้
บุ คคลเกิดความสบายใจหรื อสนองความต้องการทาให้ เกิดความสุ ข รวมทั้งสภาพแวดล้ อมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจัยทาให้เกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นความรู้สึกของลูกค้าว่า
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 ความหวังของลูกค้า (kotler 2003 : 61) ถ้าผลการทางานของผลิ ตภัณฑ์ต่ากว่า
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) ความพึ ง พอใจ คื อ การประเมิ น การยอมรั บ
โดยการเปรียบเทียบความคาดหวังในสินค้าและบริการที่ลูกค้าต้องการกับสิ่งที่ลูกค้าได้รับจากการซื้อ
สินค้าและบริการนั้นๆ กล่าวคือ ถ้าสินค้านั้นตอบสนองตามที่ลูกค้าต้องการหรือมากกว่า
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ดังนั้นจึงสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึก หรือทัศนคติ
ที่ มี 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 ล
จากความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับ
1.1.5 แนวคิดการประเมินความพึงพอใจ
Ekinci Y. & Sirakaya E. (2004) เ ส น อ แ น ว คิ ด Disconfirmation Theory
ซึ่งเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) ว่าความพึงพอใจเกิดจากความแตกต่างระหว่าง
บริการที่คาดหวังกับบริการที่ได้รับจริง หากบริการที่คาดหวังสูงกว่าบริการที่ได้รับจริงก็จะทาให้เกิด
ความไม่ พึ ง พอใจ และถ้ า บริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ สู ง กว่ า บริ ก ารที่ ค าดหวั ง ก็ จ ะท าให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจ
(แผนภาพที่ 2-1)
แผนภาพที่ 2-1 Disconfirmation Theory

Parasuraman, A., Valarie, A Zeithamal, and Leonard L. Berry (1988)
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ Gap Model of Service Quality ตามแผนภาพที่ 2-2
แผนภาพที่ 2-2 Gap Model of Service Quality
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ช่ อ งว่ า งที่ 1 คื อ ช่ อ งว่ า งระหว่ า งความคาดหวั ง ของผู้ บ ริ โ ภคและการรั บ รู้
ของผู้ บ ริ ห ารกิ จ การ (The Management Perception Gap) ช่ อ งว่ า งนี้ ผู้ บ ริ ห ารอาจไม่ เ ข้ า ใจ
ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า /ผู้ใช้บริการ เพราะผู้บริหารมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทาให้การตีความ
ข้อมูลที่ได้รับเกิดความผิดพลาด
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) ช่องว่างนี้
ผู้ บ ริ ห ารอาจเข้าใจได้อย่ างถูกต้องตามความต้องการของผู้ บริโ ภค แต่ไม่มีการกาหนดมาตรฐาน
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
ช่องว่างที่ 3 คือ การให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการที่ได้กาหนดไว้
(Service Delivery Gap) ช่องว่างนี้จะเกี่ยวข้องกับพนักงานของผู้ให้บริ การโดยตรง 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
จะได้รับการบริการตามที่ทางองค์กรได้ล งในสื่อโฆษณาขององค์กรที่ปรากฏออกมา 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 งๆ จะอยู่ ใ นช่ อ งว่ า งที่ 1
ถึงช่องว่างที่ 4
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพบริการจะเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดระหว่างความคาดหวัง
ของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร (Consumer) และผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง จากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร (Marketer) เพื่ อ เป็ น
การปิดกั้นช่องว่างดังกล่าว และทาให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในที่สุด ความคาดหวังของลูกค้าจะมี
บทบาทสาคัญมาก เพราะคุณภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถนามาเปรียบเทียบกันได้ คือ คุณภาพที่ลูกค้า
ได้ รั บ (Perceived quality) จากการใช้ บ ริ ก ารเปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานที่ ลู ก ค้ า ได้ ค าดหวั ง ไว้
(Customer expectations)
Customer Service Questionnaires (CSQ) เ ป็ น วิ ธี เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ใ น ก า ร วั ด
ความพึงพอใจ ด้วยการใช้แบบสอบถามที่เป็นคาถามปลายปิด ซึ่งมีจุดแข็งคือสามารถครอบคลุ ม
สถานการณ์ ต่ า งๆ อย่ า งกว้ า งขวาง รวดเร็ ว และประหยั ด แต่ จุ ด อ่ อ นคื อ ไม่ ยื ด หยุ่ น และเป็ นสิ่ ง
ที่สร้างขึ้น ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่สามารถเข้าใจกระบวนการ ผู้ตอบไม่สามารถให้คาอธิบ าย
เพิ่มเติม เป็นการยากสาหรับผู้วางนโยบายที่จะระบุได้ว่าควรเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือควรกระทาอะไร
ในอนาคต และปั ญ หาการส ารวจที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น คื อ ผู้ สั ม ภาษณ์ อ าจขาดความกระตื อ รื อ ร้ น
และผู้ให้สัมภาษณ์เกิดความเหนื่อยล้าเนื่องจากมีคาถามจานวนมาก ทาให้ไม่ตอบอย่างเต็มที่ (Wiberg
2009)
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Relative Performance Assessment (RPS) เป็นวิธีการประเมินการรับรู้เกี่ยวกับ
การให้ บ ริ การของลู กค้า (Customer’s Perception of Service Performance) โดยการให้ ลู กค้า
เปรียบเทียบการรับรู้ถึงคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการที่กาลังประเมินกับผู้ให้บริการรายอื่น
ที่คล้ ายคลึ งกัน การส ารวจมี 3 ขั้น ตอน ได้แก่ 1) การค้นหาคุณลั กษณะของบริการ (Attributes)
ที่ทาให้ ลู กค้าพึงพอใจและกลั บ มาใช้บ ริการอีก 2) การประเมินคุณภาพบริการที่ส่ งมอบให้ ลูกค้า
และ 3) การประเมินคุณภาพบริการด้วยการเปรียบเทียบกับภายนอก 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 มีคาถามปลายเปิดเพื่ อให้ ส ามารถค้นหาคุณลั กษณะ
ที่สาคัญต่อลูกค้า (Yuksel and Yuksel 2001 อ้างใน Wiberg 2009)
Participation Observation (PO) เสนอโดย Bowen (2002) เป็ น วิ ธี ก ารวั ด
ความพึงพอใจโดยผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนหนึ่งในกลุ่มที่ศึกษาหรือประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยจะต้อง
ตัดสินใจว่าจะปลอมตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ถูกประเมินหรือเปิดเผยให้กลุ่มผู้ถูกประเมินทราบว่า
เป็นผู้ประเมิน ผู้วิจัยจะต้องสร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มผู้ถูกประเมินและเป็นที่เชื่อถือ ความสัมพันธ์ยิ่งดี
การพูดคุยก็จะเปิดเผยมากยิ่งขึ้นเท่านั้น วิธีนี้นอกจากจะให้โอกาสในการสังเกตการณ์และตั้งคาถามแล้ว
ยังสามารถสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงของความพึงพอใจ และจุดที่ให้ความพึงพอใจสูงสุด อย่างไรก็
ตามวิธี PO นี้ เหมาะสาหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ไม่เหมาะสาหรับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ (Wiberg
2009)
Intercept Survey เป็นวิธีการประเมินด้วยการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
(Demographic Information) ของผู้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวและถามคาถามเกี่ยวกับประสบการณ์
และความพึงพอใจต่ อ แหล่ งท่ อ งเที่ย วที่ ก าลั งเยี่ย มชม วิธีนี้จะช่ว ยลดความสั บสนในการตี ค วาม
เนื่องจากนักท่องเที่ยวยังอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว ความเข้าใจต่อประเด็นที่ถามจึงมีความชัดเจน (Wiberg
2009)
Site Questions เป็ น วิ ธี ก ารประเมิ น โด ยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า เยี่ ย มช ม
ตอบแบบสอบถามของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้จักแหล่งท่องเที่ยว เหตุผล
ที่มาเยี่ยมชม ประสบการณ์และความรู้สึ กก่อนเยี่ยมชม ผลการสารวจเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริห าร
แหล่งท่องเที่ยวทราบเกี่ยวกับประสิทธิผลของแหล่งท่องเที่ยว สิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของแหล่ง
ท่องเที่ยวมีผลต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวอย่างไร คุณภาพของบริการ เป็นต้น (Wiberg 2009)
Mail-back Survey เป็นวิธีการประเมินโดยให้ นั ก ท่อ งเที่ยวตอบแบบสอบถาม
ภายหลังจากเดินทางกลับที่พานักแล้ว วิธีนี้จะได้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าวิธี Intercept Survey และวิธี
อื่นๆ 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 กษณะหรื อสิ่ งที่ประเมินกับ ความพึง พอใจ โดยผู้ ถูก
ประเมินเป็นผู้ระบุความสาคัญของคุณลักษณะหรือสิ่งที่จะประเมิน (Burr et al. 2006 อ้างใน Wiberg
2009)
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ในการประเมินความพึงพอใจครั้งนี้จะประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจที่เกิด
จากความแตกต่างระหว่างบริ การที่คาดหวังและบริการที่ได้รับจริงตามแนวคิด Disconfirmation
Theory แ ล ะ Gap Model of Service Quality โ ด ย วิ ธี Customer Service Questionnaires
หรือ Customer Satisfaction Survey
1.2 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การจะพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและยั่งยืนได้นั้น
จาเป็นต้องมีการพัฒนาทุกองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กันไป 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
ต่างๆ ซึ่งมนุษย์สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการ
อันนามาซึ่งความพึงพอใจและความสุขในรูปแบบต่างๆ
ทรั พยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural tourism Resources) ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน เขตอนุรั กษ์พันธุ์สั ตว์ป่า เขตห้ามล่ าสั ตว์ป่า สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
ส่วนทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น และร่ องรอยของประวัติศาสตร์ ได้แก่ หลักฐานทาง
โบราณคดี ชุมชนโบราณ ศาสนสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี วัฒนธรรม สินค้า
หัตถกรรมพื้นบ้าน สวนสนุก เป็นต้น สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงาน
ภาครั ฐ หลายๆ หน่ ว ยงาน เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่เป็นบริษัท
ห้าง ร้าน 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 กิ จ ที่ พั กแรม ธุร กิจ นาเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่อ งดื่ ม ธุรกิจ จาหน่ายสิ น ค้ า
และของที่ระลึก ธุรกิจคมนาคมขนส่ง และธุรกิจบันเทิงและเพลิดเพลิน
ธุรกิจที่พักแรม หมายถึ ง การประกอบธุรกิจการขายบริการที่พักเพื่อคนเดิน ทาง
ที่ต้องการพักค้าง ซึ่งอาจมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการด้วย ที่พักแรมมีหลายประเภท
ได้แก่ โรงแรม และที่พักประเภทอื่นๆ เช่น เกสต์เฮ้าส์ บังกะโล สถานที่พักแรมกลางแจ้ง เป็นต้น
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หมายถึง ธุรกิจในการให้บริการอาหารและเครื่อ งดื่ม
สาหรับคนเดินทาง นักท่องเที่ยว หรือประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย (1) ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
เดี่ยว ได้แก่ ภัตตาคาร ร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารจานด่วน เป็นต้น (2) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ในสถาบัน เช่น ร้านอาหารในโรงแรม ร้านอาหารในศูนย์การค้า ร้านอาหารในสนามบินและสถานี
ขนส่งต่างๆ การบริการอาหารระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิ น รถโดยสาร รถไฟ และเรือสาราญ
การบริการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้นักท่องเที่ยว เป็นต้น
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 2-8

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

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
อาจขายให้แก่นักท่องเที่ยวโดยตรง หรือขายผ่านตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยว หรือการนาบริการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมาขายในลักษณะเหมารวม (Package tour) และบริการมัคคุเทศก์
ธุรกิจจาหน่ายสินค้าของที่ระลึก ได้แก่ สินค้าช่วยประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ธุรกิจจาหน่ายสินค้าและบริการแก่นักท่องเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ รวมถึงร้าน
ปลอดอากร และธุรกิจของที่ระลึก
ธุร กิจ นั น ทนาการ ประกอบด้ว ย การให้ บริการเพื่อความบันเทิงและเพลิดเพลิน
ส าหรั บ คนเดิ น ทางหรื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สวนสนุ ก ไนต์ 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
(1) ธุรกิจนาเที่ยว
(2) ธุรกิจโรงแรม
(3) ธุรกิจภัตตาคาร สถานบริการและสถานที่ตากอากาศสาหรับนักท่องเที่ยว
(4) ธุรกิจขายของที่ระลึกหรือสินค้าสาหรับนักท่องเที่ยว
(5) ธุรกิจการกีฬาสาหรับนักท่องเที่ยว
(6) การด าเนิ น งานนิ ท รรศการ งานแสดง งานออกร้ า น การโฆษณาเผยแพร่
หรือการดาเนินงานอื่นใดโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อชักนาหรือส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยว
3) องค์ประกอบสนับสนุน ประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว การรักษา
ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว การอานวยความสะดวกในการเข้าเมืองตามท่าอากาศยาน ด่านตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากร โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสาร สาธารณสุข ขนส่ง
สาธารณะ เป็ น ต้น สถาบั น การศึกษาที่ผ ลิ ต บุคลากรด้านการท่ องเที่ยว สถาบันการศึกษาที่ เ ปิ ด
หลักสูตรนานาชาติสาหรับคนไทยและชาวต่างประเทศ องค์กรของรัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา การท่องเที่ย วแห่งประเทศไทย องค์กรภาคเอกชนที่แสวงหากาไร และองค์กรภาคเอกชน
ที่ไม่แสวงหากาไร
ดั ง นั้ น ในการประเมิ น ความพึ ง พอใจจึง จะพิ จ ารณาให้ ค รอบคลุ ม องค์ ประกอบ
สาคัญๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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1.3 การสารวจความพึงพอใจนักท่องเที่ยวในประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 (ธันวาคม 2554) ดาเนินโครงการส ารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มตลาดหลักและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (ระยะที่ 2) โดยทา
การส ารวจนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ จ านวน 3,600 คน พบว่ า ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติให้ความสาคัญ 5 อันดับแรกในการพิจารณาเลือกประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ได้แก่
ความเป็ น มิตรของคนในพื้น ที่ (58%) ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (54%)
ความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว (52%) ความน่าสนใจของวัฒนธรรม (48%) และความน่าสนใจ
ของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ (46%) ในขณะที่ปัจจัยที่สาคัญ 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติใช้พิจารณาในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ได้แก่ ความสวยงามของสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (60%) ความเป็นมิตรของคนในพื้นที่ (59%) ความน่าสนใจของวัฒนธรรม
(50%) ความคุ้มค่า/ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูง (48%) ความน่าสนใจของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ในพื้นที่ และความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว (47%)
โดยในการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น มีประเทศ
ที่อยู่ในตัวเลือกก่อนการตัดสินใจมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งโดยหลั กเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (31%) เช่นเดียวกัน อาทิ เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย
นอกจากนี้ ยังมีประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย (18%) อาทิ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง ประเทศในทวีปยุโรป (8%)
อาทิ สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส และประเทศในทวีปอเมริก า (7%) อาทิ สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก บราซิล
เป็นต้น
สาหรับแรงผลักดันสาคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
แบ่งออกได้เป็น 5 แรงผลักดัน ได้แก่ การฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ (56%) ซึ่งรวมถึงความต้องการ
ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจและการดูแลสุ ขภาพ การหลุดพ้น/ไปสนุกให้เต็มที่ (27%) การเรียนรู้/
ค้นหา (27%) การใช้เวลาร่วมกัน (10%) และอื่นๆ (8%)
ทั้ ง นี้ แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว
ในประเทศไทย ได้แก่ การบอกต่อจากเพื่อน/สมาชิกในครอบครัว (50%) ตัวแทนบริษัทนาเที่ ยว
(25%) เว็บ ไซต์และหนั งสื อ แนะน าการท่ อ งเที่ย ว (19%) โฆษณา/สกู๊ป ใน CNN และ National
Geographic (16%) ในทิศทางเดียวกัน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เห็นว่าแหล่งข้อมูล รวมถึงช่องทาง
online อื่นๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ดีที่สุดในการให้ข้อมูลเกี่ยวกั บการท่องเที่ยว ได้แก่
การบอกต่อจากเพื่อน/สมาชิกในครอบครัว (32%) ตัวแทนบริษัทนาเที่ยวและเว็บไซต์ (12%) หนังสือ
แนะนาการท่องเที่ยว (9%) เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและโฆษณา/สกู๊ปใน National
Geographic (8%) โฆษณา/สกู๊ปใน CNN (7%) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวและ social network
(6%)
1

การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย รายงานขั้ น สุ ด ท้ า ย โครงการส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ
ก ลุ่ ม ตลา ดห ลั ก แ ละ ก ลุ่ ม ตลา ดเกิ ด ให ม่ (ระ ย ะ ที่ 2) ตี พิ ม พ์ เ มื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 23 ธั น ว า คม 2554, 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
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ในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย สิ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ว่าเป็น
highlight/สิ่งที่ไม่ควรพลาดในการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว (37%)
อาทิ เกาะ ชายหาดทะเล วัดไทย การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/น้าตก/ภูเขา ประเพณี/วัฒนธรรมไทย
(23%) อาทิ อาหารไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชิวิตของคนท้องถิ่น ศาสตร์การนวดแบบไทย กิจกรรม
ท่องเที่ยว (7%) อาทิ ดาน้าดูปะการัง การแสดงโชว์ การท่องเที่ยวกลางคืน การขี่ช้าง เป็นต้น
ในด้านพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า โดยรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทาง
ไปท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ย 1-2 ครั้งต่อปี (62%) และการเดินทางมาประเทศไทยครั้งนี้ส่วนใหญ่
ไม่ ใ ช่ ก ารเดิ น ทางครั้ ง แรก โดยมี ถึ ง 65% ที่ เ คยเดิ น ทางมาประเทศไทยก่ อ นหน้ า นี้ แ ล้ ว
และมีถึง 39% ที่เคยเดินทางมาประเทศไทยมากกว่า 2 ครั้ง
โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 44% เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยการจัดการ
ซื้อแพ็คเกจ/จองห้ อ งพั กและเดิน ทางมาด้ว ยตัว เองทั้งหมด ในขณะที่มี 25% ที่ซื้อแพ็คเกจทั ว ร์
และจองห้องพักผ่านบริษัททัวร์แต่เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง และอีก 14% เดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์
โดยที่บริษัททัวร์จัดการเรื่องต่างๆ ให้ทุกอย่าง
ในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระเทศไทยครั้ ง นี้ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว 75% เดิ น ทางเข้ า
ประเทศไทยทางสนามบินสุวรรณภูมิ รองลงมา สนามบินภูเก็ต (12%) และสนามบินเชียงใหม่ (5%)
โดยนักท่องเที่ยวเกือบทั้งหมดเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยที่สนามบิน/สถานที่เดียวกัน และมี
เพียง 2% ที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางสนามบินสุวรรณภูมิแต่เดินทางออกจากประเทศไทย
ทางสนามบิ น อื่ น ๆ เช่ น เข้ า ทางสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ แ ต่ อ อกที่ ส นามบิ น เชี ย งใหม่ เป็ น ต้ น
ซึ่งโดยรวมแล้วนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวันพักอยู่ในประเทศไทยที่ 11-20 วัน (30%) และ 5-10 วัน
(21%)
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมากับผู้อื่น โดยมี 30% ที่เดินทางมา 2 คนโดยนับรวม
ตนเอง 29% เดินทางมามากกว่า 3 คน 20% เดินทางมา 3 คน และมี 17% ที่เดินทางมาท่องเที่ย ว
เพียงคนเดียวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวกับเพื่อน (33%) และคู่สมรส
(31%) และมี 7% ที่พาลูกมาท่องเที่ยวด้วย ในขณะที่มี 9% ที่เดินทางมาท่องเที่ยวกับแฟน/คู่รัก 6%
มาท่องเที่ยวกับพี่น้อง/ญาติ 5% พาบิดา/มารดามาท่องเที่ยวด้วย และอีก 4% มาท่องเที่ยวกับเพื่อน
ร่วมงาน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มาสัมผัสประสบการณ์ด้านความบันเทิงและอาหาร
(84%) ซึ่งได้แก่ การมารับประทานอาหารไทย ซื้อสินค้าท้องถิ่น/เสื้อผ้าไทย/สินค้า brand name
และการท่องเที่ยวกลางคืน นอกจากนี้ 83% เดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ ท่องเที่ยวธรรมชาติ
ซึ่งรวมถึงการท่องเที่ยวทะเล/ชายหาด ป่า ภูเขา น้าตก การล่องแพ เรือแคนู ปีนเขา และการท่องเที่ยว
เชิ ง เกษตร 75% เดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วด้ า นศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และผู้ ค น ซึ่ ง ได้ แ ก่ สถานที่
ทางประวัติ ศาสตร์ การชมเมือ ง การเยี่ยมชมวิ ถีชี วิต ความเป็น อยู่ ข องคนในท้ องถิ่ น พิพิธ ภั ณ ฑ์
การสาธิตผลงานศิล ปะและหั ตถกรรม 53% เดินทางมาท่องเที่ยวเชิงสุ ขภาพ เช่น การใช้บริการ
Spa & Wellness การเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาล และการท าบุ ญ /แสวงบุ ญ /ปฏิ บั ติ ธ รรม 33%
มาทากิจกรรมอื่นๆ เช่น ดาน้า ตีกอล์ฟ และร่วมเทศกาล/งานประเพณีของไทย ทั้งนี้ จากกิจกรรม
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ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาทาที่ประเทศไทยพบว่ามีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างชอบ ได้แก่
การท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเลและชายหาด มีนักท่องเที่ยวมากกว่า
ครึ่งหนึ่งที่ทากิจกรรมเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ตนเองชอบ
นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวและทากิจกรรมท่ องเที่ยวต่ า งๆ
ที่ภาคกลางและภาคตะวันออกมากที่สุด 83% อาทิ กรุงเทพฯ และพัทยา ตามด้วยภาคใต้ 56% อาทิ
ภูเก็ต กระบี่ เกาะพะงัน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี หัวหิน ชะอา และภาคเหนือ 31% อาทิ เชียงใหม่
เชี ย งราย และหากวิ เ คราะห์ นั ก ท่ อ งเที่ ยวจ าแนกตามปั จจัย ผลั ก ดัน ในการเดิ นทางมาท่ อ งเที่ยว
ในประเทศไทย จะพบว่า สาหรับกลุ่มที่ต้องการการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ ต้องการการหลุ ด พ้น
และใช้เวลาร่วมกันกับผู้อื่น มีแนวโน้มที่จะไปที่จังหวัดภูเก็ตมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ในขณะเดียวกันสาหรับ
กลุ่มที่ต้องการการเรียนรู้/ค้นหา มีแนวโน้มจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่มากกว่ากลุ่มอื่น และหากวิเคราะห์
จ าแนกตามกลุ่ มนั กท่องเที่ย ว พบว่ากลุ่ ม First visit มีแนวโน้มจะไปที่จังหวัดภูเก็ตมากกว่ากลุ่ ม
Revisit ในขณะที่กลุ่ม Revisit มีแนวโน้มไปที่พัทยา/ชลบุรี และหัวหิน/ชะอามากกว่ากลุ่ม First visit
และหลั ง จากสิ้ น สุ ด การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ ป ระเทศไทยแล้ ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ 51%
จะเดินทางกลับประเทศของตนเลย ในขณะที่อีก 39% จะไปท่องเที่ยวที่ประเทศอื่นต่อ โดยประเทศ
ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต่อจากประเทศไทยในทริปนี้ ได้แก่ ประเทศใกล้เคียง เช่น เวียดนาม (8%)
ลาว (7%) อินโดนีเซีย (6%) มาเลเซีย (6%) สิงคโปร์ (6%) พม่า (3%) และประเทศอื่น ๆ เช่น จีน
(5%) ฮ่องกง (5%) ญี่ปุ่น (4%) ฟิลิปปินส์ (4%) เกาหลีใต้ (2%)
เมื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้คาจากัดความของ Amazing Travel ตามความคิด
ของตนเองหลังจากที่ได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้ว จะพบว่านักท่องเที่ยวเห็นว่า สถานที่
ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามสวยงามมากๆ การได้ สั ม ผั ส กั บ ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ที่ ไ ม่ เ คยเห็ น ผู้ ค นที่ ดี
ความสนุ กสนาน ความน่ าตื่น เต้น /ประหลาดใจ ความผ่ อนคลาย และวัฒ นธรรมและอาหารที่ ดี
เป็นสิ่งที่ตรงกับความหมายของ Amazing Travel
ในการส ารวจครั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ห้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค าจ ากั ด ความเกี่ ย วกั บ ประสบการณ์
การท่องเที่ยวประเทศไทยในครั้งนี้ ด้วยคาไม่เกินสามคา จะพบว่ามีนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้คา
จ ากั ด ความในด้ า นบวกที่ 77% โดยให้ ค าจ ากั ด ความ อาทิ สวยงาม ยอดเยี่ ย ม ความน่ า ตื่ น ตา
ที่เรียบง่าย น่าสนใจ ความสนุกสนาน ผ่อนคลาย/สบาย/สดชื่น ยิ้มแย้ม/อบอุ่น/เป็นมิตร อาหารอร่อย
ความเผ็ดร้อน แสงแดด/ความอบอุ่น ความสงบและความแตกต่าง เป็นต้น
ในขณะที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ 2% ที่ จ ะให้ ค าจ ากั ด ความประสบการณ์
การท่องเที่ยวในประเทศไทยครั้งนี้ในด้านลบ อาทิ มีปัญหาด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ไม่คุ้มค่า
ความสกปรก/ฝุ่น รถติด น่าผิดหวัง ความรู้สึกเฉยๆ และความรู้สึกแย่ เป็นต้น ในด้านความพึงพอใจ
พบว่า นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติให้ ระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในระดับ สู งที่ค่า เฉลี่ ย 4.32 (จากคะแนนเต็ ม 5) โดยมีนักท่องเที่ยวที่พึ ง พอใจกั บ การท่ องเที่ ย ว
ในประเทศไทยถึงพึงพอใจมากที่ 88% และในทางตรงกันข้ามมีนักท่องเที่ยวที่ไม่พึงพอใจถึงไม่พ อใจ
มากที่ 4% และหากพิจารณาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มตลาด จะพบว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดที่มีความพึงพอใจสูงมาก ได้แก่ ออสเตรเลีย (4.61) นอร์เวย์ (4.55) และสวีเดน
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(4.51) และกลุ่ ม ตลาดที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง ได้ แ ก่ แคนาดา (4.43) สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ (4.37)
เนเธอร์ แ ลนด์ (4.36) เดนมาร์ ก (4.34) ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ (4.29) อิ ต าลี (4.24) และอิ ส ราเอล (4.15)
โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับสูงในด้าน ความมีน้าใจไมตรีและการต้อนรับที่ดี
ของคนไทยที่ค่าเฉลี่ย 4.28 และความน่าสนใจของสถานที่และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ค่าเฉลี่ย 4.15
ในทางตรงข้ า ม ประเด็ น ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง พึ ง พอใจในระดั บ ที่ ไ ม่ สู ง มากนั ก ได้ แ ก่ บ ริ ก าร
ด้านการท่องเที่ย วที่ค่า เฉลี่ ย 3.98 และความปลอดภัยในการเดินทางท่อ งเที่ยวที่ค่ าเฉลี่ ย 3.94
ส่วนประเด็นที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างไม่พึงพอใจจะเป็นในด้านสิ่ งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว
ที่ค่าเฉลี่ย 3.86
การสารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 25572
สานักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ทาการสารวจ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2552 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเดินทางท่ องเที่ยวของชาวไทยในรอบปี ที่ผ่ านมา
ทั้งในเรื่องการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง กิจกรรมที่ทาระหว่าง
การเดินทาง การจัดการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การเดินทางท่ องเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้ง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในเดื อ นมกราคม - มี น าคม 2557
จากประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ตกเป็นตัวอย่างทั่วประเทศ จานวน 63,060 ราย
ผลจากการสารวจสรุปได้ ดังนี้
1) การเดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด
1.1) การเดินทาง และลักษณะการเดินทาง
ผลการสารวจพฤติกรรมการเดินทางท่ องเที่ยวของประชากรที่มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไปทั่วประเทศเกี่ยวกับ การเดิน ทางจากที่อยู่ อาศัยประจาในจังหวัดหนึ่ง ไปยังสถานที่อยู่ ในอีก
จังหวัดหนึ่งเป็นการชั่วคราว โดยมีจุดประสงค์ เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อน เยี่ยมครอบครัว/ญาติมิตร
ประชุมหรือสัมมนา เล่น หรือดูกีฬา ประกอบพิธีทางศาสนา รวมทั้งการเดินทางเพื่อไปรับการรักษา
สุ ขภาพ หรื อประกอบภารกิ จ อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ เพื่ อ ทางานประจ า หรือเพื่อการศึ ก ษา และต้ องไม่ ใ ช่
การเดินทางที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อซื้อสินค้ามาจาหน่าย ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางท่องเที่ยว พบว่า
ในรอบปีที่ผ่านมา (ในรอบปี 2556) มีจานวนร้อยละของประชากรที่เดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ
64.7 โดยในรอบปี 2552 – 2555 มีผู้ เดินทางท่ องเที่ยว ร้ อยละ 48.8 50.1 54.8 และ 57.8
ตามลาดับ

2

ศูนย์วิจยั ด้านการตลาดท่องเที่ยว การสารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. 2557 จาก
www.tourismthailand.org/tatic สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
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ส าหรั บ กลุ่ ม ผู้ ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในรอบปี 2556 พบว่ า มี ลั ก ษณะ
การเดิน ทางแบบไม่ พั กค้ างคืน ซึ่ งถื อว่ าเป็ นนั กทั ศนาจรประมาณ ร้ อยละ 33.8 ส่ ว นผู้ ที่เดินทาง
มีลักษณะการพักค้ างคืน อย่างน้อย 1 คืน ร้ อยละ 45.3 และผู้ที่เดินทางทั้ง 2 ลักษณะคือ ทั้งพัก
และไม่พักค้างคืน ร้อยละ 20.9
สาหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวในรอบปี 2556 ได้ให้เหตุผลที่ไม่เดินทาง
5 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ ไม่ มี เ วลาว่ า ง ไม่ มี ทุ น ทรั พ ย์ เ พี ย งพอส าหรั บ การเดิ น ทาง ไม่ ช อบเดิ น ทาง
สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดี และมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
เมื่อพิจารณาภาคที่ประชากรเดินทางไปท่องเที่ยวพบว่า ประชากรเดินทางไป
ท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางมากที่สุด ร้อยละ 34.2 รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ
30.4 และภาคตะวันออก ร้อยละ 18.2
1.2) วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางท่องเที่ยว 5 อันดับแรก ได้แก่ เยี่ยมญาติ/
เพื่อน ร้อยละ 39.1 ไหว้พระ/ปฏิบัติธรรม ร้อยละ 37.2 ต้องการพักผ่ อน/เปลี่ยนบรรยากาศ ร้อยละ
31.6 ซื้อของ/ช้อปปิ้ง ร้อยละ 25.5 และรับประทานอาหารต่างจังหวัด ร้อยละ 24.4
1.3) กิจกรรมทีท่ าระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ส าหรั บ กิ จ กรรมที่ ท าระหว่ า งการเดิ นทางท่ อ งเที่ ย ว 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่
ท่องเที่ยวทั่วไป ร้อยละ 67.9 กิจกรรมเชิงศาสนา ร้อยละ 56.9 พักผ่ อนในที่พักหรือบ้านญาติ /ไม่ทา
กิจกรรม ร้อยละ 33.7 กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 19.6 และกิจกรรมเชิงเกษตรกรรม ร้อยละ 6.6
2) การจัดการเดินทาง
2.1) ผู้ร่วมเดินทาง ผู้ตัดสินใจเลือกการเดิน ทาง ลักษณะการจัดการเดิน ทาง
และการหาข้อมูล
ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวมากกว่าครึ่งหนึ่ง จะเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัว/
ญาติ ร้อยละ 63.5 รองลงมา เดินทางกับเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 21.6 สาหรับการตัดสินใจเลือก
การเดินทาง ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตัดสินใจเอง ร้อยละ 65.8 รองลงมา จะเป็นครอบครัว/
ญาติ ร้อยละ 22.1
ส าหรั บ ลั ก ษณะการจั ด การเดิ น ทางส่ ว นใหญ่ จั ด การเดิ น ทางเองทั้ ง หมด
ร้อยละ 89.1 รองลงมา มีหน่วยงาน/คณะจัดการให้ ร้อยละ 9.7 ส่วนวัน/เวลาที่เดินทางท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่จะเดินทางวันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 38.9 รองลงมา วันหยุดยาว ร้อยละ 31.9
ประชากรที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ไ ม่ นิ ย มหาข้ อ มู ล ข่ า วสารส าหรั บ
การเดินทางในทุกแหล่งข้อมูล แต่อย่างไรก็ตามยังมีประชากรที่เดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่จะหา
ข้อมูลข่าวสารสาหรับการเดินทางจากเพื่อน ญาติ ครอบครัว ร้อยละ 43.3
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2.2) พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง
ผู้ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ นิ ย มเดิ น ทางด้ ว ยพาหนะส่ ว นตั ว /รถยนต์
ร้อยละ 63.1 รองลงมา เดินทางด้วยรถทัวร์ รถโดยสารประจาทาง ร้อยละ 19.8 รถเช่า เช่น รถตู้
รถยนต์ รถทัวร์ รถบัส ร้อยละ 14.4 รถไฟ ร้อยละ 1.6 มีเพียงส่วนน้อยที่เดินทางด้วยเครื่ อ งบิน
ร้อยละ 1.1
2.3) สถานที่พักแรม
ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวแบบพัก ค้างคืนส่วนใหญ่นิยมที่จะพักแรมที่บ้าน/ที่พัก
ของครอบครัว/ญาติ/เพื่อน เพราะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ร้อยละ 62.6 พักที่โรงแรม ร้อยละ 16.2
พักที่รี ส อร์ ท ร้ อยละ 11.6 พักที่บั งกะโล ร้อยละ 2.6 พักที่วัด/สถานที่ปฏิบัติธ รรม ร้อยละ 2.3
พักที่อุทยานแห่งชาติ ร้อยละ 1.1 พักที่บ้านพักรับรองทางราชการ/เอกชน และโฮมสเตย์ ร้อยละ 0.9
และมีส่วนน้อยเลือกพักที่เกสท์เฮาส์และโรงพยาบาล ส่วนค่าเฉลี่ยของจานวนวันที่เดินทางท่องเที่ยว
อยู่ที่ 3.8 วัน
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ส าหรั บ ค่าใช้จ่ ายในการเดินทางท่องเที่ยวครั้ง/ทริปล่ าสุ ดต่อคนของผู้ ที่เดินทาง
ท่องเที่ย ว พบว่า อยู่ ที่ป ระมาณ 2,776 บาทต่อคน หากเป็นการเดินทางแบบไม่พัก ค้างคื น อยู่ ที่
1,418 บาทต่อคน แบบพัก ค้า งคืน 3,914 บาทต่อคน หากพิจารณาตามภาคที่ อยู่ อ าศัย พบว่ า
คนภาคตะวันออก ใช้เงินในการเดินทางท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อคนสูงสุด คือ 3,776 บาทต่อคน รองลงมา
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3,554 บาทต่อคน ภาคใต้ 3,219 บาทต่อคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2,460 บาทต่อคน ภาคเหนือตอนบน 2,374 บาทต่อคน ภาคกลาง 2,137 บาทต่อคน และต่าสุด
ในภาคเหนือตอนล่างอยู่ที่ประมาณ 1,675 บาทต่อคน
เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อทราบว่าในการเดินทางใช้จ่าย
ไปในหมวดใดมากที่สุด พบว่า ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวใช้เป็นค่าพาหนะเดินทางมากที่สุด ร้อยละ 33.3
รองลงมา ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งกั น มากนั ก เป็ น ค่ า อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ร้ อ ยละ 33.1 และซื้ อ สิ น ค้ า
และของที่ระลึก ร้อยละ 24.5
4) การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ
สาหรับการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของประชากร ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ในรอบ
ปี 2556 มีเพียงร้อยละ 4.1 โดยนิยมเดินทางในช่วง เดือนเมษายน-มิถุนายน มากที่สุด ร้อยละ 33.3
รองลงมา ใกล้เคียงกันคือ เดือนตุลาคม-ธันวาคม ร้อยละ 30.4 เดือนมกราคม-มีนาคม ร้อยละ 22.9
เดื อ นกรกฎาคม-กั น ยายน ร้ อ ยละ 13.4 ส่ ว นจ านวนครั้ ง ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศต่ อ ปี
ในภาพรวมโดยเฉลี่ยเดินทาง 1.5 ครั้งต่อปี
5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว
5.1) การวางแผนล่วงหน้า และการจัดสรรเงินสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว
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สาหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ร้อยละ 58.1 ที่มีการวางแผน มีร้อยละ 41.9 ส่วนการจัดสรรวงเงิน สาหรับ
การเดินทางท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่ไม่มีการจัดสรรเงินไว้ ร้อยละ 77.2 ที่มีการจัดสรรเงินไว้สาหรับ
การเดินทางมีเพียง ร้อยละ 22.8
5.2) การรับรู้/ทราบสโลแกน “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ของ ททท.
การรับรู้/ทราบสโลแกน “เที่ยวหัวใจใหม่ เมืองไทยยั่งยืน” ส่วนใหญ่ไม่เคย
รับรู้/ไม่ทราบสโลแกนดังกล่าว ร้อยละ 56.1 ส่วนที่เคยรับรู้/ทราบสโลแกนมี ร้อยละ 43.9 โดยส่วนใหญ่
รับรู้/ทราบจากโทรทัศน์ ร้อยละ 94.6 รองลงมา จากวิทยุ ร้อยละ 15.9
5.3) ประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว
จากการส ารวจประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป มีความเห็ นว่า ได้รับประโยชน์
จากการเดินทางท่องเที่ยวในทุกประเด็น โดย 3 ประเด็นแรก ได้แก่ ได้รับประสบการณ์และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยมากขึ้น ร้อยละ 50.8 ทาให้เกิดความเข้าใจสนิทสนมมากขึ้นภายใน
หมูญ
่ าติ ร้อยละ 50.3 และทาให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น ร้อยละ 49.1
กรมการท่องเที่ยว 3 (2556) ดาเนินโครงการจัดทาดัชนี ความพึงพอใจนักท่องเที่ยว
รายไตรมาส และดัช นี การจ้ างงานด้านการท่อ งเที่ยวรายไตรมาส โดยการส ารวจความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเพื่อจัดทาดัชนีความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ดาเนินการต่อเนื่อง 3 ไตรมาส คือ ไตรมาส 4 ปี 2555 ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ปี 2556 ครอบคลุม
8 พื้ น ที่ ได้ แ ก่ ท่ า อากาศยานนานาชาติ สุ ว รรณภู มิ กรุ ง เทพมหานคร ภาคกลาง (จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา) ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดหนองคาย)
ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) ภาคตะวันตก (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 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 พอใจอยู่ ในระดั บ คะแนน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้แก่ บริการเพื่อสุ ขภาพ ประชาชน ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และสถานที่พักแรม
มีจานวน 9 ประเด็นที่คะแนนอยู่ระหว่าง ร้อยละ 75.0-79.9 ได้แก่ การจับจ่ายซื้อสินค้า กิจกรรม/
แหล่งท่องเที่ยว สนามบิน บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์
ความปลอดภัย การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะต่างๆ 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

3

กรมการท่องเที่ยว โครงการจัดทาดัชนีความพึงพอใจนักท่องเที่ยวรายไตรมาสและดัชนีการจ้างงานด้านการท่องเที่ยวรายไตรมาส
รายงานฉบับสมบูรณ์, 2556
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เมื่อพิจารณาในประเด็นย่อยของแต่ละประเด็นที่ประเมินความพึงพอใจ พบว่า โดยรวม
แต่ละประเด็นย่อยจะมีคะแนนความพึงพอใจใกล้เคียงกับคะแนนความพึงพอใจรวมของประเด็น
การประเมินนั้นๆ โดยมีประเด็นที่ความพึงพอใจในแต่ละประเด็นย่อยที่ต่ากว่าร้อยละ 80 อยู่จานวนมาก
ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน ประชาชน ภัตตาคาร/ร้านอาหาร สถานที่พักแรม การจับจ่ายซื้อสินค้า กิจกรรม/
แหล่งท่องเที่ยว สนามบิน บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารนักท่องเที่ยว กีฬากอล์ฟ
มัคคุเทศก์ ความปลอดภัย การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะต่างๆ บริษัทนาเที่ยว อินเทอร์เน็ ต/
โทรศัพท์ระหว่างประเทศ และห้องน้าสาธารณะ โดยเฉพาะใน 5 ประเด็นหลัง ได้แก่ ความปลอดภัย
การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะต่างๆ บริษัทนาเที่ยว อินเทอร์เน็ต /โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
และห้องน้าสาธารณะ นั้นจะมีระดับคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า โดยประเด็นย่อยต่างๆ เหล่านี้
แม้โดยรวมในไตรมาส 2 ปี 2556 จะปรับตัวดีขนึ้ แต่เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
จากคะแนนความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วใน 3 ไตรมาสที่ ด าเนิ น การส ารวจ
เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจนั้ น พบว่ า มี เ พี ย ง 1 ด้ า น คื อ บริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
มี ค วามพึ ง พอใจค่ อ นข้ า งมาก ทั้ ง ในภาพรวมและแต่ ล ะประเด็ น ย่ อ ย ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น จุ ด แข็ ง
ของการท่องเที่ยวไทย จาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจะรักษาระดับคุณภาพการให้บริการ
และพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นอีก ในขณะที่ด้าน ประชาชน (ประเด็นความซื่อสัตย์) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
สถานที่พักแรม การจับจ่ายซื้อ สินค้า กิจกรรม/แหล่งท่องเที่ยว สนามบิน บริการตรวจคนเข้าเมือง
ศูน ย์ บ ริ การข้อมูล ข่าวสารนั กท่องเที่ย ว และมัคคุเทศก์ แม้โ ดยรวมจะดี แต่มีประเด็นย่อยต่า ง ๆ
ที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยว ส่วนอีก
6 ประเด็น ได้แก่ ด้านความปลอดภัย การเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะต่างๆ บริษัทนาเที่ยว
กี ฬ ากอล์ ฟ อิ น เทอร์ เ น็ ต /โทรศั พ ท์ ร ะหว่ า งประเทศ และห้ อ งน้ าสาธารณะ นั้ น มี ร ะดั บ คะแนน
ความพึงพอใจค่อนข้างต่า จาเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อดาเนินการพัฒนาให้ดีขึ้น
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา4 ดาเนินการสารวจทัศนคติความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ภายใต้ โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลที่ได้
ไปพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทย โดยด าเนิ น การส ารวจนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างประเทศที่เดิน ทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคั ญ ๆ
รวมทั้งบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ จานวน 5,054 คน
พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 83.5) นิ ย มจั ด
การเดินทางเอง มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 16.5) ที่จัดการเดินทางโดยการซื้อแพ็คเกจทัวร์ โดยกลุ่ม
ที่มาประเทศไทยเป็ น ครั้ ง แรก (first visit) จัดการเดินทางโดยซื้ อ แพ็ค เกจทัว ร์ กับบริษั ทนาเที่ ย ว
ในสั ด ส่ ว นที่ สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ กลั บ มาเที่ ย วใหม่ (revisit) (ร้ อ ยละ 21.6 ต่ อ ร้ อ ยละ 9.1)
ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ยังไม่คุ้นเคยกับสถานที่ ท่องเที่ยวในประเทศไทย ความไม่มั่นใจ
ในด้านการสื่อสาร เป็นต้น โดยมีผู้ร่วมเดินทางเฉลี่ย 3.12 คน และมีวันพักเฉลี่ย 14.87 วัน โดยกลุ่ม
4

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย, 2557
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ที่มาประเทศไทยหลายครั้งเป็นกลุ่มที่มีความประทับใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยส่งผลให้มีวัน
พักเฉลี่ยมากกว่ากลุ่มที่มาประเทศไทยเป็นครั้งแรก (16.67 วัน ต่อ 13.58 วัน) และมากกว่าครั้งล่าสุด
ที่ ม าประเทศไทย (16.67 วั น ต่ อ 15.99 วั น ) ทั้ ง นี้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศต้ อ งการมา
เพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อนเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.9) โดยในการเดินทางครั้งนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
(ร้อยละ 77.0) มาประเทศไทยเพียงประเทศเดียว และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 46,881.03 บาทต่อคน
ปั จ จั ย 5 อั น ดั บ แรกที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจเดิ นทาง
มาประเทศไทย ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว (ร้อยละ 73.7) อาหาร (ร้อยละ 70.2) ความเป็นมิ ต ร
ของคนไทย (ร้อยละ 59.2) การจับจ่ายซื้อสิ นค้า (ร้อยละ 44.5) และราคา/การส่งเสริมการขาย
(ร้ อยละ 42.6) ซึ่งมี 4 ปั จ จั ย ที่ส อดคล้ องกับ 5 ปัจจัยแรกที่นักท่องเที่ยวใช้ในการเลื อกประเทศ
เพื่อไปท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว (ร้อยละ 75.6) อาหาร (ร้อยละ 65.3) ความเป็นมิตร
ของประชาชน (ร้ อยละ 58.3) ราคา/การส่ งเสริมการขาย (ร้อยละ 41.8) และกิจกรรมผจญภัย
(ร้อยละ 40.7)
ในภาพรวมนั กท่องเที่ยวชาวต่างประเทศทราบข้อมูล เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก่อนมา
ประเทศไทยผ่านสื่อบุคคล (เพื่อน/ญาติ) มากที่สุด (ร้อยละ 66.9) รองลงมา ได้แก่ เว็บไซต์เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว (ร้อยละ 40.4) สื่อต่างๆ (สิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ) (ร้อยละ 14.3) ตัวแทนนาเที่ยว
(ร้ อ ยละ 13.0) ฯลฯ และในระหว่ า งท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยจะใช้ สื่ อ เพื่ อ น/ญาติ มากที่ สุ ด
(ร้อยละ 48.1) รองลงมา ได้แก่ เว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว (ร้อยละ 39.0) เว็บไซต์การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ร้อยละ 19.9) แผ่นพับ (ร้อยละ 16.3) พนักงานต้อนรับโรงแรม (ร้อยละ 14.8)
มัคคุเทศก์ (ร้ อยละ 13.6) ฯลฯ เนื่ องจากในปัจจุบันสามารถใช้อินเทอร์เน็ตผ่ านทางสมาร์ทโฟน
และไอแพด อย่างสะดวกรวดเร็วในเกือบทุกแห่งทั่วประเทศ และมีข้อมูลจานวนมากที่สามารถสืบค้น
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งสะดวกในการซื้อบริการผ่านทางออนไลน์ ในขณะที่ส่วนของเพื่อน/ญาติ
ซึ่งมาประเทศไทยแล้ วเกิดความประทับใจก็เล่ าประสบการณ์ให้เพื่อน/ญาติฟัง จึงกระตุ้นให้ เกิด
ความสนใจมาประเทศไทย
นั กท่องเที่ย วชาวต่างประเทศมี ความพึง พอใจโดยรวมต่ อบริ การด้านการท่ องเที่ ย ว
ในระดับพอใจ (ค่าเฉลี่ย 4.05) สูงกว่าความคาดหวังก่อนใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย 3.96) อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ โดยจาก 17 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยวที่ประเมินพบว่า บริการที่มีความพึงพอใจ
ในระดับพอใจมาก ได้แก่ ด้านประชาชนจากความเป็นมิตรไมตรีให้การต้อนรับที่ดีและความสุภาพ
อ่อนโยนของคนไทย (ค่าเฉลี่ย 4.45) และด้านบริการเพื่อสุขภาพจากการใช้บริก ารนวดแผนไทย
สปา ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย 4.34) สาหรับบริการที่ระดับความพึงพอใจต่าสุด 3 ประเภท ได้แก่ ด้านระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต /Wi-Fi จากที่ มี ไ ม่ ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ (ค่ า เฉลี่ ย 3.72) ด้ า นห้ อ งน้ าสาธารณะ
จากการที่ไม่สะดวกในการใช้และขาดการดูแลทาความสะอาด (ค่าเฉลี่ย 3.74) และด้ านรถโดยสาร
สาธารณะจากความไม่สะดวกในการใช้บริการและมีความปลอดภัยน้อย (ค่าเฉลี่ย 3.81)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งประเทศที่ ม าประเทศไทยครั้ ง แรกมี ค วามพึ ง พอใจสู ง กว่ า
ความคาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงถึงความประทับใจ และใน 17 ประเภทบริการที่ประเมิน
พบว่า มีประเภทที่มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ 7 ประเภท ได้แก่
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ด้านประชาชน ด้านบริการเพื่อสุขภาพ ด้านสถานที่พัก ด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร ด้านท่าอากาศยาน
ด้ า นความปลอดภั ย และด้ า นการจั บ จ่ า ยซื้ อ สิ น ค้ า นอกนั้ น มี ค วามพึ ง พอใจไม่ แ ตกต่ า ง
จากความคาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
นั ก ท่ อ งชาวต่ า งประเทศที่ เ คยมาประเทศไทยหลายครั้ ง มี ค วามพึ ง พอใจสู ง กว่ า
ความคาดหวั ง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ แสดงถึ ง ความประทั บ ใจ และใน 17 ประเภทบริ ก าร
ที่ ป ระเมิ น พบว่ า มี ป ระเภทที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง กว่ า ความคาดหวั ง อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ
9 ประเภท ได้ แ ก่ ด้ า นประชาชน ด้ า นบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพ ด้ า นกิ จ กรรม/สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว
ด้านสถานที่พัก ด้านภัตตาคาร/ร้านอาหาร ด้านท่าอากาศยาน ด้านมัคคุเทศก์ ด้านความปลอดภัย
และด้านการจับจ่ายซื้อสินค้า และประเภทที่มีความพึงพอใจต่ากว่าความคาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติมีประเภทเดียว คือ ด้านอินเทอร์เน็ต/Wi-Fi นอกนั้น 7 ประเภทที่มีความพึงพอใจไม่แตกต่าง
จากความคาดหวังอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในแต่ละพื้นที่ที่สารวจ พบว่า ในภาพรวมพื้นที่ที่มี
ความพึงพอใจในระดับพอใจมากมี 3 พื้นที่ ได้แก่ เชียงราย (ค่าเฉลี่ย 4.31) อุดรธานี (ค่าเฉลี่ย 4.28)
และเชียงใหม่ (ค่าเฉลี่ย 4.24) โดยจังหวัดเชียงรายมีประเด็นที่ประเมินถึง 7 ประเด็น มีค่าเฉลี่ ย
ความพึ ง พอใจสู ง สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ได้ แ ก่ ด้ า นประชาชน กิ จ กรรม/สถานที่ ท่ อ งเที่ยว
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 ประเด็นที่ประเมินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสู 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 ประเด็น ที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ สถานที่พักและภัตตาคาร/
ร้านอาหาร และจังหวัดเชียงใหม่มีเพียงประเด็นเดียวที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดเมื่อเทียบกับ พื้นที่
อื่ น ๆ คื อ ด้ า นมั ค คุ เ ทศก์ ซึ่ ง ผลการประเมิ น ดั ง กล่ า วสะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า การให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ
ด้านการท่องเที่ยวของจั งหวัดที่เป็น เมืองท่องเที่ยวสาคัญยังมีคุณภาพการให้บริการที่แตกต่า งกัน
ยั ง ไม่ มี จั ง หวั ด ใดที่ บ ริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดดเด่ น ทุ ก ด้ า น และส่ ว นใหญ่ ไ ม่ โ ดดเด่ น
และเป็นที่น่าสังเกตว่าจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสาคัญสูงสุด 3 อันดับแรกของประเทศไทย ได้แก่
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และพัทยา ความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ากว่าจังหวัดที่เป็นเมืองท่อ งเที่ยว
สาคัญๆ ระดับรองลงมา เช่น เชียงราย อุดรธานี เป็นต้น ดังนั้นจึงจาเป็นที่จังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว
สาคัญทั้ง 10 จังหวัด ที่ศึกษาในครั้งนี้ต้องวางแผนและดาเนินการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวใน
ทุกๆ ด้านเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับพอใจมากเพื่ อกระตุ้นให้กลับมาท่องเที่ยวซ้า
หรือบอกต่อให้ญาติ/เพื่อนมาท่องเที่ยวประเทศไทย
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5 ดาเนินการโครงการสารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
5

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย, 2558

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ในประเทศไทย ศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุง แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การท่องเที่ยวของประเทศและการปรับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
และความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจัดทา
ฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ประกอบด้ ว ย การส ารวจนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ น 10 จั ง หวั ด หลั ก
ด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สงขลา กระบี่
ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และเชียงราย จังหวัดที่เป็นตัวแทน “เมืองต้องห้าม...พลาด” คือ ตราด จังหวัด
ที่ เ ป็ น ตั ว แทนเขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว ประกอบด้ ว ย นครราชสี ม า เพชรบุ รี และมุ ก ดาหาร
และด่านตรวจคนเข้าเมือง จานวน 6,046 คน
พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ส่ ว นใหญ่
(ร้ อ ยละ 84.7) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเดิ น ทางมาประเทศไทยเพื่ อ ท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ นเป็ น หลั ก
โดยสถานที่ท่องเที่ยวของไทยเป็นปัจจัยสาคัญที่สุดในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมา
ประเทศไทย และจะค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวทางสื่อเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวมากที่สุด รวมทั้ง
การได้รับคาแนะนาจากเพื่อน/ญาติที่เคยมาประเทศไทยแล้ ว ยังพบว่า สัดส่วนของนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกต่อเคยมาประเทศไทยแล้ว 57.6 : 42.4 โดยการมาท่องเที่ยว
ครั้งนีม้ ีวันพักเฉลี่ย 12.4 วัน
การจั ดการเดิน ทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางมาประเทศไทย จัดการ
เดินทางด้วยตนเอง (ร้อยละ 71.7) ซื้อบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 89.5)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมในการท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด ได้แก่ ท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด (57.6) รองลงมา ได้ แก่ รั บประทานอาหารไทย (ร้ อยละ75.2) ซื้ อสิ นค้ า
และของที่ระลึก (ร้อยละ 71.1) ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 47.3) การใช้บริการ
เพื่อสุขภาพ สปา และนวดแผนไทย (ร้อยละ 45.7) ฯลฯ
ในด้านการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาประเทศไทยมี ค่าใช้จ่าย
เฉลี่ย 34,604.90 บาท/คน/ทริป ส่วนกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาประเทศไทยเป็นครั้ งแรก
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 35,806.47 บาท/คน/ทริป และกลุ่มที่เคยมาประเทศไทย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 32,971.46
บาท/คน/ทริป
ความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในประเทศไทย
1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับพึงพอใจมากและสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 82.0
ต่อร้อยละ 70.6) จาก 18 ประเภทบริการด้านการท่องเที่ยวที่ประเมิน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่ างมากเพียงประเด็นเดียว คือ ประชาชน ทั้งจากความเป็ นมิ ตร
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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มีน้าใจและให้การต้อนรับที่ดี ส่วนประเด็นที่เหลืออีก 17 ประเภท มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก
แต่ มี ค ะแนนความพึ ง พอใจแตกต่ า งกั น โดยทุ ก ประเภทบริ ก ารที่ ป ระเมิ น มี ค วามพึ ง พอใจ
สูงกว่าความคาดหวัง บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 3 ลาดั บ ได้แก่ มัคคุเทศก์
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และห้องน้าสาธารณะ แสดงให้เห็นว่า แม้จานวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และกิจกรรม
การท่องเที่ยว แต่บริการเหล่านี้ยังมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับบริการ
อื่นๆ ที่จ าเป็ นส าหรั บนั กท่องเที่ยว เช่น บริการตรวจคนเข้าเมื อง ศูนย์บริการนักท่องเที่ ยว ห้ องน้ า
สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น
2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรก (First Visit) และกลุ่มที่เคยมาประเทศไทย
(Revisit) มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก โดยกลุ่ ม ที่ ม าประเทศไทยครั้ ง แรก
มีความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่เคยมาประเทศไทย (Revisit) (ร้อยละ 83.6 ต่อ ร้อยละ 80.0)
พบว่าความพึงพอใจของกลุ่มที่มาประเทศไทยครั้งแรกต่อบริการด้านการท่องเที่ยวแต่ละประเภทสูง
กว่ากลุ่มที่เคยมาประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องปรับปรุงบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้ ดี ขึ้ น เพื่ อ ให้ ก ลุ่ ม ที่ เ คยมาประเทศไทย (Revisit) มี ค วามพึ ง พอใจไม่ ล ดต่ าลงกว่ า มาครั้ ง แรก
และดึงดูดให้กลุ่มที่เคยมาประเทศไทยกลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต
3) ความพึงพอใจของนัก ท่ อ งเที่ย วชาวต่า งชาติ จาแนกตามรู ปแบบการจั ด การ
เดินทาง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยวมีความพึงพอใจสูงกว่า
กลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยว
ในประเทศ ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 84.5 ต่อ ร้อยละ 81.5 ต่อ ร้อยละ 79.0 ตามลาดับ) ผลการสารวจ
ดังกล่ าวแสดงให้ เห็ น ว่าการอ านวยความสะดวกของบริ ษัท นาเที่ยวสามารถสร้า งความพึง พอใจ
ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว ในขณะที่กลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทาง
ด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ มีความพึงพอใจต่ากว่า เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่ า งชาติ ต้ อ งบริ ก ารด้ ว ยตนเอง ต้ อ งลองถู ก ลองผิ ด รวมทั้ ง ต้ อ งบริ ก ารตนเองทั้ ง หมด
ในทุกกระบวนการ ซึ่งอาจไม่ได้รับความสะดวกด้วยสาเหตุต่างๆ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในปี 2558 ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2557 (ร้อยละ 82.0 ต่อร้อยละ 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
4) ความพึ ง พอใจในภาพรวมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยว ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 6 เขต
อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 83.2) โดยมี 2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ร้อยละ 85.2 และ 84.6 ตามลาดับ) สูง กว่าความพึงพอใจ
โดยรวมของประเทศ (ร้อยละ 82.0) และพบว่าเกือบทุกเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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สู ง กว่ า ความพึ ง พอใจโดยรวมของประเทศ ยกเว้ น เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก
ที่ ค วามพึ ง พอใจต่ ากว่ า ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของประเทศ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บทั้ ง 6 เขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยว พบว่า สิ่งที่โดดเด่นของเกือบทุกเขตพัฒนาการท่องเที่ยว คือ ประชาชน และสิ่งที่
ทุ ก เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมี จุ ด อ่ อ นตรงกั น ได้ แ ก่ ห้ อ งน้ าสาธารณะ รถโดยสารสาธารณะ
และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
5) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อโครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด”
ในการสารวจครั้งนี้ได้เลือกจั งหวัดตราดเป็นตัวแทน พบว่า ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ
มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมาก โดยแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บริการเชิงสุขภาพ กิจกรรมผจญภัย และการซื้อสินค้า
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
6) ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ ยว
ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว 10 ประเทศ ได้แก่ จีน มาเลเซีย รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้
อินเดีย สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และลาว นั้น จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่า
มี 5 ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ได้แก่ รัสเซีย ออสเตรเลีย จีน อินเดีย
และ สหราชอาณาจักร สาหรับอีก 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
7) ความพึ ง พอใจในภาพรวมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ก ลุ่ ม ไมซ์ (MICE)
นั กท่องเที่ย วกลุ่ มไมซ์มีความพึงพอใจต่อแหล่ งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด แหล่ งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และบริการเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว
กลุ่มไมซ์เข้าร่วมมากที่สุดนอกเหนือจากกิจกรรมไมซ์ ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ดังนั้นในการส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ไมซ์ ค วรน าความโดดเด่ น ด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วและ บริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ
เข้าไปประกอบการทากิจกรรมการตลาดด้วย เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการจัดกิจกรรมไมซ์ในประเทศไทย
8) กลุ่ ม ที่ ม าเพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ/บริ ก ารทางการแพทย์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม
ที่มาเพื่อใช้บริการเชิง สุขภาพ/บริการทางการแพทย์ มีความพึงพอใจในระดับอย่างมากต่อบริการ
เชิงสุขภาพ/บริการทางการแพทย์ สาหรับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การซื้อ
สินค้าและของที่ระลึก และการรับประทานอาหารไทย พบว่านักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในระดับ
พึงพอใจมากเท่านั้น ส่วนบริการอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถช่วยเสริมสร้ างความพึงพอใจ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ ซึ่ ง ได้ แ ก่ สนามบิ น สถานพั ก แรม ภั ต ตาคาร/ร้ า นอาหาร สนามกอล์ ฟ
ความปลอดภัย บริการตรวจคนเข้าเมือง บริษัทนาเที่ยว ห้องน้าสาธารณะ นั้น พบว่านักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจระดับมาก และมีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขในทุกประเภทบริการ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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9) กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าร่วมสูงสุด ได้แก่
การรั บ ประทานอาหารไทย การซื้อสิ นค้าและของที่ร ะลึ ก การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
ซึ่งพบว่า ในส่วนของ การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด นั้น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอย่างมาก
ในขณะที่ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก มีความพึงพอใจระดับมาก เท่านั้น
สาหรับบริการอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้ ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริการรถโดยสารสาธารณะ บริการเชิงสุขภาพ
สนามกอล์ฟ ความปลอดภัย นั้น พบว่ามีความพึงพอใจระดับมาก และทุกประเภทบริการมีจุดอ่อน
ที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
10) กลุ่มผู้สูงอายุ (อายุ 55 ปี ขึ้นไป) กิจกรรมซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้าร่วมที่สาคัญ
ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ และการใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย นั้ น นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
มีความพึงพอใจอย่างมากต่อ การซื้อสินค้าและของที่ระลึก ซึ่งเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการตลาด
กลุ่ มผู้ สู งอายุ ในขณะที่แหล่ ง ท่ องเที่ ย วและบริ ก ารด้า นการท่ อ งเที่ยวอื่ น ๆ นั้น มีความพึง พอใจ
ในระดั บ มาก 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
ของคะแนนความพึ ง พอใจต่ า 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 นใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต
รวมทั้งใช้ส าหรั บ การส่งเสริ มการตลาดนักท่องเที่ยว กลุ่ มผู้ สู งอายุ ส าหรับบริการอื่น ๆ ที่มีความ
เกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง ได้ แ ก่
บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริษัทนาเที่ยว บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ มีความพึงพอใจ
ระดั บ มากเท่ า นั้ น คะแนนความพึ ง พอใจค่ อ นข้ า งต่ า และพบว่ า มี จุ ด อ่ อ นที่ จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ
การปรับปรุงแก้ไข
11) กลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ สู ง (มี ร ายได้ 40,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ/ปี ขึ้ น ไป) กิ จ กรรม
ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ สู ง เข้ า ร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด
การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การท่องเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์ และการใช้
บริ การสปาและนวดแผนไทย นั้ น นั กท่องเที่ยวกลุ่ มนี้มีความพึงพอใจอย่างมากต่ อ แหล่ งท่องเที่ ยว
ทางทะเลและชายหาด แหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวั ติ ศาสตร์ และบริ การเชิ งสุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นจุ ดแข็ ง
ในการส่งเสริมการตลาดกลุ่ มผู้มีรายได้สู ง ในขณะที่บริการภัตตาคาร/ร้านอาหาร และการซื้อสิ นค้า
และของที่ระลึกนั้น มีคะแนนความพึงพอใจในระดับมากเท่านั้น จาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาบริการ
ต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของนั กท่องเที่ยวกลุ่ มผู้ มีรายได้สู ง เพื่อสร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้ กลั บมา
ท่องเที่ยวอีกในอนาคต รวมทั้งใช้สาหรับการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง สาหรับ
บริการอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องและสามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง
ซึ่งได้แก่ บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการ
นั กท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้ น พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่ มผู้ มีรายได้สู งมีคะแนนความพึงพอใจ
ค่อนข้างต่า และพบว่ามีจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
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12) กลุ่ ม สตรี กิ จ กรรมที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้ เ ข้ า ร่ ว มที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ การท่ อ งเที่ ย ว
ทางทะเลและชายหาด การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้า
และของที่ ร ะลึ ก และการใช้ บ ริ ก ารสปาและนวดแผนไทย นั้ น พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม สตรี
มีความพึงพอใจเพีย งระดับ มากต่ อบริ การดัง กล่ าวข้ างต้ น โดยในแต่ล ะประเภทแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
หรื อ บริ ก ารนั้ น ยั ง มี จุ ด อ่ อ นซึ่ ง สะท้ อ นในรู ป ของคะแนนความพึ ง พอใจต่ า ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ
ที่มีความเกี่ย วข้องและสามารถช่วยเสริมสร้างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่ มสตรี ซึ่ งได้แก่
บริการตรวจคนเข้าเมือง สนามบิน บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์ บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้า
สาธารณะ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และความปลอดภั ย นั้ น พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม สตรี
มีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้ น และระดับคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า โดยพบว่ามีจุดอ่อน
ที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 6 ดาเนินการโครงการสารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
ต่อเนื่ องเป็ น ปี ที่ 3 โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ ศึก ษาพฤติ กรรม และความต้องการของนั กท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทางการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
ของประเทศ รวมทั้ ง จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และนาเข้าคลังข้อมูล Tourism Intelligent Center:
TIC ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกทั้งเพื่อกาหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดิน ทางท่องเที่ย วในประเทศไทย โดยการส ารวจในปี 2559 นี้ ดาเนินการส ารวจ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ นหลายพื้ น ที่ ประกอบด้ ว ย 10 จั ง หวั ด หลั ก ที่ มี จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติมากที่สุดในปี 2558 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ สงขลา
กระบี่ พระนครศรีอยุธยา พังงา และสมุทรปราการ จังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
7 จั งหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขัน ธ์ เพชรบุรี ตราด เชียงราย นครราชสีมา สุโ ขทัย และมุกดาหาร
และด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งที่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ใ ช้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด 6 ด่ า น สามารถ
เก็บรวบรวมตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทั้งสิ้น จานวน 6,912 ตัวอย่าง ผลการสารวจโดยสรุป
ดังนี้
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวจากเดินทางน้อยครั้งและพักนานวัน เป็นเดินทางบ่อยครั้งและพัก
น้ อ ยวั น ลง เนื่ อ งจากราคาน้ ามั น ที่ ล ดลง ส่ ง ผลให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางถู ก ลง ประกอบกั บ
สายการบินต่างๆ มีการเพิ่มเที่ยวบินมากขึ้นทาให้สะดวกในการเดินทาง
การเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีวัตถุประสงค์หลั กเพื่อ มา
ท่ อ งเที่ ย วพั ก ผ่ อ นเป็ น ส่ ว นใหญ่ เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ย วที่ ส วยงามหลายแห่ ง
และในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมายังคงเป็นวัตถุประสงค์หลักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในขณะที่การมา
เพื่อติดต่อธุร กิจ มีแนวโน้ มลดลง จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ช ะลอตัว ลง ทั้งนี้ปัจจัย 5 อันดับแรก
6

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย, ปี พ.ศ.2559

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจเดินทางมาประเทศไทย ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร การซื้อสิ นค้า
และของที่ระลึก ความเป็นมิตรของผู้คน และราคา/การส่งเสริมการขาย ซึ่งในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่แตกต่างกันที่อันดับก่อนหลัง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งก่อน
เดินทางมาประเทศไทย และระหว่างอยู่ในประเทศไทยจาก 2 สื่อหลัก คือ สื่อทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่
เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว และสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เพราะสะดวกและรวดเร็ว
และอีกหนึ่งสื่อ คือ สื่อบุคคล ได้แก่ การบอกเล่า/แนะนา ของเพื่อน/ญาติ ที่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทย
แล้วเกิดความประทับใจทาให้เกิดการบอกต่อ ซึ่งสื่อทั้ง 2 ประเภทในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมายังคงเป็นสื่อหลัก
ในการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่นิยมจัดการเดินทาง
มาด้วยตนเอง เนื่ องจากปั จจุ บั นมีแอปพลิ เคชันด้านการท่องเที่ยวบนโทรศั พท์มื อถื อ ทาให้ สะดวก
ในการหาข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการซื้อบริ การต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ และสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
จากการไม่ต้องพึ่งพาบริษัทนาเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit) มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง 3 ปี
ที่ผ่านมาในขณะที่วันพักเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง จากพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปลดลงตามไปด้วย
การรั บ ประทานอาหารไทยได้ รั บความนิ ยมจากนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ มากที่ สุ ด
ในปี 2559 ส่ งผลให้ กรุ งเทพมหานครครองอั นดั บ ที่ 1 เมื องที่ มี ร้ านอาหารริ ม ทางดี ที่ สุ ด ในโลก
จาก 23 เมื องทั่ วโลก (World’s 23 best cities for street food) ในขณะที่ การท่ องเที่ ยวทางทะเล
และชายหาด ซึ่งเป็ นจุ ดเด่นของประเทศไทยในภาพรวมกลั บได้รับความนิยมลดลงจากปีที่ผ่ านมา
เนื่ องจากในช่ ว งที่ ผ่ านมาได้ เกิ ด อุ บั ติ ทางทะเลบ่ อยครั้ ง ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวต่ า งชาติ เสี ย ชี วิ ต
และบาดเจ็บจานวนมาก
ในภาพรวมนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มีค วามพึ ง พอใจต่อ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ยว
ของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.6) และสูงกว่าความคาดหวังก่อน
ใช้บริการ (ร้อยละ 83.2) ปรับตัวดีขึ้นจากช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ มีการจัดทามาตรฐานต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ กับ
นั กท่องเที่ย ว มีการกวดขัน จั บ คุมผู้ กระทาความผิ ดอย่างเคร่ง ครัดทั้งบริษั ทนาเที่ยวผิ ดกฎหมาย
มัคคุเทศก์เถื่อน เป็นต้น มีการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งมีการอานวยความสะดวกให้กับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ที่ ส นามบิ น และด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง ส่ ง ผลให้ ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจสู ง กว่ า
ความคาดหวั ง เกื อ บทุ ก ประเด็ น ยกเว้ น ด้ า นสนามกอล์ ฟ และจาก 19 ประเด็ น ที่ ป ระเมิ น มี
10 ประเด็นที่มีความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป) เช่น บริการเชิงสุขภาพ มัคคุเทศก์
ประชาชน (ร้อยละ 88.4 ร้อยละ 87.4 และร้อยละ 86.2 ตามลาดับ) เป็นต้น ส่วนอีก 9 ประเด็น
มีความพึงพอใจมาก โดย 3 อัน ดับ ที่มีความพึง พอใจน้ อยที่สุ ด ได้แก่ ห้ องน้าสาธารณะ บริการ
รถโดยสารสาธารณะ และสนามกอล์ฟ (ร้อยละ 74.6 ร้ อยละ 80.2 และร้อยละ 81.0 ตามลาดับ)
(แผนภู มิ ที่ 9) และในช่ ว ง 3 ปี ที่ ผ่ า นมานั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยรวมเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ แต่ทั้งนี้ยังมีบริการด้านการท่องเที่ยว
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่าติดต่อกันต่อเนื่อง 3 ปี ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ บริการ
รถโดยสารสาธารณะ สนามกอล์ฟ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และบริการตรวจคนเข้าเมือง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มาครั้งแรก (First Visit) และกลุ่มที่กลั บมาเที่ยวใหม่
(Revisit) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจอย่างมากทั้ง 2 กลุ่ม (ร้อยละ 87.0 และร้อยละ
86.0 ตามลาดับ) โดยทั้ง 2 กลุ่มมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง และจาก 19 ประเด็นที่ประเมิน
พบว่า กลุ่มที่มาครั้งแรก (First Visit) มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวังในทุกประเด็น ในขณะที่
กลุ่ ม ที่ กลั บ มาเที่ ย วใหม่ (Revisit) มี ค วามพึ ง พอใจสู ง กว่ า ความคาดหวั ง 17 ประเด็ น ยกเว้ น
ด้านห้องน้าสาธารณะ และสนามกอล์ฟที่ความพึงพอใจต่ากว่าความคาดหวัง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในทุกรูปแบบการจัดการเดินทาง ทั้งกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วย
ตนเอง กลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการ
บริ ษั ท น าเที่ ย วในประเทศ มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 86.0
ร้อยละ 88.8 และร้อยละ 86.0 ตามลาดับ) โดยทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง
และจาก 19 ประเด็นที่ประเมิน พบว่า กลุ่มที่จัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยวมีความพึงพอใจสูงกว่า
ความคาดหวังทุกประเด็น ส่วนอีก 2 กลุ่ม มีความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง 17 ประเด็น โดยมี
2 ประเด็นที่ความพึงพอใจต่ากว่าความคาดหวัง ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ และสนามกอล์ฟ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน 10 จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ กระบี่ พังงา สงขลา พระนครศรีอยุธยา
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 ด้ รับ ความพึ ง พอใจ
น้อยที่สุด (ร้อยละ 84.2 เท่ากัน)
ความพึงพอใจของนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดที่สารวจและอยู่ 6 เขตพัฒนา
การท่องเที่ยว ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เขตพัฒนา
การท่องเที่ย วอารยธรรมล้านนา และเขตพัฒ นาการท่องเที่ยวฝั่ งทะเลตะวันตก นั้น อยู่ในระดับ
พึงพอใจอย่างมากทุกจังหวัดที่สารวจและอยู่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว โดยจังหวัดที่สารวจและอยู่ใน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุด คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
(ร้ อยละ 89.8) ในขณะที่เขตพัฒ นาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุด
(ร้อยละ 84.8)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาก 9 ใน 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลั กด้านการท่องเที่ยว
ของไทยมีความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก
โดยประเทศที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ จีน (ร้อยละ 89.8) ทั้งนี้มีเพียงนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงที่มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 84.0)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามกลุ่มการตลาด จานวน 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไมซ์ (MICE)
กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการเชิงสุขภาพ/บริการทางการแพทย์ กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา/ชมกีฬา กลุ่มผู้สูงอายุ
(อายุ 55 ปีขึ้นไป) กลุ่มผู้มีรายได้สูง (รายได้ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปีขึ้นไป) และกลุ่มสตรี พบว่า
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ทุกกลุ่มมีความพึงพใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก
โดยกลุ่มที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ กลุ่มไมซ์ (MICE) (ร้อยละ 92.4) ในขณะที่กลุ่มที่มาเพื่อใช้บริการ
เชิงสุขภาพ/บริการทางการแพทย์มีความพึงพอใจน้อยที่สุด (ร้อยละ 84.2)
1.4 กฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว7
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเชิงพื้นที่
โดยการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งการออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และตามยุทธศาสตร์
การท่ อ งเที่ ย วไทยปี พ.ศ. 2558-2560 กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ได้ ก าหนดเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยวทั้ง 5 เขตอยู่ในกลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย8
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย
ล าพู น ล าปาง และพะเยา โดยมี เ ป้ า หมายหลั ก ในการพั ฒ นาไปสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ น ธรรม
และภู มิ ปั ญ ญาล้ า นนาเชิ ง สร้ า งสรรค์ เ ชื่อ มโยงอนุ ภูมิ ภ าคลุ่ ม น้ าโขง ผ่ า นมาตรการการยกระดับ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนาสู่สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนา และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ยกระดับและส่งเสริม
การค้าการลงทุน อุ ตสาหกรรมการจั ด ประชุม และนิ ทรรศการทั้ งระดับชาติ แ ละระดั บนานาชาติ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้า และบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้า
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้า และบริโภค
สินค้าจากต่างประเทศ
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ประจวบคีรี ขัน ธ์ ชุมพร และระนอง โดยมีเปัาหมายหลักในการพัฒ นาไปสู่การท่องเที่ยวพักผ่อน
เพื่อสุขภาพชั้นนาของโลก ผ่านมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง คุณภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่ ม ครอบครั ว และผู้ สู ง อายุ มี แ นวทางการพั ฒ นา โดยยกระดั บ เป็ น เมื อ งพั ก ผ่ อ นเพื่ อ สุ ข ภาพ
ระดับสากล ยกระดับ ขีดความสามารถทางการแข่ งขันเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ กาหนด
ขีดความสามารถในการรองรับ นั กท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ เช่ น เขตอุทยาน เกาะ
เป็ น ต้ น 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 นา
เชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรม บริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้ า
และบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ออก ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด โดยมีเปัาหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับ
สากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงสู่กัมพู ชา และเวียดนาม ผ่านมาตรการสนับสนุ นการพัฒนา
7

8

กฎกระทรวงกาหนดเขตการพัฒนาการท่องเที่ยว จาก www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6607 สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558
กฎกระทรวงกาหนดเขตการพัฒนาการท่องเที่ยว จาก www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6607 สืบค้นเมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ 2559
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เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดยส่งเสริมให้เมืองพัทยาเป็น Tourism & Sport City พัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานโดยคานึงถึง ชุมชนและสิ่งแวดล้อมพัฒนา
เชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้า
และบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอั น ดามั น ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต กระบี่ พั ง งา ตรั ง
และสตูล โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรม
อันดามัน ผ่านมาตรการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับ High-Class มีแนวทางการพัฒนา
ได้แก่ พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลและท่าเทียบเรือ
สาราญที่มีมาตรฐานระดับสากล พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและการเพิ่มคุณค่าให้กับ
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 ค้ า ทางการเกษตร ผลิ ตภัณฑ์ชุมชน สู่ ภ าคอุตสาหกรรมบริ ก าร
ท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้ ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด นครราชสี มา
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว
แห่งวิถีชีวิต อีสานใต้ร่วมสมัย เชื่อมโยง ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ผ่านมาตรการการยกระดับ
อารยธรรมอีสานใต้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางการท่องเที่ยว มีแนวทาง
การพั ฒ นา ได้ แ ก่ พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานเส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาและสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชี วิตวัฒนธรรม
อีสานใต้ร่วมสมัย ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมี คุณ ค่า
พั ฒ นาเชื่ อ มโยงสิ น ค้ า ทางการเกษตร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน สู่ ภ าคอุ ต สาหกรรมบริ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ใ นปี พ.ศ. 2559 กฎกระทรวง 9ยั ง ได้ มี ก ารก าหนดเขตพั ฒ นา
การท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม เติ ม อี ก 3 เขต ได้ แ ก่ (1) เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกด้ า นวั ฒ นธรรม
(2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิต ลุ่มแม่น้าโขง และ (3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้า
เจ้าพระยาตอนกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกด้ า นวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ตาก พิษณุโลก และสุโขทัย โดยมีจังหวัดสุโขทัยเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ของเขตพัฒ นา
การท่องเที่ยว
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม
บึงกาฬ มุกดาหาร เลย และหนองคาย โดยมีจังหวัดหนองคายเป็น ศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนา
การท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตามลาน้าโขงเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อน
9

กฎกระทรวงกาหนดเขตการพัฒนาการท่องเที่ยว อานาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึ่ง และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตินโยบาย
การท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/042/12.PDF สืบค้นเมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2559
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บ้าน ส่งเสริมเทศกาล กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นเทศกาลระดับสากล และสนับสนุนกิจกรรม
แข่งขันกีฬาทางน้า รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานการอานวยความสะดวกในการตรวจลงตรา (VISA)
และการผ่านแดน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง ประกอบด้วย
จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี และอ่างทอง โดยมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นศูนย์ปฏิบัติการของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
1.5 ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการวางรากฐาน
การพัฒนาในระยะ 3 ปี ไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์
“วางรากฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน”
เป้าหมาย
1) ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท และเป็น
แหล่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
2) สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น และขุมชนมีความเข้มแข็ง
3) ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกในการพัฒนาโดยคานึงถึงความสมดุลและยั่งยืน
พันธกิจ
1) กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมาย
2) พัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน
3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการทางานเชิงบูรณการ
เชื่อมโยงระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น
ดัชนีชี้วัด
1) รายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2560
2) จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 5 พันล้านบาท/ปี มีจานวนเพิ่มขึ้น
3) อัตราการท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวหรือ Low Season เพิ่มขึ้น
4) นักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนาการท่องเที่ยว มีความพึงพอใจ
ต่อสถานการณ์การท่องเที่ยวไทย
5) มีการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวที่เปราะบาง
6) อั น ดั บ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของการท่ อ งเที่ ย วไทยดี ขึ้ น โดยเฉพาะ
ด้านความปลอดภัย ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และด้านสุขอนามัย
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว
1.1) กลยุทธ์การยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่การเป็น “Quality Leisure
Destination”
1.2) กลยุทธ์การปรับโครงสร้างตลาดสู่ High Value
1.3) กลยุทธ์สร้างโอกาสทางการท่องเที่ยวสู่คนไทยทุกกลุ่ม
1.4) กลยุทธ์สร้างสมดุลเชิงเวลาและพื้นที่
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว
2.1) กลยุ ทธ์การพัฒ นาเชิง พื้นที่ : 8 เขตพัฒ นาการท่ องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ า ม
พลาด และ 8 เขตพื้นที่เมืองชายแดน
2.2) กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นารายสาขา: การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ การท่ อ งเที่ ย ว
กลุ่มผู้สูงอายุ การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวสี เขียว การท่องเที่ยว
เชิงกีฬา การท่องเที่ยวเรือสาราญ และการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม
2.3) กลยุทธ์พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
2.4) กลยุทธ์พัฒนาความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
2.5) กลยุทธ์พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
3) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
3.1) กลยุทธ์บูรณาการการทางานผ่านกลไกการขับเคลื่อนทั้งระบบ
3.2) กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยว
3.3) กลยุทธ์การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว (Tourism
Intelligence Center)
3.4) กลยุทธ์ปรับปรุงกฎหมายและกลไกการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
1.6 การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว
การพั ฒ นาบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติก่อให้เกิดความประทับใจ แล้วกลับมาท่องเที่ยวซ้าอีก รวมทั้งก่อให้เกิดการบอกต่อไปยัง
เพื่ อ น/ญาติ / คนรู้ จั ก ให้ ม าท่ อ งเที่ ย วประเทศไทย ในการพั ฒ นาบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
มีทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
การยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ เพื่ออานวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว
การพั ฒ นาเส้ น ทางคมนาคมทางน้ าที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บรู ป แบบการเดิ น ทางอื่ น ๆ การพั ฒ นา
ศักยภาพของสนามบิ น ในการรองรั บ นั กท่องเที่ยว การเพิ่มเส้ นทางและจานวนเที่ยวบินระหว่าง
ประเทศและภายในประเทศที่เชื่อมโยงระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง เป็นต้น
และการพัฒ นาการให้ บ ริ ก ารต่ างๆ เช่น การปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้า เมื อ ง การปรับปรุ ง
และอานวยความสะดวกในการเดินทางผ่านแดน การปรับปรุงป้ายบอกทางและป้ายสัญลักษณ์ให้เป็น
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มาตรฐานเดียวกัน การจัดทาแผนที่ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทุกแหล่ง การเพิ่มจุดบริการ Free-WiFi
ในแหล่งท่องเที่ยว การจัดทาระบบบัตรโดยสารเดียวที่ใช้ไ ด้กับทุกช่องทางการเดินทาง การพัฒนา
สิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสาหรับคนทั้งมวล (Tourism
for All) ได้ แ ก่ ห้ อ งน้ าคนพิ ก าร ทางลาด ราวจั บ เป็ น ต้ น และพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ที่ อ านวย
ความสะดวกให้ นักท่องเที่ย ว พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อป้องกันและช่ว ยเหลื อ
นั กท่องเที่ย ว ได้แก่ กล้ องวงจรปิ ด เครื่องแปลภาษา การติดตั้งไฟส่ องสว่างในสถานที่ท่องเที่ยว
อุป กรณ์ช่ว ยเหลื อนั กท่องเที่ย วเบื้ องต้น จัดตั้งศูนย์ช่ว ยเหลื อนักท่องเที่ยวให้ ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่
ท่องเที่ยวส่งเสริมสุขอนามัยในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปรับปรุงสุขาสาธารณะ การจัดการขยะและระบบ
บาบัดน้าเสียในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ได้มีการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวในหลายๆ ด้าน ดังนี้
1.6.1 การจัดทามาตรฐานต่างๆ
กระทรวงการท่ องเที่ยวและกี ฬ า โดยกรมการท่ องเที่ ยวได้ ดาเนิน การจั ด ท า
มาตรฐานต่างๆ ดังนี้
1) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
(1) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
(2) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทชายหาด
(3) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทเกาะ
(4) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้าตก
(5) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทแก่ง
(6) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทถ้า
(7) มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ธณีสัณฐาน
(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
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(3) มาตรฐานการจัดกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว
(4) มาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกีเพื่อการท่องเที่ยว
(5) มาตรฐานการจัดกิจกรรมดูพรรณไม้ป่า
(6) มาตรฐานการจัดกิจกรรมดูผีเสื้อ
(7) มาตรฐานกิจกรรมแคนู-คายัค
(8) มาตรฐานแพบริการเพื่อการท่องเที่ยว
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) มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเกทเฮ้าส์
(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)
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(2) มาตรฐานการให้บริการในสถานที่จาหน่ายของที่ระลึก ประเภทสินค้าอัญมณี
(3) มาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยในศูนย์การค้าเพื่อการท่องเที่ยว
7) มาตรฐานบริการเชิงสุขภาพ
(1) มาตรฐานการจัดบริการในสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
(2) จัดทา ASEAN SPA Service Standard
8) มาตรฐานบริการสาธารณะต่างๆ
(1) มาตรฐานห้ อ งน้ าสาธารณะเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วระดั บ สากล (WC OK)
โดยร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ดาเนินการตามสถานีรถไฟที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ
(2) มาตรฐานห้องน้าสาธารณะของอาเซียน
(3) มาตรฐานศูนย์บริการข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว
นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้จัดทามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) มาตรฐานห้องส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS) เป็นห้องส้วมในที่สาธารณะ
หรื อสถานประกอบการ หรื อสถานบริ การที่จัดเตรี ยมไว้ใ ห้ ประชาชนทั่ว ไปใช้บริ ก าร โดยต้องมี
3 ประการ ได้แก่ (1) สะอาด (Health) (2) เพียงพอ (Accessibility) และ (3) ปลอดภัย (Safety)
โดยมีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนาส้วมสาธารณะ เช่น แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง ร้านจาหน่ายอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร ศาสนสถาน ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ผลการดาเนินงานในปี 2558 มีส้วมที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ร้อยละ 71
2) จัดทาเกณฑ์รับรองคุณภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
1.6.2 การจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว ได้ดาเนินการ
ปราบปรามวงจรหลอกลวงจาหน่ายสินค้าหรือเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวและแก้ไขปัญหารถแท็กซี่
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เช่น ไม่เปิดมิเตอร์ค่าโดยสาร ปฏิเสธไม่รับ
ผู้โดยสาร คิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายแพงเกินจริง และได้มีการจัดการประชุมเพื่อหารือกาหนดมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ โดยมีผู้บังคับการตารวจท่องเที่ยว เป็นประธานในการประชุมพร้อมทั้งผู้แทน
จากการท่ าอากาศยาน กรมการขนส่ งทางบก กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา กองทั พภาคที่ 1
และตัวแทนผู้ประกอบการ โดยกาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
(1) บูรณาการการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวดขันจับกุมผู้กระทาผิดกฎหมาย
ในทุกพื้นที่ที่เป็นปัญหา โดยใช้มาตรการตามกฎหมายขั้นสูงสุดในการกวดขันจับกุมผู้กระทาผิด
(2) ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม
ในการโดยสารแท็กซี่
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(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 ขี่รายใดกระทาผิดซ้าซากต่อเนื่อง นาไปเป็นพยานหลักฐานในการเพิ่มโทษ
หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป
(5) ติดตามผลการปฏิบัติของทุกหน่วยงาน ทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่
วันที่ 5 มีนาคม 2559
ทั้ ง นี้ กองบั ง คั บ การต ารวจท่ อ งเที่ ย วได้ ด าเนิ น การจั บ กุ ม ร้ า นค้ า จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมถึงร้านค้า
อื่นๆ ที่มีพฤติกรรมหลอกลวงเอารั ดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว เช่น ร้านจิวเวลรี่ ร้านตัดสูทที่อาศัย
เครือข่ายรถตุก๊ ตุ๊กชักชวนไปซื้อสินค้าในร้านค้า
อีกทั้ง กองบังคับการตารวจท่องเที่ยวได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจับกุม
บริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ ที่ผิดกฎหมายทั่วประเทศ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ เพื่อรักษา
ความมั่ น คงของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว โดยได้ บู ร ณาการก าลั งกั บ ทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้อง
เช่น กรมการท่องเที่ยว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร กาลังฝ่ายทหาร ฯลฯ เข้าทาการ
ตรวจสอบบริษัทนาเที่ยวต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทาความเข้าใจกับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ และสามล้อรับจ้าง
บริเวณหน้าพระบรมหาราชวัง เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่ องเที่ยวจากมักคุเทศก์เ 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 และได้บูรณาการร่วมกั บหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆ อาทิ การรับแจ้งเหตุ
และการตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ชั่วคราว) พร้อมทั้งตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของกิจกรรม
การท่ องเที่ ย ว โดยได้ ล งพื้ น ที่ ต รวจสอบสภาพปั ญ หาต่ า งๆ อาทิ อุ บั ติ เหตุ ทางทะเล ตรวจสอบ
การให้บริการเรือโดยสารและเรือนาเที่ยว เป็นต้น โดยได้มีมาตรการแก้ไขปัญหา ดังนี้
(1) วางระบบ Zoning จุ ด จอดเรื อ จุ ด ด าน้ าลึ ก จุ ด จั ด กิ จ กรรมทางน้ าต่ า งๆ
(Pattaya Model)
(2) กากับควบคุมการจราจรทางน้า กาหนด Sea Lane และจากัดความเร็วเรือ
(3) ติดตั้งสัญลักษณ์บอกเขต สัญญาณเตือนภัย สัญญาณแจ้งเตือนสภาพอากาศ
(4) ตรวจสอบใบอนุญาตของผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมเรือ ครูฝึกดาน้า ไกด์ ฯลฯ
(5) ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ อุปกรณ์ชูชีพ อุปกรณ์ดาน้า
(6) ตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยของผู้ประกอบการนาเที่ยวดาน้าและเรือโดยสาร
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(7) นั กท่องเที่ย วต้ อ งรู้ ส ภาพร่ างกาย ความพร้อม โรคประจาตัว ของตนเอง
และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมทัวร์ทราบ และผู้ควบคุมทัวร์ ต้องสอบถามให้ชัดเจน 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
กองบั ง คั บ การต ารวจท่ อ งเที่ ย วได้ ด าเนิ น การภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ข องกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาด้านการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนามาตรฐาน
การรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยการสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ภาคประชาชนตามพื้น ที่แหล่ งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวโดยบูรณาการร่วมกับ
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 งเที่ยว
มีอาสาสมัครรวมทั้ง สิ้ น 2,445 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ และได้ดาเนิน การจัด ฝึ ก อบรม
ให้แก่อาสาสมัครช่วยเหลื อนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ตามแหล่ งท่องเที่ยว
ที่ส าคัญทั่ว ทุกภาค พร้ อมทั้งจั ดการฝึ ก อบรมและพัฒ นาบุ คลากรด้านการท่ อ งเที่ ยวเพื่ อเพิ่ ม พู น
และพัฒนาความรู้ ความสามารถแนวทางการปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยกิจกรรมทางน้า
ตามมาตรฐานสากลที่ถูกต้อง อีกทั้งยั งเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ห น่ว ยงานต่ า งๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แผนบู ร ณาการช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ยวในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี สุ ร าษฎร์ ธ านี
และกระบี่ และในปี พ.ศ. 2560 กองมาตรฐานและก ากั บ ความปลอดภั ย นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้วางแผนดาเนินกิจกรรมการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งทางทะเลและทางบก
(life Guard) พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบ็ดเสร็จตามแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ รวมทั้ง
กองบังคับการตารวจท่องเที่ยวก็ได้จัดโครงการฝึกอบรมภาษาต่ างประเทศให้กับตารวจท่องเที่ยว
โดยได้เรียนเชิญ คุณ Andrew Biggs ครูสอนภาษาอังกฤษมาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้เจ้าหน้าที่
1.6.3 การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้า นการท่ อ งเที่ ย ว และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
การส่ งเสริ มความร่ วมมื อระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการพั ฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวสนับสนุนบุคลากร
ให้ มี สมรรถนะขั้ นพื้ นฐานตามต าแหน่ งงาน โดยเข้ ารั บการฝึ กอบรมที่ ได้ มาตรฐานสากล ส่ งเสริ ม
ให้ประชาชนมีความรู้และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสินค้าและบริการบนพื้นฐานของมรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
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ทักษะธุรกิจพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการลงทุน
และพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
1.6.4 การสร้ า งความสมดุ ล ให้ กั บการท่ อ งเที่ ย วไทย ผ่ า นการตลาดเฉพาะกลุ่ม
การส่งเสริมวิถีไทย และการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
การพัฒนาภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ มุ่งเน้นการสื่อสารคุณค่า
และภาพลักษณ์ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม (Preferred Destination) ที่มีคุณภาพสูง
ต่อนั กท่องเที่ย ว การทาการตลาดเป้าหมายและสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวผ่ านช่องทางต่างๆ
ด้ า นมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย และมาตรการป้ อ งกั น ของประเทศไทย ข้ อ ควรปฎิ บั ติ
เพื่อความปลอดภัย และสิ่งที่ควรกระทาในกรณีฉุกเฉิน เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย
เป็ น แหล่ งท่องเที่ย วที่ป ลอดภัย รวมถึงการส่ งเสริมการบังคับใช้และให้ ความรู้เ กี่ยวกับ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องแก่นักท่องเที่ยวและสาธารณชน ส่งเสริมการตลาดแบบเฉพาะกลุ่ มสาหรับนักท่องเที่ยว
ทั่วไป กลุ่มตลาดระดับกลาง-บน (มีรายได้ส่วนบุคคลสูงกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี) ในพื้นที่
ตลาดที่มีศักยภาพ และการทาการตลาดแบบเฉพาะกลุ่มสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ
เช่น กลุ่ มนั กท่องเที่ย วเชิงสุ ขภาพ กลุ่ มนักท่องเที่ยวเชิง นิเวศและสิ่งแวดล้ อม เป็นต้น รวมไปถึง
การส่งเสริมเอกลักษณ์ของประเทศไทยและของแต่ละท้องถิ่น ด้วยการสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก อาทิ การสร้างคุณค่าความเป็นไทยในสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านสัญลักษณ์
"Thainess" บนสินค้าและบริการที่คงอัตลักษณ์ความเป็นไทย การสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทย
ผ่ านสื่ อสร้ างสรรค์ และนวั ต กรรมทางสื่ อ ต่า งๆ เช่น รายการโทรทั ศน์ การจัดแสดง Roadshow
เป็นต้น และการส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัด อาทิ การพัฒนาแบรนด์และสื่อสาร
ความแตกต่างของภาคและจังหวัดต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) การสื่อสารเรื่องราว
อย่ า งสร้ า งสรรค์ ผ่ า นช่ อ งทางการตลาดที่ เ ป็ น ที่ นิ ย มในกลุ่ ม เป้ า หมาย อาทิ ช่ อ งทางออนไลน์
การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเเละการท่องเที่ยวที่สมดุลเชิงพื้นที่เเละเวลา โดยการสร้าง
การรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล อาทิ การจัดกิจกรรม
เทศกาล และงานประเพณีประจ าถิ่นในแต่ละเดือน การสร้างความนิยมของจังหวัดท่องเที่ยวรอง
เช่น การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวร่วมกับภาคเอกชน
เป็นต้น และการส่งเสริม 'ไทยเที่ยวไทย' ได้แก่ การสร้างค่านิยมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ
ให้แก่คนไทยทุกคน ในทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่ ม นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา กลุ่ ม สุ ภ าพสตรี รวมถึ ง การสนั บ สนุ น มาตรการทางการเงิ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การใช้จ่ายช่วงการท่องเที่ยว พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเเละการใช้เทคโนโลยี
ในการท าการตลาด ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคส่ ว นในการท าการตลาด ได้ แ ก่
การร่ ว มมือกับ ชุมชนในการสร้ างสรรค์สิ นค้าและบริการทางการท่ องเที่ยว ให้ ส ะท้อนอัตลั ก ษณ์
ของชุมชนและสอดคล้องแบรนด์จังหวัด การส่งเสริมการตลาดร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการตลาด
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1.6.5 การบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการส่งเสริม ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
การเสริ ม สร้ า งการท างานอย่ า งบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานระดั บ นโยบาย
โดยมี ค ณะกรรมการนโยบายการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ และกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดนโยบาย ประสานงาน กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมการกระจายอานาจสู่หน่วยงานระดับภูมิภาคและท้องถิ่น ขับเคลื่อนแผนและการปฎิบัติงาน
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชาติ พัฒนากระบวนการการทางานร่วมกันระหว่าง
ภาครั ฐ เอกชนและประชาชน ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ จั ด สรรงบประมาณ
และบุ คลากรให้ ส อดคล้ องกับ ความต้องการของหน่ว ยงานในทุกระดับ ผลั กดันให้ เกิดผลสั มฤทธิ์
ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism : CBT)
จัดให้มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนบริหารจัดการสภาวะวิ กฤตด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ
อี ก ทั้ ง การทบทวน แก้ ไ ขกฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง กาหนดบทบาทและความรับผิ ดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
ส่งเสริมการปฎิบัติตามกฎหมายและข้อระเบียบด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ความเข้าใจในระเบี ย บและกฎหมายด้านการท่องเที่ยว การสนับสนุนการลงทุนจากภาคเอกชน
เเละการจั ด ท าศู น ย์ ข้ อ มู ล สารสนเทศเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการประสานความร่วมมือกับนานาประเทศในการส่งเสริมการพัฒนา
ท่องเที่ยวและการสร้ างเครื อข่ายเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่ว มมือระหว่างประเทศระดับ ต่า ง ๆ
เช่น APEC ASEAN GMS ACMECS IMT-GT เป็นต้น พัฒ นาเส้ นทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสู ง
ในแต่ล ะรู ป แบบ ได้แก่ เส้ น ทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายใน ASEAN และกลุ่ มประเทศ CLMV
เส้นทางทางน้าใน IMT-GT สนับสนุนให้ตัวแทนประเทศไทยในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ มีบทบาท
ในเวทีนานาชาติเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทย และอานวยความสะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค เช่น การลดขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศ การตรวจลงตราและใบขับขี่
ที่ครอบคลุมทั้งภูมิภาค เป็นต้น ส่งเสริมความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้องด้านการท่องเที่ ยวกับ
ต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
(Greater Mekong Subregion : GMS) เส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ แนวตะวั น ออก -ตะวั น ตก
(East-West Economic Corridor : EWEC) เส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ เหนื อ –ใต้ (North South
Economic Corridor : NSEC) และส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในภาพรวม
ของกลุ่มประเทศตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ
1.6.6 ด าเนิ น การปรั บ ปรุ งแก้ ไ ข พระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จน าเที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์
พ.ศ. 2551
กระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไข พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจ
นาเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอาพราง (Norminee) และธุรกิจนาเที่ยวต่ากว่าทุน ซึ่งได้ประกาศ
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ราชกิจ จานุ เบกษาแล้ ว เมื่อวัน ที่ 30 สิ งหาคม 2559 และมีผ ลบังคับใช้เมื่อพ้น กาหนด 120 วัน
นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้ “การท่องเที่ยว” เป็นวาระแห่งชาตินั้น กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว ได้ดาเนินงานตามนโยบายการบริหาร
ราชการของผู้บังคับการตารวจท่ องเที่ยว ในด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคมโดยมี
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ย วโดยเฉพาะพื้นที่ยุทธศาสตร์
และแหล่งท่องเที่ยวสาคัญเพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวถูกเอาเปรียบ และเกิดความเชื่อมั่นในการที่
เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว ยังได้เพิ่ม
มาตรการในการตรวจสอบและจั บ กุม มัค คุเ ทศก์และบริษั ททัว ร์ผิ ด กฎหมาย โดยมีผ ลการจับ กุ ม
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ น าเที่ ย วและมั ค คุ เ ทศก์ พ.ศ.2551 รวมทั้ ง เร่ ง แก้ ไ ขปั ญ หา
บริ ษั ท นอมิ นี และทั ว ร์ ผิ ด กฎหมายโดยตรวจสอบบริ ษั ท ร้ า นค้ า และบริ ษั ท ทั ว ร์ ใ นพื้ น ที่ ต่ า งๆ
เช่ น พื้ น ที่ พั ท ยา ภู เ ก็ ต และเชี ย งใหม่ สามารถตรวจยึ ด จั บ กุ ม ผู้ ก ระท าความผิ ด และขยายผล
การดาเนิ น การอย่ างต่อเนื่ อง เช่น จั บ กุมเครือข่าย บริษัท ทรานลี่ ทราเวิล จากัด ซึ่งเป็นบุคคล
ต่ า งด้ า วสวมบั ต รประชาชนจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ทั ว ร์ พร้ อ มเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ น าเที่ ย ว
และจั บ กุ ม เครื อ ข่ า ย บริ ษั ท โอเอ ทรานสปอร์ ต จ ากั ด พร้ อ มยึ ด รถบั ส น าเที่ ยวกว่า 2,155 คั น
และเงินสดหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือ มูลค่ากว่า 4,700 ล้านบาท
1.6.7 การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับจีน
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าได้ มี ก ารลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ย
ความร่ ว มมื อ ในการก ากั บ ดู แ ลอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
และราชอาณาจั กรไทย เมื่อวัน ที่ 21 กันยายน 2559 เพื่อปราบปรามบริ ษั ท ทัว ร์ที่ ผิ ด กฎหมาย
และดูแลความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวทั้งสองฝ่าย รวมถึงการเจรจาส่ งเสริมแลกเปลี่ยนสิ น ค้า
ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการลงนามระหว่าง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ า และนายหวั ง เสี่ ย วเฟิ ง รองประธาน CNTA โดยนางกอบกาญจน์ วั ฒ นวรางกู ร
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ร่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยานในการลงนามดั ง กล่ า ว
โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(1) จั ด ตั้ ง กลไกในด้ า นการสื่ อ สารและความร่ ว มมื อ ในการสร้ า งภาพลั ก ษณ์
การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยการจั ด ตั้ ง คณะท างานความร่ ว มมื อ ไทย – จี น เพื่ อ ดู แ ล
ด้านการท่องเที่ย วและนั กท่องเที่ย วของทั้งสองประเทศให้ ไ ด้ รับความปลอดภัยในการท่ องเที่ ย ว
และได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทนาเที่ยว
(2) สร้ างกลไกในความร่ว มมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในการควบคุมดูแล
และจัดการด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งการรับมือเมื่อเกิดเหตุร้ายกับนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ
(3) สร้ า งกลไกใน ก าร ปร ะช า สั ม พั นธ์ การ ท่ อ งเ ที่ ย ว อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ
และการฝึกอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพรวมทั้งร่วมกันจัดการ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ฝึ กอบรมมัคคุเทศก์และหั ว หน้ า ทัว ร์ เพื่ อเพิ่ม ศั กยภาพในการบรรยาย ให้ ความรู้แก่นักท่องเที่ ย ว
ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน พร้อมกากับดูแลความเรียบร้อยของนักท่องเที่ยว
1.6.8 การสร้างเครือข่ายท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยส านักงานปลั ดกระทรวงการท่องเที่ย ว
และกีฬา กองมาตรฐานและก ากั บ ความปลอดภัยนั กท่ อ งเที่ ยว ได้ดาเนินกิจกรรมการฝึ ก อบรม
อ า ส า ส มั ค ร ช่ ว ยเ หลื อ นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ใ น พื้ นที่ จั ง หวั ดช ลบุ รี สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี แ ล ะ ก ร ะบี่
เพื่อเพิ่ม พูน และพัฒ นาความรู้ ความสามารถ แนวทางการปฏิ บัติ ด้า นการรั กษาความปลอดภั ย
กิจ กรรมทางน้ าตามมาตรฐานสากลที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้า หน้ า ที่
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Life Guard) ในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และกระบี่ จานวนทั้งหมด 180 คน โดยดาเนินการจัดฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติให้กับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในพื้นที่จังหวัดชลบุรี สุราษฎร์ธานี และกระบี่
จั ง หวั ด ละ 60 คน ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มี อ าสาสมั ค รช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Life Guard) ที่ มี ทั ก ษะ
และประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพิ่ม
มาตรการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสบภัยทางน้า
1.6.9 กิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว “เจ้าบ้าน” หมายถึง ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า นักเรียน
และผู้ประกอบการอาชีพใดๆ ที่อาศัยอยู่ในท่องถิ่นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ “การเป็นเจ้าบ้านที่ดี”
จึงหมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความเป็นมิตร มีความเชื่อมั่น รอบรู้เรื่องราวในท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ดูแล
ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวให้มีความสุข และรู้สึกปลอดภัยเพราะเมื่อผู้มาเยือนได้รับความมีอัธยาศัย
ไมตรี และเจ้าบ้านให้การตอบรับอย่างอบอุ่น ย่อมทาให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ เป็นปัจจัย
สาคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี แต่ฐานะเจ้าบ้านแล้ว ปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้ คือ การเตรียม
ตนเองให้พร้อมสาหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ ปัจจัยสาคัญที่จะทา
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 สร้า งความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการได้ ความสาเร็จหรือความล้มเหลวของผู้ที่เป็น
เจ้ า บ้ า น ในการให้ บ ริ ก ารขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จัย ต่า งๆ ได้ แ ก่ บุ ค ลิ ก ภาพ ความรู้ ทั ก ษะ ความช านาญ
หรือประสบการณ์ ทัศนคติ และตระหนักถึงความสาคัญของการบริการนั้นเอง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ า ได้ เล็ งเห็ นความส าคัญของแหล่ งท่ องเที่ ย ว
ในท้องถิ่นและบุคลากรในท้องถิ่นที่สามารถเป็นตัวแทนในการให้บริการนักท่องเที่ยว จึงจัดโครงการ
อบรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดอบรมให้ความรู้
แก่ เ ยาวชนอายุ 12 ปี ขึ้ น ไป เกี่ ย วกั บ หลั ก เบื้ อ งต้ น ของการท่ อ งเที่ ย ว ทั ก ษะการจั ด การ
ด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้ง
การต้ อ นรั บ และการน าเที่ ย วด้ว ยวัฒ นธรรมอั น ดีง าม พบว่ า เด็ ก และเยาวชนที่ เ ข้ าร่ ว มโครงการ
มีความกล้าแสดงออก มีความรู้ เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่มากขึ้น สามารถเผยแพร่ ข้ อมูล
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ที่น่าสนใจ ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยว โดยต่อยอดกับการพัฒนา
ศักยภาพของมัคคุเทศก์น้อยในท้องถิ่นอีกด้วย
การเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้านการท่องเที่ยวสาหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ ก กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้จัดประชุมหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การให้บริการสาหรับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก อาทิ ด้านกฎ ระเบียบ ของผู้ขับรถแท็กซี่และรถตุ๊กตุ๊ก
ด้ า นความสะอาด ด้ า นความปลอดภั ย และด้ า นมาตรฐานการให้ บ ริ ก าร และการมี ส่ ว นร่ วม
ของสมาคม/สหกรณ์ / ชมรม/บริ ษั ท ผู้ ป ระกอบการรถแท็ ก ซี่ แ ละรถตุ๊ ก ตุ๊ ก ในการรณรงค์
การเป็นเจ้าบ้านที่ดี
1.6.10 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
ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริ การของตารวจท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น โดยภายใน Application
จะประกอบไปด้วยข้อมู ลที่จาเป็นสาหรับนักท่องเที่ยว เช่น การแปลภาษา หมายเลขฉุกเฉิน ข้อมูล
ที่พัก ร้านอาหาร เป็นต้น
1.6.11 การตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารนั กท่ อ งเที่ ย วแบบเบ็ ด เสร็ จ ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop
Service)
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วแบบเบ็ ด เสร็ จ ณ จุ ด เดี ย ว (One Stop
Service) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ เชิงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 อาเภอเชียงของ
จั ง หวั ด เชี ย งราย ช่ ว ยอ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ในขั้ น ตอนการตรวจคนเข้ า เมื อ ง
การตรวจใบขับขี่ การประกันภัย และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผู้ประสบอุบัติเหตุ ซึ่งหมายถึงการนางาน
บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกันในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกัน
ทั น ที หรื อ เสร็ จ ในขั้ น ตอนหรื อ เสร็ จ ในจุ ด เดี ย วกั น เพื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะได้ รั บ บริ ก ารที่ ส ะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร แขวงทางหลวง สานักงานขนส่ง
อาเภอ เทศบาล ตารวจ หอการค้า บริษัทประกันภัย สมาคมมัคคุเทศก์ ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจ
ด้านท่องเที่ยว และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพือ่ หารือร่วมกันและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
การประสานงานช่ ว ยเหลื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จั ด เตรี ย มสถานที่ เ พื่ อ จั ด ระบบบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
รวมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ แก่นักท่องเที่ยวโดยเนื้อหา
ประกอบด้วย วิธีการขับขี่รถในประเทศไทย ข้อควรทราบและพึงปฏิบัติทางกฎหมาย เช่น ระเบียบ
วินัยสัญลักษณ์จราจร แผนที่เส้นทาง ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุการแจ้งเหตุ ฯลฯ เป็นต้น
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแนวทางขั้นตอนการดาเนินงาน
แบบเบ็ดเสร็จจะมุ่งเน้นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วแก่นัก ท่องเที่ยวที่ขับรถยนต์ข้ามแดนรวมทั้ง
สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวขับขี่ยานพาหนะ
อย่างปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ อีกทั้งมีการประกันภัยและได้รับความช่วยเหลือ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ซึ่งนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการรับ บริการของศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ และนักท่องเที่ยวมี
ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายในราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังช่วยให้สถิตินักท่องเที่ยวประสบ
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวลดลงอีกด้วย
1.6.12 การพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว จัดให้มีโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น โดยได้ จั ด การอบรมภาษาให้ กั บ มั ค คุ เ ทศก์ แ ละบุ ค คลากร
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 10 ภาษา เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมัคคุเทศก์ ได้พัฒนาความรู้ ทักษะในการใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น อาทิ ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษามลายู
เป็ น ต้ น โดยร่ ว มกั บ สถาบั น การศึ ก ษาในประเทศไทย และนอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด อบรมทางไกล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E-learning) เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการฝึกอบรมภาษาด้วยตัวเอง เพื่อยกระดับ
ศักยภาพในการให้บริการ ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจนาไปสู่การกลับมาเที่ยวซ้านารายได้
เข้าสู่ประเทศต่อไป
1.6.13 การฝึ ก อบรมสั ม มนาการป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หาการจั ด กิ จ กรรมปางช้ า ง
เพื่อการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมการอบรมสั มมนาการป้องกัน
แก้ไขปั ญหาการจั ดกิจ กรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว จัดขึ้นเพื่อให้ ผู้ ประกอบการและบุคลากร
ที่ให้บริการกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว และรับรู้การประกอบกิจกรรมปางช้าง ให้มีความเข้าใจ
ในธรรมชาติ ข องช้ า ง การบริ ก ารและการดู แ ลช้ า งเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี จะสามารถ
ควบคุ ม ดู แ ลช้ า งให้ เ ชื่ อ ฟั ง ค าสั่ ง ได้ ดี ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ ก ารบริ ก ารมี ม าตรฐานและความปลอดภั ย
สร้างความเชื่อมั่นให้กับนัก ท่องเที่ยว สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย โดยการจัดการอบรม
ดังกล่าวจะจัดขึ้น 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์
กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (เชียงราย/ลาปาง และจังหวัดที่สนใจ)
ครั้งที่ 3 วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี (กระบี่ พังงา และภูเก็ต)
1.6.14 การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว
1) การกากับดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล/ประเพณี
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า โดยกองมาตรฐานและก ากั บ
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และกองบังคับการตารวจท่องเที่ยว ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ขนส่ งจั งหวัด ต ารวจจราจร บริ ษัทประกันภัย เทศบาล ส านัก งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เพื่ อ จั ด ท าแผนผั ง ขั้ น ตอนการบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วแบบเบ็ ด เสร็ จ ฯ (ชั่ ว คราว) การรั บ แจ้ ง เหตุ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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และการประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ชั่วคราว) และจัดหาวัสดุ
ที่จาเป็น จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดระบบการบริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทา
ป้ายประชาสัมพันธ์การรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย (ภาษาไทย - จีน - อังกฤษ) พร้อมทั้งโลโก้กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีเนื้อหาประกอบด้วยวิธีการขับขี่รถในประเทศไทย ป้ายจราจร แผนที่
เส้นทาง ข้อควรปฏิบัติ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และการแจ้งเหตุ เป็นต้น พร้อมทั้งติดตั้งในพื้นที่ที่เหมาะสม
เพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร
มารยาทในการขั บ ขี่ และรู้ จั ก การป้ อ งกั น ตั ว เองขณะขั บ ขี่ ย านพาหนะ ป้ อ งกั น การสู ญ เสี ย ชี วิต
และทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทในการใช้ถนน และกระตุ้นให้เกิด
จิตสานึก ในการช่วยกันป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมุ่งที่จะพั ฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
รวมทั้ ง สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วและประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
ด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัย ทางจราจร ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวมีความประทับใจในการเดิน ทาง
ในช่วงเทศกาล และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดนับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลอีกด้วย
2) การช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยว
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ อาทิ เหตุระเบิด
บริ เ วณแยกราชประสงค์ จนมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จ านวน 20 ราย และได้ รั บ บาดเจ็ บ กว่ า 100 ราย
และเกิ ด เหตุ ร ะเบิ ด ที่ อ าเภอหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ในวั น ที่ 11 - 12 สิ ง หาคม 2559
จนมี ผู้ บ าดเจ็ บ ทั้ ง หมด 27 ราย เสี ย ชี วิ ต 2 ราย (ไม่ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ )
ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ ความช่ว ยเหลื อและเยียวยาประชาชนและนักท่องเที่ยว
ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต จากกรณี เ หตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า ว จากเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบดั ง กล่ า ว
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ ผลกระทบไม่ ม ากนั ก แต่ ต้ อ งเร่ ง ด าเนิ น การเรี ย กความเชื่อมั่น
จากนักท่องเที่ยวโดยเร็ว อีกทั้งยังมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติ
ที่ประสบภัยจากกรณีเหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชน นักท่องเที่ยว
เสี ย ชี วิ ต และบาดเจ็ บ เป็ น จ านวนมาก อาทิ จั ด ให้ มี ศู น ย์ ช่ ว ยเหลื อ ณ จุ ด ประชาสั ม พั น ธ์
ของโรงพยาบาล โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตารวจท่องเที่ยว
ล่ า มภาษาจี น และภาษาต่ า งๆ ตามจุ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ของโรงพยาบาลส าคั ญ เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
และประสานงานผู้บ าดเจ็ บหรื อเสียชีวิต โดยสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ห มายเลข 1155 ตลอด
24 ชั่ ว โมง ให้ ค วามคุ้ ม ครอง กรณี เ สี ย ชี วิ ต จ านวน 300,000 บาท และกรณี ค่ า รั ก ษาพยาบาล
ตามที่จ่ ายจริ งไม่ เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ รัฐ บาลจะดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมด
(ในกรณี ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมากั บ บริ ษั ท น าเที่ ย วจะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองจากเงิ น ประกั น
ตามกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเติม) จัดกาลังตารวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครตรวจตราแหล่งท่องเที่ยว
ต่ า งๆ และ สนามบิ น สถานี ข นส่ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น เหตุ ทั่ว ประเทศ อ านวยความสะดวกแก่ ญ าติ ของ
นักท่องเที่ยวผู้ประสบภัย และจัดตั้ง War Room เพื่อประเมินสถานการณ์ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ตลอดจนประสานงานกับญาติของนักท่องเที่ยว ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์แก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
พร้อมทั้งกองบังคับการตารวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุ และเข้าเยี่ยม
ชาวต่างชาติบ าดเจ็ บ เพื่อติดตามสถานการณ์ เป็นล่ ามแปล และคอยอานวยความสะดวกให้ กับ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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นักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บที่ยั งรักษาตัวที่โรงพยาบาล ติดต่อประสานงานกับสถานทูต พร้อมทั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองปลัดกระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า และผู้ อ านวยการกองมาตรฐานและก ากั บ ความปลอดภั ย นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
พร้ อ มทั้ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ล งพื้ น ที่ เ พื่ อ เข้ า เยี่ ย มนั ก ท่ อ งเที่ ย ว สอบถามอาการ พู ด คุ ย
และมอบกระเช้าให้กาลังใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อสร้างขวัญ
และกาลังใจให้แก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดบริษัทประกันภัยของนักท่องเที่ยว
เป็นผู้รับผิดชอบ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังดาเนินโครงการกองทุนช่วยเหลือเยียวยา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ วงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเกิดความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ จากเหตุอาชญากรรม
หรื อ ภั ย ด้ า นอื่ น ๆ โดยมิ ไ ด้ เ กิ ด จากความประมาท เจตนา หรื อ การกระท าที่ ผิ ด กฎหมาย
ของนักท่องเที่ยว ปัจจุบันได้มีการอนุ มัติหลั กการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลื อเยียวยาฯ ไปแล้ว จานวน
1,699,079.33 บาท
1.6.15 การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
1) การจัดทามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน (มาตรฐานใหม่)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกันจัดทามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมระดมความเห็นเพื่อกาหนดร่างมาตรฐาน กรมการท่องเที่ยวได้ม อบหมาย
ให้กลุ่มมาตรฐานการท่องเที่ยว สานักพัฒนาบริการท่องเที่ยว จัดทามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
หรือ Community Based Tourism Standard ขึ้น เพื่อศึกษา กาหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน ASEAN
Community Based Tourism Standard เพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุง และกาหนดแนวทางการจัดทา
มาตรฐานท่องเที่ยว โดยชุมชนให้มีความสอดคล้องทั้งในประเทศไทยและระดับอาเซียน พร้อมทั้ง
พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว โดยชุมชนในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา
ยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ก าร การบริ ห ารจั ด การและการตรวจประเมิ น และรั บ ร องมาตรฐาน
การท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยพัฒนาบุคลากร ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ให้เป็นนักบริหาร
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี ม าตรฐานสู ง มี ค วามสามารถอย่ า งมื อ อาชีพ ในการให้ บริ ก าร รวมถึ ง การปรับตัว
ให้ ส ามารถท างานภายใต้ วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า ง และเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มในการประเมิ น
มาตรฐานการท่องเที่ย วโดยชุมชนของอาเซียนให้ กับ แหล่ งท่ องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย
ในการนี้ ยั ง ได้ ก าหนดการประชุ ม เพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น และประมวลข้ อ มู ล จากผู้ เ ชี่ ยวชาญ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชนและภาคสถาบันการศึกษา จานวน 3 ครั้ง
รวมทั้งได้ลงพื้นที่สารวจภาคสนาม ที่ชุมชนแม่กาปอง จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านสีกาย วิถีชุมชนริมโขง จังหวัดหนองคาย ชุมชนบ้านน้าเชี่ยว
จังหวัดตราด ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และชุมชนบ้านซากแง้ว จังหวัดชลบุรี และชุมชนท่องเที่ยว
ประชาคมตลาดน้าตลิ่งชัน
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน เป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ ค านึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น
ของสิ่ งแวดล้ อม สั งคม และวัฒ นธรรม จัดการโดยชุมชน และชุมชนเป็นเจ้าของที่แท้จริง ดั งนั้น
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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หลักเกณฑ์และการตรวจประเมินการดาเนินการของกลุ่มหรือองค์กร ประกอบไปด้วยการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่น การส่งเสริมและสนับสนุนมรดก
ทางวัฒนธรรม ส่งเสริมอนุรักษ์ และคานึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การบริการและการรักษา
ความปลอดภั ย โดยอยู่ ภ ายใต้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ แ ละการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น
ที่กรมการท่องเที่ยวจะให้การสนับสนุนในอนาคต
2) ปรับปรุงมาตรฐานที่พกั แบบพานักระยะยาว (Long Stay)
การท่ อ งเที่ ย วแบบพ านั ก ระยะยาวจั ด ได้ ว่ า เป็ น กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว
รูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจและได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเป็นอย่างดี เนื่องจากความได้เปรียบ
ด้านทาเลที่ตั้งของประเทศไทยที่ มีอากาศไม่หนาวเย็นจัดในฤดูหนาว ประกอบกับเป็นประเทศที่มี
ความอุดมสมบู ร ณ์ของพืช พัน ธุ์ มีความหลากหลายทางชีว ภาพสู ง และผู้ คนมีอัธ ยาศัยไมตรีอันดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาวจะได้รับความนิยมจากประชาชนในเขตหนาว และเดินทางเข้ามา
พั ก อาศั ย นานกว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วปกติ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารจั ด การที่ พั ก ส าหรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม นี้
ตรงกับความต้องการด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมเสริม เพื่ อให้
ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างมี
คุณภาพ และไม่ก่อให้เกิดปัญหาตลอดจนผลกระทบกับประเทศไทยได้ในระยะยาว จึงจาเป็นต้องมี
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่พักแบบพานักระยะยาว เพื่อการดารงรักษา และพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ
ของนักท่องเที่ยวซึ่งจะมีผลโดยตรงในการช่วยเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยว
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า โดยกรมการท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ได้ ก าหนด
มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว มทท 206-2552 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดบริการที่พักให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นที่เข้าใจตรงกัน และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยถือเป็นมาตรการสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
3) พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจาปี พ.ศ. 2558
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยวได้จัดทามาตรฐาน
การท่ อ งเที่ ย วแล้ ว เสร็ จ จ านวน 52 มาตรฐาน ครอบคลุ ม ทั้ ง มาตรฐานที่ พั ก เพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
มาตรฐานบริการท่องเที่ยว มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานกิจกรรม มาตรฐานธุรกิจนาเที่ยว
และมัคคุเทศก์ โดยในปี พ.ศ. 2558 มีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
จ านวนทั้งสิ้ น กว่า 500 ราย ทั้งจากมาตรฐานด้านที่พั ก เช่น โฮมสเตย์ มาตรฐานบริการ ได้แ ก่
เรือรับจ้างนาเที่ยว หรือมาตรฐานกิจกรรมปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น เครื่องหมายมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย จะทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัย สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
คุณภาพให้ เดิน ทางเข้ามาท่องเที่ย วในประเทศ สร้างภาพลั กษณ์ที่ดีให้ แก่การท่องเที่ยวโดยรวม
สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย และช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน โดยมุ่งหวังว่ามาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทยจะเป็นแนวทางสาคัญในการยกระดับคุณภาพด้านการท่องเที่ ยวไทยให้ก้าวต่อไป
อย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมั่ น ใจว่ า เที่ ย วทั่ ว ไทย สบายใจ ด้ ว ยมาตรฐาน
จากกรมการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลให้ความสาคัญ
กับการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว เน้นการใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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และความแข็งแกร่งทางธุรกิจ โดยใช้พลังของประชารัฐเป็นแรงขับเคลื่อนมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
จึงถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย คุ้มค่า
ตามระดับของการบริการที่เลือกใช้
1.6.16 การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ MICE CITY
การประชุ ม และการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล (Meeting & Incentives)
การประชุมนานาชาติ (Conventions) และการแสดงสินค้านานาชาติ (Exhibitions) ซึ่งถือเป็นปัจจัย
เกื้ อ หนุ น ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ เ ศรษฐกิ จ ของประเทศไทยเติ บ โตได้ อ ย่ า งมั่ น คงและมี เ สถี ย รภาพ
ลดการพึ่ ง พิ ง จากต่ า งประเทศ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การกระจายรายได้ จ านวนมหาศาลให้ ห มุ น เวี ย น
จากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคมี 5 เมืองหลัก (MICE CITY) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่
ขอนแก่ น และภู เก็ ต ซึ่ งเป็ น จั งหวั ดที่ มี ศั กยภาพสามารถรองรั บ กิ จ กรรมการประชุ มสั มมนาที่ มี
ขนาดใหญ่ ซึ่งศักยภาพนั้นก็มีหลายระดับแตกต่างกัน เช่น ศักยภาพเมืองหลัก เมืองรอง และเมือง
ภูมิภาค เป็นต้น
ส าหรั บ เมื อ งที่ ส ามารถรองรั บ กิ จ กรรมขนาดใหญ่ ไ ด้ แต่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
ได้โดยตรงจากต่างประเทศ ทางสานักงานได้ผลักดันพัฒนาให้เป็นเมืองรอง หรือเมืองระดับภูมิภาค
เพื่อจัดกิจกรรมภายในประเทศ ส่วนศักยภาพการดาเนินงานในระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย
ของประเทศไทย จากการจั ดอัน ดับ ของ UIA ในปี 2556 และ ICCA ในปี 2557 ของเอเชียถื อว่า
ประเทศไทยอยู่ ใ นล าดั บ ที่ ดี แม้ จ ะมี ส ถานการณ์ ค วามไม่ ส งบภายในประเทศจากสถานการณ์
ทางการเมือง เพราะเป็ น กิจ กรรมระดั บนานาชาติซึ่ง ต้ องอาศัย ความเชื่ อมั่ นเป็ นอย่า งมาก หาก
เหตุการณ์ภายในประเทศสงบประเทศไทยจะสามารถขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคได้ เพื่อเสริม
ศักยภาพของไมซ์ซิตี้กรุ งเทพมหานคร พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และขอนแก่นให้ อยู่ในระดับสากล
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดประชุมภายในประเทศแก่กลุ่มจังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพ และส่งเสริม
การจัดงานแสดงสินค้า (D-Exhibition) ผ่าน 3 แนวทาง เช่น สร้างสรรค์งานแสดงสินค้าใหม่ให้เกิดขึ้น
ทั่วประเทศ (Invent) ยกระดับรูปแบบ มาตรฐานการจัดงานแสดงสินค้าระดับท้องถิ่นให้เป็น งาน
ระดับภูมิภาค กระจายงานแสดงสินค้าในประเทศที่ประสบความสาเร็จไปจัดในภูมิภาคต่างๆ ได้
ทั้งนี้ คณะอนุ กรรมการส่ ง เสริม การท่ องเที่ยวเชิง กีฬ า การท่องเที่ยวสี เ ขี ย ว
การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมมีมติให้ สานักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กาหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมการจัดประชุม
นานาชาติ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รางวั ล ขึ้ น และส่ ง เสริ ม และประชาสั ม พั น ธ์ ธุ ร กิ จ การประชุ ม
การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และจัดนิทรรศการในประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
พ.ศ.2558-2560 ใน 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว เขตพัฒนาเมืองชายแดน และจังหวัดที่สามารถพัฒนา
เป็น MICE CITY ในอนาคตได้
1.6.17 การจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ปี พ.ศ. 2559
ประเทศไทยได้ รั บ การทาบทามจากองค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลก (United
Nations World Tourism Organization : UNWTO) เมื่อเดือนสิงหาคม 2557 ให้ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดงานวันท่ องเที่ยวโลก ในปี พ.ศ. 2559 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 2-45

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันท่องเที่ยวโลก โดยกระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ าได้ น าเสนอความพร้ อ มการเป็ น เจ้ า ภาพจั ด งานวั น ท่ อ งเที่ ย วโลก พ.ศ. 2559 เพื่ อ ขอ
ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม ร่ ว มคณะกรรมาธิ ก ารร่ ว มภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกและแปซิ ฟิ ก
และคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียใต้ (Joint Meeting UNWTO Commission for East Asia and
the Pacific and UNWTO Commission for South Asia) เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 ณ สาธารณรัฐ
มัลดีฟส์ ซึ่งที่ประชุมร่วมคณะกรรมาธิการฯ เห็นชอบในหลักการก่อนที่จะนาเสนอขออนุมัติรับรอง
ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO General Assembly) เดือนกันยายน
2558 ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลก ให้การอนุมัติรับรองการเป็นเจ้าภาพจัดงาน
วันท่องเที่ยวโลกในปี พ.ศ. 2559 ของประเทศไทย เมื่อเดือนกันยายน 2558 ณ สาธารณรัฐโคลัมเบีย
โดยมีหัวข้อการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก “Tourism for All, Promoting Universal Accessibility”
(การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล การเข้าถึงที่เท่าเทียม)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดตั้งคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน
เป็ น เจ้ าภาพจั ดงานวัน ท่องเที่ย วโลกปี พ.ศ. 2559 และเชิญประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเตรียม
ความพร้อมการจัดงาน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงาน
ภาครั ฐ หน่ ว ยงานรั ฐ วิส าหกิจ ภาคเอกชน และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่ว มเป็นคณะกรรมการ
ดังกล่าว และมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการอานวยการ (2) คณะกรรมการ
ด้านสารัตถะ (3) คณะกรรมการด้านพิธีการและสถานที่จัดงาน (4) คณะกรรมการด้านประชาสัมพันธ์
(5) คณะกรรมการด้ า นการอ านวยความสะดวก การรั ก ษาความปลอดภั ย และการจราจร
(6) คณะกรรมการด้านการจัดทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร (7) คณะกรรมการคณะกรรมการ
ด้านการจัดทัศนศึกษา ณ จังหวัดขอนแก่น และ (8) คณะกรรมการด้านงบประมาณและด้านการพัสดุ
และได้กาหนดการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2559 ณ จังหวัดขอนแก่น
ที่ผ่านมา
1.6.18 การจัดประชุมเสวนา “CLMVT Forum 2016” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
กระทรวงพาณิ ช ย์ ร่ ว มกั บ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวง
อุตสาหกรรม และสานัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดการประชุมและเสวนา “CLMVT
Forum 2016” ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรก (16-18 มิ ถุ น ายน 2559) ภายใต้ แ นวคิ ด Towards a shared
Prosperity หรือประสาน แบ่งปัน มั่งคั่ง ยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมเกือบ 1,000 คน การเสวนาครั้งนี้มุ่งเน้น
4 ข้อหลัก ได้แก่
1) Unleashing CLMVT : การปลดปล่อยศักยภาพ และเชื่อมโยงเครือข่าย
2) Unlocking CLMVT : เชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อหรือปลดล๊อคจากอุปสรรค
3) Quality CLMVT : พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
4) Digital CLMVT : สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล
การประชุมครั้งนี้เพื่อสานต่อให้ Asean Connect เป็นรูปธรรมซึ่งประเทศไทย
เน้นเรื่องการเติบโตของการท่องเที่ยวใน Intra ASEAN แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องการกระจาย
ออกเป็น 3 ส่วน เพื่อเพิ่มการเติบโตด้านการท่ องเที่ยว คือ เวลา คานึงถึง Low Season สถานที่
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ไปยั ง เมื อ งรองเน้ น ภาคอี ส าน ค านึ ง ถึ ง การกระจายไปยั ง ภาคส่ ว นอื่ น ๆ ในการได้ รั บ ประโยชน์
จากการท่องเที่ยว เช่น ภาคการเกษตร เป็นการแชร์ข้อมูลร่วมกันเพื่อการวางแผน และทาตลาด
ด้านการท่องเที่ยว
1.6.19 การส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
1) กิจกรรม Agent Fam Trip (AET) และ Media Fam Trip (MET)
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าโดยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
จั ด กิ จ กรรม Agent Fam Trip (AET) และ Media Fam Trip (MET) กว่ า 300 ครั้ ง มี ค นเข้ า ร่ ว ม
กว่า 1,800 คน เพื่อสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยว ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ
นาเที่ยวต่างประเทศ และสื่อจากประเทศต่างๆ ตลอดจนทาการตลาดแบบ Celebrity Marketing
เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศท่องเที่ยวประเทศไทย และทากิจกรรมร่วมกัน กว่า 35 ครั้ ง
นอกจากนี้ ได้ เ ชิ ญ นั ก แสดงที่ มี ชี่ อ เสี ย งของไทย นายมาริ โ อ้ เมาเร่ อ มาเป็ น พรี เ ซนเตอร์ ปี ที่ 2
เพื่อดึงกลุ่มแฟนคลับจากตลาดจีน และตลาดอาเซียน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
2) งานมหกรรมดนตรี วิถีสุโขทัย ครั้งที่ 3
การจั ด แสดงดนตรี แ บบเก๋ ไ ก๋ ไ ม่ เ หมื อ นใครในบรรยากา ศเมื อ งเก่ า
ฟังออร์เคสตร้าผสานดนตรีไทยใน “งานมหกรรมดนตรี วิถีสุโขทัย ครั้งที่ 3 หรือ The 3rd Sukhothai
World Heritage Live Orchestra” ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ได้จัดขึ้นในเดือนแห่งความรัก มีนักร้องมาร่วมสร้างบรรยากาศขับกล่อมบท
เพลงรักหวานซึ้ง นอกจากนี้ยังมีการแสดงหุ่นละครเล็ก คณะโจหลุยส์ ที่ได้รับรางวัลด้านการแสดงหุ่น
จากทั่ ว โลก ได้ รั ง สรรค์ ก ารแสดงชุ ด “ความรั ก ของนางผี เ สื้ อ สมุ ท ร” ซึ่ ง เป็ น การน าส่ ว นหนึ่ ง
ของวรรณคดีไทยเรื่อง “พระอภัยมณี” นาเสนอในมุมมองความรักของหญิงสาวที่ตกหลุมรักชายหนุ่ม
อย่างหมดหัวใจ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
ในจังหวัดสุโขทัย โดยทางานร่วมกันกับพันธมิตรในพื้นที่ คือ สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโ ขทัย
เพื่อส่ งเสริ มการตลาดการท่ องเที่ ย วในปี 2559 กระตุ้นให้ เกิด กิจ กรรมในพื้น ที่ที่ เน้น เอกลั ก ษณ์
ของพื้นที่ ตลอดจนเพิ่มค่าใช้จ่ายการเดินทางของนักท่องเที่ยวด้วยวิถีไทย
3) กิจกรรมไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่12
เป็นการร่วมสืบสานวัฒ นธรรมและศิล ปะการต่อสู้ แบบไทย และกระตุ้น
การท่ องเที่ ยวในประเทศให้ ดี ขึ้ น ได้ จั ดขึ้ นในวั นที่ 17 มี นาคม ที่ จะถึ งนี้ ณ วั ดมหาธาตุ อุ ทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการยกย่องและส่งเสริม
ศิ ล ปะป้ อ งกั น ตั ว ของไทยอั น เป็ น มรดกโลก ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ภู มิ ปั ญ ญาของบรรพชนไทย
ที่มีเอกลั กษณ์เฉพาะตัว ต่างจากชนชาติ อื่น และเป็นการจัดเพื่อปลุกกระแสการท่องเที่ยวซึ่งเป็น
กลยุ ท ธ์ ข ยายฐานตลาดกลุ่ ม ความสนใจพิ เ ศษ โดยการน าฐานความรู้ วั ฒ นธรรมไทยศิ ล ปะไทย
และมวยไทยมาเป็นจุดขาย
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4) โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (Sports Tourism)
ตามนโยบายของกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ
กับการกีฬาที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและกระตุ้นเศรษฐกิจชาติ โดยการสนับสนุนให้ประเทศไทย
ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาทั้งในนานาชาติ และระดับโลก เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งใน
และต่างประเทศเข้ามาชมและเชียร์กีฬา สร้างโอกาสการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากขึ้น ดังนั้น
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จึ ง ได้ ด าเนิ น โครงการกี ฬ าเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง เป็ น การจั ด กิ จ กรรมกี ฬ าที่ บู ร ณาการ
กับการท่องเที่ยว โดยจัดการแข่งขันกีฬาในแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจที่จะสามารถสร้างความคุ้มค่า
และความประทั บ ใจให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และยั ง เป็ น การส่ ง เสริ ม รายได้ เ ข้ า ประเทศอี ก ทางหนึ่ ง
พร้อมทั้งได้จัดบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในต่างประเทศ
5) งาน World Travel Market (WTM) 2015
งาน World Travel Market (WTM) 2015 เป็ น งานส่ ง เสริ ม การขาย
ทางการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญที่สุดในตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร จัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1980 (พ.ศ.2523) ซึ่งในปี 2558 นับเป็นครั้งที่ 36 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-5 พฤศจิกายน 2558
ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญที่สุด
ในตลาดนั กท่องเที่ย ว สหราชอาณาจั กรโดยประเทศไทยได้ส ารองพื้น ที่ขนาด 420 ตารางเมตร
จั ดสร้ างเป็ น คูห าประเทศไทยที่มีเอกลั กษณ์โ ดดเด่น ตกแต่งในแนวคิด “โรแมนติก ไทยแลนด์ ”
เพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน ซึ่งเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
ยอดนิยม พร้อมจัดพื้นที่สาหรับเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งมีผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงแรม 43 ราย บริษัทนาเที่ยว 5 ราย และอื่น ๆ อีก 3 ราย รวมถึงพื้นที่ให้ข่าวสาร
เกีย่ วกับประเทศไทยและพื้นที่กิจกรรมสาธิตการทอผ้าไหมแพรวา จากบ้านไหม ตาบลคาม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ ซึ่งเคยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards)
นอกจากนี้ ยั ง มี คู ห าของกรุ ง เทพมหานคร สถาบั น สิ ริ กิ ติ์ 12 เมื อ ง
ต้องห้ามพลาด บางกอกแอร์เวยส์ และกลุ่มเมืองพัทยา อยู่ในบริเวณคูหาของประเทศไทยอีกด้วย
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เตรียมเปิดตัวตราสัญลักษณ์ Amazing Thailand รูปแบบใหม่
แทนตราสัญลักษณ์เดิมที่ได้รับมานานกว่า 8 ปี ให้มีความทันสมัยเป็นที่จดจาง่าย โดยมีสัญลักษณ์
ของ “รอยยิ้ ม ” ซึ่งสื่ อถึงรอยยิ้ ม ของคนไทยที่ค นทั่ว โลกรู้จั กดี นอกจากนี้รอยยิ้ม ยังเป็นตั ว แทน
ของมิตรภาพ ความสนุกสนาน และความสุข
การจัดบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยังคงนาเสนอสินค้าทางด้าน Thainess
ภายใต้แนวคิด Among Thailand Amazing Stories นอกจากนี้ยังเตรียมพื้นที่สาหรับแสดงสินค้า
และบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว บริ เ วณหน้ า ประตู west อาคาร Excel Exhibition Centre
โดยใช้ London Bus Wrapping ตราสั ญ ลั ก ษณ์ Amazing Thailand รู ป แบบใหม่ แ ละภาพที่ สื่ อ
ถึงความเป็นไทย
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6) งาน The World's Leading Travel Trade Show หรืองานท่องเที่ยว
ระดับโลก “ITB Berlin 2016” ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ในวันที่ 10 มีนาคม 2559
จากการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ข้ อ มู ล กิ จ กรรมกี ฬ าดั ง กล่ า ว ได้ รั บ
ความสนใจจากผู้ร่วมงานจานวนมาก คาดว่าจะสามารถขยายฐานนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่จะเดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นได้เป็นอย่างดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การกีฬาแห่งประเทศไทย
(กกท.) สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาภายใต้โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ย ว
หลายรายการ อาทิ การจัดการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ต มวยไทยเฟสติวัล กอล์ฟแอลพีจีเอ เจ็ตสกี
คิงส์คัพ จักรยานทัวร์ออฟไทยแลนด์ และวอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ เป็นต้น ทั้งนี้จากการดาเนิน
โครงการ Sports Tourism ผ่ า นมา ประเทศไทยได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งมาก ทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิจ
และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น มีการเพิ่มระยะเวลา
การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยส่ ง ผลให้ มี ก ารใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย ต่ อ คนของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย
นอกจากนั้น ยังเป็นการพัฒนาวงการกีฬาของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับสู่สากลมากขึ้น
1.6.20 การมุ่งสร้างรายได้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
1) การกระตุ้ น การเดิน ทางนัก ท่ อ งเที่ ย วทั่ วไป และขยายฐานการตลาด
ของกลุ่มคุณภาพ
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า โดยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
มุ่งสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยการผสานความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและนอก
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วกว่ า 1,000 ราย ด าเนิ น งานร่ ว มกั น ด้ ว ยการขยายฐานตลาดของกลุ่ ม
ความสนใจพิ เ ศษที่ มี แ นวโน้ ม ใช้จ่ ายสู ง ในกลุ่ ม กอล์ ฟ กลุ่ ม สุ ข ภาพและความงาม กลุ่ ม แต่ ง งาน
และฮั น นี มู น และกลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วเชิง นิ เวศ โดยเผยแพร่ โ ฆษณาและประชาสั ม พั น ธ์ผ่ านช่อ งทาง
การสื่อสารสร้างการรับรู้กว่า 500 ล้านคน-ครั้ง และร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวต่างประเทศ
กว่า 70 ราย ทากิจกรรมเสนอขายรายการนาเที่ยวคุณภาพ กว่า 60 ครั้ง มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ซื้อแพคเกจมากกว่า 20,000 ราย
กระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มตลาดระดับกลาง-บน ในกลุ่ม Luxury กลุ่มเดินทาง
ครั้งแรก (First Visitor) และกลุ่มเดินทางซ้า (Revisit) โดยการจัดและเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ในรู ป แบบ Business To Business (B to B) และ Business
to Consumer (B to C) กว่ า 210 ครั้ ง และสร้ า งการรั บ รู้ สิ น ค้ า และบริ ก ารทางการท่ อ งเที่ ย ว
ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ และเชิญสื่อมวลชนเดินทางชมแหล่งท่องเที่ยว
ที่พัก และบริการทางการท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสร้างการรับรู้
ให้ ผู้ ป ระกอบการธุร กิจ ท่องเที่ย วต่างประเทศ อาทิ งาน Amazing Thailand Luxury เชิญผู้ แทน
บริ ษัทน าเที่ย วชั้น น าจาก 41 ประเทศ เยี่ยมชมสิ นค้าและบริการทางการท่ องเที่ยวแบบหรู ห รา
ในเส้นทางกรุงเทพ -เชียงราย- เชียงใหม่ -ภูเก็ต พร้อมเปิดการเจรจาทางธุรกิจระหว่า งบริษัทนาเที่ยว
และผู้ประกอบการของไทยเพื่อสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ๆ นอกจากนี้ยังสร้างสรรค์สินค้าเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ผลักดันสินค้าและแหล่งท่องเที่ยวที่ส ะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จัก เปิดโอกาส
ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทากิจกรรมในท้องถิ่น ผนวกเข้าสู่รายการนาเที่ยวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งใน
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 2-49

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เชิงประสบการณ์และคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
2) ThaiLand Yacht show
กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า กระทรวงคมนาคม การท่ อ งเที่ ย ว
แห่ ง ประเทศไทย กรมเจ้ า ท่ า และคณะผู้ จั ด งานมหกรรมเรื อ ส าราญและมารี น่ า จั ด กิ จ กรรม
“งานมหกรรมเรือสาราญและมารีน่าไทยแลนด์ ยอร์ช โชว์ 2016” ระหว่างวันที่ 8-14 กุมภาพันธ์ 2559
ณ จังหวัดภูเก็ต เป็นงานแสดงสุดยอดความอลังการของเรือสาราญนวัตกรรมสุดล้าทั้งหมดกว่า 50 ลา
ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง แรกในประเทศไทย โดยน าเรื อ แบรนด์ ดั ง ระดั บ โลกอย่ า ง “เบอร์ เ จส ยอร์ ช ”
(Burgess Yachts) หนึ่งในบริษัทด้านเรือสาราญที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้นาเรือซุปเปอร์ยอร์ชมาสร้างสีสัน
ในงาน จานวน 4 ลา คือ ซุปเปอร์ยอร์ช ไทเทเนีย ซุปเปอร์ยอร์ช ซาลูซี่ ซุปเปอร์ยอร์ ช นอร์ธเทิร์น ซัน
และ ซุปเปอร์ยอร์ช นานู มาโชว์ความเป็นสุดยอดให้ชมกันตลอดงาน
3) Thailand golf travel mart (TGTM 2016)
เป็ น โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสั มพันธ์ภ าพลั ก ษณ์ด้า นกอล์ ฟ
ของประเทศไทยสู่เวทีโลกในฐานะ World Class Golf Destination และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
และสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการพร้อมกระตุ้นการเติบโตของตลาดกอล์ฟ ซึ่งเป็นตลาดความสนใจ
เฉพาะ (Niche Market) ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง โดยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย น าผู้ ซื้ อ (Buyer)
จากต่างประเทศ 165 ราย พบปะผู้ ขาย (Seller) 92 ราย พร้อมเชิญสื่ อมวลชนจากต่างประเทศ
กว่า 42 รายร่วมทาข่าว ในวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อตอกย้า
ประเทศไทยเป็ น “World Class Golf Destination”ตั้งเป้าหมายเติบโตร้อยละ 3 พร้อมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวชาวต่างประเทศรับรู้ถึ งศักยภาพความพร้อมของสินค้า
กอล์ฟ และบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจกอล์ฟของไทย ซึ่งประเทศไทยมีสนามกอล์ฟที่มีคุณภาพและเป็นที่รู้จักในระดับโลก
จานวนมาก โดยในปี 2555 และ 2557 พัทยาและหัวหินได้รั บคัดเลือกให้เป็น World Class Golf
Destination จากการโหวตของ IAGTO (International Association of Golf Tour Operators)
นอกจากนี้ ในปี 2556 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นกอล์ฟในประเทศไทยกว่า 7 แสนคน สร้างรายได้
ประมาณ 1 หมื่ น ล้ า นบาท ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม หลั ก ม าจากตลาดเอเชี ย ตะวั น ออก
และตลาดอาเซีย น เนื่ องจากประเทศไทยมีข้อได้เปรียบด้านการเดินทางที่ส ะดวกสบาย ใช้เวลา
เดินทางน้อย มาได้บ่อยครั้ง อีกทั้งยังคุ้มค่าด้านราคากว่าจุดหมายปลายทางอื่นๆ
ทั้งนี้ กลุ่มกอล์ฟเป็นตลาดความสนใจเฉพาะที่มีศักยภาพสูง ทั้งยังสามารถ
ต่อยอดการขายไปสู่สินค้าอื่น อาทิ ชอปปิ้ง สปา อาหารไทย โดยในปี 2558 พบว่า มีนักท่องเที่ยวที่มา
ทากิจกรรมกอล์ฟในประเทศไทยประมาณ 5.3 แสนกว่าคนสร้างรายได้ประมาณ 4,400 ล้านบาท
และคาดว่าในปี พ.ศ. 2559 - 2560 จะมีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศด้านกอล์ฟ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 สาหรับนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาตีกอล์ฟที่ประเทศไทยมาจาก 2 ตลาดหลัก
ได้แก่ ตลาดเอเชียตะวันออก และอาเซียน (ข้อมูลจากโครงการศึกษาศักยภาพและขนาดของตลาด
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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นั กท่องเที่ย วกลุ่ มเฉพาะด้า นของการท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย : ททท. ในปี 2558) เนื่องจาก
การเดิน ทางมาไทยสะดวก ใช้เวลาการเดินทางสั้ น จึงสามารถมาตีกอล์ ฟที่เมืองไทยได้บ่ อ ยครั้ ง
อีกทั้งยังมีราคาที่คุ้มค่ากว่าแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย
1.6.21 การพั ฒ นาสื่ อ ข้ อ มู ล แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยผ่ า นเทคโนโลยี บ าร์ โ ค้ ด 2 มิ ติ
(QR Code)
กรมการท่องเที่ยวเล็งเห็นว่าปัจ จุบันโทรศัพท์มือถือประเภท Smart Phone
ได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งมากทั่ ว โลก และแอปพลิ เ คชั น Line นั บ เป็ น แอปพลิ เ คชั น ที่ มี ผู้ ใ ช้ ง าน
เป็นจานวนมาก โดยหนึ่งในคุณสมบัติของแอปพลิเคชัน Line คือ การสแกน QR Code จึงได้นา QR
Code มาประยุกต์ใช้เพื่ออานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลสถานที่
ท่ อ งเที่ ย ว ข้ อ มู ล การเดิ น ทาง ค าแนะน าต่ า งๆ รวมไปถึ ง สิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น ร้ า นค้ า
ร้านอาหาร โรงแรมที่พักอาศัย และกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยข้อมูลเหล่านี้ จะถูกนามาบรรจุลงใน
QR Code ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยผ่านเทคโนโลยีบาร์โค้ด 2 มิติ หรือ QR
Code : Quick Response Code ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้แอปพลิเคชัน Line บน Smart Phone
สแกน QR Code เพื่อรับทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันสมัย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์
ให้กับการท่องเที่ยวในประเทศไทยในเรื่องการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานได้ และติดตั้ง
ป้ายสัญลักษณ์ QR code ภายในแหล่งท่องเที่ยว จานวน 72 แหล่งท่องเที่ยว จานวนป้าย 308 ป้าย
ในพื้นที่ ดังนี้ 12 เมืองต้องห้าม...พลาดพลัส พื้นที่มรดกโลก และอุทยานแห่งชาติ รวมไปถึงพื้นที่
“เขาเล่ า ว่ า ” 24 จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและชาวต่ างชาติ มี ค วามสะดวก
ในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยผ่านสื่อเทคโนโลยีสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็นได้อย่างรวดเร็ว
1.6.22 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
1.6.23 การพัฒนาบริการตรวจคนเข้าเมือง
(1) โครงการระบบตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า
(2) โครงการ E-Fingerprint
(3) โครงการช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสาหรับชาวต่างประเทศ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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(4) การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในปี 2559 จานวน 5,043 คน
1.7 สถานการณ์การท่องเที่ยวโลก
1.7.1 แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในปี 2573
บริ ษัท อมาดุส และฟรอสต์แอนด์ซัลลิ แวน (Amadeus and Frost & Sullivan)
ได้ทาการศึกษา “Future Traveller Tribes 2030 : Building a More Rewarding Journey” โดยแบ่ง
นักท่องเที่ยวในปี 2573 ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
(1) Obligation Meter’s เป็ น กลุ่ ม เดิ น ทางเพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ จ าเป็ น
เช่น นักท่องเที่ยวทางธุรกิจ เป็นต้น
(2) Simplicity Searchers เป็นกลุ่มที่ต้องการความสะดวกจากแหล่งข้อมูล
(3) Ethical Travelers เป็นกลุ่มที่นาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม และจริยธรรม
มาวางแผนในการท่องเที่ยว
(4) Reward Hunters เป็นกลุ่มที่ให้รางวัลกับตัวเองจากการทางาน
(5) Cultural Purists เป็ น กลุ่ ม ที่ เ ดิ น ทางค้ น หาวั ฒ นธรรมใหม่ ๆ ที่ แ ตกต่ า ง
จากที่คุ้นเคย
(6) Social Capital Seekers เป็ น กลุ่ ม ที่ นิ ย มแชร์ ป ระสบการณ์ ท่ อ งเที่ ย ว
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อต้องการเป็นที่ยอมรับ
โดยทั้ง 6 กลุ่มนี้ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยทางจิตวิทยา และเทคโนโลยีเป็นสาคัญ
ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่คาดหวังการได้รับข้อมูลจากบริษัทนาเที่ยวรวมทั้ งการเสนอประสบการณ์
แปลกใหม่ เป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่นักท่องเที่ยวทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ สิ่งที่ทาให้นักท่องเที่ยว
เลือกใช้บริการบริษัทนาเที่ยวสืบเนื่องมาจากราคา เทคโนโลยี และความสามารถในการเข้าใจลูกค้า
1.7.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
WTTC (World Travel and Tourism Council) คาดการณ์การเติบโตของ GDP
การเดินทางและการท่องเที่ยวโลกในปี 2559 ลดลงจากเดิมที่เคยคาดการณ์โดยเติบโตร้อยละ 3.3
และถึงแม้ว่ามีการปรับลดอัตราการเติบโต แต่การเดินทางและท่องเที่ยวจะยังคงเติบโตได้มากกว่า
เศรษฐกิจโลก
การท่องเที่ย วที่เติบโตในปี 2559 ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับร้อยละ 2.8 ในปี
2558 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวยังเติบโตแม้จะมีการลดลงของ GDP โลก
และการลดลงของราคาน้ ามั น ในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเดิ น ทางระหว่ า งประเทศ
อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลต่อแนวโน้มการท่องเที่ยว
ของระบบเศรษฐกิจ ที่สกุลเงินผูกกับดอลลาร์สหรัฐฯ เช่น ประเทศฮ่องกง กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ GDP ด้านการเดินทางและการท่องเที่ยวในปี 2559 ลาตินอเมริกาหดตัว
ร้ อ ยละ 0.5 เนื่ อ งจากการหดตั ว ของ GDP ของบราซิ ล ที่ มี ข นาดเศรษฐกิ จ ใหญ่ ที่ สุ ด ในภู มิ ภ าค
หรือครึ่งหนึ่งของละตินอเมริกา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภูมิภาค
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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1.7.3 แนวโน้มการท่องเที่ยวในอีก 10 ปีข้างหน้า
ในอีก 10 ปี ข้างหน้า คาดว่า GDP ภาคการท่องเที่ยวจะเติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ
4.0 ต่อปี ในปี 2569 การท่องเที่ย วจะส่ งผลให้ เ กิ ดการจ้ างงานเพิ่ มขึ้ น เอเชียใต้จะมีก ารเติ บ โต
ของ GDP ภาคการท่องเที่ยวมากที่สุด ร้อยละ 7.1 โดยอินเดียจะเติบโตร้อยละ 7.5 จีนร้อยละ 7.0
ส่วนภูมิภาคที่คาดว่าจะเติ บโตในช่วงร้อยละ 4.0 – 6.0 ได้แก่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร้อยละ 5.8
เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ร้ อ ยละ 5.6 แอฟริ ก าร้ อ ยละ 4.2 ตะวั น ออกกลางร้ อ ยละ 4.9
และแอฟริกาเหนือร้อยละ 4.2 ในขณะที่ภูมิภาคที่คาดว่าจะเติบโตต่ากว่าค่าเฉลี่ยของโลก (ร้อยละ 4.0)
คือ ลาตินอเมริการ้อยละ 3.7 อเมริกาเหนือร้อยละ 3.5 แคริบเบียนร้อยละ 3.4 และยุโรปร้อยละ 2.8
สาหรับประเทศจีนจะมีการลงทุนทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าสหรัฐอเมริกาแต่คาดการณ์ว่า GDP
การท่องเที่ยวของสหรัฐอเมริกาจะเติบโตมากกว่า ส่วนประเทศอินเดีย ในปี 2569 จะอยู่ใน 10 อันดับ
ประเทศด้านการท่องเที่ยว รวมถึงเมียนมา นามิเบีย แทนซาเนีย ยูกันดา เวียดนาม และแซมเบีย
สาหรับในประเทศไทยจะมีนั กท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 2 ของโลก สูงกว่าประเทศจีน และสเปน
ส่วนประเทศจีน สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และอังกฤษ เป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว
สูงสุด 4 อันดับแรกในปี 2569 (ที่มา : รายงานสภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวฉบับที่ 4)
1.8 สถานการณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย
ไตรมาส 1/2559 มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 6.62 แสนล้านบาท และตลอดทั้งปี
กาหนดเป้าหมายรายได้จากการท่องเที่ยว 2.4 ล้านล้านบาท” จากการพยากรณ์โดยใช้แบบจาลอง
ที่พัฒนาขึ้น เพื่อการพยากรณ์จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยใช้
เทคนิ ค การค านวณค่ า จากวิ ธี stochastic simulation รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
จากผู้ เชี่ย วชาญด้ านการท่ อ งเที่ย ว พบว่า ไตรมาส 1/2559 มีจานวนนักท่ อ งเที่ ยวชาวต่ า งชาติ
ประมาณ 8.9 ล้ านคน ชาวไทยท่องเที่ยวในประเทศ 37.1 ล้านคน – ครั้ง และคาดว่าจะสร้ างรายได้
ประมาณ 6.62 แสนล้ านบาท ขยายตัว ร้อยละ 14 จากปีที่ผ่ านมา ปัจจัยที่ส่ งเสริมการขยายตัว
ในไตรมาส ที่ 1/2559 ได้แก่ สถานการณ์ท่องเที่ยวโลกมีการขยายตั ว อย่างต่อเนื่อง การเติบโต
ของนักท่องเที่ยวจีน ต้นทุนการเดินทางท่องเที่ยวที่ถูกลงจากราคาน้ามันดิบในตลาดโลกที่อยู่ในระดับต่า
การขยายเส้ น ทางการบิ น ใหม่ ข องสายการบิ น ต้ น ทุ น ต่ าในหลายประเทศ ปั จ จั ย ด้ า นลบที่ มี ผ ล
ต่อการท่องเที่ย วในไตรมาส 1/2559 คือ การแย่งชิงส่ ว นแบ่ งนักท่องเที่ยวจีนของประเทศต่างๆ
ทั้งในภูมิภ าคเอเชีย และยุ โ รป รวมถึงตะวันออกกลาง เช่น อิห ร่านที่เร่งเปิดสานักงานท่องเที่ยว
ในประเทศจีนถึง 3 แห่ง เป็นต้น (ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยวฉบับที่ 2)
ไตรมาสที่ 2/2559 การท่องเที่ยวได้เติบโตต่อเนื่องจากไตรมาสที่ผ่านมา มีจานวน
นั กท่องเที่ย วต่ างชาติ ข ยายตัว ร้ อยละ 6.9 และการท่ อ งเที่ยวภายในประเทศขยายตัว ร้ อยละ 4
จากสถานการณ์นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน พบว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งสิ้น
9.37 แสนล้านบาท ในจานวนนี้เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 6.50 แสนล้านบาท
(1 ม.ค. – 15.พ.ค. 59) และคาดว่าจะมีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 7.5 ล้ านคน
สร้ า งรายได้ ป ระมาณ 3.5 แสนล้ า นบาท โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ยั ง คงเป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามส าคั ญ
ทั้งในเชิงปริมาณและการเติบ โต สาหรับนักท่องเที่ยวอาเซียน ยุโรป อเมริกา และเอเชียใต้จะยังคง
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เติ บ โตต่ อ เนื่ อ งจากไตรมาสที่ ผ่ า นมา โดยปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การเติ บ โตของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ในไตรมาสที่ 2 ได้ แ ก่ สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วของโลกยั ง คงขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ ง การเติ บ โต
ของนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางไปต่างประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัว ราคาตั๋วโดยสารระหว่างประเทศ
ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ ต่ า กระแสการอนุ รั ก ษ์ ที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ การท่ อ งเที่ ย วทางทะเล/ชายฝั่ ง
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่สาคัญของประเทศ สาหรับแนวโน้มสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศ
คาดว่าจะมีผู้เดินทาง 36 ล้านคน-ครั้ง และสร้างรายได้ 2.0 แสนล้านบาท โดยมีปัจจัยส่งเสริมที่สาคัญ
คือ กระแสการท่องเที่ยวตามโครงการ 12 เมิอง ต้องห้าม...พลาด + พลัส การเพิ่มวันหยุดพิเศษ
ต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล (ที่มา : รายงานภาวะเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวฉบับที่ 3)
ไตรมาสที่ 3/2559 รายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศขยายตัวร้อยละ 11
และรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 8 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทย
มีร ายได้จ ากนั กท่องเที่ย วทั้งสิ้ น 1,383,241.82 ล้ านบาท เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่ า ง
ประเทศ 958,614.37 ล้านบาท (1 ม.ค. - 28 ก.ค. 59) และรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ
424,627.45 ล้านบาท (ม.ค. – มิ.ย. 59) แนวโน้มในไตรมาสที่ 3/2559 คาดว่าภาคการท่องเที่ยว
จะก่อให้เกิดรายได้ รวม 597,018.72 ล้านบาทขยายตัวประมาณร้อยละ 10 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมาโดยมีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 8 ล้านคน และสร้างรายได้ 393,599.15
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลจากกการเติบโตต่อเนื่อง
จากไตรมาสก่อนของนักท่องเที่ยวจีน นักท่องเที่ยวอาเซียน ยุโรป อเมริกา เอเชียใต้ และตะวันออกกลาง
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม การเติ บ โตของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในไตรมาสที่ 3 เป็ น ผลมาจากสถานการณ์
การท่องเที่ยวโลก สถาบันการศึกษาในประเทศจีนอยู่ระหว่างในช่วงปิดภาคเรียน ราคาตั๋วโดยสาร
เครื่องบินระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับต่าและการท่องเที่ยวในวันตรุษอีฏิ้ลฟิตริของนักท่ องเที่ยว
มุสลิม แนวโน้มสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศ คาดว่ามีผู้เดินทาง 36 ล้านคน – ครั้ง และสร้าง
รายได้ 203,419.57 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจาก
กระแสการท่องเที่ยวตามโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด และ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด พลัส
และการเพิ่มวันหยุดพิเศษในเดือนกรกฎาคม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ซึ่งสามารถกระตุ้น
การท่องเที่ยวภายในประเทศให้เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาปกติได้ประมาณ ร้อยละ 5 ดังนั้น คาดว่าในช่วง
9 เดื อ น แรกของปี 2559 จะมี ร ายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วรวม 1,848,286.94 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น
ร้ อ ยละ 77 ของเป้ า หมายรายได้ ใ นปี 2559 เป็ น รายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วระหว่ า งประเทศ
1,220,239.92 ล้านบาท และรายได้ภายในประเทศ 628,047.02 ล้านบาท (ที่มา : รายงานภาวะ
เศรษฐกิจท่องเที่ยวฉบับที่ 4)
สถานการณ์ไตรมาสที่ 3 (ก.ค. – ก.ย. 59)
ในไตรมาส 3 ปี 2559 มีรายได้รวมจากการท่องเที่ยว จานวน 627,037.25 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น ร้ อยละ 12.22 จากช่ว งเวลาเดียวกันของปีที่ผ่ านมา โดยแบ่งเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่ า งชาติ จ านวน 410,755.03 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 14.77 จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี
ที่ ผ่ า นมา และรายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ จ านวน 216,282.22
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสถานการณ์ท่องเที่ยวระหว่าง
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ประเทศ (ชาวต่างชาติเที่ยวไทย) ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีนักท่องเที่ยวทั้งหมด จานวน 8,228,278 คน
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 13.09 จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา คิ ด เป็ น รายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติทั้งหมด จ านวน 410,755.03 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.77จากช่ว งเวลาเดี ย วกั น
ของปีที่ผ่านมา โดยแยกเป็น
- นักท่องเที่ยวจีน มีจ านวน 2.42 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.53 จากช่วงระยะเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้ จานวน 123,609 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.67 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา
- นักท่องเที่ยวยุโรปมีจานวน 1.20 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.11 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้ จานวน 86,867 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.60 จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา
- นักท่องเที่ยวอาเซียนมีจานวน 2.20 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.63 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้ จานวน 67,601 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา
ส่ ว นสถานการณ์ ท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ (ไทยเที่ ย วไทย) ไตรมาสที่ 3 ปี 2559
มีจานวน 36.48 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.55 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นรายได้
จานวน 216,282.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.69จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่ง
การท่องเที่ยวเป็น 3 ประเภท ได้แก่
- 10 เมืองท่ องเที่ ยวหลั ก สร้างรายได้ จานวน 155,631.85 ล้ านบาท คิดเป็นร้ อยละ
72 ของรายได้ภายในประเทศทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.57 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- 12 เมืองต้ องห้าม...พลาด สร้างรายได้ จานวน 13,141.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
6.1 ของรายได้ภายในประเทศทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.54 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
- 12 เมืองต้ องห้ าม...พลาด พลัส สร้างรายได้ จานวน 13,777.87 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 6.4 ของรายได้ภายในประเทศทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.21 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ด้านสถานการณ์การท่องเที่ยวไตรมาส 4 คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว จานวน
609,616.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.28 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 389,884.43 ล้านบาท และรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ท่องเที่ยวภายในประเทศ จานวน 219,731.62 ล้านบาท
ดั้งนั้น คาดว่าจะมีรายได้รวมจากการท่องเที่ยวในปี 2559 จานวน 2,486,282 ล้านบาท
สูงกว่าเป้าหมายที่ 2.4 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 แยกเป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จ านวน 1,627,280.23 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.68 (ประมาณ 32.4 ล้ า นคน) และรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวไทยท่องเที่ยวภายในประเทศ จานวน 859,002.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.96 จากปีที่ผ่านมา
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จานวนนักท่องเที่ยว
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อัตราการ +8.97 จากช่
ของปีที่ผ่านมา
ของปีที่ผ่านมา
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
%
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สาหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวไทยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา พบว่า
ชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวกว่า 91 ล้านคน-ครั้ง และก่อให้เกิดรายได้ 5.51 แสนล้านบาท ขยายตัว
ร้อยละ 8.97 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เปรียบเทียบรายได้จากการท่องเที่ยวปัจจุบัน กับรายได้ตามเป้าหมาย ปี 2559
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2. แผนการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
จากขอบเขตการด าเนิ น งานตามที่ ก าหนดในข้ อ 3 บทที่ 1 สามารถก าหนดแผนการ
ดาเนินงานดังนี้
2.1 ประชากร
ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
จานวน 32,588,303 คน (ที่มา: กรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 10 มกราคม 2560)
2.2 ขนาดตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่สารวจ และประเด็นการสารวจ
ในการกาหนดขนาดตัวอย่างให้เป็นไปตามที่กาหนดในข้อกาหนด (Term of Reference
: TOR) ซึ่งกาหนดขนาดตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 6,750 ตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดการดาเนินการดังนี้
2.2.1 จั ด ท าแบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) จัดทาแผนการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และคู่มือ
การส ารวจ ซึ่งประกอบด้ ว ย นิยามศัพท์ หลั กเกณฑ์ในการคัด เลื อ กพื้ น ที่
สารวจ และการกระจายแบบสอบถาม
(2) ทบทวนและจัดทาแบบสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่จัดทาขึ้นเมื่อปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่สาคัญอย่างน้อย ได้แก่
(2.1) ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์โดยรวม
(2.2) ปั จ จั ย และแรงผลั ก ดั น ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ
และเดินทางมาประเทศไทย (Motivation) ได้แก่ ปัจจัยสาคัญที่ตัดสินใจเลือกเดินทางมาประเทศไทย
แหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวไทย เป็นต้น
(2.3) ทั ศ นคติ แ ละความคาดหวั ง ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วไทย ( Attitudes &
Expectations)
(2.4) ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย (Satisfaction) ได้แก่
ความน่าสนใจของสถานที่และกิจกรรมท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว บริการต่างๆ
ส าหรั บ การท่ อ งเที่ ย ว ความปลอดภั ย สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการท่ อ งเที่ ย ว การวิ เ คราะห์
ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับความคาดหวัง และการวิเคราะห์ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับประเทศ
ที่เดินทางมาล่าสุดหรือประเทศคู่แข่งที่สาคัญ เป็นต้น
(2.5) ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ
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(2.6) แนวโน้มการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต
(2.7) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย ที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยด้านต่างๆ อย่างน้อยได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านบุคลากรท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสินค้า
และบริการ ปัจจัยด้านกระบวนการดาเนินการ คุณค่าความเป็นไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และกลยุทธ์ทางการตลาด
(2.8) พฤติกรรมและประสบการณ์การท่องเที่ยว (Experience) อย่างน้อย
ในประเด็น ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง และกิจกรรมที่ทาและสถานที่ที่ไป
(2.9) ความต้องการของนักท่องเที่ยว อย่างน้อยในประเด็น ปัจจัยพื้นฐาน
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ความปลอดภั ย การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลั ก ษณะของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ
สินค้า กิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวสิ่งอานวยความสะดวก และข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ
2.2.2 จั ด ส่ ง แบบส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และคู่มือการสารวจที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการฯ ให้จังหวัด
ในเขตพัฒ นาการท่องเที่ย ว เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการส ารวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติในพื้นที่ จานวนจังหวัดละ 1 ชุด โดยมีเป้าหมายการส่ง ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เป้าหมาย
ฝั่งทะเลตะวันตก
ฝั่งทะเลตะวันออก
อันดามัน
อารยธรรมล้านนา

ครอบคลุมพื้นที่
1) จังหวัดเพชรบุรี 2) ประจวบฯ 3) ชุมพร และ 4) ระนอง
1) จังหวัดชลบุรี 2) ระยอง 3) จันทบุรี และ 4) ตราด
1) จังหวัดพังงา 2) ภูเก็ต 3) กระบี่ 4) ตรัง และ 5) สตูล
1) จังหวัดเชียงใหม่ 2) เชียงราย 3) ลาปาง 4) ลาพูน
และ 5) พะเยา
อารยธรรมอีสานใต้
1) จังหวัดนครราชสีมา 2) บุรีรัมย์ 3) สุรินทร์ 4) ศรีสะเกษ
และ 5) อุบลราชธานี
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม 1) จังหวัดสุโขทัย 2) กาแพงเพชร 3) พิษณุโลก และ 4) ตาก
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง
1) จังหวัดเลย 2) หนองคาย 3) นครพนม 4) มุกดาหาร
และ 5) บึงกาฬ
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้า
1) จังหวัดสิงห์บุรี 2) อ่างทอง 3) พระนครศรีอยุธยา
เจ้าพระยาตอนกลาง
4) ปทุมธานี และ 5) นนทบุรี

2.2.3 สารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่า งชาติ
จานวนรวมไม่น้อยกว่า 6,750 ราย โดยกระจายกลุ่มตัวอย่างให้มีความน่าเชื่อถือทางสถิติ ซึ่งเน้นกลุ่ม
ตัวอย่างตามพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ดังนี้
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(1) ส ารวจจากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ จ านวนรวมไม่ น้ อ ยกว่ า 17 แห่ ง
โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว และกาหนดขั้นต่าแห่งละไม่น้อยกว่า 250 ราย
รวมไม่น้อยกว่า 4,750 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1.1) แหล่งท่องเที่ยวที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1 – 10 ได้แก่
1. กรุงเทพมหานคร
6. เชียงใหม่
2. ภูเก็ต
7. สงขลา
3. ชลบุรี
8. พระนครศรีอยุธยา
4. สุราษฎร์ธานี
9. พังงา
5. กระบี่
10. สมุทรปราการ
(ที่มา : ข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติ จาแนกตามจังหวัด ปี 2558
ของกรมการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ ปี 2558 ทางการ)
(1.2) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว 12 เมื อ ง ต้ อ งห้ า ม...พลาด + พลั ส ที่ มี จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้พอเก็บข้อมูล จานวนไม่น้อยกว่า 7 แห่ง ได้แก่
1. ตราด
5. ระนอง
2. ระยอง
6. พิษณุโลก
3. เลย
7. น่าน
4. นครศรีธรรมราช
ดังนั้น สารวจแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญจานวนรวม 17 แหล่ง โดยกระจายตัวอย่าง
ตามสั ดส่ ว นของนั ก ท่อ งเที่ย ว และกาหนดขั้นต่าแหล่ งละไม่ น้อ ยกว่ า 250 ราย รวมไม่น้อยกว่ า
4,250 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 2-1)
ตารางที่ 2-1 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญจานวนรวม 17 แหล่ง
จังหวัด
จานวนตัวอย่าง(คน)
1) แหล่งท่องเที่ยวที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1-10
1.1) กรุงเทพมหานคร
ไม่น้อยกว่า 300
1.2) ภูเก็ต
ไม่น้อยกว่า 300
1.3) ชลบุรี
ไม่น้อยกว่า 300
1.4) สุราษฎร์ธานี
ไม่น้อยกว่า 300
1.5) กระบี่
ไม่น้อยกว่า 300
1.6) เชียงใหม่
ไม่น้อยกว่า 300
1.7) สงขลา
ไม่น้อยกว่า 300
1.8) พระนครศรีอยุธยา
ไม่น้อยกว่า 300
1.9) พังงา
ไม่น้อยกว่า 300
1.10) สมุทรปราการ
ไม่น้อยกว่า 300
รวม
ไม่น้อยกว่า 3,000
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 2-60

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 2-1 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญจานวนรวม 17 แหล่ง (ต่อ)
จังหวัด
จานวนตัวอย่าง(คน)
2) แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวแทนของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(7 แห่ง)
2.1) ตราด
ไม่น้อยกว่า 250
2.2) ระยอง
ไม่น้อยกว่า 250
2.3) เลย
ไม่น้อยกว่า 250
2.4) นครศรีธรรมราช
ไม่น้อยกว่า 250
2.5) ระนอง
ไม่น้อยกว่า 250
2.6) พิษณุโลก
ไม่น้อยกว่า 250
2.7) น่าน
ไม่น้อยกว่า 250
รวม
ไม่น้อยกว่า 1,750
รวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า 4,250
การเลือกตัวอย่างใช้วิธีการ Simple Random โดยการสุ่มสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
(เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดและพักค้างคืนในจังหวัดอย่างน้อย 1 คืน) อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในจังหวัดที่สารวจ โดยมีแนวคิดการกระจายตัวอย่างตามแผนภูมิภาพที่ 2-1
แผนภาพที่ 2-1 แนวคิดในการกระจายกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
นักทัศนาจร (ไม่ค้างคืน)

นักท่องเที่ยว (ค้างคืน)

อายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่สมั ภาษณ์)

อายุ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์)

ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกสาคัญ (6 ด่าน)
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ประเทศหลัก 10 อันดับแรก
แรก
ประเทศอื่นๆ
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ (17 จังหวัด)
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกอื่นๆ

นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในช่วงเวลาสารวจ
นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในช่วงเวลาสารวจ
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2.2.4 สารวจจากด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่มีจานวนนักท่องเที่ยวในลาดับที่ 1 - 6
โดยกระจายตั ว อย่ า งตามสั ด ส่ ว นของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว จ านวนรวมไม่ น้ อ ยกว่ า 2,000 ราย ได้ แ ก่
1. ท่าอากาศยานนานาชาติสุ ว รรณภูมิ 2. ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 3. ท่าอากาศยาน
นานาชาติ ภู เ ก็ ต 4. ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งสะเดา 5. ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งหนองคาย
และ 6. ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยกระจายตัวอย่างตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว (ตารางที่
2-2) และกาหนดให้กระจายตัวอย่างการสารวจนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ซึ่งมีจานวนการสารวจทั้งสิ้น ไม่น้ อยกว่า 1,211 ตัวอย่าง โดยสารวจ 10 สัญชาติแรกตามสั ดส่ ว น
จานวนนักท่องเที่ยว 10 สัญชาติแรกของปี 2558 ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 784 ตัวอย่าง และสารวจสัญชาติอื่น ๆ ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ
สุ ว รรณภู มิ จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 427 ตั ว อย่ า ง (ตารางที่ 2-3) โดยมี แ นวคิ ด การกระจายตั ว อย่ า ง
ตามแผนภูมิภาพที่ 2-2
ตารางที่ 2-2 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออก
(1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
(2) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
(3) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
(4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
(5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
(6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
รวม

จานวนตัวอย่าง (คน)
ไม่น้อยกว่า 1,211
ไม่น้อยกว่า 266
ไม่น้อยกว่า 262
ไม่น้อยกว่า 115
ไม่น้อยกว่า 76
ไม่น้อยกว่า 70
ไม่น้อยกว่า 2,000

ตารางที่ 2-3 จานวนตัวอย่างสารวจ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ จาแนกตาม 10 สัญชาติแรก
ที่เดินทางผ่านสุวรรณภูมิ ปี 2559
สัญชาติ
1) จีน
2) ญี่ปุ่น
3) เกาหลีใต้
4) อินเดีย
5) สิงคโปร์
6) สหราชอาณาจักร
7) สหรัฐอเมริกา
8) เยอรมนี
9) ฮ่องกง
10) ออสเตรเลีย
รวม
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

จานวนตัวอย่าง (คน)
ไม่น้อยกว่า 297
ไม่น้อยกว่า 88
ไม่น้อยกว่า 74
ไม่น้อยกว่า 67
ไม่น้อยกว่า 51
ไม่น้อยกว่า 48
ไม่น้อยกว่า 45
ไม่น้อยกว่า 42
ไม่น้อยกว่า 38
ไม่น้อยกว่า 34
ไม่น้อยกว่า 784
ไม่น้อยกว่า 427
ไม่น้อยกว่า 1,211

หมายเหตุ : สารวจ 10 สัญชาติแรกตามสัดส่วนจานวนนักท่องเที่ยว 10 สัญชาติแรกของปี 2558
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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แผนภาพที่ 2-2 แนวคิดในการจาแนกกลุ่มตัวอย่าง
ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ
นักท่องเที่ยว (ค้างคืน)

นักทัศนาจร (ไม่ค้างคืน)
อายุต่ากว่า 15 ปี (ไม่สัมภาษณ์)
ด่านตรวจคนเข้าเมืองสาคัญ (6 ด่าน)
(นาเสนอภาพรวมและรายด่าน)
ลักษณะการจัดการเดินทาง
มาครั้งแรก/กลับมาเที่ยวใหม่

อายุ 15 ปีขึ้นไป (สัมภาษณ์)

จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ (17 จังหวัด)
(นาเสนอเป็นรายจังหวัด)

ลักษณะการจัดการ
เดินทาง
มาครั้งแรก/กลับมาเที่ยวใหม่

ภาพรวมของประเทศ
(นาเสนอภาพรวม)
ภูมิภาคของถิ่นพานัก
ลักษณะการจัดการเดินทาง
มาครั้งแรก/กลับมาเที่ยวใหม่

2.2.5 จั ด ท ารายงานผลการส ารวจร้ อ ยละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลั บ มา
เที่ยวใหม่ (Revisit) เพื่อตอบตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานปลัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน
2.2.6 จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนาผล
ของการศึ ก ษาทั ศ นคติ ค วามพึ ง พอใจ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557, 2558, 2559, 2560 มาเป็ น
ฐานข้อมูลในการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติของนักท่องเที่ยวเพื่อนามาวิเคราะห์และ
ประเมินนโยบายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ลงไปสู่ภูมิภาคว่าประสบความสาเร็จหรือไม่ และนา
ข้อมูลดังกล่าวเข้าคลังข้อมูล Tourism Intelligent Center : TIC ของกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา และกาหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ ยวในประเทศ
ไทย
2.2.7 จัดทารายงานผลการสารวจทั้งในภาพรวม รายด่าน และแหล่งท่องเที่ยว โดยแยก
ปั จ จั ย การวิเคราะห์ตามปัจ จัย ประชากรศาสตร์ อาทิ เพศ ช่ว งอายุ และสั ญชาติ ตลอดจนปัจจัย
และแรงผลั ก ดั น ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย
และแนวทางการปรับ ปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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2.2.8 จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ น าเสนอผลการส ารวจและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) สถานที่จัดประชุมในพื้นที่กรุงเทพหรือปริมณฑล
(2) ระยะเวลาในการจัดประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
(3) สถานที่จัดประชุมต้องเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นไป
(4) เชิญผู้ เข้าร่ ว มประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ า 50 คน อาทิ กลุ่ มเป้าหมายจากส่ ว น
ราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง หน่วยงานราชการอื่ น และองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ที่ต้องนาข้อมูลไปใช้เพื่อการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ และการปรับ
แนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ย วให้ ส อดคล้ องกับพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว
แต่ละกลุ่มและตามความต้องการของแต่ละพื้นที่
(5) ที่ ป รึ ก ษาจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด เตรี ย มสถานที่ ป ระชุ ม
เอกสารประกอบการประชุม ค่าวิทยากร อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุม
2.3 การสารวจข้อมูล
(1) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวมรวมข้อมูลจะใช้แบบสารวจที่ออกแบบ
สาหรับเก็บข้อมูลตามประเด็นที่กาหนดในขอบเขตการดาเนินงานตามข้อ 6 ซึ่งครอบคลุมถึงการสารวจ
ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดิ นทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยแบบสารวจดังกล่าวจะผ่านการพิจารณาร่วมกันระหว่างบริษัทที่ปรึกษาฯ
กับคณะกรรมการกากับโครงการกากับ ติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินโครงการฯ และจะต้องผ่าน
การทดสอบและปรั บปรุ งแก้ ไขก่ อนน าไปใช้ในการรวบรวมข้ อ มูล การรวบรวมข้อมูลจะใช้เจ้าหน้ าที่
สั มภาษณ์ แบบ Person-to-Person เพื่ อให้ ได้ ค าตอบที่ ถู กต้ องสมบู รณ์ ทั้ งนี้ บริ ษั ทฯ จะจั ดท าคู่ มื อ
การส ารวจ ซึ่ งประกอบด้ วย นิ ยามศั พท์ หลั กเกณฑ์ ในการคั ดเลื อกพื้ นที่ ส ารวจ และการกระจาย
แบบสอบถาม เพื่อให้การดาเนินการสารวจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน
(2) การสารวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อให้การสารวจข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ล สามารถส ารวจข้ อ มู ล แล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนด จึ ง ก าหนดแนวทาง
การดาเนินการสารวจข้อมูลภาคสนามไว้ดังนี้
(2.1) การจั ดที มงาน ในการส ารวจข้ อมู ลภาคสนามนั้ น จะแบ่ งพนั กงานส ารวจ
ออกเป็น 3 ทีมๆ ละไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยหัวหน้าทีมสารวจ 1 คน และพนักงานสารวจ 2 คน ที่มี
ประสบการณ์การสารวจด้านการท่องเที่ยว หัวหน้าทีมและพนักงานสารวจจะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และรายละเอียดเกี่ยวกับแบบสารวจ
(2.2) การบรรณาธิกรแบบสอบถามและการบันทึกข้อมูล เพื่อให้แบบสารวจที่
ได้รับจากการสารวจมีความถูกต้องสมบูรณ์ จึงกาหนดให้มีการบรรณาธิกรแบบสอบถามโดยนักวิจัย/
นักสถิติที่มีประสบการณ์ด้านการสารวจ แบบสอบถามที่ผ่านการบรรณาธิกรและถูกต้องเท่านั้นจึงจะ
ถู ก น าไปบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ควบคุ ม การด าเนิ น การ
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โดยนักสถิติและนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านการสารวจและบันทึกข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทา
รายละเอียดรหัสข้อมูล คาอธิบายรหัส (Code Book/Data Dictionary) และตรวจสอบความถูกต้อง
ของการบันทึก
(2.3) การประมวลผลข้อมูล แบบสารวจที่บรรณาธิกรแล้ว จะนามาบันทึกเข้าระบบ
โปรแกรมประมวลผลทางสถิติ SPSS พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องก่อนทาการประมวลผล พร้อมทั้ง
ปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นจึงทาการประมวลผล และจั ดทาตารางข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์ต่อไป ทั้งนี้
การประมวลผลจะดาเนินการโดยนักสถิติที่มีประสบการณ์ด้านการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
(2.4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสารวจ เพื่ อหาค่า
ต่างๆ เช่น ความสั มพัน ธ์ของค่าตัว แปรต่างๆ หาค่าเฉลี่ ย สั ดส่ ว น ร้อยละ เป็นต้น เพื่อนาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการจัดทารายงานต่อไป
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บทที่ 3
รายงานผลการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 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) ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(8) ข้อเสนอแนะในภาพรวม
ผลการสารวจในแต่ละส่วนมีรายละเอียด ดังนี้
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ส่วนที่ 3.1
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ภาพรวมประเทศไทย
การส ารวจทัศนคติและความพึง พอใจของนั กท่ องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดิน ทางท่ องเที่ ย ว
ในประเทศไทยประจาปี 2560 โดยดาเนินการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจานวนรวมไม่น้อยกว่า
6,750 ราย แบ่งพื้นที่สารวจออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) พื้นที่ตามแหล่งท่องเที่ยวสาคัญฯ จานวน
ไม่น้อยกว่า 4,750 ราย ประกอบด้วยจังหวัดที่มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุดลาดับที่
1-10 ในปี 2558 จานวนไม่น้อยกว่า 3,000 ราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎร์ธานี
กระบี่ เชียงใหม่ สงขลา พระนครศรีอยุธยา พังงา และสมุทรปราการ จังหวัดละไม่น้อยกว่า 300 ราย
และแหล่งท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้าม...พลาด + พลัส จานวนไม่น้อยกว่า 1,750 ราย ใน 7 จังหวัด
ได้แก่ ตราด ระยอง เลย นครศรีธรรมราช ระนอง พิษณุโลก และน่าน จังหวัดละไม่น้อยกว่า 250 ราย
และ (2) พื้นที่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่มีจานวนนักท่องเที่ยวมากในลาดับที่ 1-6 จานวน
ไม่น้อยกว่า 2,000 ราย ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง
ท่าอากาศยานนานาชาติภู เ ก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติเชีย งใหม่ ด่านตรวจคนเข้ าเมื องสะเดา
และด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย โดยดาเนินการสารวจระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2560 สามารถเก็บรวบรวมตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติได้ทั้งสิ้นจานวน 6,857 ตัวอย่าง
ผลสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1.ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ผลการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 6,857 ราย พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย (ร้ อ ยละ 54.5 ต่ อ ร้ อ ยละ 45.5) มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 25-34 ปี มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 47.5)
ส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 55.0) มี ก ารศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ประกอบอาชี พ ที่ ห ลากหลาย
โดยเป็นนักวิชาชีพ (Professional) มากที่สุด (ร้อยละ 30.7) และมีรายได้ต่อปีอยู่ในระดับ น้อยกว่า
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในสัดส่วนใกล้เคียงกับ กลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง ระหว่าง 20,000-40,000
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ร้อยละ 33.8 และร้อยละ 34.3 ตามลาดับ) ที่เหลือเป็นกลุ่มที่มีรายได้อยู่ในเกณฑ์สูง
ตั้งแต่ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ขึ้นไป (ร้อยละ 31.9) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มากกว่าครึ่งหนึ่ง
(ร้ อยละ 57.5) เดิน ทางมาจากภูมิภ าคเอเชีย (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก) แสดงให้ เห็ น ว่ า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยโดยรวมเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดี อยู่ในวัยทางานฐานะการเงิน
ระดั บ ต้ น ถึ ง ปานกลาง และเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วระยะใกล้ (Short haul) จากภู มิ ภ าคเอเชี ย ด้ว ยกัน
การพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดยรวมควรตอบสนองความต้ อ งการ ของกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวหลักเหล่านี้ และคานึงถึงความคุ้มค่าเงิน (Value for money) รวมทั้งการใช้ช่องทาง
สื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในบริบทที่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ
ในการทางานและการดารงชีพ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

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 2.52 ครั้ง ลดลง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ 2.79 ครั้งในขณะที่ปี 2558 และปี 2557อยู่ที่ 2.95 ครั้ง
และ 2.49 ครั้ง ตามลาดับ โดยเกือบครึ่ง (ร้อยละ 43.6) เดินทางท่องเที่ยวเพียงปีละครั้ง แต่ก็มีถึง
ร้อยละ 28.3 ที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ยปีละ 3 ครั้งขึ้นไป (แผนภูมิที่ 3.1-1) แสดงให้
เห็ น ว่า เกือบ 1 ใน 3 ของนั กท่องเที่ย วที่มาประเทศไทยเป็นกลุ่ มที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว
จึ งควรมีมาตรการกระตุ้น การกลั บ มาท่ อ งเที่ ยวควบคู่ ไ ปกับ การสร้า งความประทั บ ใจจากสิ น ค้ า
และบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว ที่ให้สิทธิพิเศษด้านส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการ
ได้รับการอานวยความสะดวกในการเข้าออกตามด่านตรวจคนเข้าเมืองผ่านทางช่องทางพิเศษ (Fast
Lane) กับนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยซ้าหลายครั้งแล้ว เป็นต้น
ในด้านจานวนวันพักเฉลี่ยนั้นพบว่ากลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศมีวันพักเฉลี่ย 11.31
วัน/ครั้ง มีแนวโน้มลดลงจาก 12.05 วันในปี 2559 ในขณะที่ปี 2558 และปี 2557 อยู่ที่ 12.22 วัน
และ 14.41 วัน ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 3.1-1) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ประกอบกับ
การเดิน ทางที่ส ะดวกขึ้น และพบว่ามากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 71.9) มีวันพักเฉลี่ ยไม่เกิน 10 วัน ซึ่ง
สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวระยะใกล้ (Short Haul) ที่ไม่ต้องเสียเวลา
การเดินทางมากนัก ประกอบกับกลุ่มที่มาท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีรายได้ ระดับต้นถึงปานกลาง
จึงต้องควบคุมงบประมาณการใช้จ่าย และเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัยทางานที่ไม่สามารถหยุดพักระยะนานๆ
เหมือนในประเทศทางตะวันตก ดังนั้น สิ่งที่ควรดาเนินการคือการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม
กั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม เหล่ า นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ จ่ า ยให้ ม ากขึ้ น ภายในระยะเวลาที่ จ ากั ด
เช่น การจั ดเสนอเส้ น ทางการท่ อ งเที่ยวที่ ประหยัดเวลาเดิน ทาง และนาเสนอผ่ านทางสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์ หรือ Application แนะนาการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวสามารถระบุวัตถุประสงค์ เงื่อนไข
ความต้องการ งบประมาณ เวลา สถานที่ที่เคยไปมาแล้ว เป็นต้น และให้ระบบสามารถเสนอแนะ
เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วให้ เ ลื อ ก เมื่อนั กท่ องเที่ ยวเลื อกเส้ นทางท่ องเที่ ยวใด ก็สามารถ Link ไปยั ง
Website ผู้ ให้ บริ การด้ านการท่ องเที่ ยวที่ เกี่ยวข้ อง เพื่ออานวยความสะดวกในการจั ดการเดิ นทาง
เป็ น ต้ น โดยเป็ น การด าเนิ น การร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานในกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
และภาคเอกชน
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แผนภู มิ ที่ 3.1-1 ความถี่ ใ นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศและจ านวนวั น พั ก เฉลี่ ย ต่ อ ครั้ ง
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างปี 2558-2560

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ

42.0%

38.7%

1 ครั้ง

2560

2559

2558

43.6%

2 ครั้ง

29.8%

27.4%

28.1%

3 ครั้งขึ้นไป

31.5%

30.7%

28.3%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

เฉลี่ย 2.79 ครั้ง

เฉลี่ย 2.95 ครั้ง

0.0%

68.0%

เฉลี่ย 2.52 ครั้ง

วันพักเฉลี่ยต่อครั้ง

29.0%

25.3%

1-5 วัน

18.0%

มากกว่า 15 วัน

19.9%
68.0%

เฉลี่ย 12.22 วัน

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

45.0%

26.2%

11-15 วัน

0.0%

26.9%

29.7%

36.8%

6-10 วัน

2560

2559

2558

15.4%

15.1%
0.0%

12.7%
68.0%

เฉลี่ย 12.05 วัน

0.0%

68.0%

เฉลี่ย 11.31 วัน
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2.2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยมีหลากหลายวัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่
(ร้อยละ 90.0) เพื่อพักผ่อนในวันหยุด (แผนภูมิที่ 3.1-2) ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ
84.9 เป็นร้อยละ 84.7 ร้อยละ 87.4 และ ร้อยละ 90.0 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ
ดังนั้น กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางต่างๆ โดยเฉพาะในส่ว นที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ
เช่น การตรวจคนเข้าเมือง ควรดาเนินการในรูปแบบที่สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว เช่น การบริการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยความสะดวกรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในการบริการและแต่งชุดให้เข้ากับ
ช่วงเทศกาล รวมทั้งการตกแต่งสถานที่ให้เข้ากับ เทศกาลท่องเที่ยว เป็นต้น สาหรับนักท่องเที่ยวที่มี
วัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น บริการทางการแพทย์ /บริการสุ ขภาพ (ร้อยละ 0.2) เป็นต้น ซึ่งแม้จะมี
สั ด ส่ ว นน้ อ ย แต่ เ นื่ อ งจากเป็ น กลุ่ ม ที่ ส ามารถช่ ว ยขยายตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วและเพิ่ ม รายได้ จ าก
การท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับกระแสความต้องการของคนในปัจจุบันที่ห่วงใยด้าน
สุขภาพ ประกอบกับประเทศไทยมีจุดแข็งด้านบริการด้านการแพทย์และบริการเชิง สุขภาพ และเป็น
หนึ่งในประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร์พัฒนาสินค้าและบริการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
พ.ศ. 2558-2560 ดังนั้นจึงควรศึกษาวิจัยพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตลาดที่มีศักยภาพสูง เช่น ประเทศในตะวันออกกลาง ประเทศจีน เป็นต้น
เพื่อสาหรับการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการแพทย์และบริการเชิงสุขภาพ และจัดกิจกรรมการตลาด
ที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเฉพาะนี้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
2.2.1 กลุ่มที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางมาประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อพักผ่ อนในวัน หยุ ด และมีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น จากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 84.9 เป็น ร้อยละ 84.7
ร้ อ ยละ 87.4 และร้ อ ยละ 90.0 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดั บ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ประเทศไทยมีจุดดึงดูดที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพื่อการพักผ่อน ดังนั้น
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งก ากั บ ดู แ ลสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ เพื่ อ สร้ า งความประทั บ ใจให้ กับ
นักท่องเที่ยว
2) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลั กในการมาติดต่อธุรกิจ มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นแต่ไม่มากนักจากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 3.6 เป็น ร้อยละ 2.4 ร้อยละ 1.8 และร้อยละ 2.7 ในปี
2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ เนื่องจากจะเป็นนักท่องเที่ยวในกลุ่ม AEC ที่เข้ามาติดต่อ
ค้าขาย เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกากับดูแลในการอานวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจ
ต่างๆ ควรให้ความสนใจในด้านนี้เป็นพิเศษ
3) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักในการมาเพื่อดื่มน้าผึ้งพระจันทร์
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 3.0 เป็น ร้อยละ 2.0 ร้อยละ 2.2 และร้อยละ 2.3 ในปี
2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดับ เนื่องจากประเทศไทยได้ เริ่มมี การประชาสั ม พันธ์ ไ ปยั ง
ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกากับดูแลการให้บริการให้เป็นมาตรฐาน
ตามที่กาหนด
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2.2.2 กลุ่มที่มีแนวโน้มลดลง
1) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักในการมาซื้อสินค้าและของที่ระลึก
มีแนวโน้ มลดลง แต่ลดลงไม่มากนั ก จากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 3.1 เป็น ร้อยละ 2.6 ร้อยละ 2.7
และร้อยละ 0.8 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
ต่อเนื่อง
2) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการมาเพื่ อ เข้ า ร่ ว มประชุ ม /
สัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้ามีแนวโน้มลดลง แต่ลดลงไม่มากนัก จากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 0.9
เป็ น ร้ อ ยละ 0.6 ร้ อ ยละ 0.7 และร้ อ ยละ 0.2 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดั บ
แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยยังขาดความพร้อมทาให้ขาดความน่าสนใจ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข
3) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลักในการมาติดต่อทางธุรกิจมีแนวโน้ม
ลดลง จากปี 2557 อยู่ ที่ร้ อยละ 0.3 เป็น ร้อยละ 0.8 ร้อยละ 0.6 และร้อยละ 0.2 ในปี 2558
ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ แสดงถึงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง จากราคาน้ามันที่ตกต่าลง
เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้กลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ลดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลลง
2.2.3 กลุ่มที่ไม่เปลี่ยนแปลง
สาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่ น การฝึกจิต/สมาธิ การเล่น
กีฬา เป็นต้น มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
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แผนภูมิที่ 3.1-2 วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ระหว่างปี 2558-2560

วัตถุประสงค์หลัก
2558

2559

2560

84.7%

พักผ่อนในวันหยุด

87.4%

90.0%

ติดต่อทางธุรกิจ

2.4%

1.8%

2.7%

ดื่มน้าผึ้งพระจันทร์

2.0%

2.2%

2.3%

เยี่ยมเพื่อน / ญาติ

2.7%

1.6%

1.1%

ฝึกอบรม/เรียนหนังสือ

1.7%

1.2%

1.0%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

2.6%

2.7%

0.8%

เล่นกีฬา

0.4%

0.4%

0.5%

การมาเพื่อเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/
การร่วมงานแสดงสินค้า

0.6%

0.7%

0.2%

ดูแลสุขภาพ/บริการทางการแพทย์

0.8%

0.6%

0.2%

การฝึกจิต/สมาธิ

0.2%

0.1%

0.1%

อื่นๆ (เช่น อาสาสมัคร ชมคอนเสิร์ต)

2.0%

1.4%

1.1%

0.0%

68.0%
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68.0%

0.0%
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2.3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว
ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวมีหลากหลาย โดยปัจจัยสาคัญที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว
อาหาร และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก (Shopping) ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 80.4
64.5 และ 49.6 ตามลาดับ) ส่วนปัจจัยระดับรองๆ ลงมาที่มีความสาคัญ ได้แก่ ความเป็นมิตรของผู้คน
ในประเทศ วัฒนธรรมท้องถิ่น การลดราคา/การส่งเสริมการขาย กิจกรรมผจญภัย และการใช้ชีวิต
ยามค่าคืน (แผนภูมิที่ 3.1-3)
สามปัจจัยแรกซึ่ง ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร และการซื้อสินค้าและของที่ระลึก นั้นถือว่า
ประเทศไทยมีจุดแข็งทั้ง 3 ด้าน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าแหล่งท่องเที่ยวจานวนมาก โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยว
จานวนมากเกินกว่ากาลังความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ซึ่งเกิดจากผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ย วจ านวนหนึ่งขาดจิ ตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร มุ่งแต่แสวงหากาไร โดยไม่
คานึงถึงความเสียหาย ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่นักท่องเที่ยวยังขาดจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ ดังนั้น
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่เกี่ย วข้องและภาคเอกชนจะต้ องร่ว มมื อในการจัด การการท่ องเที่ยวในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ โ ดยไม่ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งจริ ง จั ง
และต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรักษาจุดแข็งเหล่านี้ให้ยั่งยืนตลอดไป โดยเน้นให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น และการพัฒนาระบบสาหรับติดตามจานวนนักท่องเที่ยวเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม Carrying Capacity โดยจัดตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อทาหน้าที่ติดตาม สาหรับ
ด้ า นอาหารนั้ น ประเทศไทยมี จุ ด แข็ ง ในด้ า นรสชาติ แ ละความหลากหลาย มี ร้ า นอาหารไทย
ในต่างประเทศจานวนมาก อาหารหลายประเภทมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ผัดไทย ต้มยากุ้ง ส้มตา
เป็นต้น เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตามจากการสารวจพบว่ายังมีปัญหาด้านความ
สะอาดและราคาที่สูงเกินจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจาเป็นต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการควบคุม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย ในขณะที่ในด้านการซื้อสินค้าและของที่ระลึกหรือ Shopping
นั้นแม้ประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งด้านชนิด คุณภาพ และราคา รวมทั้งมีสินค้า OTOP กระจาย
อยู่ทั่วประเทศ ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อได้ตามความสนใจ อย่างไรก็ตามจากการสารวจ พบว่า ยังมี
ปั ญหาด้านการหลอกลวงขายสิ น ค้าในราคาเกินจริง สิ นค้าไม่มีคุณภาพ และมีปัญหาด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ จึงจาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น สาหรับปัจจัยอื่นๆ แม้จะมี
ความสาคัญรองลงมา แต่ก็มีความสาคัญทั้งสิ้น จาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องหารือ
กับภาคเอกชนในการพัฒนาปัจจัยเหล่านี้ให้สามารถกระตุ้นการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
ส่ ว นปั จ จั ย รองลงมา ได้แก่ ความเป็นมิตรของผู้ คนในประเทศ และวัฒ นาธรรมท้ อ งถิ่ น
นั้น ความเป็นมิตรของผู้คน ก็ถือเป็นจุดเด่นของคนไทยที่มีการต้อนรับผู้คนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาโดย
ไม่มีอคติหรือการเลือกปฏิบัติ จุดอ่อนในเรื่องนี้ก็คงอยู่ที่การสื่อสารโดยเฉพาะการใช้ภาษาต่างประเทศ
ที่คนไทยยังมีทักษะในด้านนี้อยู่น้อย ซึ่งก็ต้องมีการพัฒนาส่งเสริมต่ อไป ในด้านวัฒนธรรมแม้จะเป็น
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ปัจจัยสาคัญที่ใช้ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ควรพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้ง
ต้องให้แต่ละชุมชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของตน
ปั จจั ยที่นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ใช้ประกอบการตั ดสิ นใจเลื อกประเทศไทยเป็นจุ ดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยว 5 อันดับแรกยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว
อาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก ความเป็นมิตรของผู้คน และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยปัจจัยลาดับ
รองลงมา ได้แก่ ราคา/การส่งเสริมการขาย กิจกรรมผจญภัย และการใช้ชีวิตยามค่าคืน สาหรับปัจจัย
อื่นๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เช่น บริการทางการแพทย์ แรงจูงใจจากภาพยนตร์ การมาเพื่อเข้าร่วม
ประชุม/สั มมนา/ร่ วมงานแสดงสิ นค้า เป็นต้น ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องจะต้ องกากับดู แลปั จจั ย
5 อันดับแรกดังกล่าวให้มีสภาพที่ดี มีมาตรฐาน เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จะได้กลับมาเยือนประเทศไทยอีก
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แผนภูมิที่ 3.1-3 ปัจจัยที่ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทยมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ระหว่างปี 2558-2560

ปัจจัยสาคัญสาหรับประกอบการตัดสินใจเลือกประเทศไทย
2558

2559

2560
79.6%

75.6%

สถานที่ท่องเที่ยว

66.8%

67.6%

อาหาร

32.7%

วัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมผจญภัย
การใช้ชีวิตยามค่าคืน

35.4%

36.0%

32.0%

31.7%

28.4%

30.5%

34.2%

27.0%

29.6%

31.5%

28.6%

ภาพลักษณ์ของประเทศ

24.1%

18.8%

18.2%

ความปลอดภัย

42.2%

32.5%

42.4%

ราคา/การส่งเสริมการขาย

49.6%

49.8%

49.4%

ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ

64.5%

52.0%

54.9%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

80.4%

15.9%

9.9%

10.6%

15.2%

ร่วมงานกิจกรรมทางการตลาด(Event)

11.6%

8.6%

12.3%

การเล่นกีฬา

12.7%

9.4%

11.8%

การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

การโฆษณาประชาสัมพันธ์

7.3%

4.1%

4.1%

บริการทางการแพทย์

5.9%

5.3%

3.5%

แรงจูงใจจากภาพยนตร์

5.5%

1.9%

2.2%

1.5%

1.4%

การมาเพื่อเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/
ร่วมงานแสดงสินค้า

1.3%

21.8%

7.1%

อื่นๆ

0.0%

68.0%
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2.4 สื่อที่ใช้หาข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
2.4.1 สื่อที่ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนการเดินทางมาประเทศไทย
สื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในช่ ว งก่ อ นมาประเทศไทยนั้ น มี ห ลากหลาย แต่ มี 2 สื่ อ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ได้ แ ก่ เว็ บ ไซต์
ด้านการท่องเที่ยวและสื่อบุคคล คือ การบอกเล่า/การแนะนาของเพื่อน/ญาติ (ร้อยละ 59.1 และ
52.2 ตามลาดับ) (แผนภูมิที่ 3.1-4) โดยสื่อเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวนั้น มีแนวโน้มทรงตัวจากปี
2557 อยู่ที่ร้อยละ 40.4 เป็น ร้อยละ 57.8 ร้อยละ 60.4 และร้อยละ 59.1 ในปี 2558 ปี 2559 และ
ปี 2560 ตามลาดับ อันเป็นผลจากการพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตและความก้าวหน้าของการสื่อสารผ่าน
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น IPAD และ Smart Phone เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ
เอกชนให้ความสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และบริการต่างๆ รวมทั้งสามารถซื้อ
สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นทางอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยสื่ อ ประเภทนี้ จ ะยั ง คงมี ค วามส าคั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความนิยมของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ดังนั้นหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนจาเป็นต้องพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารและซื้อขายสินค้าและบริ การ
ด้านการท่องเที่ยวผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพและดึงดูด โดยให้มีหลากหลายภาษา ทั้งนี้
ภาครั ฐ ควรมีมาตรการกระตุ้ น ให้ ภ าคเอกชนพัฒ นาบริ การทางอิ นเทอร์ เน็ ต เช่น ให้ ส ามารถน า
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทางอินเทอร์เน็ตหักภาษีได้ 2 เท่า เป็นต้น สาหรับสื่อบุคคลที่มีการบอก
ต่อนั้นถือว่าเป็นสื่ อที่ประหยัดที่สุด ไม่ต้องลงทุนใดๆ อย่างไรก็ตาม การบอกต่อของนักท่องเที่ยว
จะต้ อ งเกิ ด จากความประทั บ ใจในบริ ก ารที่ ไ ด้ รั บ จึ ง มี ก ารแนะน าต่ อ ให้ เ พื่ อ น ญาติ และคนรู้ จั ก
มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย โดยมี ก ารบอกต่ อ กั น เป็ น ทอดๆ ในทางกลั บ กั น หากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ไม่ประทับใจหรือไม่พึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยว ก็จะบอกต่อในด้านลบ ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
ที่ได้ยิน แต่ไม่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวในประเทศไทย อาจไม่มาประเทศไทย ดังนั้น หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องจึงจาเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้บริการอย่างมีคุ ณภาพเพื่อ
สร้างความประทับใจ ไม่ควรคิดว่านักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาแล้วอีกนานจึงจะกลับมาอีกหรือ
อาจไม่กลับมาอีกเลย จึงต้องแสวงหาประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดและส่งผลกระทบ
ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในระยะยาว นอกจากนี้ ค วรพั ฒ นาช่ อ งทางที่ ส ะดวก เช่ น Application
ทางโทรศัพท์เคลื่ อนที่ เพื่อ ให้ นั กท่ องเที่ยวร้องเรียนกรณีเกิดความไม่พึงพอใจ และมีช่องทางให้
นักท่องเที่ยวที่ประทับใจแสดงออก โดยการให้นักท่องเที่ยวที่ประทับใจส่งประเด็นความประทับใจเพื่อ
ชิงรางวัล และให้มีการ Link ไปยังเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น รวมทั้งการมีข้อมูลเผยแพร่
เกีย่ วกับอุปกรณ์อานวยความสะดวก การจัดสถานที่ และการเตรียมบุคลากรไว้ต้อนรับ สาหรับผู้พิการ
หรื อ ผู้ สู ง อายุ ก็ จ ะมี ส่ ว นส่ ง เสริ ม ให้ ค นกลุ่ ม นี้ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยพร้ อ มกั บ ผู้ ดู แ ล
และผู้ติดตามด้วย
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แผนภูมิที่ 3.1-4 ประเภทสื่อที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทราบข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
ในประเทศไทยก่อนเดินทางมาประเทศไทย ระหว่างปี 2558-2560

สื่อที่ทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของไทยก่อนมาประเทศไทย
2560

2559

2558
เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว

57.8%

การบอกเล่า/แนะนาของเพื่อน/
ญาติ

57.4%

59.1%

60.4%

52.2%

54.0%

บริษัทนาเที่ยว

15.5%

17.8%

20.7%

สื่อสังคมออนไลน์

15.3%

18.1%

19.4%

สื่อต่างๆ (สิ่งพิมพ์โทรทัศน์ วิทยุ)
อื่นๆ เช่น มัคคุเทศก์ เป็นต้น

0.0%

13.3%

11.6%

12.7%

3.8%

3.9%
68.0%

0.0%

4.5%
68.0%

0.0%

68.0%

2.4.2 สื่อที่ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
สื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในระหว่างเดิน ทางท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้น มีหลากหลาย แต่ที่สาคัญที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์
ด้านการท่องเที่ยว และสื่อบุคคล ได้แก่ การบอกเล่า/การแนะนาของเพื่อน/ญาติ (ร้อยละ 60.0
และ 41.0 ตามลาดับ) ซึ่งตรงกับสื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว
ก่อนมาประเทศไทย โดยเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวมีแนวโน้ม ทรงตัวจากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 39.0
เป็น ร้อยละ 58.7 ร้อยละ 60.6 และร้อยละ 60.0 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ
นอกจากนี้ยังพบว่าสื่ออื่นๆ ที่นักท่องเที่ยวใช้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ บริษัทนาเที่ยว/เคาเตอร์
ทั ว ร์ สิ่ ง พิ ม พ์ และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ น ต้ น (แผนภู มิ ที่ 3.1-5) โดยที่ ก ารให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ด้านการท่อ งเที่ ย วจะสามารถช่ ว ยให้ นั ก ท่ อ งเที่ย วเพิ่ ม คุณ ค่ า การท่ อ งเที่ ยว และมีการใช้ บ ริ ก าร
ด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น และการรับรู้ข้อมูลที่มากขึ้นยังสามารถช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยอีก เช่น การรับรู้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เป็นต้น ก็ทาให้เกิดความสนใจกลับมา
ท่องเที่ยวอีก รวมทั้งการแนะนาบอกต่อ ดั งนั้นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว
และผู้ประกอบการภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวจึงควรให้ความสาคัญกับ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อประโยชน์การท่องเที่ยวครั้งต่อไป และหา
ช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวเหล่านี้ภายหลังการเดินทางกลับประเทศแล้ว เช่น การส่ง E-Mail
แจ้งข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้กลับมาท่องเที่ยวอีก เป็นต้น
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แผนภู มิ ที่ 3.1-5 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
ในประเทศไทยระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ระหว่างปี 2558-2560

สื่อที่ทาให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

60.6%

58.7%

เว็บไซด์ด้านการท่องเที่ยว

60.0%

65.1%

44.8%

แนะนาของญาติ/เพื่อน
การบอกเล่าของผู้แนะนา

2560

2559

2558

41.0%

0.0%

0.0%

19.1%

บริษัทนาเที่ยว / เคาเตอร์ทัวร์

18.3%

16.0%

18.9%

สื่อสังคมออนไลน์

16.2%

14.7%

18.5%

สิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ
โปสเตอร์

16.8%

10.5%

10.1%

ป้ายประชาสัมพันธ์

5.9%

6.5%

โทรทัศน์

3.8%

4.1%

3.2%

วิทยุ

1.0%

0.6%

0.5%

อื่นๆ

3.0%

2.9%

2.6%

0.0%

68.0%

0.0%

6.6%

68.0%

0.0%

68.0%

2.4.3 การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ในการเดินทางท่องเที่ยว
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ทั้ ง หมดมี ก ารใช้ แ อปพลิ เ คชั น ต่ า งๆ ในการเดิ น ทาง
ท่ อ งเที่ ย วประเทศไทย โดยเป็ น การค้ น หาสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการเดิ น ทางมากที่ สุ ด
โดยค้นหาจาก https://www.google.com มากที่สุด (ร้อยละ 42.1) เช่น Map Translate Earth
Scholar เป็นต้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีการใช้แอปพลิเคชัน ในการจองโรงแรม/ที่พัก
ร้อยละ 32.5 เช่น Agoda Booking.com Hostelworld Expedia Hotels.com Hotelclub Venere
Priceline Yonderbound Direct With Hotel Kayak Trivago Hotel Combined เป็นต้น การใช้
แอปพลิ เ คชั น เกี่ ย วกั บ การขนส่ ง ผู้ โ ดยสาร ร้ อ ยละ 17.0 เช่ น Sky scanner Tripadvisor
Lonelyplanet Viotualtourist Thailandee เป็นต้น ส าหรับการให้ บริการข้อมูล พื้นฐานมีการใช้
ไม่มากนัก ได้แก่ เว็ปไซต์ของ ททท. (ร้อยละ 8.4) เว็บไซต์อัตราแลกเปลี่ยน (ร้อยละ 6.5) เว็บไซต์
สภาพอากาศ (ร้ อยละ 6.3) และตารวจท่องเที่ยว (ร้อยละ 5.4) ทั้งนี้ แอปพลิ เคชั นดึงดูดใน เช่น
สถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว สถานการณ์ กิ จ กรรม เป็ น ต้ น มี ก ารใช้ ถึ ง ร้ อ ยละ 14.0 เช่ น Tripadvisor
Foursquare Wifi Map Pro เป็นต้น (แผนภูมิที่ 3.1-6)
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แผนภูมิที่ 3.1-6 การใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว
ประเทศไทย ระหว่างปี 2559-2560

การใช้แอปพลิเคชัน (Application) หาข้อมูลข่าวสารในการท่องเที่ยว
2559

2560

Google

85.9%

เกี่ยวกับการจองโรงแรม

84.8%

42.1%
32.5%
23.6%

47.4%

Chat
เกี่ยวกับบริการขนส่งโดยสาร

44.4%

แอปฯ ดึงดูดใจ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว
สถานการณ์ กิจกรรม

46.7%

17.0%
14.0%
8.4%

31.5%

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อัตราแลกเปลี่ยน

26.8%

6.5%

สภาพอากาศ

25.3%

6.3%
5.4%

19.3%

ตารวจท่องเที่ยว

1.9%

2.2%

อื่นๆ
0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

3.การเดินทางมาประเทศไทย
3.1 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ทางอากาศ
ทางบก และทางน้า โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.3) เดินทางมาประเทศไทย
ทางอากาศ ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งจากปี ที่ ผ่ า นมา (แผนภู มิ ที่ 3.1-7) เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ส นามบิ น
นานาชาติอยู่ในทุกภูมิภาคและสนามบินเหล่านี้ มีเส้นทางการบินเชื่อมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะไกลจ านวนมาก ประกอบกั บ มี ส ายการบิ น Low Cost จ านวนมาก
ทั้งของประเทศไทย และต่างประเทศ ทาให้การเดินทางโดยเครื่องบิน สะดวก รวดเร็ว และประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ส่งผลให้ความต้องการในการเดินทางโดยทางอากาศมีแนวโน้มขยายตัว
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก และแม้ ใ นปั จ จุ บั น สนามบิ น นานาชาติ ห ลั ก ๆ ในประเทศไทยยั ง ไม่ ส ามารถ
อานวยความสะดวกแก่นั กท่องเที่ย วได้เท่าที่ควรโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวและเมื่อพิจารณา
จากข้ อมู ลจ านวนนั กท่ องเที่ ยวในอนาคต ซึ่ ง กรมการท่ อ งเที่ ย วคาดว่ า จะมี จ านวน 67.1 ล้ า นคน
ในปี 2560 ก็ยิ่งจะทาให้สนามบินนานาชาติที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยว
ที่จะเพิ่มขึ้น ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จึงควรเร่งรัดการขยายสนามบินนานาชาติหลักๆ
ในปัจจุบันให้สามารถรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นให้ แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมถึงการพัฒนา
สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในภูมิภาคให้เป็นสนามบินนานาชาติที่ทันสมัย เช่น สนามบินอู่ตะเภา
สนามบินนานาชาติจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น เพื่อกระจายจานวนนักท่องเที่ยวไปยังภูมิภ าคต่า งๆ
ให้มากขึ้น รวมทั้งการเชื่อมต่อระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ด้วยรถไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวการเดินทางทาง
อากาศและกระจายความเสี่ยงในการเดินทางทางอากาศให้ไม่ต้องพึ่งพาสนามบินหลักสนามบินใด
สนามบินหนึ่งเท่านั้น
สาหรับในด้านการเดินทางทางบกนั้น แม้จากการสารวจพบว่ามีนักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 5.0
เท่านั้นที่เดินทางมาประเทศไทยโดยทางบก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
จีน มาเลเซีย กัมพูชา และลาว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเส้นทางการคมนาคมทางบกในภูมิภาคอินโดจีน
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการสร้างเส้นทางถนนใหม่ๆ การปรับปรุงขยายถนน รวมทั้ง
การสร้างรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ดังนั้นในอนาคตการเดินทางทางบกจะทวีความสาคัญมากยิ่งขึ้น
และเป็ น ช่ อ งทางที่ ป ระเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย อื่ น ๆ เช่ น จี น เวี ย ดนาม เป็ น ต้ น เดิ น ทางเข้ า มา
ในประเทศไทยนั้ น จึ ง จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว การเดิ น ทาง
ของนักท่องเที่ยวโดยทางรถยนต์และรถไฟ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทย โดยเฉพาะในด้าน
การท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวบางส่วนนิยมเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศพร้อมกัน เนื่องจากความสะดวก
ในการเดินทางระหว่างประเทศ และต้องการหาประสบการณ์ที่หลากหลายในการเดินทางคราวเดียว
อย่างไรก็ตามจากการสารวจพบว่านั กท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยส่วนใหญ่ (ร้อยละ 87.1)
เดินทางมาประเทศไทยเพียงประเทศเดียว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 77.0
เป็น ร้อยละ 78.1 ร้อยละ 84.8 และ ร้อยละ 87.1 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ แสดง
ถึงประเทศไทยเป็นเป้าหมายหลักในการเดินทาง โดยมีประมาณ 1 ใน 8 (ร้อยละ12.9 ) ที่เดินทาง
ไปหลายประเทศในคราวเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม ลาว
กัมพูชา และญี่ปุ่น โดยกลุ่มที่ไปประเทศอื่นก่อนมาประเทศไทยมีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มที่มาประเทศไทย
ก่อนแล้วเดินทางไปประเทศอื่นต่อ (ร้อยละ 63.0 ต่อร้อยละ 37.0 ตามลาดับ) (แผนภูมิที่ 3.1-8)
ดังนั้นผู้ประกอบการภาคเอกชนจึงควรสร้างเครือข่ายการส่งต่อนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐควรส่งเสริมให้บริษัทนาเที่ยวไทยขยายการลงทุนในประเทศเพื่อ นบ้านเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบในการให้บริการแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศในคราว
เดียวกัน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการภาคเอกชนควรร่วมมือการพัฒนาสินค้า
และบริ การด้ านการท่ องเที่ ยวให้ สอดคล้ องกั บความต้ องการของนั กท่ องเที่ ยวกลุ่ มนี้ เพื่ อ กระตุ้ นให้
นักท่องเที่ยวพักในประเทศไทยนานขึ้นและใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้น
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-7 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และจานวน
ประเทศที่ท่องเที่ยว ระหว่างปี 2558-2560
รูปแบบการเดินทาง
2558

88.2%

88.2%

ทางอากาศ

0.8%

ทางทะเล
0.0%

94.3%
5.0%

11.4%

11.0%

ทางบก

2560

2559

0.7%

0.4%
68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

การเดินทางไปประเทศอื่น

78.1%
มาประเทศไทยประเทศเดียว

84.8%
87.1%
21.9%

ไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย

15.2%

กลุ่มที่ไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทย

12.9%

ประเทศที่เดินทางไปก่อนที่จะมาประเทศไทย

ประเทศที่เดินทางไปหลังจากเดินทางมาประเทศไทย

ปี 2558

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

ปี 2559

60.8% วันพักเฉลี่ย
33.1 วัน
60.7% วันพักเฉลี่ย
17.6 วัน
63.0% วันพักเฉลี่ย
15.2 วัน
39.2%
วันพัก
เฉลี่ย 19.7 วัน
39.3%
วันพัก
เฉลี่ย 15.6 วัน
37.0%
วันพัก
เฉลี่ย 17.6 วัน
ปี 2560
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-7 รูปแบบการเดินทางมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และจานวน
ประเทศที่ท่องเที่ยว ระหว่างปี 2558-2560 (ต่อ)

กลุ่มที่มาประเทศไทยก่อน แล้วเดินทาง
กลุ่มที่ไปประเทศอื่นก่อนมาประเทศไทย
ไปประเทศอื่นต่อ

การเดินทางไปประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศไทยปี 2560
โดยรวม
เอเชีย
โอเชียเนีย
ยุโรป
อเมริกา
ตะวันออกกลาง
อัฟริกา
โดยรวม
เอเชีย
โอเชียเนีย
ยุโรป
อเมริกา
ตะวันออกกลาง
อัฟริกา

63.0%
48.9%
6.1%
3.8%
2.4%
1.5%
0.2%

วันพักเฉลี่ยโดยรวม 15.17 วัน

37.0%
31.7%
2.8%
1.2%
0.9%
0.3%
0.1%

วันพักเฉลี่ยโดยรวม 17.62 วัน

3.2 ลักษณะการจัดการเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 64.3 นิยมจัดการเดินทางด้วยตนเอง โดยกลุ่มที่กลับมา
เที่ยวใหม่จะมีสัดส่วนจัดการเดินทางด้วยตนเองสูงกว่ากลุ่มที่มาครั้งแรก
ลักษณะการจัดการเดินทางมาประเทศไทยในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
การจัดการเดินทางด้วยตนเอง การจัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบางส่วนจากบริษัทนาเที่ยว
ในประเทศ และจัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64.3)
นิยมจัดการเดินทางด้วยตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่จะมีสัดส่วนจัดการเดินทางด้วยตนเอง
สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ ม าครั้ ง แรก (ร้ อ ยละ 72.5 ต่ อ ร้ อ ยละ 58.7) เนื่ อ งจากมี ค วามคุ้ น เคยและมั่ น ใจ
ในการเดินทางด้วยตนเองมากขึ้นการที่สัดส่วนกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองสูงนั้น เนื่องจากสามารถ
เลือกซื้อบริการได้ตามความต้องการในราคาประหยัดกว่าการจัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว อีกทั้ง
การจองตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก การจองสถานที่ท่องเที่ยว และการค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
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
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นั กท่องเที่ย วชาวต่างชาติในช่วง 3 ปีที่ผ่ านมานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ยังนิยม
จัดการเดินทางด้วยตนเอง แต่มีแนวโน้มลดลงจากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 71.7 ร้อยละ 72.4 และร้อยละ
64.3 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มา
ประเทศไทยครั้งแรกจึงเดินมากับบริ ษัทนาเที่ยว ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 16.5
ร้ อ ยละ 23.1 และร้ อ ยละ 23.1 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดั บ โดยส่ ว นใหญ่
เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ยังไม่มีประสบการณ์มาประเทศไทยมาก่อนจึงต้องอาศัยมากับบริษัทนา
เที่ยว
ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่จัดการเดินทางด้วยตนเองส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.7) จะซื้อบริการต่างๆ
ผ่านออนไลน์ โดยมีแนวโน้มทรงตัวจากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 89.5 ร้อยละ 95.1 และร้อยละ 93.7
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ โดยเป็นการจองสถานที่พักแรมมากที่สุด รองลงมา
เป็นการจองตั๋วเครื่องบินทั้งระหว่างประเทศและในประเทศไทย ดังนั้นผู้ประกอบการของไทยในด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องทาระบบออนไลน์ให้ส ามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน มีข้อมูล
เปรียบเทียบต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกซื้อบริ การ
(แผนภูมิที่ 3.1-8)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-8 การจัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามลักษณะการจัดการ
เดินทางระหว่าง ปี 2558-2560

ลักษณะการจัดการเดินทางมาประเทศไทย
2558

72.4%

71.7%

จัดการเดินทางด้วยตนเอง

การจัดการเดินทางผ่าน
บริษัทนาเที่ยว

64.3%

23.1%

20.4%

23.1%

จัดการเดินทางด้วยตนเอง/
และใช้บริการบริษัทนา
เที่ยวในประเทศ

2560

2559

12.5%

7.2%

5.2%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

มาครั้งแรก มาหลายครั้ง

รวม

ลักษณะการจัดการเดินทางปี 2560

12.5%

72.5%

13.8%
13.7%

(Revisit)

(First visit)

64.3%

23.1%

11.7%

29.6%

58.7%

0.0%
40.0%
จัดการเดินทางด้วยตนเอง
การจัดการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ยว
จัดการเดินทางด้วยตนเอง/และใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560
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แผนภูมิที่ 3.1-8 การจัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จาแนกตามลักษณะการจัดการ
เดินทางระหว่าง ปี 2558-2560 (ต่อ)

3.3 จานวน/ประเภทผู้ร่วมเดินทาง
นักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติ ทั้ งที่จั ดการเดินทางด้ วยตนเองและจัดการเดินทางผ่ านบริ ษั ท
นาเที่ยว นิย มเดิน ทางเป็น กลุ่ม เล็ก ๆ เฉลี่ย มีผู้ร ่ว มเดิน ทาง 5.12 คน และมีแ นวโน้ม เพิ่มขึ้น
โดยสัดส่วนกลุ่มที่เดินทาง 2-5 คน มีมากที่สุด (ร้อยละ 71.5) นอกจากนี้พบว่ามีผู้ที่เดินทางคนเดียว
ร้อยละ 12.8 และมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ผู้ร่วมเดินทางส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.5) เป็นครอบครัว/ญาติ/
เพื่อน (แผนภูมิที่ 3.1-9) ผลการสารวจดังกล่าวเป็นประโยชน์สาหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ในการขายบริการในรูป แบบเป็ นกลุ่ม เช่น บริการสาหรับนักท่องเที่ยว 2 คน หรือบริการส าหรับ
นักท่องเที่ยว 3 คน อาจแตกต่างกัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการ เป็นต้น

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-20

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-9 จานวนและประเภทผู้ร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ระหว่างปี 2558-2560

ประเภทผู้ร่วมเดินทาง

จานวนผู้ร่วมเดินทาง

ผู้ร่วมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
1 คน

17.4%

13.2%
71.1%

2-5 คน

12.8%
70.7%

71.5%

6-10 คน

8.3%

10.0%

8.2%

มากกว่า 10 คน

3.2%

6.1%

7.5%

73.2%

ครอบครัว/ญาติ/เพื่อน
มาคนเดียว

17.4%

77.5%
13.2%

12.9%
9.8%

ผู้ร่วมงาน/บริษัท

3.0%

7.3%

อื่นๆ

6.4%

2.0%

ปี 2558
จานวนคนเฉลี่ย 3.68 คน
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75.5%

ปี 2559
จานวนคนเฉลี่ย 4.58 คน

1.8%
ปี 2560
จานวนคนเฉลี่ย 5.12 คน
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4.พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
4.1 การเคยมาประเทศไทย/วันพักเฉลี่ย/ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
4.1.1 การเคยมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มที่มาครั้งแรก (First Visit) มีสัดส่วนมากกว่า กลุ่ม
ที่กลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit) (ร้อยละ 59.0 ต่อ ร้อยละ 41.0) โดยกลุ่มทีก่ ลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit)
เริ่มมีแนวโน้มชะลอลงจากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 41.7 ร้อยละ 42.4 ร้อยละ 58.0 และร้อยละ 41.0
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ ผลการสารวจดังกล่าวสามารถสะท้อนให้เห็นว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวมยัง ไม่สามารถสร้างความประทับใจ
แก่นักท่องเที่ยวได้ รวมทั้งการมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ยังไม่สามารถกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว
กลับมาประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยไปท่องเที่ยวมาก่อน นอกจากนี้ภาวะ
เศรษฐกิ จ โลกที่ ช ะลอตั ว ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากยุ โ รปชะลอการท่ อ งเที่ ย วลง ดั ง นั้ น หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรต้องหาแนวทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยวใหม่ เช่น การให้สิทธิพิเศษ
ต่างๆ สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยหลายครั้งในการอานวยความสะดวกด้านการตรวจคนเข้า
เมือง เป็นต้น (แผนภูมิที่ 3.1-10)
แผนภูมิที่ 3.1-10 การเคยมาประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี 2558-2559

การมาประเทศไทย
59.0%
58.0%

42.0%
100.0%

57.6%

41.0%

42.4%

50.0%
0.0%
มาครั้งแรก

ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558

กลับมาเที่ยวใหม่

4.1.2 วันพักเฉลี่ย
วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในภาพรวมในปี 2560 มีวันพักเฉลี่ย
11.15 วั น และมีแนวโน้ มลดลงจากปี 2557 อยู่ที่ 14.87 วัน 12.40 วัน 12.18 วัน และ 11.15
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงประกอบกับ
การเดินทางที่สะดวกขึ้น นอกจากนี้พบว่ากลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ มีจานวนวันพักเฉลี่ยครั้งนี้น้อยกว่า
ครั้งล่าสุดเล็กน้อย (วันพักเฉลี่ย 11.06 วันต่อ 11.89 วัน ตามลาดับ) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยว
มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยส่งผลให้พัก ไม่น้อยลงมากนักกว่าครั้งที่ผ่านมา ดังนั้น
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและผู้ ป ระกอบการภาคเอกชนด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
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ควรประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งควรพัฒนา
ช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ (แผนภูมิที่ 3.1-11)
แผนภูมิที่ 3.1-11 วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปี 2558-2559

วันพักเฉลี่ยปี 2558-2560
2558

29.0%

1-5 วัน

34.7%

34.5%

6-10 วัน

0.0%

40.3%

11.2%

21.4%

มากกว่า 15 วัน

30.7%

35.7%

15.1%

11-15 วัน

2560

2559

13.3%

18.4%

68.0%

วันพักเฉลี่ย 12.40 วัน

0.0%

15.7%
68.0%

วันพักเฉลี่ย 12.18 วัน

0.0%

68.0%

วันพักเฉลี่ย 11.15 วัน

4.1.3 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อทริปในปี 2560 อยู่ที่ 30,116.60 บาท/คน สูงขึ้นจากปี
2559 อยู่ ที่ 26,316.06 บาท/คน ในขณะที่ ปี 2558 และปี 2557 อยู่ ที่ 34,604.90 บาท/คน
และ 46,881.03 บาท/คน ตามลาดับ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น (แผนภูมิที่ 3.1-12)
แผนภูมิที่ 3.1-12 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างปี 2557-2560

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี
2557
46,881.03 บาท/
คน/ทริป
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ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี
2558
34,604.90
บาท/คน/ทริป

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี
2559
26,316.06 บาท/
คน/ทริป

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี
2560
30,116.60 บาท/
คน/ทริป
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4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยเข้าร่ วมกิจกรรมที่หลากหลาย
โดยนักท่องเที่ยวแต่ละคนเข้าร่วมหลายกิจกรรม โดยกิจกรรมหลัก 3 ประเภทแรกที่เข้าร่วม ได้แก่
การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก และการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
(ร้ อยละ 89.4, 74.2 และ 71.6 ตามล าดั บ ) ส าหรั บกิ จกรรมที่ นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ เข้ าร่ ว ม
และมีความสาคัญรองลงมา ได้แก่ การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การใช้บริการ สปาและนวดแผนไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการใช้ชีวิตยามค่าคืน
ในช่วงปี 2559-2560 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นใน หลายกิจกรรม
เช่น การรับประทานอาหารไทย โดยในปี 2559 อยู่ที่ ร้อยละ 87.6 เพิ่มเป็น ร้อยละ 89.4 ในปี 2560
เนื่ องจากอาหารไทยกาลั งเป็ นที่นิ ยมของชาวต่างชาติมากขึ้น ซึ่งส านักข่าว CNN ได้รายงานข่าวว่า
กรุ งเทพมหานครได้รั บการจั ดอั นดั บเป็ นเมื องที่ มี อาหารริ มทางดี ที่สุ ดในโลกจาก 23 เมืองทั่ วโลก
และการซื้อสิ นค้ าและของที่ระลึ ก ร้ อยละ 51.6 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 74.2 ในปี 2560
แสดงให้เห็ นว่านั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติเริ่มสนใจซื้อสิ นค้าไทยเพิ่มมากขึ้น การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาดในปี 2559 อยู่ที่ 55.3 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 71.6 ในปี 2560 เนื่องจากประเทศไทยได้มีการ
ดูแลด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางทะเลมากขึ้น หลั งจากในช่วงที่ผ่ านมาได้เกิดอุบัติเหตุ
กับนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวทางทะเลหลายครั้ง มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจานวนมาก การท่องเที่ ยว
ทางประวัติศาสตร์ ในปี 2559 อยู่ ที่ ร้ อยละ 51.6 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 61.2 ในปี 2560 เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวเริ่มสนใจประวัติศาสตร์ของไทยมากขึ้น การใช้บริการสปาและนวดแผนไทยจากร้อยละ
43.8 ในปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 52.4 ในปี 2560 เนื่องจากการบริการสปาและนวดแผนไทยเป็นที่
นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นต้น ในขณะที่การเข้ารักษาทางการแพทย์ลดลงจากร้อยละ
2.8 ในปี 2559 เป็น ร้อยละ 2.4 ในปี 2560 เนื่องจากประเทศในตะวันออกกลางลดสวัสดิการในการ
รักษาพยาบาลลง(แผนภูมิที่ 3.1-13)
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แผนภูมิที่ 3.1-13 การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติระหว่างปี 2558-2560

การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
การรับประทานอาหารไทย

75.2%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

74.2%
68.4%
71.1%

55.3%

การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด

ปี 2558

52.4%
43.8%
45.7%

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

39.2%
32.3%

การใช้ชีวิตยามค่าคืน

38.9%
29.4%

39.4%

39.7%

กิจกรรมผจญภัย

26.4%
20.8%

การดาน้า

24.8%
16.2%

31.9%

20.5%

16.6%
14.3%

การเรียนรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น

22.6%

การใช้บริการสวนสนุก/สถานบันเทิง

6.5%
5.1%

งานเทศกาลประเพณีระดับชาติ/ท้องถิ่น

6.0%
4.7%

การเล่นกีฬา

4.6%
3.6%

การชมมวยไทย

4.4%
4.0%

การเรียนทาอาหารไทย

3.8%
3.5%

การเล่นกอล์ฟ

2.8%
1.6%

การเข้ารักษาทางการแพทย์

2.4%
2.8%

อื่นๆ

1.1%
1.7%

8.6%
9.6%

6.3%
9.3%

5.0%

2.4%

6.9%

2.1%

0.0%
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

75.5%

47.3%

การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย

ปี 2559

71.6%

61.2%
51.6%

การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ปี 2560

89.4%
87.6%

100.0%
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5. ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
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
มีแนวโน้มดีขึ้นมาตลอด จากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 81.0 เป็น ร้อยละ 82.0 ร้อยละ 86.6 และ ร้อยละ 87.4
ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ (แผนภูมิที่ 3.1-14) ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมี
ความพึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และสูงกว่า
ความคาดหวังก่อนใช้บริการ (ร้อยละ 87.4 ต่อ ร้อยละ 83.2) และจาก 19 ประเภทบริการด้านการ
ท่องเที่ยวที่ประเมิน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมากถึง 14
ประเด็น เช่น บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 88.1) เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึง มีความหลากหลาย
มีความสะอาดสวยงามภายในสถานบริการและมีความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ ประชาชน (ร้อยละ
87.6) เนื่ อ งจากมี ค วามเป็ น มิ ต รและ
มี คว ามซื่ อสั ต ย์ แหล่ งท่ อง เ ที่ ย ว
ด้านทะเลและชายหาด (ร้ อยละ 87.0)
เนื่ อ งจากมี ค วามสวยงาม มี ค วาม
หลากหลายมีความสะดวกในการเข้าถึง
และปลอดภัย เป็นต้น
ส าหรั บที่ เหลื อ อี ก
5 ประเภท การให้บริการมีความพึงพอใจ
อยู่ ในระดับพึ งพอใจมาก แต่มีคะแนน
ความพึ ง พอใจแตกต่ า งกั น โดยทุ ก
ประเภทบริ ก ารที่ ป ระเมิ น มี ความ
พึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ได้ตั้งความคาดหวังไว้สูงมากนัก
เมื่อได้รับบริ การแล้วเกิดความพึงพอใจ ซึ่งแม้ไม่สูงมากนักแต่ก็ยังสูงกว่าความคาดหวัง ซึ่งหมายถึง
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความประทับใจในบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยบริการ
ด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยสุด 3 อันดับจากท้าย ได้แก่ รถโดยสารสาธารณะ สนามกอล์ฟ
และห้องน้าสาธารณะ (ร้อยละ 81.9, 79.0 และ 75.9 ตามลาดับ) (แผนภูมิที่ 3.1-14) จากผลความ
พึงพอใจที่เพิ่ มขึ้นดั งกล่ าว แสดงให้ เห็ นว่า ในช่วงที่ผ่ านมาประเทศไทยได้มี การพัฒนาบริ การด้ าน
การท่ องเที่ ยวในหลายๆ ด้ าน ทั้ งด้ านโครงสร้ างพื้ นฐาน และสิ่ งอ านวยความสะดวกต่ างๆ ท าให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจอย่างมากเพิ่มขึ้นจาก 10 ประเภทบริการในปี
2559 เป็น 14 ประเภทบริการในปี 2560 เช่น มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบกเพื่อเข้าถึงแหล่ ง
ท่องเที่ยว ยกระดับระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า เป็นต้น เพื่ออานวยความสะดวกระหว่างสถานที่
ท่ องเที่ ย ว พั ฒ นาศั กยภาพของสนามบิ นต่ างๆ เพิ่ มเส้ นทางและจ านวนเที่ ยวบิ นภายในประเทศ
และระหว่างประเทศให้เชื่อมโยงเมืองท่องเที่ยวหลักกับเมืองท่องเที่ยวรอง ปรับปรุงอานวยความสะดวก
ในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ปรับปรุงป้ายบอกทางต่างๆ เช่น การเพิ่มภาษาจีน เป็นต้น เพิ่มจุด
บริการ Free Wifi ในแหล่งท่องเที่ยว มีการพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวและเครื่องแปลภาษา
มีการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดไฟส่อง
สว่างเพิ่มเติม การติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเบื้องต้น เป็นต้น เป็นการสร้างความมั่นในให้กับ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งด้านสุขอนามัยมีการปรับปรุงห้องน้าสาธารณะต่างๆ การกาจัดขยะและระบบน้าเสีย
ในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีมาตรการเข้มงวดจับกุมผู้กระทาความผิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทัวร์ ผิด
กฎหมาย มัคคุเทศก์เถื่อน ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยว รวมทั้งร้านค้าต่างๆ
ที่ขายสินค้าเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ถึงแม้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นในเกือบ
ทุกประเด็น แต่ก็ยังมีบางประเด็นที่ความพึงพอใจยังไม่ถึงระดับความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1)
โดยเฉพาะระดับพึงพอใจ 3 อันดับสุดท้าย ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมา ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนา
และปรั บปรุ งบริ การต่ างๆ ให้ ดี ขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อรั กษาระดั บความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ ยว
ชาวต่างชาติไม่ให้ลดลง
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แผนภู มิ ที่ 3.1-14 ภาพรวมความคาดหวั งและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยว ระหว่างปี 2558-2560
ภาพรวมความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมิน ปี 2560
ความพึงพอใจ

ภาพรวม

ความคาดหวัง
87.4%
83.2%
88.1%
84.2%
87.6%
83.3%
87.0%
83.7%
86.5%
83.2%
86.2%
80.5%
85.9%
83.2%
85.6%
81.9%
85.3%
81.4%
85.1%
81.7%
85.0%
83.5%
84.9%
82.1%
84.5%
80.9%
84.5%
79.7%
84.4%
81.5%
83.4%
80.0%
83.3%
80.9%
81.9%
77.9%
79.0%
78.6%
75.9%
75.8%

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ
ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมผจญภัย
มัคคุเทศก์
การใช้งาน Tourist Application
สถานที่พักแรม
ความปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บริษัทนาเที่ยว
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการสนามบิน
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
รถโดยสารสาธารณะ
สนามกอล์ฟ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%
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แผนภู มิ ที่ 3.1-14 ภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยว ระหว่างปี 2558-2560 (ต่อ)
2560
2559
2558

เปรียบเทียบภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในแต่ละประเด็น
ปี 2558 ถึง 2560
พึงพอใจมาก

87.4%
86.6%
82.0%
88.1%
88.4%
81.2%
87.6%
86.2%
84.6%
87.0%
86.2%
83.2%
86.5%
85.8%
80.0%
86.2%
84.6%
76.2%
85.9%
87.4%
70.6%
85.6%
85.0%

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ
ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมผจญภัย

มัคคุเทศก์
การใช้งานแอปพลิเคชันสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว

พึงพอใจอย่างมาก

0.0%

85.3%
84.4%
82.6%
85.1%
83.6%
79.2%
85.0%
84.6%
75.2%
84.9%
84.8%
78.8%
84.5%
83.4%
81.6%
84.5%
83.0%
82.0%
84.4%
83.6%
82.0%
83.4%
81.4%
77.4%
83.3%
81.4%
72.1%
81.9%
80.2%
78.2%
79.0%
81.0%
79.2%
75.9%
74.6%
72.4%

สถานที่พักแรม
ความปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บริษัทนาเที่ยว
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการสนามบิน
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
บริการตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
รถโดยสารสาธารณะ
สนามกอล์ฟ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

42.0%

84.0%

126.0%

หมายเหตุ : ปี 2559 มีการประเมินแอปพลิเคชันสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มเติม

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-29

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5.1.2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่มาครั้งแรก (First Visit) และกลุ่มที่กลับมา
เที่ยวใหม่ (Revisit) มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนนความพึงพอใจพบว่า กลุ่มที่มาครั้งแรกมีความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่ากลุ่มที่ กลับมาเที่ยวใหม่
(Revisit) (ร้ อ ยละ 87.9 ต่ อ ร้ อ ยละ 86.6) โดยทั้ ง 2 กลุ่ ม มี ค วามพึ ง พอใจสู ง กว่า ความคาดหวัง
(แผนภูมิที่ 3.1-15) แสดงให้เห็นว่าโดยรวมยังมีความประทับใจ เนื่องจากทั้ง 2 กลุ่มไม่ได้มีความ
คาดหวังต่อคุณภาพการบริการที่สูงมากนัก เมื่อพิจารณาเป็นรายประเภทบริการพบว่าความพึงพอใจ
ของกลุ่มที่มาครั้งแรกต่อแต่ละประเภทบริการสูงกว่า กลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่ง
บ่ ง ชี้ 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
ด้านการท่องเที่ยวให้ดีขึ้ น เพื่อให้สามารถดึงดูดให้ กลุ่มที่กลั บมาเที่ยวใหม่ กลับมาท่องเที่ยวอีก ใน
อนาคต นอกจากนี้จากการพิจารณาคะแนนความพึงพอใจของแต่ละประเภทบริการของทั้ง 2 กลุ่ม
พบว่า ยังมีคะแนนความพึงพอใจไม่สูงมากนัก จาเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาบริการต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (แผนภูมิที่ 3.1-15)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-30

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-15 ภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มที่มาครั้งแรก
ภาพรวมความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
ความพึงพอใจ

First visit

ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

87.9%
84.6%

บริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น

88.5%
83.8%

ประชาชน

88.2%
83.4%

แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด

87.9%
85.7%

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

87.5%
85.1%

กิจกรรมผจญภัย

86.8%
77.3%

มัคคุเทศก์

86.6%
84.0%

การใช้งานแอปพลิเคชันสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว

86.3%
83.4%

ความปลอดภัย

86.2%
82.6%

สถานที่พักแรม

86.2%
81.9%

บริษัทนาเที่ยว

85.8%
83.8%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

85.6%
83.9%

การบริการสนามบิน เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น

85.3%
82.0%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

85.1%
83.0%

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

85.0%
81.8%

บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง

84.7%
81.4%

ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว

84.4%
81.4%

สนามกอล์ฟ

77.9%

ห้องน้าสาธารณะ

77.0%
76.6%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจ
อย่างมาก

82.0%
78.9%

รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถไฟ

0.0%

พึงพอใจอย่างมาก

93.8%

พึงพอใจ
มาก

68.0%

หน้าที่ 3-31

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-15 ภาพรวมความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ (ต่อ)
ภาพรวมความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
ความพึงพอใจ

Revisit

ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

86.6%
81.9%

บริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น

87.5%
84.6%

ประชาชน

86.9%
83.2%

แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด

85.6%
81.8%

กิจกรรมผจญภัย

85.2%
83.3%

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

84.7%
80.9%

มัคคุเทศก์

84.7%
82.4%

การใช้งานแอปพลิเคชันสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว

84.6%
80.6%

สถานที่พักแรม

84.1%
81.0%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

84.0%
83.0%

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

83.7%
80.1%

ความปลอดภัย

83.5%
80.8%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

83.4%
80.2%

บริษัทนาเที่ยว

83.3%
80.2%

การบริการสนามบิน เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น

83.2%
77.6%

รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถไฟ

81.7%
77.0%

ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว

81.7%
80.4%

บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง

81.7%
78.7%

สนามกอล์ฟ

80.0%
69.6%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

74.5%
75.1%

ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

พึงพอใจอย่างมาก

68.0%

หน้าที่ 3-32

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

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 กลุ่มพบว่า
กลุ่ มที่ จั ดการเดิ นทางผ่ านบริ ษั ทน าเที่ ยวมี ความพึ งพอใจสู งกว่ ากลุ่ มที่ จั ดการเดิ นทางด้ วยตนเอง
และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ ค่อนข้างมาก (ร้อยละ 88.6
ต่อร้ อยละ 87.1 ต่อ ร้ อยละ 86.4 ตามล าดับ) โดยทั้ง 3 กลุ่ มมีความพึงพอใจสู งกว่าความคาดหวัง
(แผนภูมิที่ 3.1-16) ผลการสารวจดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการอานวยความสะดวกของบริษัทนาเที่ยว
สามารถสร้ างความพึงพอใจต่ อบริ การด้านการท่ องเที่ยว เนื่องจากบริษัทนาเที่ยวได้มีการคัดเลื อก
ผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับราคา และมีการประสานงานล่วงหน้ากับผู้ให้บริการ รวมทั้งเป็นผู้ดาเนินการ
ให้ในบางกรณี ทาให้นักท่องเที่ ยวรู้สึกได้ว่ามีความสะดวก จึงมี ความพึงพอใจมากกว่า ในขณะที่กลุ่ ม
ที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง และกลุ่มที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการบริษัทนาเที่ยวในประเทศ
มีความพึงพอใจต่ากว่า เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องบริการด้วยตนเอง ต้ องลองถูกลองผิด
รวมทั้งต้องบริ การตนเองทั้ งหมดในทุ กกระบวนการ ซึ่งอาจไม่ ได้รั บความสะดวกด้วยสาเหตุ 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 การของกลุ่ มนี้ และปรั บปรุ งการให้ บริ การที่ เ หมาะสม รวมทั้ งการส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนามาตรฐานบริการตามที่กรมการท่องเที่ยวได้จัดทามาตรฐานไว้
และหรือตามทีก่ ฎหมายกาหนดไว้ในกรณีของบริการด้านสุขภาพ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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แผนภูมิที่ 3.1-16 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย จาแนกตามลักษณะการจัดการเดินทาง
ความพึงพอใจ/ความคาดหวัง
ความพึงพอใจ
ในแต่ละประเด็นที่ประเมินตามลักษณะการจัดการเดินทาง
ความคาดหวัง

Semi-FIT

Own arrangement

ภาพรวม

By travel agent

ความพึงพอใจโดยรวม

87.4%
83.2%

87.1%
83.2%

86.4%
81.6%

88.6%
84.5%

บริการเชิงสุขภาพ

88.1%
84.2%

87.9%
84.1%

87.2%
82.0%

88.8%
85.4%

ประชาชน

87.6%
83.3%

87.2%
83.4%

86.2%
81.1%

89.6%
84.0%

แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและ
ชายหาด
แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์

87.0%
83.7%

86.3%
82.7%

86.7%
83.9%

88.7%
86.5%

86.5%
83.2%

86.0%
82.4%

86.3%
81.2%

87.6%
88.5%

กิจกรรมผจญภัย

86.2%
80.5%

85.9%
78.7%

85.5%
80.0%

87.4%
86.0%

มัคคุเทศก์

85.9%
83.2%

83.9%
77.5%

84.7%
82.4%

87.3%
88.0%

การใช้งานแอปพลิเคชันสาหรับ
การเดินทางท่องเที่ยว

85.6%
81.9%

85.3%
82.3%

83.9%
77.6%

87.5%
82.6%

สถานที่พักแรม

85.3%
81.4%

85.2%
80.4%

84.8%
82.1%

85.9%
85.1%

ความปลอดภัย

85.1%
81.7%

84.5%
81.3%

82.3%
82.1%

88.0%
82.6%

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

85.0%
83.5%

83.8%
81.7%

84.2%
84.6%

บริษัทนาเที่ยว

84.9%
82.1%

81.1%
80.0%

84.1%
80.4%

ภัตตาคาร/ร้านอาหาร

84.5%
80.9%

84.5%
80.8%

83.5%
78.3%

การบริการสนามบิน

84.5%
79.7%

83.9%
78.0%

84.8%
80.5%

การซื้อสินค้าและของที่ระลึก

84.4%
81.5%

83.7%
81.1%

84.3%
79.0%

บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง

83.4%
80.0%

82.9%
78.0%

83.2%
82.2%

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

83.3%
80.9%

81.6%
79.6%

83.0%
78.0%

รถโดยสารสาธารณะ

81.9%
77.9%

81.1%
77.5%

82.4%
79.0%

สนามกอล์ฟ

79.0%
78.6%

74.8%
70.0%

ห้องน้าสาธารณะ

75.9%
75.8%

74.6%
74.9%

0.0%

68.0%

0.0%

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

68.0%

87.8%
86.3%
86.5%
84.2%
85.1%
84.0%
85.8%
84.9%
86.2%
85.3%
84.8%
85.0%
86.7%
87.7%
85.1%
78.7%
85.7%
84.0%

77.6%
86.7%
74.0%
76.5%
0.0%

68.0%

80.5%
78.9%
0.0%

68.0%
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5.1.4 ความพึงพอใจในบริการด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
1) บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
บริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ ประชาชน แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด้ า นทะเลและชายหาด แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ และกิจกรรมผจญภัย
(1) บริการเชิงสุขภาพ (เช่น สปา นวด แผนไทย เป็นต้น) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 88.1) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 84.2)
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 บ ปรุ ง
คื อ ด้ านการใช้ ภ าษาในการติ ดต่ อ สื่ อ สาร และบริ ก าร wifi/internet รวมทั้ งการประชาสั ม พั น ธ์
ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทราบก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทย และปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนได้ มี การด าเนิ นการพั ฒนาปรับปรุ งการบริ การเชิงสุ ขภาพทั้ งด้ านการท ามาตรฐาน
การขึ้ น ทะเบี ย นสถานประกอบการเพื่ อสุ ข ภาพ การจั ดฝึ กอบรมสั ม มนาให้ ความรู้ ทั้ งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นการเสริมจุดแข็งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้มากขึ้น (แผนภูมิ
ที่ 3.1-17)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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แผนภูมิที่ 3.1-17 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการเชิงสุ ขภาพ
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการเชิงสุขภาพ
ความพึงพอใจ

First visit

ภาพรวม

ความคาดหวัง

Revisit

ความพึงพอใจโดยรวม

88.1%
84.2%

88.5%
83.8%

87.5%
84.6%

ความสะดวกในการเข้าถึง

89.3%
85.1%

90.0%
86.2%

88.4%
84.1%

ความหลากหลาย

89.1%
85.2%

89.4%
85.2%

88.6%
85.2%

อุปกรณ์และสิ่งอานวยความสะดวก

88.2%
84.4%

88.7%
84.8%

87.5%
84.1%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

88.1%
84.0%

88.8%
85.1%

87.1%
83.0%

ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ

87.9%
84.7%

88.7%
84.5%

86.9%
84.8%

ความปลอดภัย

87.8%
83.6%

88.6%
84.2%

86.7%
83.0%

สภาพภายในสถานบริการ

86.0%
84.8%

86.9%
86.0%

84.8%
83.7%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

84.8%
82.5%

85.3%
83.5%

84.0%
81.7%

การบริการ wifi / internet

83.5%
82.7%

84.7%
84.5%

81.6%
81.1%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(2) ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 87.6) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 83.3) ค่อนข้างมากซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่
โดดเด่ น และเป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย หลั ก ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวต่า งชาติ ใช้ ประกอบการตั ด สิ น ใจเดิน ทาง
มาท่องเที่ยวประเทศไทย จึงต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้ตลอดไป โดยกลุ่มที่มาครั้งแรก มีความพึง
พอใจมากกว่ า กลุ่ ม ที่ ก ลั บ มาเที่ ย วใหม่ (ร้ อ ละ 88.2 ต่ อ ร้ อ ยละ 86.9) ทั้ ง นี้ จุ ด เด่ น ของคนไทย
คือ ความเป็นมิตรและความซื่อสัตย์ ในขณะที่ในด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ยังจาเป็นต้องได้รับ
การพัฒนา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดกิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ใน
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส ความมีน้าใจพร้ อมให้ความช่วยเหลื อ
นั กท่องเที่ย ว นอกจากนี้ ยั งส่ งเสริ มให้ ประชาชนมีความรู้และการบริห ารจัดการการท่องเที่ยวให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้า/บริการบนพื้นฐานของมรดก และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้ง
จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะธุรกิจพื้นฐานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แผนภูมิที่ 3.1-18)
แผนภูมิที่ 3.1-18 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อประชาชน จาแนก
ตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อประชาชน
ความพึงพอใจ

ภาพรวม

ความคาดหวัง

Revisit

First visit

ความพึงพอใจโดยรวม

87.6%
83.3%

88.2%
83.4%

86.9%
83.2%

ความเป็นมิตร

89.4%
84.5%

89.9%
85.0%

88.6%
84.1%

ความซื่อสัตย์

85.8%
81.7%

86.2%
81.6%

85.1%
81.7%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

83.1%
80.3%

83.4%
80.6%

82.7%
80.1%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(3) แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด โดยที่สถานที่ท่องเที่ยวเป็นปัจจัย
สาคัญที่สุดที่นักท่องเที่ยวใช้ในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และสถานที่ท่องเที่ ยว
ด้ านทะเลและชายหาดเป็ น สถานที่ ที่ นั กท่ อ งเที่ ยวชาวต่ า งชาติ เข้ า ไปท่ อ งเที่ ยวมากที่ สุ ด ดั งนั้ น
ความพึงพอใจของนั กท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาดจึงเป็นตัวชี้วัด
ที่สาคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามานั้นจะยังอยู่ในสภาพ
ที่สมบู รณ์หรื อไม่ ซึ่งจากการพิจารณาคะแนนความพึ งพอใจในภาพรวมพบว่าอยู่ใ นระดับพึงพอใจ
อย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 87.0) ซึ่ ง แม้ จ ะสู ง กว่ า ความคาดหวั ง (ร้ อ ยละ 83.7) ก็ ต าม แต่ ก็ ถื อ ว่ า ต่ า
เมื่อเปรียบเทียบกับความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ พบว่า ต่ากว่ากลุ่มที่มาครั้งแรก แสดงให้เห็น
ถึงความเสี่ยงที่กลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่จะไม่กลับมาอีก เนื่องจากระดับความพึงพอใจลดลงประกอบกับ
ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลกับนักท่องเที่ยวหลายครั้ง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจ
ในความปลอดภั ย ดั งนั้ น กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬ าจึ งจ าเป็ น ต้ องประสานความร่ ว มมื อ
กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการพัฒนา
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด ทั้ ง ในด้ า นการจั ด ระเบี ย บของชายหาด การดู แ ล
ด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่ งท่องเที่ยว รวมทั้งการบริการ wifi ในแหล่งท่องเที่ยว
ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวได้จัดทามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทชายหาด
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

และประเภทเกาะ อีกทั้งทามาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกีเพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ตารวจท่องเที่ยวได้
ดาเนินการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น จัดโซนนิ่ง จุดจอดเรือ จุดดาน้าลึก จุดจัดกิจกรรม
ทางน้ า กาหนด Sea Lane และจ ากัดความเร็วเรือ เป็นต้น พร้อมทั้งดาเนินการตรวจสอบใบอนุญาต
ผู้ประกอบการทางน้า ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ ตรวจสอบข้อมูลประกันภัย และฝึกซ้อม
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ภัย (แผนภูมิที่ 3.1-19)
แผนภูมิที่ 3.1-19 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ แหล่งท่องเที่ยว
ด้านทะเลและชายหาด จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
ความพึงพอใจ

ภาพรวม

ความคาดหวัง

Revisit

First visit

ความพึงพอใจโดยรวม

87.0%
83.7%

87.9%
85.7%

85.6%
81.8%

ความสวยงาม

87.6%
83.7%

88.6%
85.3%

86.0%
82.1%

ความหลากหลาย

86.7%
83.2%

87.7%
84.3%

85.2%
82.2%

ความสะดวกในการเข้าถึง

86.7%
82.5%

87.8%
84.3%

84.9%
80.8%

ความปลอดภัย

85.3%
82.9%

86.5%
85.0%

83.3%
80.9%

78.8%
78.4%

การบริการ wifi / internet
0.0%

68.0%

77.7%
77.8%

79.3%
79.0%
0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(4) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.5) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 83.2) ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่นั กท่องเที่ยวใช้ป ระกอบการตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทย
มีอุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลกอยู่หลายแห่ง 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 3.1-20)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-38

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-20 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ความพึงพอใจ

First visit

ภาพรวม

ความคาดหวัง

Revisit

ความพึงพอใจโดยรวม

86.5%
83.2%

87.5%
85.1%

84.7%
80.9%

ความสวยงาม

86.8%
83.1%

87.7%
85.2%

85.4%
80.6%

ความปลอดภัย

86.5%
82.9%

87.5%
84.6%

84.9%
80.8%

ความสะดวกในการเข้าถึง

85.4%
82.2%

86.1%
84.0%

84.2%
80.0%

ความหลากหลาย

85.2%
82.3%

85.9%
83.5%

84.2%
80.7%

76.2%
76.7%

การบริการ wifi / internet
0.0%

68.0%

75.6%
75.2%

76.6%
77.8%
0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(5) กิ จกรรมผจญภั ย นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติมี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ
พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.2) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 80.5) ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่นั กท่องเที่ย วใช้ป ระกอบการตัดสิน ใจเดินทางมาประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมี กิจกรรม
ผจญภัยที่หลากหลายทั้งบนบกและในน้า เช่น การปีนหน้าผ้า การล่องแก่ง การนั่ง ช้าง เป็นต้น ทาให้
นักท่องเที่ยวสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยปัจจัยที่ทาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพึงพอใจมาก ได้แก่
ความน่ า ตื่ น เต้ น ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ความหลากหลาย ประสิ ท ธิ ภ าพในการให้ บ ริ ก าร
ความปลอดภัย และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ ในขณะที่ประเด็นด้านการใช้ภาษาในการ
สื่ อสารควรต้ อ งปรั บ ปรุ ง เนื่ องจากมี ความพึ ง พอใจน้ อ ยที่สุ ด ทั้งนี้มีห ลายหน่ ว ยงานได้ มี ก ารจั ด
ฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้ประกอบการ เช่น กระทรวงแรงงาน เป็นต้น (แผนภูมิที่ 3.1-21)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-39

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-21 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อกิจกรรมผจญภัย
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อกิจกรรมผจญภัย
ความพึงพอใจ

ภาพรวม

ความคาดหวัง

Revisit

First visit

ความพึงพอใจโดยรวม

86.2%
80.5%

86.8%
77.3%

85.2%
83.3%

ความน่าตื่นเต้น

86.3%
82.0%

87.3%
80.6%

84.9%
83.3%

ความหลากหลาย

85.4%
81.7%

86.1%
81.1%

84.5%
82.2%

ความสะดวกในการเข้าถึง

85.4%
81.8%

86.1%
80.2%

84.3%
83.2%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

84.7%
79.3%

85.8%
77.7%

83.2%
80.7%

ความปลอดภัย

84.6%
78.1%

85.1%
75.2%

83.7%
80.7%

ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ

84.5%
81.0%

85.3%
78.5%

83.3%
83.2%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

83.4%
78.5%

83.3%
76.2%

83.5%
80.5%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

2) บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
บริการตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สนามกอล์ฟ รถโดยสารสาธารณะ และห้องน้า
สาธารณะ
(1) บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง ถื อเป็ นด่ านแรกในการต้ อ นรั บ นั กท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ างชาติ ที่ เดิ น ทางเข้ ามาประเทศไทย แต่ ยั งไม่ ส ามารถสร้ างความพึ งพอใจกั บนั กท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติได้มากนัก โดยอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 83.4) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ
80.0) 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
หนังสือเดินทางอัตโนมัติเพื่อให้บริการที่รวดเร็วขึ้น รวมทั้งโครงการ E-Fingerprint (แผนภูมิที่ 3.1-22)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-40

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-22 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ บริการตรวจคน
เข้าเมือง จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการตรวจคนเข้าเมือง
ภาพรวม

ความพึงพอใจ

Revisit

First visit

ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

83.4%
80.0%

84.7%
81.4%

81.7%
78.7%

ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่

84.0%
81.1%

85.4%
83.1%

82.2%
79.3%

ความสะดวกสบาย

83.4%
79.8%

84.5%
79.7%

81.8%
79.9%

ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว

81.8%
78.4%

83.0%
80.2%

80.1%
76.8%

การสื่อสาร/ภาษา

79.6%
76.3%

80.4%
77.3%

78.5%
75.4%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(2) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งใน
ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อแนะนา และการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้
การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
อันจะมีผลต่อการกลับมาท่องเที่ยวอีก และการแนะนาบอกต่อ ช่วยให้นักท่องเที่ยวขยายตัวอย่างยั่งยืน
ซึ่งจากการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 83.3)
สูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 80.9) แต่คะแนนค่อนข้างต่า จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าศูนย์บริการ
นั กท่ องเที่ ย วยั งมี จุ ดอ่ อน จ าเป็ น ต้ องได้ รั บการพั ฒ นาให้ ดี ขึ้ น โดยประเด็ นที่ เป็ นจุ ดอ่ อน ได้ แก่
ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ดังนั้น สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงควรพิจารณา
เพิ่มจานวนศูนย์บริการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวสาคัญๆ รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูล
และเครือข่ายสาหรับการให้ความช่วยเหลือและให้คาแนะนาแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สะดวกและรวดเร็ ว ทั้งนี้ กรมการท่ องเที่ยวได้ดาเนินการจั ดทามาตรฐานศูนย์บริ การข้ อมูลส าหรั บ
นักท่องเที่ยวไว้แล้ว รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรมภาษาจีนให้กับอาสาสมัครนักท่องเที่ยว (แผนภูมิที่ 3.1-23)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-41

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-23 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

Revisit

First visit

ภาพรวม

ความพึงพอใจโดยรวม

83.3%
80.9%

84.4%
81.4%

81.7%
80.4%

ความสะดวกในการเข้าถึง

83.6%
80.8%

84.8%
81.0%

82.0%
80.7%

การให้ความช่วยเหลือ

83.3%
80.7%

84.7%
80.8%

81.6%
80.7%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

82.9%
81.0%

84.0%
81.8%

81.3%
80.4%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

82.1%
79.8%

83.1%
80.2%

80.9%
79.4%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(3) รถโดยสารสาธารณะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (ร้อยละ 81.9) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 77.9) เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดราคา
ที่ เป็ นมาตรฐานส าหรั บรถสาธารณะบางประเภท เช่ น รถตุ๊ กตุ๊ ก จั กรยานยนต์ รั บจ้ าง รถสองแถว
เป็นต้น ซึ่งรถโดยสารสาธารณะเหล่านี้มักจะเรียกค่าโดยสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สูงกว่าปกติ
และรถแท็กซี่ บางคั น ไม่ ใช้มิเตอร์ ทาให้ นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติถู กเอารั ดเอาเปรี ยบมาโดยตลอด
ขาดการแก้ไขปรับปรุง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรต้องเร่งหาทางแก้ไข ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก
ได้เปิดสายด่วน 1584 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจไม่ทราบบริการดังกล่าว ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาตารวจท่องเที่ยวได้ร่วมกับ
ผู้ แทนการท่าอากาศยาน กรมการขนส่ งทางบก กระทรวงการท่ องเที่ยวและกี ฬา กองทัพภาคที่ 1
และตัวแทนผู้ประกอบการรถแท็กซี่ กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยด าเนิ น การกวดขั นจั บ กุ มอย่ างต่ อเนื่ อง มี การประชาสั มพั นธ์ ให้ นั กท่ องเที่ ยวทราบถึ งวิ ธี การ
และขั้นตอนในการโดยสารรถแท็กซี่ จัดทาระบบเชื่อมโยงการจับกุมจากทุกหน่วยงานให้เป็นปั จจุบัน
เพื่อ ให้ท ราบการกระทาความผิด ซ้าซากต่อเนื่อ งในการเพิ่มบทลงโทษเพิก ถอนใบอนุญ าตต่อไป
(แผนภูมิที่ 3.1-24)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-42

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-24 ความคาดหวังและความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ยวชาวต่า งชาติต่ อ รถโดยสาร
สาธารณะ จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อบริการรถโดยสารสาธารณะ
ความพึง
พอใจ

ภาพรวม

Revisit

First visit

ความพึงพอใจโดยรวม

81.9%
77.9%

82.0%
78.9%

81.7%
77.0%

ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ

82.6%
77.6%

82.8%
78.1%

82.4%
77.2%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

81.5%
77.5%

81.8%
80.0%

81.1%
75.4%

ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ

81.3%
78.3%

81.7%
80.5%

80.8%
76.4%

ความปลอดภัย

80.6%
76.4%

80.7%
78.9%

80.5%
74.2%

ความสะอาดและความสะดวกสบาย

80.2%
76.7%

80.4%
77.8%

80.0%
75.8%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

77.3%
74.6%

76.9%
75.0%

77.8%
74.3%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(4) สนามกอล์ฟ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
(ร้อยละ 79.0) และสูงกว่าความคาดหวังเล็กน้อย (ร้อยละ 78.6) ทั้งนี้เนื่องจากยังมีปัญหาในหลายๆ ด้าน
เช่น จ านวนสนามไม่เพียงพอ ต้องใช้เวลาในการรอคอย การใช้ภาษาในการสื่ อสาร เป็นต้น ดังนั้น
ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟจาเป็นต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้มากขึ้น
(แผนภูมิที่ 3.1-25)

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-25 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสนามกอล์ ฟ
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสนามกอล์ฟ
ความพึงพอใจ

ภาพรวม

ความคาดหวัง

First visit

Revisit
77.9%
93.8%

80.0%
69.6%

78.9%
83.8%

79.7%
68.1%

78.4%
75.8%

77.2%
83.8%

79.5%
71.1%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

77.7%
75.3%

77.4%
83.8%

77.9%
70.4%

ความสะดวกในการเข้าถึง

77.6%
73.0%

77.4%
83.8%

77.8%
66.7%

การใช้ภาษาในการสื่อสาร

77.3%
75.8%

76.3%
83.8%

78.2%
71.1%

จานวนสนามกอล์ฟทีใ่ ห้บริการ

77.2%
74.0%

76.7%
83.8%

77.5%
68.1%

ความพึงพอใจโดยรวม

79.0%
78.6%

ความปลอดภัย

79.3%
74.0%

ความเหมาะสมของอัตรา
ค่าบริการ

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

0.0%

68.0%

(5) ห้องน้าสาธารณะ เป็นสิ่งที่มักถูกมองข้ามความสาคัญ ทั้งจากหน่วยงานที่ดูแล
รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ จึงมักปรากฏให้เห็น
ว่ามีห้องน้าสาธารณะค่อนข้างน้อยในแหล่งท่องเที่ยว และสกปรก ทั้งที่ห้องน้าสาธารณะเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับการท่องเที่ยว ซึ่งจากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจต่อบริการห้องน้า
สาธารณะในระดั บพึ งพอใจมาก (ร้ อยละ 75.9) และสู งกว่าความคาดหวังเล็ กน้ อย (ร้อยละ 75.8)
แต่ ค ะแนนความพึ ง พอใจค่ อ นข้ า งต่ า โดยสิ่ ง ที่ เ ป็ น จุ ด อ่ อ น ได้ แ ก่ ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง
และความสะอาด ดังนั้นกรมการท่องเที่ยวจึงควรร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกระตุ้นให้แหล่งท่องเที่ยวและสถานบริการด้านการท่องเที่ยว
ต่างๆ เห็ นถึงความส าคั ญของการจั ดให้ มี บริ การห้ องน้ าสาธารณะที่ มีคุ ณภาพและเพี ยงพอรวมทั้ ง
การส่งเสริมและสนับสนุ นการสร้ างห้ องน้าสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และการดูแลรักษาความสะอาด
โดยควรมีทั้งมาตรการบังคับและมาตรการส่งเสริมควบคู่กันไป ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวและกระทรวง
สาธารณสุขได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานห้องน้าสาธารณะไว้แล้ว (แผนภูมิที่ 3.1-26)
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

แผนภูมิที่ 3.1-26 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อห้องน้าสาธารณะ
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อห้องน้าสาธารณะ
Series2

First visit

ภาพรวม

Series1

Revisit

ความพึงพอใจโดยรวม

75.9%
75.8%

77.0%
76.6%

74.5%
75.1%

ความสะดวกในการเข้าถึง

78.0%
76.9%

79.4%
77.8%

76.0%
76.0%

ความสะอาด

74.5%
74.4%

75.6%
74.8%

72.8%
74.0%

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 89.2) เห็นว่า การให้บริการของไทยในภาพรวม
ไม่ แ ตกต่ า งกั บ ประเทศอื่ น ๆ ที่ ไ ปมาล่ า สุ ด ในขณะที่ ร้ อ ยละ 7.5 เห็ น ว่ า การให้ บ ริ ก ารของไทย
ในภาพรวมดีกว่าประเทศอื่นๆ ที่ไปมาล่าสุด และร้อยละ 3.3 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
ด้านการท่องเที่ยวในหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยบริการด่านตรวจคน
เข้าเมืองเห็นว่าไทยดีกว่าในสัดส่วนมากที่ สุด (ร้อยละ 16.6) และด้านบริการสนามบินเห็นว่าไทยด้อย
กว่าในสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 5.5) จากผลการประเมินดังกล่าวแม้จะแสดงให้เห็นว่าบริการด้าน
การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยภาพรวมยังดีกว่าหลายประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยยังเป็นที่นิยม
ของชาวต่างชาติ อย่างไรก็ตาม หากประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและสามารถ
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวประเทศไทยในระยะยาว จาเป็นต้องพัฒนาบริการด้าน
การท่องเที่ยวเหล่านี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

7. ความประทับใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
7.1 ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีกใน 3 ปีข้างหน้า/ปัจจัยที่ทาให้กลับมา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.3) มีความประทับใจในการมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยในครั้งนี้ โดยจะกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทยอีก ภายใน 3 ปีข้างหน้า และมีแนวโน้ม
ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 51.6 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 65.5 ร้อยละ 66.6 และร้อยละ
67.3 ในปี 2558 ถึ ง ปี 2560 ตามล าดั บ โดยปั จ จั ย ที่ ดึ ง ดู ด ให้ ก ลั บ มา 3 อั น ดั บ แรกไม่ มี
การเปลี่ยนแปลงมากนั ก จากปี 2559 ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว/ สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีหลากหลาย
และสวยงาม โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 50.0) อาหารซึ่งมีหลากหลาย
และเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ (ร้อยละ 38.4) และการจับจ่ายซื้อสิ้นค้า เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกซื้อ
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 31.0) (แผนภูมิที่ 3.1-27) ดังนั้น
ประเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ยว สิ นค้าและบริการด้านการท่อ งเที่ ยวเหล่ านี้ ใ ห้ ไ ด้
มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาปัจจัยดึงดูดเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้บางส่วน (ร้อยละ 30.6)
ที่ไม่แน่ ใจว่าจะกลั บ มาอีก และร้ อยละ 2.1 ที่ไม่กลั บมา เนื่องจากหลายสาเหตุ เช่น ต้องการไป
ท่องเที่ยวประเทศอื่นบ้ าง ความไม่ปลอดภัย ผู้ประกอบการบางรายขาดความซื่อสั ตย์ เอารัดเอา
เปรียบนักท่องเที่ยว ถูกหลอกลวง เป็นต้น จึงไม่อยากกลับมาอีก
แผนภูมิที่ 3.1-27 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 2558-2560
การจะกลับมาประเทศไทยอีกใน 3 ปี ข้างหน้า

66.6%

65.5%

กลับมา

2.7%

ไม่กลับมา
0.0%

67.3%

30.6%

30.9%

31.8%

ไม่แน่ใจ

2560
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2.1%

2.5%
68.0%
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แผนภูมิที่ 3.1-27 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 2558-2560 (ต่ อ )

ปัจจัยที่ส่งผลให้กลับมาประเทศไทยอีกใน 3 ปี ข้างหน้า
2558

2560

2559
66.6%

59.6%

แหล่งท่องเที่ยว/ สถานที่ท่องเทีย่ ว

57.4%

51.9%

อาหาร

38.4%

46.0%

44.0%

การจับจ่ายซื้อสินค้า

50.0%

31.0%

กิจกรรมผจญภัย

23.1%

20.7%

16.6%

ความเป็นมิตรของผู้คนในประเทศ

25.5%

23.3%

13.4%

ราคาสินค้าเหมาะสมราคาถูก

19.5%

การใช้ชีวิตยามค่าคืน

19.3%

17.9%

11.6%

13.2%

10.7%

11.8%

8.6%

7.2%

การเล่นกีฬา

8.4%

8.1%

7.0%

ความปลอดภัย

6.7%

8.3%

4.7%

การส่งเสริมการท่องเทีย่ ววิถีไทย

3.8%

4.7%

4.3%

วัฒนธรรมท้องถิ่น

ภาพลักษณ์ของประเทศ

8.3%

5.3%

3.4%

การรักษาพยาบาล

5.5%

3.6%

1.5%

1.9%

1.3%

0.9%

4.2%

3.4%
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7.2 การชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จักให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยเกือบทั้งหมดจะชักชวนเพื่อน/ญาติ/
คนรู้ จั ก ให้มาท่องเที่ย วประเทศไทย การบอกต่อเป็นสื่ อประชาสั มพันธ์ที่ดี ที่สุ ดโดยไม่ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ าย โดยจากการส ารวจครั้ งนี้ พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.6)
จะชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยว
ที่สวยงาม มีอาหารอร่ อย และผู้คนเป็นมิตร ในขณะที่มีเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 1.0) ที่จะไม่แนะนา
เนื่ องจากไม่ป ระทับ ใจเพราะถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการบางราย (แผนภูมิที่ 3.1-28)
ซึ่งนั บ ว่าเป็ น โอกาสที่ดีสาหรั บประเทศไทยในการประชาสั มพันธ์การท่องเที่ยวผ่ านนักท่องเที่ยว
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 งๆ ของประเทศไทย
โดยการประชาสั มพัน ธ์ในแหล่ งท่องเที่ยวส าคัญๆ เพื่อให้ ทราบว่า ประเทศไทยมีแหล่ งท่อ งเที่ ย ว
สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว ฯลฯ อะไรบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนากลับไปแนะนา
บอกต่อแล้วยังสามารถช่วยดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวซ้าอีกในอนาคต
แผนภูมิที่ 3.1-28 การชักชวนเพื่ อน/ญาติ/ คนรู้จั กให้มาท่อ งเที่ ยวประเทศไทยของนักท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติ ระหว่า งปี 2558-2560
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ปี 2559
ไม่ชักชวน,
1.0%

ไม่ชักชวน,
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8. ปัญหาที่พบและความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
นั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ส่ วนใหญ่ (ร้ อยละ 87.5) ไม่ พบปั ญ หาในระหว่ างการท่ องเที่ ยว
ในประเทศไทยมีเพียงส่ วนน้ อย (ร้ อยละ 12.5) ได้ประสบปัญหาต่างๆ หลายอย่าง จึงต้องการให้ มี
การปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ ดังนี้
8.1 บริการตรวจคนเข้าเมือง
(1) เพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ในการให้บริการในช่วงที่มีผู้โดยสารจานวนมาก
(2) ควรสื่อสารได้หลายภาษา 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
8.3 รถโดยสารสาธารณะ
(1) ควรควบคุมให้รถแท็กซี่กดมิเตอร์
(2) ควรควบคุมความปลอดภัยทั้งสภาพรถและคนขับรถ
(3) ควรให้พนักงานขับรถมีความรู้ภาษาอังกฤษ
(4) ควรมีตารางราคาค่าโดยสารของรถแต่ละประเภท
8.4 สถานพักแรม
(1) พนักงานที่ให้บริการควรมีความเข้าใจภาษาอังกฤษ
(2) ควรมีบริการ wifi
(3) ควรทาความสะอาดห้องพักสม่าเสมอ
(4) ควรมีภาษาจีนในการให้คาอธิบายต่างๆ
8.5 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
(1) ควรควบคมุคุณภาพอาหาร
(2) ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว
(3) ควรเพิ่มจานวนร้านอาหารฮาลาล
(4) ควรมีรายชื่ออาหารเป็นภาษาอังกฤษ หรือจีน
8.6 แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
(1) ต้องการชายหาดที่สะอาด
(2) ชายหาดควรมีความปลอดภัยไม่ควรมีสุนัขหรือลิง
(3) ต้องการความสงบ
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8.7 แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
(1) ควรมี Wi-Fi
(2) ควรมีคาอธิบายหลายภาษา
(3) ควรมีคู่มือในการเข้าชม
8.8 กิจกรรมผจญภัย
(1) พนักงานที่ให้บริการควรเข้าใจภาษาอังกฤษ
(2) ควรกาหนดราคาค่าบริการให้ชัดเจน
(3) ควรดูแลด้านความปลอดภัย
8.9 บริการเชิงสุขภาพ
(1) ควรดูแลสถานที่ให้บริการให้สะอาด
(2) พนักงานควรสื่อสารได้หลายภาษา
(3) ควรมีการแนะนาวิธีการรักษาแบบไทยๆ
8.10 บริษัทนาเที่ยว
(1) ควรให้คาแนะนาในการไปสถานที่ต่างๆ ก่อนเบื้องต้น
(2) ไม่ควรพาไปซื้อสินค้าหากลูกค้าไม่ต้องการ
(3) ควรคิดค่าบริการตามจริง
8.11 ห้องน้าสาธารณะ
(1) ควรทาความสะอาดสม่าเสมอ
(2) ควรมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สบู่ กระดาษชาระ เป็นต้น
(3) ควรมีป้ายบอกทางไปห้องน้า
8.12 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
(1) เจ้าหน้าที่ควรพูด/ฟังภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างน้อย
(2) ควรให้คาแนะนาที่เหมาะสม
(3) ควรมีป้ายบอกทางไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
8.13 ความปลอดภัย
(1) ไม่ควรปล่อยให้รถมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าและวิ่งสวนเลน
(2) ควรมีกล้อง CCTV ตามแหล่งท่องเที่ยว
8.14 แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว
(1) ควรมีแอปพลิเคชันที่ได้มาตรฐาน
(2) ใช้งานง่าย
(3) ควรมีแอปพลิเคชันของประเทศไทยที่รวมทุกอย่าง
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.1-1 สรุปประเด็นที่ระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ
84.1 ขึ้ น ไป คื อ พึ ง พอใจอย่ า งมาก) ของบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วในภาพรวม
ประเทศไทย
ห้อข้อที่ประเมิน
1. ประชาชน
2. สนามบิน

3. แหล่งท่องเที่ยว
ด้านทะเล
และชายหาด
4. สถานที่พักแรม

ประเด็นที่ความพึงพอใจ ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
สูงกว่าร้อยละ 84.1
ต่ากว่าร้อยละ 84.1
1) ความเป็นมิตร
การใช้ภาษาในการ
การไม่สามารถสื่อสารกับ
2) ความซื่อสัตย์
ติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1) ความปลอดภัย
1) การให้บริการ wifi
2) ความเป็นมิตร
และอินเทอร์เน็ต
ของพนักงาน
2) มีร้านขายอาหาร
3) ความสะอาดและ
ที่หลากหลาย
สิ่งอานวยความสะดวก 3) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
4) มีร้านขายสินค้า
ที่หลากหลาย
5) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
6) ป้ายบอกทาง
7) ความสะดวกสบาย
1) ความสวยงาม
การให้บริการ Wi-Fi
2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
4) ความปลอดภัย
1) ความสะดวกในการ
1) การให้บริการ Wi-Fi
เข้าถึง
และอินเทอร์เน็ต
2) ความปลอดภัย
2) สภาพภายในสถานที่พัก
3) ประสิทธิภาพ
3) การใช้ภาษาใน
ในการให้บริการ
การสื่อสาร
4) สิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ
5) ความหลากหลายของ
ประเภทสถานที่พักแรม
6) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

1) ความไม่สะดวกในการใช้
อินเทอร์เน็ต
2) ไม่มีร้านอาหารแบบนานาชาติ
เช่น ร้านอาหารอิสลาม เป็นต้น
3) การไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) สินค้ามีให้เลือกซื้อน้อยประเภท
5) การให้บริการที่ล่าช้า
6) ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน
7) ไม่มีจุดพักผ่อน/ที่นั่งไม่เพียงพอ
ความไม่สะดวกในการใช้
อินเทอร์เน็ต
1) ความไม่สะดวกในการใช้
อินเทอร์เน็ต
2) อุปกรณ์ภายในห้องพักชารุดใช้
งานไม่ได้
3) การไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน้าที่ 3-51

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.1-1 สรุปประเด็นที่ระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
คือ พึงพอใจอย่างมาก) ของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย (ต่อ)
ประเด็นที่ความพึงพอใจ ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ห้อข้อที่ประเมิน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
สูงกว่าร้อยละ 84.1
ต่ากว่าร้อยละ 84.1
5. การซื้อสินค้า
1) ความหลากหลาย
1) การให้บริการ Wi-Fi
1) ความไม่สะดวกในการใช้
และของที่ระลึก
ของประเภทร้านค้า
และอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
2) ความสะดวก
2) การใช้ภาษาใน
2) การไม่สามารถสื่อสารกับ
ในการเข้าถึง
การติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
3) ความหลากหลายของ 3) ความเหมาะสม
ประสิทธิภาพ
ประเภทสินค้า
ของราคาสินค้า
3) สินค้าชนิดเดียวกัน แต่ราคาขาย
4) ความสะดวกในการซื้อ 4) คุณภาพสินค้า
ไม่เท่ากัน
5) ความปลอดภัย
5) ประสิทธิภาพ
4) การนาสินค้าคุณภาพต่ามา
ในการให้บริการ
จาหน่าย โดยตั้งราคาไว้สูง
5) การให้บริการล่าช้า
6. ภัตตาคาร/
1) ความหลากหลาย
1) การให้บริการ Wi-Fi
1) ความไม่สะดวกในการใช้
ร้านอาหาร
ของประเภทภัตตาคาร/ และอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
ร้านอาหาร
2) สภาพภายใน
2) ความไม่สะอาด/ความไม่เป็น
2) ความสะดวก
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ระเบียบภายในภัตตาคาร/
ในการเข้าถึง
3) การใช้ภาษาใน
ร้านอาหาร
การติดต่อสื่อสาร
3) การไม่สามารถสื่อสาร
4) ความเหมาะสม
กับชาวต่างชาติ
ของอัตราค่าบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) คุณภาพของอาหาร
4) ราคาอาหารสูงเกินจริง
6) ประสิทธิภาพ
5) ใช้วัตถุดิบที่ขาดคุณภาพ
ในการให้บริการ
6) การให้บริการล่าช้า
7. บริการเชิงสุขภาพ 1) ความสะดวกในการเข้าถึง 1) การให้บริการ Wi-Fi
1) ความไม่สะดวกในการใช้
(สปาและนวด
2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
แผนไทย)
ในการให้บริการ
2) การใช้ภาษา
2) การไม่สามารถสื่อสาร
3) ความปลอดภัย
ในการติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้อย่างมี
4) ความเหมาะสม
ประสิทธิภาพ
ของอัตราค่าบริการ
5) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก
6) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
7) สภาพภายในสถานบริการ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-52

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.1-1 สรุปประเด็นที่ระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
คือ พึงพอใจอย่างมาก) ของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย (ต่อ)
ประเด็นที่ความพึงพอใจ ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ห้อข้อที่ประเมิน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
สูงกว่าร้อยละ 84.1
ต่ากว่าร้อยละ 84.1
8. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสวยงาม
การให้บริการ Wi-Fi
ความไม่สะดวกในการใช้
ทางประวัติศาสตร์ 2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
3) ความสะดวก
ในการเข้าถึง
4) ความปลอดภัย
9. มัคคุเทศก์
1) ความซื่อสัตย์
2) ความรู้เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยว
3) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
4) ความเป็นมิตร
10. สนามกอล์ฟ
1) ความเหมาะสม
1) ไม่มีมาตรฐานของอัตรา
ของอัตราค่าบริการ
ค่าบริการ
2) ความปลอดภัย
2) ไม่มีป้ายบอกจุดอันตราย
3) ความสะดวกในการเข้าถึง 3) ไม่ทราบว่ามีสนามกอล์ฟ ตั้งอยู่
4) จานวนสนามกอล์ฟ
ที่ใดบ้าง
ที่ให้บริการ
4) ต้องรอคิวนาน
5) ประสิทธิภาพ
5) พนักงานไม่เพียงพอในการ
ในการให้บริการ
ให้บริการ
6) การใช้ภาษา
6) การไม่สามารถสื่อสารกับ
ในการติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
11. ความปลอดภัย
1) การให้ข้อมูลสัญญาณ
เตือนภัย
2) การติดตั้งกล้อง CCTV
ในแหล่งท่องเที่ยว
3) จานวนเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย
12. บริษัทนาเที่ยว

1) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
2) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

-

-

หน้าที่ 3-53

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.1-1 สรุปประเด็นที่ระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
คือ พึงพอใจอย่างมาก) ของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย (ต่อ)
ประเด็นที่ความพึงพอใจ ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ห้อข้อที่ประเมิน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
สูงกว่าร้อยละ 84.1
ต่ากว่าร้อยละ 84.1
3) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
4) ความหลากหลาย
13. รถโดยสาร
1) การใช้ภาษา
1) การไม่สามารถสื่อสารกับ
สาธารณะ
ในการติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
2) ความปลอดภัย
ประสิทธิภาพ
3) ความสะอาดและความ 2) สภาพรถเก่า/ขับรถเร็ว
สะดวกสบาย
3) สภาพรถทั้งภายในและภายนอก
4) ประสิทธิภาพ
สกปรก
ในการให้บริการ
4) ต้องรอคิวนาน/ใช้เวลารอคอย
5) ความเหมาะสม
นาน
ของอัตราค่าบริการ
5) ไม่มีมาตรฐานราคา เช่น
6) ความสะดวกในการเข้าถึง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก
เป็นต้น
6) หารถโดยสารสาธารณะยาก
14. บริการตรวจคน
1) การใช้ภาษา
1) การไม่สามารถสื่อสารกับ
เข้าเมือง
ในการติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
2) ขั้นตอนการบริการ/
ประสิทธิภาพ
ความรวดเร็ว
2) ใช้เวลาดาเนินการนาน/คิวยาว
3) ความสะดวกสบาย
3) การแสดงออกและน้าเสียงของ
4) ความเป็นมิตร
เจ้าหน้าที่ไม่เป็นมิตร
ของเจ้าหน้าที่
15. กิจกรรมผจญภัย 1) ความน่าตื่นเต้น
การใช้ภาษาในการ
การไม่สามารถสื่อสารกับ
2) ความหลากหลาย
ติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
ในการให้บริการ
ประสิทธิภาพ
3) ความสะดวก
ในการเข้าถึง
4) ความปลอดภัย
5) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
6) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-54

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ตารางที่ 3.1-1 สรุปประเด็นที่ระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
คือ พึงพอใจอย่างมาก) ของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย (ต่อ)
ประเด็นที่ความพึงพอใจ ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ห้อข้อที่ประเมิน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
สูงกว่าร้อยละ 84.1
ต่ากว่าร้อยละ 84.1
16. แหล่งท่องเที่ยว 1) ความสวยงาม
การให้บริการ Wi-Fi
การไม่สามารถสื่อสารกับ
เชิงนิเวศ
2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
3) ความปลอดภัย
ประสิทธิภาพ
4) ความสะดวกใน
การเข้าถึง
17. ห้องน้าสาธารณะ
1) ความสะอาด
1) สภาพภายในสกปรก/อุปกรณ์
2) ความสะดวกในการเข้าถึง บางอย่างชารุดใช้งานไม่ได้
รวมทั้งไม่มีคนทาความสะอาด
2) ไม่มีป้ายบอก/หายาก และ
จานวนห้องน้อย
18. ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

-

19. แอปพลิเคชัน
1) ความสะดวกในการใช้
สาหรับการ
บริการ
เดินทางท่องเที่ยว 2) ความน่าเชื่อถือ
ในประเทศไทย
ของข้อมูล
3) การใช้ประโยชน์
ของข้อมูล

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

1) การใช้ภาษา
1) การไม่สามารถสื่อสารกับ
ในการติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
2) ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
2) ให้ข้อมูลน้อย
3) การให้ความช่วยเหลือ 3) ขาดการให้คาแนะนาที่เป็น
4) ความสะดวกในการเข้าถึง ประโยชน์
4) ไม่มีป้ายบอก
-

หน้าที่ 3-55

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ส่วนที่ 3.2
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในภาพรวมด่านตรวจคน
เข้าเมืองดาเนินการสารวจใน 6 ด่าน ได้แก่ ด่านท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ด่านท่าอากาศยาน
นานาชาติ ด อนเมื อ ง ด่ า นท่ า อากาศยานนานาชาติ ภูเ ก็ ต ด่ า นตรวจคนเข้ า เมือ งสะเดา (สงขลา)
ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย และด่านท่าอากาศนานาชาติเชียงใหม่ โดยดาเนินการสารวจข้อมูล
ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 สามารถเก็บรวบรวมตั วอย่ างนัก ท่องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติได้ทั้งสิ้นจานวน 2,103 ตัวอย่าง ผลสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ผลการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 2,103 ราย พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่า
เพศชาย (ร้ อ ยละ 53.1 ต่ อ ร้ อ ยละ 46.9) มี อ ายุ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 25-34 ปี มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 46.2)
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.3) มีการศึกษาอยู่ในระดับ ปริญ ญาตรี ขึ้นไป ประกอบอาชีพที่หลากหลาย
โดยเป็นนักวิชาชีพ (Professional) มากที่สุด (ร้อยละ 28.0) และมีรายได้ต่อปีอยู่ในระดับ ต่ากว่า
20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ มากที่สุด (ร้อยละ 35.4) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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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 อ บริ ก ารด้ านการท่ 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 87.4) และสู ง กว่ า
ความคาดหวั ง (ร้ อ ยละ 85.6) โดยจาก 2 ประเภทบริก ารด้า นการท่ องเที่ ย วที่ ป ระเมิน พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับ พึง พอใจอย่ างมากต่อการบริการของสนามบิ น
และมีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากต่อบริการตรวจคนเข้าเมือง (ร้อยละ 85.4 และ ร้อยละ
83.8 ตามลาดับ) (แผนภูมิที่ 3.2-1)

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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แผนภูมิที่ 3.2-1 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ ยว
ในประเทศไทยต่อบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมด่านตรวจคนเข้าเมือง
ภาพรวมความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

ภาพรวม
87.4%
85.6%
88.8%
86.0%
88.2%
86.0%
87.4%
86.8%
87.0%
83.8%
87.0%
88.8%
86.8%
82.2%
86.6%
83.0%
86.2%
85.4%
86.0%
83.6%
85.8%
84.8%
85.6%
86.4%
85.4%
84.2%
85.4%
80.6%
84.6%
84.0%
84.4%
82.6%
83.8%
81.2%
82.8%
79.6%
80.2%
71.8%
75.8%
78.8%

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ
ประชาชน
แหล่งท่องเทีย่ วด้านทะเลและชายหาด
แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
มัคคุเทศก์

กิจกรรมผจญภัย
การใช้งานแอปพลิเคชันสาหรับการเดินทางท่องเทีย่ ว
สถานที่พักแรม
การซื้อสินค้าและของทีร่ ะลึก
บริษัทนาเที่ยว
ความปลอดภัย
การบริการสนามบิน
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
รถโดยสารสาธารณะ
สนามกอล์ฟ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

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
ชาวต่ า งชาติ ใ นกลุ่ม ที่ ม าประเทศไทยครั้ ง แรก โดยกลุ่ ม นั กท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติที่ ม าครั้ง แรก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และมากกว่ากลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ ซึ่งมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 88.0 ต่อ ร้อยละ 86.8) และทั้ง 2 กลุ่มมีความพึง
พอใจสูงกว่าความคาดหวัง (แผนภูมิที่ 3.2-2)
แผนภูมิที่ 3.2-2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยต่ อบริ การด้ านการท่ องเที่ ยว ในภาพรวมด่ านตรวจคนเข้ าเมือง
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ภาพรวมความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
First visit

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง
88.0%
87.1%
89.3%
88.1%
88.8%
86.0%
88.1%
88.4%
87.9%
90.0%
87.5%
89.8%
87.2%
91.3%
87.2%
84.5%
86.7%
81.2%
86.6%
83.8%
86.5%
84.9%
86.4%
82.1%
86.3%
85.7%
86.0%
91.4%
85.9%
85.1%
85.5%
82.7%
85.0%
84.4%
82.6%
78.4%
76.9%

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น
ประชาชน
แหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์

แหล่งท่องเทีย่ วด้านทะเลและชายหาด
การใช้งานแอปพลิเคชันสาหรับการเดินทางท่องเทีย่ ว
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
มัคคุเทศก์
กิจกรรมผจญภัย
สถานที่พักแรม
ความปลอดภัย

การบริการสนามบิน เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ เป็นต้น
การซื้อสินค้าและของทีร่ ะลึก
บริษัทนาเที่ยว
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถไฟ
สนามกอล์ฟ

0.0%

76.9%
78.6%

ห้องน้าสาธารณะ

0.0%
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%
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แผนภูมิที่ 3.2-2 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทยต่ อบริ การด้ านการท่ องเที่ ยว ในภาพรวมด่ านตรวจคนเข้ าเมือง
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย (ต่อ)
ภาพรวมความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
Revisit
ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น
ประชาชน
กิจกรรมผจญภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด

มัคคุเทศก์
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
สถานที่พักแรม
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
บริษัทนาเที่ยว
การใช้งานแอปพลิเคชันสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ความปลอดภัย
การบริการสนามบิน เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ เป็น…
รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถโดยสาร รถแท็กซี่ รถไฟ

สนามกอล์ฟ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

86.8%
84.3%
87.9%
84.1%
87.6%
86.1%
86.6%
84.4%
86.5%
85.8%
86.2%
82.4%
85.7%
80.0%
85.3%
79.3%
85.2%
83.4%
85.0%
84.0%
84.7%
81.4%
84.7%
81.9%
84.2%
83.7%
84.1%
83.8%
84.0%
79.1%
82.9%
80.5%
82.4%
65.7%
82.3%
80.8%
81.8%
80.1%
74.3%
79.1%

พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%
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2.2 ความพึงพอใจในบริการด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
2.2.1 สนามบิน ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 85.4) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 80.5) โดยกลุ่มที่มาครั้งแรกมีความพึงพอใจ
ในประเด็ น ต่ า งๆ สู ง กว่ า กลุ่ ม ที่ ก ลั บ มาเที่ ย วใหม่ ทั้ ง นี้ ด้ า นสนามบิ น มี จุ ด เด่ น หลายด้ า น ได้ แ ก่
ความปลอดภัย ป้ายบอกทาง ความเป็นมิตรของพนักงาน ความสะอาดและสิ่งอานวยความสะดวก
ประสิทธิภาพในการให้บริการ และความสะดวกสบาย ในขณะที่มีประเด็นที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้แก่
การให้บริการ wifi/internet ร้านขายอาหารและร้านขายสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น และการใช้
ภาษาในการติดต่อสื่อสาร (แผนภูมิที่ 3.2-3)
แผนภูมิที่ 3.2-3 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสนามบินในภาพรวม
จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติต่อบริการสนามบิน
ความพึงพอใจ

ภาพรวม

ความคาดหวัง

First visit

Revisit
84.0%
79.1%

ความพึงพอใจโดยรวม

85.4%
80.6%

ความปลอดภัย

87.0%
81.4%

ความเป็นมิตรของพนักงาน

86.4%
80.8%

87.1%
81.7%

ความสะอาดและสิ่งอานวย…

86.0%
80.6%

86.6%
81.0%

85.3%
80.3%

ความสะดวกสบาย

85.2%
80.2%

85.7%
80.5%

84.4%
80.0%

ป้ายบอกทาง

85.2%
78.4%

86.0%
80.0%

83.9%
77.0%

ประสิทธิภาพในการให้บริการ

84.6%
79.8%

85.6%
81.7%

83.1%
77.8%

มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย

83.6%
79.4%

84.0%
80.8%

83.0%
77.9%

การสื่อสาร/ภาษา

82.8%
79.4%

83.4%
80.5%

82.0%
78.1%

มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย

82.2%
78.8%

83.1%
80.5%

80.9%
77.0%

77.8%
77.6%

78.3%
78.8%

77.0%
76.6%

บริการ wifi / internet
0.0%

68.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

86.4%
82.1%

85.7%
80.0%

87.9%
82.8%

0.0%

68.0%

85.3%
79.8%

0.0%

68.0%
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1) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อสนามบินที่สารวจ
ประเทศไทยมีท่ า อากาศยานหลั ก อยู่ ด้ วยกัน 6 แห่ ง ในจ านวนนี้ไ ด้ ท าการ
ประเมินความพึงพอใจ 4 แห่ง ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้บริการจานวนมาก ได้แก่ ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และท่าอากาศ
ยานนานาชาติเชียงใหม่ (ยกเว้นท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายและท่าอากาศยานหาดใหญ่ )
ซึ่งจากการประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการสนามบินทั้ง 4 แห่งดังกล่าว
พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 85.4) ทั้งนี้ท่าอากาศยาน
เกือบทุกแห่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ยกเว้นท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนเมืองได้รับคะแนนความพึง พอใจในระดับพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 83.4)
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาทางสนามบินหลายแห่งได้มีการพัฒนาการให้บริการต่างๆ เช่น การทาป้าย
บอกทางภาษาจีน การจัดระเบียบรถแท็กซี่ เป็นต้น ส่ง ผลให้ความพึง พอใจสูง ขึ้นจากปีที่ ผ่ า นมา
(แผนภูมิที่ 3.2-4)
แผนภูมิที่ 3.2-4 ความพึงพอใจในภาพรวมของ 4 สนามบิน
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อบริการสนามบิน

2560
2559

พึงพอใจมาก

พึงพอใจอย่างมาก

ภาพรวมสนามบิน

85.4%
85.0%

สุวรรณภูมิ

85.7%
86.4%
83.4%
84.2%

ดอนเมือง
ภูเก็ต

85.8%
79.6%

เชียงใหม่

86.0%
79.0%
0.0%

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

84.0%
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2) การพัฒนาสนามบินที่เป็นสนามบินหลัก 4 อันดับแรกของประเทศ
ในการพั ฒ นาจ าเป็ น ต้ อ งพิ จ ารณาในรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น ประเด็ น ที่ มี ผ ล
ต่อความพึงพอใจรวมของบริการสนามบิน ซึ่ง จากการศึกษา พบว่า ในแต่ละประเด็นที่ ประเมิ น
มีหลายๆ ประเด็นย่อยที่มีผลต่อความพึง พอใจรวม สะท้อนถึง จุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพ
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
ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น
“ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็ ง
ก็ให้รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.2-1
ตารางที่ 3.2-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อน และจุดแข็ง ของบริการสนามบิน
การให้บริการสนามบิน
1) ป้ายบอกทาง
2) ความสะอาดและสิ่งอานวยความสะดวก
3) ความสะดวกสบาย
4) มีร้านขายอาหารที่หลากหลาย
5) มีร้านขายสินค้าที่หลากหลาย
6) ความเป็นมิตรของพนักงาน
7) การใช้ภาษาในการสื่อสาร
8) บริการ wifi/internet
9) ความปลอดภัย
10) ประสิทธิภาพในการให้บริการ
ภาพรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

สุวรรณภูมิ

ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนเมือง
ภูเก็ต













































85.7%

83.4%

85.8%

86.0%

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

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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2.2.2 บริการตรวจคนเข้าเมือง ในภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจ
ในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ 83.8) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 81.2) โดยกลุ่มที่มาครั้งแรก
มีความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ สูงกว่ากลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ สาหรับประเด็นที่ควรปรับปรุง ได้แก่
การใช้ ภ าษาในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก าร/ความรวดเร็ ว ความสะดวกสบาย
และความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่ (แผนภูมิที่ 3.2-5)
แผนภูมิที่ 3.2-5 ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อ บริการตรวจคน
เข้าเมือง จาแนกตามการเคยมาประเทศไทย
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติต่อบริการตรวจคนเข้าเมือง
Revisit

First visit

ภาพรวม

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

ความพึงพอใจโดยรวม

83.8%
81.2%

85.5%
82.7%

81.8%
80.1%

ความเป็นมิตรของเจ้าหน้าที่

83.6%
81.0%

85.3%
83.4%

81.5%
79.1%

ความสะดวกสบาย

83.6%
80.8%

85.2%
81.0%

81.4%
80.7%

ขั้นตอนการบริการ/ความรวดเร็ว

81.6%
78.4%

83.2%
80.9%

79.5%
76.5%

การสื่อสาร/ภาษา

79.6%
77.4%

80.5%
78.7%

78.4%
76.4%

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
ด่านตรวจคนเข้ า เมื องท่า อากาศยานนานาชาติ เ ชียงใหม่ ด่านตรวจคนเข้ าเมืองสะเดา (สงขลา)
และด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หนองคาย ซึ่ง จากการประเมินความพึง พอใจของนักท่องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางผ่านทั้ง 6 ด่าน ดังกล่าว พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับพึง พอใจ
มาก ร้อยละ 87.4) นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับความพึง พอใจเฉลี่ยของทุกด่าน พบว่า มีเพียง
4 ด่านที่มีความพึงพอใจสูงกว่า/เท่ากับค่าเฉลี่ยในภาพรวม ในขณะที่อีก 2 ด่านมีความพึงพอใจต่ากว่า
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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ค่าเฉลี่ยในภาพรวมโดยมี 1 ด่านที่มีความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก ได้แก่ ด่านตรวจคน
เข้าเมืองสะเดา (สงขลา) (แผนภูมิที่ 3.2-6) แสดงให้เห็นว่า การให้บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ในท่าอากาศยานมีความแตกต่างกับด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เป็นด่านเดินเท้า ซึ่งจาเป็นที่จะต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น
แผนภูมิที่ 3.2-6 ความพึงพอใจในภาพรวมของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ต่อด่านตรวจคนเข้าเมือง
พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจมาก

87.4%
82.2%

ภาพรวมด่าน
เชียงใหม่

77.8%

88.6%

ภูเก็ต

86.1%
79.6%

หนองคาย

84.9%
83.0%

ดอนเมือง

83.8%
81.8%

สุวรรณภูมิ

83.7%
84.0%
77.8%
73.6%

สะเดา
0.0%

84.0%

2) การพั ฒ นาบริก ารตรวจคนเข้า เมื อ งที่ เป็นด่ า นส าคั ญ ที่สุ ด 6 อั น ดั บ แรก
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 ลายๆ 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
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 ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่ก ล่าว
ข้างต้นตามตารางที่ 3.2-2
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ตารางที่ 3.2-2 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)




































83.7%

83.8%

86.1%

88.6%

84.9%

77.8%

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

3. สรุปจุดอ่อนและจุดแข็งบริการด้านการท่องเที่ยวด้านสนามบินและบริการตรวจคนเข้าเมือง
ตารางที่ 3.2-3 จุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านสนามบินและบริการตรวจคนเข้าเมือง
ประเด็นที่ประเมิน
1. สนามบิน

2. บริการตรวจคน
เข้าเมือง

จุดแข็ง
1) ป้ายบอกทาง
2) ความเป็นมิตรของพนักงาน
3) ความสะดวกสบาย
4) ความปลอดภัย
5) ความสะอาด
และสิ่งอานวย
ความสะดวก
6) ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ
-

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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จุดอ่อน
1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) ร้านขายอาหารที่
หลากหลาย
3) การใช้ภาษาในการ
ติดต่อสื่อสาร
4) ร้านขายสินค้าที่
หลากหลาย

ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
1) กระบวนการให้บริการล่าช้า
ต้องรอคิวนาน
2) เจ้าหน้าที่ให้บริการมีจานวนน้อย
3) ไม่สะดวกในการเดินทาง
4) ร้านขายอาหารมีน้อยประเภท
5) ไม่มีจุดนั่งพักผ่อน

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

1) เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
2) ความรวดเร็วในการให้บริการ
3) การที่ต้องใช้เวลารอคอยนาน
4) ช่องให้บริการมีน้อย
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ส่วนที่ 3.3
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ใน 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) ออสเตรเลีย
1. ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์
ผลการสารวจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ใน 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
จานวน 4,231 ราย พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ 56.4 ต่อ ร้อยละ 43.6)
มีอายุอยู่ในช่วง 25-34 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 47.4) ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.6) มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยเป็นนักวิชาชีพ (Professional) มากที่สุด (ร้อยละ
27.5) และมีรายได้ต่ อปีอยู่ในรายได้ปานกลาง ระหว่าง 20,000-40,00 ดอลลาร์สหรัฐฯ มากที่สุด
(ร้อยละ 36.9) แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เป็นตลาดหลักในประเทศไทยโดยรวมเป็น
กลุ่มที่มีการศึกษาดี อยู่ในวัยทางาน ฐานะการเงินระดับปานกลาง
2. พฤติกรรมในการเดินทางท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นตลาดหลักมีเดินทางมาประเทศไทยเพื่อพักผ่อนในวันหยุด
เป็นส่วนใหญ่ โดยวันพักเฉลี่ยในประเทศ 12.61 วัน/ครั้ง มากกว่าปีที่ผ่านมา (ปี 2559) ซึ่งอยู่ที่
11.18 วัน/ครั้ง พบว่ามากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 77.1) มีวันพักเฉลี่ยไม่เกิน 10 วัน ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวระยะใกล้ (Short Haul) ที่ไม่ต้องเสียเวลาการเดินทางมากนัก
ทั้งนี้ประเทศสหราชอาณาจักรมีวันพักเฉลี่ยมากที่สุดอยู่ที่22.39 วัน/ครั้ง และสิงคโปร์มีวันพักเฉลี่ ย
น้อยที่สุด 4.78 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
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การรับประทานอาหารไทย การใช้
บริการสปาและนวดแผนไทย และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
3. ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
จากการประเมินความพึงพอใจ พบว่ามี นักท่องเที่ยวถึง 8 ประเทศที่มีความพึง พอใจ
อยู่ ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ได้แก่ จีน อินเดีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และฮ่องกง โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนและสหรัฐอเมริ กามีค วามพอใจสูง สุด
สาหรับอีก 2 ประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คือ ญี่ปุน และเยอรมนี เมื่อ
เปรียบเทียบกับความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศ (ร้อยละ 87.4) พบว่า มี 4 ประเทศที่มีความพึง
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พอใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประเทศ ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสหราช
อาณาจักร โดยที่เหลืออีก 6 ประเทศที่มีความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประเทศ
โดยมีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่าในประเด็น สาคัญที่ประเมิน ได้แก่ สนามบิน บริการตรวจคน
เข้าเมือง บริษัทนาเที่ยว รถโดยสารสาธารณะ และห้องน้าสาธารณะ โดยทุกประเทศมีคะแนนความ
พึงพอใจสูงกว่าคะแนนความคาดหวัง (แผนภูมิที่ 3.3-1)
แผนภูมิที่ 3.3-1 ความพึงพอใจในภาพรวมของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยวในปี 2559

2560

ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จาแนก 10 ตลาดหลัก

2559
พึงพอใจอย่าง

พึงพอใจมาก

88.4%
86.6%
91.6%
89.6%
90.8%
89.8%
89.7%

ภาพรวมประเทศ
สหรัฐอเมริกา
จีน

ออสเตรเลีย

0.0%

88.6%
86.8%
87.2%
84.2%
85.7%
86.0%
84.7%
86.8%
83.8%
84.0%
83.8%
85.6%
83.4%
85.6%

สหราชอาณาจักร
เกาหลีใต้
อินเดีย
สิงคโปร์
ฮ่องกง
เยอรมนี
ญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส

0.0%
0.0%

85.8%
84.0%

หมายเหตุ ประเทศออสเตรเลียไม่ได้ประเมินในปี 2559
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3.1 ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศ (แผนภูมิที่ 3.3-2)
พบว่า ทุกประเทศเห็นว่า การให้บริการเชิงสุขภาพ เช่น สปา นวดแผนไทย เป็นต้น เป็น 1 ใน 5
ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด แสดงให้เห็นว่า “การให้บริการทางสุขภาพ” เป็นจุดแข็ง
ของประเทศไทยจึงจาเป็นต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้ เพราะถือว่าเป็นบริการเป้าหมายที่จะส่งเสริม
และพัฒนาตามที่กาหนดในยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 และยังต้องมีการศึกษา
พฤติกรรมความต้องการบริการเชิงสุขภาพของนักท่องเที่ ยวเพื่อนาเสนอบริการเชิงสุขภาพที่ตรงตาม
ความต้ อ งการ ตลอดจนการพั ฒ นามาตรฐานการบริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพของไทยให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
อย่ า งเคร่ ง ครั ด และควบคุ ม ไม่ ใ ห้ มี ก ารแอบแฝงขายบริ ก ารทางเพศและการแข่ ง ขั น ด้ า นราคา
อันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริการเชิงสุขภาพของประเทศไทย
ในขณะที่ป ระเด็น อื่น ๆ ที่มีคะแนนความพึงพอใจสู งสุ ด 5 อันดับแรกของแต่ล ะประเทศ
แตกต่างกัน โดยพบว่า มีถึง 7 ประเทศที่ ความพึงพอใจต่อ แหล่ งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
อยู่ในกลุ่มคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อินเดีย
และ ญี่ปุ่น แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาดเป็ นจุดเด่นซึ่งต้องดูแล
อนุ รั ก ษ์ ใ ห้ ส มบู ร ณ์ แ ละยั่ ง ยื น ตลอดไป ไม่ ใ ห้ ก ารท่ อ งเที่ ย วไปท าลายทรัพ ยากรทางทะเลเหล่ านี้
ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งให้ ทุ ก ภาคส่ ว นทั้ ง ภาครั ฐ ผู้ ป ระกอบการและประชาชนในท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว ม
ในการดาเนินการ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่าแม้นักท่องเที่ยว
ชาวจีนจะมีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาดอยู่ในกลุ่มคะแนนความพึงพอใจ
ไม่ติดอันดับ 1 ใน 5 ความพึงพอใจสู งสุด ก็ตาม แต่พบว่าคะแนนความพึงพอใจซึ่งอยู่ ในเกณฑ์ สู ง
ซึ่งอาจเกิดจากปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทางทะเลกับนักท่องเที่ยวชาวจีนมาก
นอกจากนี้ ยั งพบมีห ลายประเทศที่มีความพึงพอใจต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
อยู่ ใ นกลุ่ ม คะแนนความพึ ง พอใจสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ อิ น เดี ย สหราชอาณาจั ก ร และ
สหรัฐอเมริกา ดังนั้น การส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเหล่านี้ควรให้ความสาคัญในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ในด้านสนามกอล์ ฟ ซึ่ งเป็ น บริ การส าคัญ ของการท่ อ งเที่ย วนั้น พบว่ามี เพียง 2 ประเทศ
ที่ความพึงพอใจต่อการเล่นกอล์ฟอยู่ในกลุ่มคะแนนความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เยอรมนี
และออสเตรเลีย ซึ่งอาจเป็นเพราะประเทศไทยมีสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานระดับโลกอยู่จานวนมาก
และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในต่างประเทศ ประเทศไทยจึงควรต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้ และให้การส่งเสริม
การแข่งขันระดับโลกในประเทศไทยด้วย
ในด้านกิจกรรมผญจภัย พบว่ามีหลายประเทศที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจ
สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และออสเตรเลีย
ในด้านการซื้อสินค้าและของที่ระลึก เป็นกิจกรรมที่ทุกประเทศเข้าร่วมในสัดส่วนที่สูง แต่ยัง
ไมสามารถสร้างความพึงพอใจได้มาก ในหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เยอรมณี เป็นต้น จึงควร
ที่จะต้องทาการศึกษาถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นตลาดหลักเพื่อกระตุ้นให้มี
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
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แผนภูมิที่ 3.3-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรกของ 10 ประเทศที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3.2 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด 5 อันดับแรกของแต่ละประเทศ (แผนภูมิที่ 3.3-3)
พบว่า “ห้องน้าสาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุดติด 1 ใน 5 ของทุก
ประเทศ แสดงให้เห็นว่า “ห้องน้าสาธารณะ” เป็นจุดอ่อนที่สาคัญด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีน้อย
หายาก และสกปรก จาเป็นต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ในด้าน “การบริการตรวจคนเข้าเมือง” พบว่า เกือบทุกประเทศให้คะแนนความพึงพอใจ
ต่าสุดติด 1 ใน 5 โดยเฉพาะญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี และออสเตรเลีย แสดงให้เห็นว่า “การบริการ
ตรวจคนเข้าเมือง” เป็นจุดอ่อนสาคัญประเด็นหนึ่ง เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีเพิ่มมากขึ้น
ทุกปี จึงจาเป็นที่ประเทศไทยต้องปรั บ ปรุงและขยายการให้บริการให้ ทันกับจานวนนักท่องเที่ ยว
เพื่ อ มิ ใ ห้ ต้ อ งใช้ เ วลานาน รวมทั้ ง การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารและพั ฒ นา
ประสิทธิภาพการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหลักๆ เช่น อังกฤษ
จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น
ในด้าน“การซื้อสินค้าและของที่ระลึก ” พบว่า มี 2 ประเทศที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด
ติดอันดับ 1 ใน 5 ได้แก่ อินเดีย และเยอรมนี จาเป็นต้องปรับปรุงในด้านต่างๆ เช่น ความสะดวก
ในการเข้าถึง คุณภาพสินค้า ความปลอดภัย เป็นต้น
ในด้ า น “บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ” พบว่ า มี ถึ ง 7 ประเทศที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ าสุ ด
ติด 1 ใน 5 ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฮ่องกง และออสเตรเลีย ซึ่งสอดคล้อง
กั บ ภาพรวมของประเทศที่ “บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ” เป็ น 1 ใน 5 ประเด็ น ที่ มี ค ะแนน
ความพึ ง พอใจต่ าสุ ด โดยเฉพาะรถแท็ ก ซี่ ที่ มั ก มี ก ารเอารั ด เอาเปรี ย บผู้ โ ดยสารชาวต่ า งชาติ
ขาดความรู้ในการสื่อสาร มีพฤติกรรมข่มขู่ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาการบริการของรถแท็กซี่
ให้คนขับรถแท็กซี่มีจรรยาบรรณในการให้บริการ มีทัศนคติที่ดีต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ มีการรับ
ข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวโดยฉับพลัน และมีการลงโทษผู้กระทาผิดอย่างจริงจังด้วย
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แผนภูมิที่ 3.3-3 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
ในแต่ละประเด็นหลักที่ประเมินมีหลายๆ ประเด็นย่อยที่มีผลต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อน
หรื อ การขาดประสิ ท ธิภ าพในการให้ บ ริก าร ซึ่ ง หากพิ จ ารณาตามยุท ธศาสตร์ ก ารท่ อ งเที่ ยวไทย
พ.ศ. 2558-2560 ซึ่ ง มี วิ สั ย ทั ศ น์ “วางฐานการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วให้ ป ระเทศไทย
เป็ น แหล่ งท่องเที่ย วคุณภาพอย่ างมีดุลยภาพและยั่งยืน ” แล้ ว ในการปรับปรุงและพัฒ นาบริการ
ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วควรมี เ ป้ า หมายการพั ฒ นาไปสู่ “ระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก” หรื อ มี ค ะแนน
ความพึ ง พอใจร้ อ ยละ 84.1 ขึ้ น ไป ซึ่ ง เมื่ อ น าเป้ า หมายดั ง กล่ า วมาวิ เ คราะห์ ผ ลการส ารวจ
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 ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.3-1

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 3-73

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จีน

ญี่ปุ่น

สหรัฐฯ

อินเดีย

เกาหลีใต้

สหราชอาณาจักร

สิงคโปร์

เยอรมนี

ฮ่องกง

ออสเตรเลีย

ตารางที่ 3.3-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยวใน 10 ประเทศ
ที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว


























































































































































































































































บริการด้านการท่องเที่ยว
1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้า
และของที่ระลึก
5. บริการเชิงสุขภาพ
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7. สนามกอล์ฟ
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

หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
: × หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
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ส่วนที่ 3.4
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย ใน 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดด้านการท่องเที่ยว
1. ความพึงพอใจในภาพรวมของ 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดด้านการท่องเที่ยว
จากจ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ ส ารวจในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 6,857 คน
นั้ น ประเทศไทยมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น ทางมาจากภู มิ ภ าคส าคั ญ 8 ภู มิ ภ าค ได้ แ ก่
เอเชียตะวันออก (ร้อยละ 37.4) อาเซียน (ร้อยละ 20.0) ยุโรป (ร้อยละ 23.2) อเมริกา (ร้อยละ 8.8)
เอเชียใต้ (ร้อยละ 3.6) โอเชียเนีย (ร้อยละ 5.6) แอฟริกา (ร้อยละ 0.8) และตะวันออกกลาง (ร้อยละ 0.6)
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
จากการประเมิน ความพึงพอใจ พบว่า ทุกภูมิภ าคที่มีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับ
พึ ง พอใจอย่ า งมาก โดยภู มิ ภ าคที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ เอเซี ย ตะวั น ออก ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากจี น ซึ่ ง มี ค ะแนนความพึ ง พอใจค่ อ นข้ า งสู ง รองลงมาเป็ น อเมริ ก า และเมื่ อ
เปรียบเทียบกับความพึงพอใจเฉลี่ยของทั้งประเทศ (ร้อยละ 87.4) พบว่า มี 3 ภูมิภาคเท่านั้น ที่มี
ความพึงพอใจสูงกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยของประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป็นตลาดหลั ก
ด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญที่สุด โดยมีคะแนนความพึงพอใจต่ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศค่อนข้างมาก
(แผนภูมิที่ 3.4-1) โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากคะแนนความพึงพอใจของประเทศที่เป็นตลาดหลักใน
ภูมิภาคนี้ได้แก่ มาเลเซียและสิงคโปร์ที่มีคะแนนความพึงพอใจในทุกประเด็นที่ประเมินค่อนข้างต่า
โดยเฉพาะในเรื่ อ งของการบริ ก ารของด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง การบริ ก ารสนามบิ น การบริ ก าร
รถโดยสารสาธารณะ สนามกอล์ ฟ และห้ อ งน้าสาธารณะ จึ ง จาเป็ น ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก
เพื่ อ พั ฒ นาสินค้าและบริ การด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ ยวใน
ประเทศในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น
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แผนภูมิที่ 3.4-1ความพึงพอใจในภาพรวมของ 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลักด้านการท่องเที่ยว

2560

ภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ใน 8 ภูมิภาคที่เป็นตลาดหลัก

2559

พึงพอใจอย่าง

พึงพอใจมาก

ภาพรวม

87.4%
86.6%

แอฟริกา

86.8%
86.2%

โอเชียเนีย

88.8%
84.8%

อเมริกา

90.0%
87.8%

ยุโรป

87.0%
86.2%

เอเชียใต้

86.2%
87.0%
82.7%
84.4%

ตะวันออกกลาง

89.2%
88.2%

เอเชียตะวันออก

83.4%
85.0%

อาเซียน
0.0%

84.0%

2. ประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค (แผนภูมิที่ 3.4-2)
“การบริการเชิงสุขภาพ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงสุด ในทุกภูมิภาค
สอดคล้องกับภาพรวมของประเทศ แสดงให้เห็นว่า “การบริการเชิงสุขภาพ” เป็นจุดแข็งของประเทศ
ไทยจาเป็นต้องรักษาความโดดเด่นนี้ไว้ และเป็นบริการเป้าหมายที่จะส่งเสริมและพัฒนาตามที่กาหนด
ในยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560
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
เช่ น ด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วด้ า นทะเลและชายหาดสามารถสร้ า งความพึ ง พอใจสู ง ติ ด 1 ใน 5
ใน 6 ภูมิภ าค ยกเว้น ภูมิภ าคอาเซีย นและโอเชียเนีย ด้านแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มี 5
ภูมิภาค ยกเว้น อาเซียน ยุโรป และแอฟริกา ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม่สามารถสร้างความ
พึงพอใจได้มาก มีเฉพาะเอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ ที่มีความพึงพอใจติด 1 ใน 5
อันดับแรก
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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 อาเซียน แสดงให้เห็นว่าการซื้อสินค้าและของที่ระลึกสามารถตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการเดินทางมาประเทศไทยได้ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม และยังต้องมีการปรับปรุงอีกมาก
ในด้านกิจกรรมผจญภัย พบว่า มี 3 ภูมิภาคที่มีคะแนนความพึงพอใจสูงติด 1 ใน 5 ได้แก่
เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และอเมริกา แสดงให้เห็นว่า กิจกรรมผญจภัย ได้มีการพัฒนาการให้บริการ
ที่สามารถสร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้
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แผนภูมิที่ 3.4-2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจมากที่สุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค
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3. ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค (แผนภูมิที่ 3.4-3)
“การบริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว บริ ก ารตวรจคนเข้ า เมื อ ง
และ “ห้องน้าสาธารณะ” เป็น 1 ใน 5 ประเด็นที่มีคะแนนความพึงพอใจต่าสุดของเกือบทุกภูมิภาค
และสอดคล้ องกับ ภาพรวมประเทศ แสดงให้ เห็ นว่า ทุกประเด็นเป็นจุดอ่อนที่ต้องได้รับการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ก็มีการบริการของสนามกอล์ฟ ภัตตาคาร/ร้านอาหาร และการซื้อสินค้า
และของที่ระลึก ที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
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แผนภูมิที่ 3.4-3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจต่าที่สุด 5 อันดับแรกของแต่ละภูมิภาค
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4. การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเพิ่มความพึงพอใจกับนักท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในแต่ ล ะประเด็ น หลั ก ที่ ป ระเมิ น มี ห ลายๆ ประเด็ น ย่ อ ยที่ มี ผ ล
ต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณา
ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “วางฐานการพัฒนาและส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วให้ ป ระเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพอย่ า งมี ดุ ล ยภาพและยั่ ง ยื น ” แล้ ว
ในการปรับปรุงและพัฒนาบริ การด้านการท่องเที่ยวควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “ระดับพึงพอใจ
อย่างมาก” หรือมีคะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งเมื่อนาเป้าหมายดังกล่าวมาวิเคราะห์
ผลการส ารวจความพึงพอใจ หากพบว่ามี “ระดับความพึงพอใจมาก” ลงมาก็ถือว่าบริการนั้นยังไม่
โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็ น “ระดับ
พึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้รักษาจุด
แข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.4-1
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บริการด้านการท่องเที่ยว

อาเซียน

เอเชียตะวันออก

ยุโรป

เอเชียใต้

อเมริกา

โอเชียเนีย

ตะวันออกกลาง

แอฟริกา

ตารางที่ 3.4-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยว จาแนกตามภูมิภาค

1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
5. บริการเชิงสุขภาพ
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7. สนามกอล์ฟ
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
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ส่วนที่ 3.5
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยของกลุ่มเฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยว
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ประมวลผลและวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลุ่ มที่มาเพื่อเข้าร่ ว มประชุม/ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล /สัมมนา/การร่วมงานแสดงสิ นค้า (MICE)
กลุ่มที่มาเพื่อใช้ บริการสุขภาพ/บริการทางการแพทย์ กลุ่มที่มาเพื่อเล่นกีฬา กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม ผู้มี
รายได้สูง และกลุ่มสตรี ผลการสารวจความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้
1. กลุ่มตามวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาประเทศไทย
กลุ่มที่มาเพื่อเข้าร่วมประชุม/ท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล/สัมมนา/การร่วมงานแสดงสินค้า (MICE)
กลุ่ มที่มาเพื่อใช้บ ริ การสุ ขภาพ/บริ การทางการแพทย์ และกลุ่ มที่มาเพื่อเล่ นกีฬา จากวิธีการสุ่ ม
ตั ว อย่ า งอย่ า งง่ า ย ( simple random sampling : SRS) สามารถส ารวจตามวั ต ถุ ป ระสงค์
การเดินทางมาท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มดังกล่าวได้รวม 59 ราย จึงไม่เพียงพอในการแสดงผลทางสถิติ
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 301 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 66.8
และร้อยละ 33.2 ตามลาดับ) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มเกษียณ (Retired) ในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 36.5) รองลงไปเป็นกลุ่มนักวิชาชีพ (Professional) (ร้อยละ 35.2) จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.4) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วน
สู งสุ ด (ร้ อยละ 61.3) มีวัตถุป ระสงค์เพื่อผั กผ่ อนในวันหยุดในสั ดส่ ว นสู งสุ ด มีวันพักเฉลี่ ยไม่ เ กิ น
10 วัน/ครั้ง มากที่สุด (ร้อยละ 56.5) (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
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 87.2) 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 สถานพักแรม ภัตตาคาร/ร้านอาหาร การท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ และกิจกรรมผจญภัย ซึ่งเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการตลาดกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะ
ที่แหล่งท่องเที่ยวและบริ การด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ นั้น มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยในแต่ละ
ประเภทแหล่งท่องเที่ยวหรื อบริ การนั้ นยังมีจุดอ่อนซึ่งสะท้อนในรูปของคะแนนความพึงพอใจต่ า
เช่น ห้องน้าสาธารณะ และรถโดยสารสาธารณะ มีจุดอ่อนในประเด็นความสะดวกในการเข้าถึงบริการ
ความสะอาดและความสะดวกสบาย ประสิ ทธิภ าพในการให้ บ ริ การ การใช้ภ าษาในการสื่ อ สาร
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ความปลอดภัย และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้รถเข็นและผู้พิการ
จึงจาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาบริการต่างๆ ที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อสร้าง
ความพึงพอใจและดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต รวมทั้งใช้สาหรับการส่งเสริมการตลาด
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ
ส าหรั บ บริ ก ารอื่ น ๆ ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งและสามารถช่ ว ยเสริ ม สร้ า งความพึ ง พอใจ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง ได้ แ ก่ บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง และสนามบิ น นั้ น พบว่ า
นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุมีความพึงพอใจระดับมากเท่านั้น และยังมีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่า
ในด้านการบริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งยังเป็น
จุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
2.2 กลุ่มผู้มีรายได้สูง (มีรายได้ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ขึ้นไป)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตั วอย่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มผู้มีรายได้สู ง
ที่สารวจมีจานวนทั้งสิ้น 1,450 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 57.4 และร้อยละ
42.6 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 48.5) รองลงมาเป็นกลุ่ มอายุ
35-44 ปี (ร้อยละ 23.7) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 52.7) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.6) มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ก ผ่ อ นในวั น หยุ ด ในสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด มี วั น พั ก เฉลี่ ย ไม่ เ กิ น 10 วั น มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 68.6)
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
นักท่องเที่ย วชาวต่างชาติกลุ่มผู้มีรายได้สูง มีความพึง พอใจโดยรวมในระดับ พึง พอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 86.7) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป)
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงเข้าร่วมที่สาคัญ ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย นั้น จากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจ
อย่ างมากต่อแหล่ งท่องเที่ย วทางทะเลและชายหาด แหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรม
ผจญภัย และบริการเชิงสุขภาพ ซึ่งเป็นจุดแข็งในการส่งเสริมการตลาดกลุ่มผู้มีรายได้สูง ในขณะที่
บริการภัตตาคาร/ร้านอาหาร และการซื้อสินค้าและของที่ระลึกนั้น มีคะแนนความพึงพอใจในระดับ
มากเท่ า นั้ น โดยในส่ ว นของภัตตาคาร/ร้า นอาหารพบว่า มี จุ ด อ่ อ นซึ่ ง สะท้ อ นในรู ป ของคะแนน
ความพึงพอใจต่า ได้แก่ สภาพภายในภัตตาคาร/ร้านอาหาร ประสิทธิภาพในการให้บริการ การใช้
ภาษาในการสื่อสาร บริการ wifi / internet และความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ ในขณะทีก่ ารซื้อ
สิ น ค้าและของที่ร ะลึ ก พบว่าจุ ดอ่อน ได้แก่ ความหลากหลายของประเภทร้านค้า คุณภาพสิ นค้า
ความสะดวกในการหาซื้อ การใช้ภาษาในการสื่อสาร ประสิทธิภาพในการให้บริการ ความปลอดภัย
และบริ ก าร wifi/internet ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาบริ ก ารต่ า งๆ ที่ เ ป็ น ที่ ส นใจ
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง เพื่อสร้างความพึงพอใจและดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวอีกในอนาคต
รวมทั้งใช้สาหรับการส่งเสริมการตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง
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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
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 3,734 ตัวอย่าง อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 48.6) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ
15-24 ปี (ร้อยละ 28.3) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 24.1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.1) มีรายได้ไม่เกิน
40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 71.0) มีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อนในวันหยุด
สั ด ส่ ว นสู ง สุ ด มี วั น พั ก เฉลี่ ย ไม่ เ กิ น 10 วั น /ครั้ ง มากที่ สุ ด (ร้ อ ยละ 79.2) (รายละเอี ย ดแสดง
ในภาคผนวก)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มสตรีมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจมาก (ร้อยละ
87.7) 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 16 ประเภทบริการ เช่น การใช้บริการสปาและนวดแผนไทย การท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า กลุ่มสตรีมีความ
พึงพอใจต่อบริการด้านการท่องเที่ยวของไทยได้ดี
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 สนามบิน บริษัทนาเที่ยว มัคคุเทศก์
บริการรถโดยสารสาธารณะ ห้องน้าสาธารณะ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และความปลอดภัย นั้น
พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มสตรีมีความพึงพอใจต่อบริการรถโดยสารธารณะ สนามกอล์ฟ และห้องน้า
สาธารณะ ในระดับมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจค่อนข้างต่าสาหรับห้องน้าสาธารณะ จึงถือเป็น
จุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
การพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มเฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยวกลุ่มนี้
จากการศึ ก ษาพบว่ า ในแต่ ล ะประเด็ น หลั ก ที่ ป ระเมิ น มี ห ลายๆ ประเด็ น ย่ อ ยที่ มี ผ ล
ต่อความพึงพอใจรวม สะท้อนถึงจุดอ่อนหรือการขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ ซึ่งหากพิจารณา
ตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “วางฐานการพัฒนาและส่งเสริม
การท่ อ งเที่ ย วให้ ป ระเทศไทยเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพอย่ า งมี ดุ ล ยภาพและยั่ ง ยื น ” แล้ ว
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ในการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยวควรมีเป้าหมายการพัฒนาไปสู่ “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
ยังไม่โดดเด่นในด้านคุณภาพหรือเป็นจุดอ่อนที่ควรได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น แต่หากเป็น
“ระดับพึงพอใจอย่างมาก” ก็ถือว่าบริการนั้นมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพหรืออาจเป็นจุดแข็งก็ให้
รักษาจุดแข็งนั้นไว้ ซึ่งสามารถสรุปเป็นประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นตามตารางที่ 3.5-1

กลุ่มผู้ผุ้มรี ายได้สูง

1. ประชาชน
2. แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
4. การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
5. บริการเชิงสุขภาพ
6. ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
7. สนามกอล์ฟ
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 3.5-1 สรุปประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของบริการด้านการท่องเที่ยว จาแนกตามกลุ่ม
เฉพาะด้านการตลาดท่องเที่ยว





























































หมายเหตุ :  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจร้อยละ 84.1 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ควรรักษาไว้
:  หมายถึง คะแนนความพึงพอใจต่ากว่าร้อยละ 84.1 ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จะต้องได้รับการปรับปรุง
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ส่วนที่ 3.6
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยตามการเคยมาประเทศไทยและลักษณะการจัดการเดินทาง
1. กลุ่มตามการเคยเดินทางมาประเทศไทย
1.1 กลุม่ ที่มาครั้งแรก (First Visit)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่สารวจทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลุ่ ม ที่ ม าครั้ ง แรกมี จ านวนทั้ ง สิ้ น 4,043 ตั ว อย่ า ง เป็ น เพศหญิ ง มากกว่ า เพศชาย (ร้ อ ยละ 57.9
และร้อยละ 42.1 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 50.1) รองลงมาเป็น
กลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 27.3) ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มวิชาชีพ (Professional)
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 30.2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.5)
มี ร ายได้ 20,000-40,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ/ปี ในสั ด ส่ ว นสู ง สุ ด (ร้ อ ยละ 35.1) จุ ด ประสงค์ ห ลั ก
ในการเดินทางมาประเทศไทย คือ การพักผ่อนในวันหยุด กิจกรรมที่เข้าร่วมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
การรั บ ประทานอาหารไทย การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การซื้อสิ นค้าและของที่ ร ะลึ ก
การท่องเที่ย วทางประวัติ ศาสตร์ และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก)
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 87.9) สู งกว่า ระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
โดยมีความพึงพอใจในระดับอย่างมากถึง 16 ประเด็น เช่น การใช้บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 88.5)
ประชาชน (ร้ อ ยละ 88.2) การท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด (ร้ อ ยละ 87.9) การท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 87.7) เป็นต้น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจน้อยและเห็นว่าควรต้องปรับปรุงได้แก่ ห้องน้า
สาธารณะ และการบริการรถโดยสารสาธารณะ และสนามกอล์ฟ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
1.2 กลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ มตั ว อย่า ง กลุ่ มตัว อย่างนักท่อ งเที่ยวชาวต่ างชาติ กลุ่ ม ที่ ก ลั บ มา
เที่ยวใหม่ ที่สารวจมีจานวนทั้งสิ้น 2,814 ตัวอย่าง เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย (ร้อยละ
50.4 และร้อยละ 49.6 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 43.9) รองลงมา
เป็ น กลุ่ ม อายุ 15-24 ปี (ร้ อ ยละ 19.6) ประกอบอาชี พ หลากหลาย โดยเป็ น กลุ่ ม นั ก วิ ช าชี พ
(Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 31.3 )จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ
69.9) มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 66.2) จุดประสงค์หลัก
ในการเดินทางมาประเทศไทย คือ การพักผ่อนในวันหยุด กิจกรรมที่เข้าร่วมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
การรั บ ประทานอาหารไทย การซื้อสิ นค้าและของที่ร ะลึ ก การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
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การท่องเที่ย วทางประวัติศาสตร์ และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก)
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ ต่อบริการด้านการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย อยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 86.6) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 84.1
ขึ้นไป โดยมีความพึงพอใจในระดับความพึงพอใจอย่างมาก 8 ประเด็น เช่น การใช้บริการเชิงสุขภาพ
(ร้ อ ยละ 87.5) มั ค คุ เ ทศก์ (ร้ อ ยละ 84.7) ประชาชน (ร้ อ ยละ 86.9) การท่ อ งเที่ ย วทางทะเล
และชายหาด (ร้อยละ 85.6) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 84.7) เป็นต้น ขณะที่มีความ
พึงพอใจในระดับมากกับภัตตาคาร/ร้านอาหาร (ร้อยละ 83.7) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก (ร้อยละ
83.4) ความปลอดภัย (ร้อยละ 83.5) เป็นต้น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจน้อยและเห็นว่าควรต้องปรับปรุงได้แก่ ห้องน้า
สาธารณะ บริ ก ารตรวจคนเข้ า เมื อ ง การบริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่อ งเที่ยว
และสนามกอล์ฟ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความ
พึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
2. กลุ่มตามลักษณะการจัดการเดินทาง
2.1 กลุ่มที่จัดการเดินทางเอง
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่สารวจทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่จัดการเดินทางเองมีจานวนทั้งสิ้น 4,395 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายเล็กน้อย (ร้อยละ
51.9 และร้อยละ 48.1 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 46.7) รองลงมา
เป็ น กลุ่ ม อายุ 15-24 ปี (ร้ อ ยละ 25.6) ประกอบอาชี พ หลากหลาย โดยเป็ น กลุ่ ม วิ ช าชี พ
(Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 32.1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่
(ร้อยละ 72.9) มีรายได้ไม่เกิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี ในสัดส่วนสูงสุด กิจกรรมที่เข้าร่วมสูงสุด
5 อันดับแรก ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย การซื้อสินค้าและของที่ระลึก การท่องเที่ยวทางทะเล
และชายหาด การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (ร้อยละ 66.4)
(รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
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
โดยมีความพอใจอย่างมากในหลายประเด็น เช่น การใช้บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 87.9) การท่องเที่ยว
ทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 86.0) และการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (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
ศูน ย์ บ ริ การนั กท่ อ งเที่ย ว การบริ การสนามกอล์ ฟ ห้ องน้าสาธารณะ และการบริการรถโดยสาร
สาธารณะ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
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2.2 กลุ่มทีจ่ ัดการเดินทางเอง และการใช้บริการบริษัทนาเที่ยว (Semi FIT)
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สารวจในกลุ่มนี้
มีทั้งสิ้น 856 ตัวอย่าง เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 56.3 และร้อยละ 43.7 ตามลาดับ)
อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 48.6) รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี (ร้อยละ 26.2)
ประกอบอาชีพหลากหลาย โดยเป็นกลุ่มนักวิชาชีพ (Professional) ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 28.9)
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.7) มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปี
ในสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 66.4) กิจกรรมที่เข้าร่วมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย
การซื้อสินค้าและของที่ระลึ ก การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย อยู่ในระดับพึงพอใจ
อย่างมาก (ร้อยละ 86.4) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป โดยมีความพอใจในเรื่อง
การใช้บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 87.2) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 86.3) ประชาชน
(ร้อยละ 86.2) เป็นต้น
สิ่งที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความพึงพอใจน้อยและเห็นว่าควรต้องปรับปรุง ได้แก่ ห้องน้า
สาธารณะ และสนามกอล์ฟ ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนที่จาเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถ
สร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
2.3 กลุม่ ทีใ่ ช้บริการบริษัทนาเที่ยว
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ ใช้บริการบริษัท
น าเที่ย ว ที่ส ารวจมี จ านวนทั้งสิ้ น 1,580 ตัว อย่าง เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 60.6
และร้อยละ 39.4 ตามลาดับ) อยู่ในช่วงอายุ 25-34 ปี จานวนสูงสุด (ร้อยละ 49.5) 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 67.4) มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ปีในสัดส่วน
สูงสุด (ร้อยละ 73.7) กิจกรรมที่เข้าร่วมสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การรับประทานอาหารไทย การซื้อ
สิ น ค้ า และของที่ ร ะลึ ก การท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด การท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์
และการใช้บริการสปาและนวดแผนไทย (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก)
ความพึงพอใจของนั กท่ อ งเที่ยวกลุ่ มนี้ ต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย อยู่ในระดั บ
พึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 88.6) สูงกว่าระดับเป้าหมาย คือ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป โดยมีความพอใจ
อย่างมากในเกือบทุกรายการ เช่น การใช้บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 88.8) มัคคุเทศก์ (ร้อยละ 87.3)
การท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด (ร้อยละ 88.7) การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ (ร้อยละ 87.6)
บริษัทนาเที่ยว (ร้อยละ 86.5) 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
ของนั กท่องเที่ย วกลุ่ มนี้ ซึ่งได้แก่ บริ การสนามบิน สนามกอล์ ฟ นั้น พบว่ า นักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจระดับอย่างมาก ขณะที่มีความพึงพอใจในระดับต่า ได้แก่ ห้องน้าสาธารณะ ซึ่ง ยังมีจุดอ่อน
ทีจ่ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ไว้
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ส่วนที่ 3.7
ผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทยในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ความสาคัญในการพัฒ นาการท่องเที่ยวในเชิง พื้น ที่
โดยการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ด้วยการออกกฎกระทรวงกาหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
โดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 และตามยุทธศาสตร์
การท่ อ งเที่ ย วไทยปี พ.ศ. 2558-2560 กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าได้ ก าหนดเขตพั ฒ นา
การท่องเที่ยวทั้ง 8 เขตอยู่ในกลยุทธ์การพัฒนาเชิงพื้นที่ ประกอบด้วย
1) 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
และภูมิปัญญาล้านนาเซิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงอนุภาคลุ่มน้าโขง ผ่านมาตรการการยกระดับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาล้ านนาสู่สิน ค้าและบริ การทางการท่องเที่ยวเซิงสร้างสรรค์ ให้ความสาคัญกั บ การ
พัฒนา และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเซิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ยกระดับและส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่งเสริมการ
สร้ 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 ทาง
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุ มชนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้า
จากต่างประเทศ
2) เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี
ประจวบคีรี ขัน ธ์ ชุมพร และระนอง โดยมีเปัาหมายหลักในการพัฒ นาไปสู่การท่องเที่ยวพักผ่อน
เพื่อสุขภาพชั้นนาของโลก ผ่ านมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มครอบครัว และผู้สูงอายุ มีแนวทางการพัฒนา โดยยกระดับเป็นเมืองพักผ่อนเพื่อสุขภาพระดับ
สากล ยกระดั บ ขี ด ความสามารถทางการแข่ ง ขั น เพื่ อ รองรั บ กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วคุ ณ ภาพ ก าหนด
ขีดความสามารถในการรองรับ นั กท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ เช่น เขตอุทยาน เกาะ
เป็ น ต้ น ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า และบริ ก ารชุ ม ซน OTOP ให้ โ ดดเด่ น และมี คุ ณ ค่ า พั ฒ นา
เชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรม บริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้า
และบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
3) เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ออก ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี และตราด โดยมีเปัาหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวชายทะเลสีสันตะวันออกระดับ
สากลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเชื่อมโยงสู่กัมพู ชา และเวียดนาม ผ่านมาตรการสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีการเติบโตอย่างสมดุล
และยั่งยืน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนา โดยส่งเสริมให้เมืองพัทยาเป็น Tourism & Sport City พัฒนา
คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานโดยคานึงถึงชุม ชนและสิ่งแวดล้อม พัฒนา
เชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุม ชนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้า
และบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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4) เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอั น ดามั น ประกอบด้ ว ย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง
และสตูล โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนฐานวัฒนธรรม
อันดามัน ผ่านมาตรการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับ High-Class มีแนวทางการพัฒนา
ได้แก่ พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลและท่าเทียบเรือ
สาราญที่มีมาตรฐานระดับสากล พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและการเพิ่มคุณค่าให้กับ
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 ค้ าทางการเกษตร ผลิ ตภัณฑ์ชุม ชน สู่ ภ าคอุตสาหกรรมบริ ก าร
ท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ
5) เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้ ประกอบด้ว ย จังหวัดนครราชสี ม า
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว
แห่ ง วิ ถี ชี วิ ต อี สานใต้ ร่ วมสมั ย เชื่ อมโยง ลาว กั มพู ชา และเวี ยดนาม ผ่ านมาตรการการยกระดั บ
อารยธรรมอีสานใต้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางการท่องเที่ยว มีแนวทางการ
พัฒนา ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาและสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมอีสานใต้ร่วมสมัย
ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้า
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุม ชน สู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการนาเข้าและบริโภค
สินค้าจากต่างประเทศ
6) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง 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
7) เขตพัฒนาการท่ องเที่ ยววิถี ชี วิตลุ่ มแม่น้าโขง ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองคาย
นครพนม มุ กดาหาร และบึ งกาฬ มุ่ งเน้ นการพั ฒนาเส้ นทางการท่ องเที่ ยวตามล าน้ าโขงเชื่ อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้ าน ส่ งเสริ มเทศกาล กิจกรรม ประเพณีท้องถิ่นให้ เป็นเทศกาลระดับสากล และ
สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาทางน้า รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานการอานวยความสะดวกในการตรวจลง
ตรา (VISA) และการผ่านแดน
8) เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกด้ า นวั ฒ นธรรม ประกอบด้ ว ย จั ง หวั ด สุ โ ขทัย
กาแพงเพชร พิษณุโลก และตาก มุ่งเน้นการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก เช่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กาแพงเพชร และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอดจนเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ และให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT)
ในงานศึกษาวิจัยนี้ ได้มีการสารวจเขตพัฒนาการท่องเที่ยวใน 7 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
คื อ เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมล้ า นนา เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ออก
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วมรดกโลกด้ า นวั ฒ นธรรม
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้าโขง เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาตอนกลาง โดยเลือกจังหวัดตัวแทนในแต่ละเขตพัฒนาการท่องเที่ยวดังนี้
(ตารางที่ 3.7-1)
ตารางที่ 3.7-1 จังหวัดตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ดาเนินการสารวจ
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
จังหวัดตัวแทน
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
เชียงใหม่
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
ชลบุรี ตราด และระยอง
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
ระนอง
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
พิษณุโลก
เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้าโขง
เลย
เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
ภูเก็ต กระบี่ และพังงา
ขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
พระนครศรีอยุธยา
ตอนกลาง
ผลการสารวจมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจโดยรวมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 87.5) ซึ่งทุกเขตฯ มีระดับความพึงพอใจอย่างมาก โดยนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการบริการเชิงสุขภาพและประชาชน (ร้อยละ 88.1
และร้ อยละ 87.8 ตามล าดับ ) และส่ ว นที่นักท่ อ งเที่ยวพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด คือ ห้ องน้าสาธารณะ
และสนามกอล์ฟ (ร้อยละ 76.2 และร้อยละ 78.8 ตามลาดับ)
ทั้ ง นี้ เ ขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด
คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (ร้อยละ 88.8) ในขณะที่มี 3 เขตฯ ที่มีความพึงพอใจ
ต่ากว่าความพึงพอใจโดยรวมของประเทศ ได้แก่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เขตพัฒนา
การท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก และเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง (ร้อยละ 86.2 87.0
และ 87.1 ตามล าดับ ) โดยบริ การด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่นเหมือนกัน คือ บริการเชิงสุขภาพ
และทุกเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมีจุดอ่อนเหมือนกัน คือ ห้องน้าสาธารณะและสนามกอล์ฟ
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2. ความพึงพอใจรายเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
2.1 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (จังหวัดเชียงใหม่)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนา มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 88.8) สูงกว่า
ความพึงพอใจภาพรวมประเทศ (ร้อยละ 87.4) แต่ต่ากว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 92.0) แสดงให้เห็น
ว่า นักท่องเที่ยวตั้งความคาดหวังไว้สูง ถึงแม้จะมีความพึงพอใจสูงกว่าเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอื่นๆ
ก็ตาม โดยประเด็นที่มีความคาดหวังสูง ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความปลอดภัย และการซื้อ
สินค้าและของที่ระลึก ซึ่งทางจังหวัดควรต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง และจาก 18 ประเด็น ที่ประเมิน
มี 14 ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับอย่างมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ กิ จกรรม
ผจญภัย (ร้อยละ 91.1) ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเด่นมีความพึงพอใจ
ในระดับอย่างมาก (ร้อยละ 90.4) ส่วนอีก 4 ประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยประเด็นที่มี
ความพึงพอใจน้อยสุด คือ ห้องน้าสาธารณะ (ร้อยละ 73.3)
2.2 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (จังหวัดภูเก็ต กระบี่และพังงา)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่อ งเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
อันดามัน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 87.6) สูงกว่าความพึงพอใจ
ภาพรวมของประเทศ (ร้อยละ 87.4) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 80.7) และจาก 19 ประเด็น
ที่ประเมิน มี 11 ประเด็น ที่มีความพึงพอใจในระดับอย่างมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจสูงสุด
คื อ ประชาชน (ร้ อ ยละ 87.3) ในขณะที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชาดหาด ซึ่ ง เป็ น จุ ด เด่ น
มีความพึงพอใจในระดับอย่างมาก (ร้อยละ 87.1) ส่วนอีก 8 ประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมาก
โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือ สนามกอล์ฟ (ร้อยละ 78.0)
2.3 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ตราด และระยอง)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่งทะเลตะวันออก มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 87.0) ต่ากว่า
ความพึงพอใจภาพรวมของประเทศ (ร้อยละ 87.4) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 81.8) และจาก
19 ประเด็ น ที่ ป ระเมิ น มี 11 ประเด็ น ที่ มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ อย่ า งมาก โดยประเด็ น ที่ มี
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ประชาชน และบริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 88.1 เท่ากัน) ในขณะที่แหล่ง
ท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดซึ่งเป็นจุดเด่นมีความพึงพอใจในระดั บอย่างมาก (ร้อยละ 86.3) ส่วน
อีก 8 ประเด็น มีความพึง พอใจในระดั บ มากโดยประเด็น ที่ มีความพึง พอใจน้ อยสุ ด คือ ห้ องน้ า
สาธารณะ (ร้อยละ 76.8)
2.4 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (จังหวัดระนอง)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
ฝั่ ง ทะเลตะวั น ตก มี ค วามพึ ง พอใจโดยรวมในระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก (ร้ อ ยละ 86.2) ต่ ากว่ า
ความพึงพอใจภาพรวมของประเทศ (ร้อยละ 87.4) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ 78.2) และจาก
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19 ประเด็นที่ประเมิน มีเพียง 5 ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับอย่างมาก โดยประเด็นที่มีความ
พึงพอใจสูงสุด คือ บริการเชิงสุขภาพ (ร้อยละ 88.3) ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด
ซึ่งเป็นจุดเด่น มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือ ห้องน้าสาธารณะ
(ร้อยละ 75.2)
2.5 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (จังหวัดพิษณุโลก)
นักท่องเที่ยวชาวต่ างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
มรดกโลกด้านวัฒนธรรมมีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 88.3) สูงกว่า
ความพึ ง พอใจภาพรวมของประเทศ (ร้ อยละ 87.4) และสู งกว่ า ความคาดหวั ง (ร้ อยละ 83.5)
และจาก 18 ประเด็นที่ประเมิน มี 13 ประเด็น ที่มีความพึงพอใจในระดับอย่างมาก โดยประเด็นที่มี
ความพึงพอใจสูงสุด คือ มัคคุเทศก์ (ร้อยละ 90.4) ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็น
จุดเด่นมีความพึงพอใจในระดับอย่างมาก (ร้อยละ 89.7) ส่วนอีก 5 ประเด็น มีความพึงพอใจในระดับ
มาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือ ห้องน้าสาธารณะ (ร้อยละ 71.9)
2.6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขง (จังหวัดเลย)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่ มแม่น้ าโขง มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ 87.1) ต่ากว่า
ความพึ ง พอใจภาพรวมของประเทศ (ร้ อ ยละ 87.4) และเท่ า กั บ ความคาดหวั ง (ร้ อ ยละ 87.1)
และจาก 18 ประเด็น ที่ประเมินมี 8 ประเด็น ที่มีความพึงพอใจในระดับอย่างมาก โดยประเด็นที่มี
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ประชาชน (ร้อยละ 89.3) ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งเป็นจุดเด่น
มีความพึงพอใจในระดับอย่างมาก (ร้อยละ 85.9) ส่วนอีก 10 ประเด็น มีความพึงพอใจในระดับมาก
โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือ สนามกอล์ฟ (ร้อยละ 74.5)
2.7 เขตพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชี วิ ต ลุ่ ม แม่ น้ าเจ้ า พระยา ตอนกลาง (จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา)
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ท่องเที่ยวในจังหวัดที่เป็นตัวแทนเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ตอนกลาง มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับพึงพอใจอย่างมาก (ร้อยละ
87.7) สูงกว่าความพึงพอใจภาพรวมของประเทศ (ร้อยละ 87.4) และสูงกว่าความคาดหวัง (ร้อยละ
76.5) และจาก 16 ประเด็นที่ประเมิน มี 12 ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับอย่างมาก โดยประเด็น
ที่ มี ค วามพึ ง พอใจสู ง สุ ด คื อ บริ ก ารเชิ ง สุ ข ภาพ (ร้ อ ยละ 9 1.2) ในขณะที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเด่นมีความพึงพอใจในระดับอย่างมาก (ร้อยละ 88.4) ส่วนอีก 4 ประเด็น
มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อยสุด คือ ห้องน้าสาธารณะ (ร้อยละ 75.8)
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ตารางที่ 3-8 เปรียบเทียบความพึงพอใจและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่กลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit) ปี พ.ศ. 2560

บริการด้านท่องเที่ยว

ระดับ
ความคาดหวัง
ร้อยละ
(จานวนราย)

ระดับ
ความพึงพอใจ
ร้อยละ
(จานวนราย)

81.0
(336)
80.1
(334)
80.2
(264)
81.8
(190)
83.2
(303)
81.9
(310)

84.1
(2,714)
83.7
(2,703)
83.4
(2,343)
84.9
(1,620)
86.9
(2,700)
86.6
(2,804)

1) สถานที่พัก
2) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
3) การจับจ่ายซื้อสินค้า
4) กิจกรรม และสถานที่
ท่องเที่ยว
5) ประชาชน
ภาพรวม

ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ร้อยละของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
กลับมาเที่ยวใหม่ (revisit) ที่มี
กลับมาเที่ยวใหม่ (revisit) ที่มี
ความพึงพอใจสูงกว่าความคาดหวัง ความพึงพอใจต่ากว่าความคาดหวัง
ต่อจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่กลับมาเที่ยวใหม่ทั้งหมด
ที่กลับมาเทีย่ วใหม่ทั้งหมด
(จานวนราย)
(จานวนราย)
98.9
1.1
(2,685)
(29)
99.0
1.0
(2,675)
(28)
99.1
0.9
(2,323)
(20)
98.6
1.4
(1,598)
(22)
99.0
1.0
(2,673)
(27)
99.2
0.8
(2,781)
(23)

ร้อยละ
(จานวนราย)
100.0
(2,714)
100.0
(2,703)
100.0
(2,343)
100.0
(1,620)
100.0
(2,700)
100.0
(2,804)

ร้อยละของ
ผู้ตอบที่
ไม่พึงพอใจ
(จานวนราย)
2.1
(57)
2.0
(55)
1.6
(38)
2.4
(38)
2.0
(53)
1.0
(27)

หมายเหตุ :
(1) จานวนนักท่องเที่ยวซ้า (Revisit) ที่ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ด้าน จานวน 2,814 คน และจานวนท่องเที่ยวที่มาครั้งแรก (First visit) ที่ตอบแบบสอบถามทั้ง 5 ด้าน จานวน 4,043 รวม
ทั้งหมด 6,857 คน
(2) จานวนนักท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจในภาพรวม สูงกว่าความคาดหวัง 2,781 คน
ที่มา : โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2560
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ตารางที่ 3-9 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางมา (Revisit) จาแนกตามสาเหตุที่ไม่พึงพอใจและ
ภารกิจของกระทรวง 5 ด้าน
เหตุผลที่ไม่พึงพอใจ

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

สถานที่พัก

ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

-

1

2

6

1

1
54
57

2
46
55

1
1
34
38

บุคคล
ขั้นตอน/กระบวนการ
ให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
อื่นๆ
ไม่ระบุ
รวม

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4
กิจกรรม
การจับจ่าย
และสถานที่
ซื้อสินค้า
ท่องเที่ยว
1
2

ด้านที่ 5
ภาพรวม

ประชาชน
4

-

-

-

1

2
1
33
38

1
48
53

26
27

ตารางที่ 3-10 ร้อยละของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เคยเดินทางมา (Revisit) จาแนกตามสาเหตุ
ที่ไม่พึงพอใจและภารกิจของกระทรวง 5 ด้าน
เหตุผลที่ไม่พึงพอใจ
บุคคล
ขั้นตอน/กระบวนการ
ให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
อื่นๆ
ไม่ระบุ
รวม
จานวนผู้ตอบ
ร้อยละเมื่อเทียบกับ
ภาพรวม (N=2,814)

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2

สถานที่พัก

ภัตตาคาร/
ร้านอาหาร

-

1.82

3.51

10.91

2.63

1.75
94.74
100.00
(57)

3.64
83.64
100.00
(55)

2.03

1.95

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4
กิจกรรม
การจับจ่าย
และสถานที่
ซื้อสินค้า
ท่องเที่ยว
2.63
5.26

ด้านที่ 5
ภาพรวม

ประชาชน
7.55

-

-

-

0.04

2.63
2.63
89.47
100.00
(38)

5.26
2.63
86.84
100.00
(38)

1.89
90.57
100.00
(53)

0.92
(27)

1.35

1.35

1.88

0.96
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

8. ข้อเสนอแนะในภาพรวม
(1) การส่งเสริมการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย : ยิ้มแย้มเป็นมิตร ซื่อสัตย์ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มีน้าใจไมตรี
(2) จัดพื้นที่สาหรับเป็นจุดพักผ่อนช่วงรอขึ้นเครื่อง มีสนามเด็กเล่น มีวีดิทัศน์แสดงแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ เป็นต้น
(3) จัดฝึกอบรม และพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
(4) จัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ
(5) การดูแลรักษาความปลอดภัย โดยติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่เสี่ยง
(6) ปรับปรุงเส้นทางในการเดินทางมีสภาพพร้อมใช้งานปลอดภัย
(7) ตรวจสอบจับกุมบริษัทนาเที่ยวผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
(8) พัฒนาแอปพลิเคชัน โดยจัดทาระบบฐานข้อมูลให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหา ขอใช้บริการได้
สามารถร้องเรียนทาง Smart Phone ได้โดยตรง
(9) ตรวจสอบจับกุมร้านค้าที่หลอกลวงนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
(10) ควบคุมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
(11) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในทุกแหล่งท่องเที่ยวให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมช่วยกันดูแล
ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
(12) บูรณาการหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาห้องน้าสาธาณะในแหล่งท่องเที่ยว/สถานบริการต่างๆ
ให้เพียงพอ สะอาด และปลอดภัย

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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บทที่ 4
ฐานข้อมูลทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย เพื่ อประเมิ นผลความพึ ง พอใจของนั ก ท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ที่ สะท้ อนถึ ง ปั จ จั ย
หรือแรงผลักดันในการเดินทางมาท่องเที่ ยวต่างประเทศและเดินทางมาประเทศไทย มีฐานข้ อมู ล
การท่องเที่ยวด้านทัศนคติและความคาดหวังต่อการท่องเที่ยวไทย และพฤติกรรมและความต้องการ
ของนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ รวมทั้ งข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ ง และพั ฒนาการท่ องเที่ ยวไทย
ให้ สอดคล้ องกั บความต้ องการของตลาดนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ แต่ ละกลุ่ ม เพื่ อจะได้ น าข้ อมูล
ผลการสารวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
สิ น ค้ า และบริ การให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของนั ก ท่ องเที่ ย วชาวต่ า งชาติ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ตลาด
และตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ จึงได้จัดทารูปแบบโครงสร้างฐานข้อมูล และรูปแบบรายงาน
ของฐานข้อมูล ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศไทย ดังนี้


กรอบการประมวลผล

การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ

ภาพรวมประเทศ (ประมวลโดยการหาค่าเฉลี่ย
ถ่วงนาหนักด้วยจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จากการสารวจในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญรวม 17 แหล่ง
และด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่สาคัญลาดับที่ 1- 6
รายด่าน
1) ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
2) ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
3) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
4) ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา
5) ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
6) ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่
ภาพรวมด่าน (ประมวลผลรวมโดยการหาค่าเฉลี่ย
ของด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกที่มีจานวนนักท่องเที่ยว
ในลาดับที่ 1-6 โดยกระจายงตามสัดส่วนของนักท่องเที่ยว
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
√

√

√

√

√

√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
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การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ

ประเทศหลัก
1) จีน
2) ญี่ปุ่น
3) เกาหลีใต้
4) อินเดีย
5) สิงคโปร์
6) สหราชอาณาจักร
7) สหรัฐอเมริกา
8) เยอรมนี
9) ฮ่องกง
10) ออสเตรเลีย
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
กลุ่มรายได้สูง (USD40,000 ต่อปี)

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
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
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การนาเสนอข้อมูลผลการสารวจ

กลุ่มความถี่การเดินทางมาประเทศไทย
First Visit
Re-visit
กลุ่มรูปแบบการจัดการเดินทาง
Own arrangement
Semi-FIT
By travel agent
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
(ประมวลผลรวมของจังหวัดที่สารวจและอยู่ในเขตฯ)
1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา
(เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง และพะเยา)
2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
(นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ
และอุบลราชธานี)
3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)
4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก
(เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง)
5) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
(สุโขทัย พิษณุโลก กาแพงเพชร และตาก)
6) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีลุ่มแม่น้าโขง
(จังหวัดเลย หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ)
7) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน
(จังหวัดพังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล)
8) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา
ตอนกลาง (จังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี และนนทบุรี)

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

-

-

√
√
√

-

-

√

√

√

-

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

หมายเหตุ

หมายเหตุ การประมวลผลตามตารางข้างต้นเพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล และเพื่อการนาเสนอเป็นตารางตัวเลขในภาคผนวก
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บทที่ 5
ตัวชี้วัดทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ผลการส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ พฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยในบทที่ 3 ได้กล่าวมาแล้วนั้น นามาสู่ ผลการวิเคราะห์
ตัวชี้วัด พบว่า
ด้านประชากรศาสตร์ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทยโดยรวมเป็นกลุ่มที่มีการศึกษาดี
อยู่ในวัยทางานฐานะการเงินระดับต้นถึงปานกลาง และเป็นนักท่องเที่ยวระยะใกล้ (Short haul) จาก
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ด้ ว ยกั น การพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดยรวมควรตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักเหล่านี้ และคานึงถึงความคุ้มค่าเงิน (Value for money)
รวมทั้งการใช้ช่องทางสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในบริบทที่คุ้นเคยกับ
การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการทางานและการดารงชีพ
ปัจจัยและแรงผลักดันในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและเดินทางมาประเทศไทย
(Motivation) ในปี 2560 มีแนวโน้มลดลงของจานวนการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเฉลี่ยต่อปี
(เมื่อเทียบกับปี 2559 จานวน 2.79 ครั้ง ลดลง 2.52 ครั้ง) และจานวนวันพักเฉลี่ย (เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 จานวน 12.05 วัน ลดลง 11.31 วัน) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวประกอบกับ
การเดินทางที่สะดวกขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาการเดินทางมากนัก ประกอบกับกลุ่มที่มาท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับต้นถึงปานกลางจึงต้องควบคุมงบประมาณการใช้จ่าย และเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัย
ทางานที่ไม่สามารถหยุดพักระยะนานๆ เหมือนในประเทศทางตะวันตก ดังนั้น สิ่งที่ควรดาเนินการ
คือ การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเหล่านี้ เพื่อให้เกิดการใช้จ่าย
ให้มากขึ้นภายในระยะเวลาที่จากัด เช่น การจัดเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวที่ประหยัดเวลาเดินทาง
และน าเสนอผ่ า นทางสื่ อสั ง คมออนไลน์ หรือ Application แนะนาการท่ อ งเที่ย วที่ นั ก ท่ องเที่ ย ว
สามารถระบุวัตถุประสงค์ เงื่อนไขความต้องการ งบประมาณ เวลา สถานที่ที่เคยไปมาแล้ว เป็นต้น
กลุ่มที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอันดับแรก ในปี 2560 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทาง
มาประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพักผ่อนในวันหยุด (เมื่อเทียบกับปี 2559 ร้อยละ 87.4 เพิ่มขึ้น
ร้ อ ยละ 90.0) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ประเทศไทยมี จุ ด ดึ ง ดู ด ที่ ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ เ ดิ น ทาง
มาประเทศไทยเพื่อการพักผ่อน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องกากับดูแลสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ
เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
กลุ่มที่มีแนวโน้มลดลงอันดับแรก ในปี 2560 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการมาซื้อสินค้าและของที่ระลึก (เมื่อเทียบกับปี 2559 ร้อยละ 2.7 ลดลง ร้อยละ 0.9) แสดงถึง
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงต่อเนื่อง
กลุ่ ม ที่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลง ในปี 2560 นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ๆ
เช่น การฝึกจิต/สมาธิ การเล่นกีฬา เป็นต้น มีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-1

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจเลื อ กประเทศไทยเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย ว นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่ า งชาติ ใ ช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจเลื อ กประเทศไทยเป็ น จุ ด หมายปลายทางการท่ อ งเที่ ย ว
มีหลากหลาย โดยปัจจัยสาคัญที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร และการซื้อสินค้า
และของที่ระลึก (Shopping) ไม่แตกต่างจากปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 80.4 64.5 และ 49.6 ตามลาดับ)
นั้นถือว่าประเทศไทยมีจุดแข็งทั้ง 3 ด้าน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าแหล่งท่องเที่ ยวจานวนมาก
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีนักท่องเที่ยวเข้าไป
ท่องเที่ย วจ านวนมากเกิน กว่ากาลั งความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ซึ่งเกิดจาก
ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจานวนหนึ่งขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร มุ่งแต่แสวงหากาไร
โดยไม่คานึงถึงความเสียหาย ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องบางส่วนยังไม่สามารถบังคับใช้
กฎหมายอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ในขณะที่นักท่องเที่ยวยัง ขาดจิ ตส านึก การอนุรัก ษ์ทรั พยากรทาง
ธรรมชาติ ดังนั้ น หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่เ กี่ ยวข้ อ งและภาคเอกชนจะต้ อ งร่ว มมื อ ในการจัด การการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรักษาจุดแข็งเหล่านี้ให้ยั่งยืนตลอดไป โดยเน้นให้คนในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น และการพัฒนาระบบสาหรับติดตามจานวนนักท่องเที่ยวเข้า
แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตาม Carrying Capacity โดยจัดตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อทาหน้าที่ติดตาม
สาหรับด้านอาหารนั้นประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านรสชาติและความหลากหลาย มีร้านอาหารไทย
ในต่างประเทศจานวนมาก อาหารหลายประเภทมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ผัดไทย ต้มยากุ้ง ส้มตา
เป็นต้น เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตามจากการสารวจพบว่ายังมีปัญหาด้านความ
สะอาดและราคาที่สูงเกินจริง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจาเป็นต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการควบคุม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมาย ในขณะที่ในด้านการซื้อสินค้าและของที่ระลึกหรือ Shopping
นั้นแม้ประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งด้านชนิด คุณภาพ และราคา รวมทั้งมีสินค้า OTOP กระจาย
อยู่ทั่วประเทศ ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อได้ตามความสนใจ อย่างไรก็ตามจากการสารวจ พบว่า ยังมี
ปั ญหาด้านการหลอกลวงขายสิ น ค้าในราคาเกินจริง สิ นค้าไม่มีคุณภาพ และมีปัญหาด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศ จึงจาเป็นที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือในการแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น
สื่อที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในช่วง
ก่อนมาประเทศไทยมี 2 สื่อที่สาคัญที่สุด ได้แก่ เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวและสื่อบุคคล คือ การบอก
เล่ า/การแนะน าของเพื่ อน/ญาติ (ร้ อยละ 59.1 และ 52.2 ตามล าดับ) และในระหว่างเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวในประเทศไทย มี 2 สื่อที่สาคัญที่สุด เช่นกัน ได้แก่ เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยว และสื่อบุคคล
ได้แก่ การบอกเล่า/การแนะนาของเพื่อน/ญาติ (ร้อยละ 60.0 และ 41.0 ตามลาดับ ) อันเป็นผล
จากการพัฒ นาด้านอิน เทอร์ เน็ ต และความก้าวหน้าของการสื่ อสารผ่ านอุป กรณ์ต่า งๆ เช่น IPAD
และ Smart Phone เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการเอกชนให้ความสนใจในการ
พัฒนาเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์และบริการต่างๆ สาหรับสื่อบุคคลที่มีการบอกต่อนั้นถือว่าเป็น
สื่ อที่ป ระหยั ดที่สุด ไม่ต้องลงทุน ใดๆ อย่างไรก็ตาม การบอกต่อของนักท่องเที่ยวจะต้องเกิดจาก
ความประทับใจในบริการที่ได้รับจึงมีการแนะนาต่อให้เพื่อน ญาติ และคนรู้จักมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจาเป็นต้องพัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสารและซื้อขาย
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วผ่ านทางอิ น เทอร์ เ น็ ตให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและดึ ง ดู ด โดยให้ มี
หลากหลายภาษา ทั้งนี้ภาครัฐควรมีมาตรการกระตุ้นให้ภาคเอกชนพัฒนาบริการทางอินเทอร์เน็ต เช่น
ให้สามารถนาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทางอินเทอร์เน็ตหักภาษีได้ 2 เท่า เป็นต้น
พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มที่มาครั้งแรก (First
Visit) มีสัดส่วนมากกว่ากลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit) (ร้อยละ 59.0 ต่อ ร้อยละ 41.0) โดยกลุ่มที่
กลับมาเที่ยวใหม่ (Revisit) เริ่มมีแนวโน้มชะลอลงจากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 41.7 ร้อยละ 42.4 ร้อยละ
58.0 และร้อยละ 41.0 ในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ ผลการสารวจดังกล่าวสามารถ
สะท้อนให้เห็นว่าแหล่งท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวมยัง ไม่สามารถ
สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวได้ รวมทั้งการมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ยังไม่สามารถ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับมาประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยไปท่องเที่ยวมา
ก่อน นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ช ะลอตัวทาให้ นักท่องเที่ยวจากยุโรปชะลอการท่องเที่ยวลง
ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรต้ อ งหาแนวทางในการดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ก ลั บ มาเที่ ย วใหม่
เช่น การให้สิทธิพิเศษต่างๆ สาหรับนักท่องเทีย่ วที่มาประเทศไทยหลายครั้งในการอานวยความสะดวก
ด้านการตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น
วันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในภาพรวมในปี 2560 มีวันพักเฉลี่ย 11.15 วัน
และมีแนวโน้มลดลงจากปี 2557 อยู่ที่ 14.87 วัน 12.40 วัน 12.18 วัน และ 11.15 วัน ในปี 2558 ปี
2559 และปี 2560 ตามลาดับ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงประกอบกับการเดินทาง
ที่สะดวกขึ้น นอกจากนี้พบว่ากลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่ มีจานวนวันพักเฉลี่ยครั้งนี้น้อยกว่าครั้งล่าสุด
เล็ ก น้ อ ย (วั น พั ก เฉลี่ ย 11.06 วั น ต่ อ 11.89 วั น ตามล าดั บ ) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี
ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยส่งผลให้พัก ไม่น้อยลงมากนักกว่าครั้งที่ผ่านมา ดังนั้น
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและผู้ ป ระกอบการภาคเอกชนด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
ควรประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งควรพัฒนา
ช่องทางการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่
ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อทริป ในปี 2560 อยู่ที่ 30,116.60 บาท/คน สูงขึ้นจากปี 2559
อยู่ที่ 26,316.06 บาท/คน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวขึ้น

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี
2557
46,881.03 บาท/
คน/ทริป

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี
2558
34,604.90
บาท/คน/ทริป

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
2559
26,316.06 บาท/
คน/ทริป

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยปี
2560
30,116.60 บาท/
คน/ทริป

หน้าที่ 5-3

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยรวม
ภาพรวมความพึงพอใจ/ความคาดหวังในแต่ละประเด็นที่ประเมิน
ภาพรวม

ความพึงพอใจ
ความคาดหวัง

พึงพอใจอย่างมาก
87.4%
83.2%
88.1%
84.2%
87.6%
83.3%
87.0%
83.7%
86.5%
83.2%
86.2%
80.5%
85.9%
83.2%
85.6%
81.9%
85.3%
81.4%
85.1%
81.7%
85.0%
83.5%
84.9%
82.1%
84.5%
80.9%
84.5%
79.7%
84.4%
81.5%
83.4%
80.0%
83.3%
80.9%
81.9%
77.9%
79.0%
78.6%
75.9%
75.8%

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ

ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมผจญภัย
มัคคุเทศก์
การใช้งาน Tourist Application
สถานที่พักแรม
ความปลอดภัย

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บริษัทนาเที่ยว
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการสนามบิน
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
บริการของด่านตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ว
รถโดยสารสาธารณะ

สนามกอล์ฟ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

พึงพอใจ
อย่างมาก

พึงพอใจ
มาก

68.0%

นั กท่ องเที่ ย วชาวต่ างชาติ มี ความพึ งพอใจต่ อบริ การด้ านการท่ องเที่ ยวของประเทศไทย
ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก และสูงกว่าความคาดหวังก่อนใช้บริการ มีแนวโน้มลดลงดี
ขึ้นมาตลอด จากปี 2557 อยู่ที่ ร้อยละ 81.0 เป็น ร้อยละ 82.0 ร้อยละ 86.6 และ ร้อยละ 87.4 ในปี
2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามลาดับ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2560
2559

เปรียบเทียบภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ในแต่ละประเด็นปี 2558 ถึง 2560

2558

พึงพอใจอย่างมาก

พึงพอใจมาก

87.4%
86.6%
82.0%
88.1%
88.4%
81.2%
87.6%
86.2%
84.6%
87.0%
86.2%
83.2%
86.5%
85.8%
80.0%
86.2%
84.6%
76.2%
85.9%
87.4%
70.6%
85.6%
85.0%

ความพึงพอใจโดยรวม
บริการเชิงสุขภาพ
ประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด

แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กิจกรรมผจญภัย
มัคคุเทศก์
การใช้งานแอปพลิเคชันสาหรับการเดินทางท่องเที่ยว

0.0%

85.3%
84.4%
82.6%
85.1%
83.6%
79.2%
85.0%
84.6%
75.2%
84.9%
84.8%
78.8%
84.5%
83.4%
81.6%
84.5%
83.0%
82.0%
84.4%
83.6%
82.0%
83.4%
81.4%
77.4%
83.3%
81.4%
72.1%
81.9%
80.2%
78.2%
79.0%
81.0%
79.2%
75.9%
74.6%
72.4%

สถานที่พักแรม
ความปลอดภัย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บริษัทนาเที่ยว
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
การบริการสนามบิน
การซื้อสินค้าและของที่ระลึก
บริการตรวจคนเข้าเมือง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
รถโดยสารสาธารณะ
สนามกอล์ฟ
ห้องน้าสาธารณะ

0.0%

42.0%

84.0%

126.0%

หมายเหตุ : ปี 2559 มีการประเมินแอปพลิเคชันสาหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มเติม
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ความพึงพอใจในบริการด้านการท่องเที่ยวที่สาคัญ
1) บริการด้านการท่องเที่ยวที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ บริการเชิงสุขภาพ
ประชาชน แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด (ร้อยละ 88.1 87.6 และ 87.0 ตามลาดับ)
บริการเชิงสุขภาพ (เช่น สปา นวดแผนไทย
เป็นต้น) นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความ
พึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ พึ ง พอใจอย่ า งมาก
ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการที่โดดเด่น แต่
ยังไม่สามารถเป็นวัตถุประสงค์หลัก หรือ
ปั จ จั ย หลั ก ที่ เ ดิ น ทางมาประเทศไทย
เนื่ อ งจากเมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาใน
ประเทศไทยแล้ว จึงไปใช้บริการภายหลัง
แต่ ยั ง มี จุ ด ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง คื อ
ด้านการใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร และ
บริการ Wi-Fi/internet รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ทราบก่อนที่จ ะ
เดินทางมาประเทศไทย และปัจจุบันหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการดาเนินการพัฒนา
ปรั บ ปรุ งการบริ การเชิงสุ ขภาพทั้งด้านการทามาตรฐาน การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ การจัดฝึกอบรมสัมมนาให้ความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เป็นต้น เป็นการเสริม
จุดแข็งเพื่อสร้างความพึงพอใจให้มากขึ้น
ประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจอย่างมาก ซึ่งถือว่า
เป็นสิ่งที่โดดเด่นและเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช้ประกอบการตัดสินใจเดินทาง
มาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทย จึ ง ต้ อ งรั ก ษาความโดดเด่ น นี้ ไ ว้ ต ลอดไป ทั้ ง นี้ จุ ด เด่ น ของคนไทย คื อ
ความเป็นมิตรและความซื่อสัตย์ ในขณะที่ในด้านการใช้ภาษาในการสื่อสาร ยังจาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนา ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดกิจกรรมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการ
ต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยความเป็ น มิ ต ร ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส ความมี น้ าใจพร้ อ มให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
นั กท่องเที่ย ว นอกจากนี้ ยั งส่ งเสริ มให้ ประชาชนมีความรู้และการบริห ารจัดการการท่องเที่ยวให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้า/บริการบนพื้นฐานของมรดก และวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้ง
จัดทาหลักสูตร
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วด้ า นทะเลและชายหาด โดยที่ ส ถานที่ ท่ อ งเที่ ยวเป็ น ปั จจั ยส าคั ญ ที่ สุ ด
ที่นั กท่องเที่ยวใช้ในการตัดสิ นใจเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย และสถานที่ท่องเที่ยวด้านทะเล
และชายหาดเป็ นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวมากที่สุ ด เป็นตัวชี้วัดที่สาคัญที่
สะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยสาคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามานั้นจะยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
หรือไม่ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กลุ่มที่กลับมาเที่ยว
ใหม่ พบว่า ต่ากว่ากลุ่มที่มาครั้งแรก แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยงที่กลุ่มที่กลับมาเที่ยวใหม่จะไม่กลับมาอีก
เนื่องจากระดับความพึงพอใจลดลงประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุทางทะเลกับนักท่องเที่ยว
หลายครั้ง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจในความปลอดภัย ดังนั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 5-6
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จึงจาเป็นต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด ทั้งในด้านการจัดระเบียบ
ของชายหาด การดูแลด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการบริการ wifi
ในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยวได้จัดทามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประเภทชายหาดและประเภทเกาะ อีกทั้งทามาตรฐานการจัดกิจกรรมเจ็ทสกีเพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้
ตารวจท่องเที่ยวได้ดาเนินการจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เช่น จัดโซนนิ่ง จุดจอดเรือ จุดดาน้าลึก
จุดจัดกิจกรรมทางน้า กาหนด Sea Lane และจากัดความเร็วเรือ เป็นต้น พร้อมทั้งดาเนินการตรวจสอบ
ใบอนุญาตผู้ประกอบการทางน้า ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของเรือ ตรวจสอบข้อมูลประกันภัย
และฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ภัย
2) บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วามพึ ง พอใจน้ อ ยที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ ห้ อ งน้ า
สนามกอล์ฟ และรถโดยสารสาธารณะ (ร้อยละ 75.8 79.0 และ 81.9 ตามลาดับ)
ห้องน้าสาธารณะ เป็นสิ่งที่มักถูกมองข้ามความสาคัญ ทั้งจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิ ดชอบ
แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ จึงมักปรากฏให้เห็นว่ามี
ห้องน้าสาธารณะค่อนข้างน้อยในแหล่งท่องเที่ยว และสกปรก ทั้งที่ห้องน้าสาธารณะเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับการท่องเที่ยว โดยสิ่งที่เป็นจุดอ่อน ได้แก่ ความสะดวกในการเข้าถึง และความสะอาด ดังนั้ น
กรมการท่องเที่ยวจึงควรร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้องถิ่น ในการกระตุ้น ให้ แ หล่ งท่ อ งเที่ยวและสถานบริ การด้ า นการท่ อ งเที่ยวต่า งๆ เห็ น ถึ ง
ความส าคัญของการจั ดให้ มีบ ริ การห้ องน้าสาธารณะที่มีคุณภาพและเพียงพอรวมทั้งการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างห้องน้าสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และการดูแลรักษาความสะอาดโดยควรมี
ทั้งมาตรการบังคับและมาตรการส่งเสริมควบคู่กันไป ทั้งนี้กรมการท่องเที่ยวและกระทรวงสาธารณสุข
ได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานห้องน้าสาธารณะไว้แล้ว
สนามกอล์ฟ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความต้องการใช้เฉพาะกลุ่ม แต่ยังมีปัญหาในหลายๆ
ด้าน เช่น จานวนสนามไม่เพียงพอ ต้องใช้เวลาในการรอคอย การใช้ภาษาในการสื่อสาร เป็นต้น ดังนั้น
ภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟจาเป็นต้องเร่งปรับปรุงแก้ไข เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้มากขึ้น
รถโดยสารสาธารณะ เนื่องจากยังไม่มีการกาหนดราคาที่เป็นมาตรฐานสาหรับรถสาธารณะ
บางประเภท เช่น รถตุ๊กตุ๊ก รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง รถสองแถว เป็นต้น ซึ่งรถโดยสารสาธารณะเหล่านี้
มักจะเรียกค่าโดยสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สูงกว่าปกติ และรถแท็กซี่บางคันไม่ใช้มิเตอร์ ทาให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถูกเอารั ดเอาเปรียบมาโดยตลอด ขาดการแก้ไขปรับปรุง ดังนั้นหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรต้ องเร่ งหาทางแก้ ไข ทั้งนี้กรมการขนส่ งทางบกได้เปิดสายด่วน 1584 เพื่อรับเรื่ อง
ร้องเรียนต่างๆ รวมทั้งการติดตั้งระบบ GPS ในรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจไม่
ทราบบริ การดั ง กล่ าว ทั้ งนี้ ในช่ ว งที่ ผ่ านมาต ารวจท่ องเที่ ยวได้ ร่ ว มกั บผู้ แ ทนการท่ า อากาศยาน
กรมการขนส่งทางบก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทัพภาคที่ 1 และตัวแทนผู้ประกอบการรถ
แท็กซี่ กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหารถแท็กซี่ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยดาเนินการกวดขันจับกุมอย่าง
ต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงวิธีการและขั้นตอนในการโดยสารรถแท็กซี่ จัดทา
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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ระบบเชื่อมโยงการจั บกุมจากทุกหน่วยงานให้ เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ ทราบการกระทาความผิ ดซ้ าซาก
ต่อเนื่องในการเพิ่มบทลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป
ความประทับใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย ความต้องการกลับมาท่องเที่ยวประเทศไทย
อีกใน 3 ปีข้างหน้า/ปัจจัยที่ทาให้กลับมา (ร้อยละ 67.3) มีความประทับใจในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
ในครั้ ง นี้ โดยจะกลั บ มาท่ อ งเที่ ย วประเทศไทยอี ก ภายใน 3 ปี ข้ า งหน้ า และมี แ นวโน้ ม
ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 51.6 ในปี 2557 เป็น ร้อยละ 65.5 ร้อยละ 66.6 และร้อยละ 67.3
ในปี 2558 ถึงปี 2560 ตามลาดับ โดยปัจจัยที่ดึงดูดให้กลับมา 3 อันดับแรกไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก
นักจากปี 2559 ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว/ สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีหลากหลายและสวยงาม โดยเฉพาะ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลและชายหาด (ร้ อ ยละ 50.0) อาหารซึ่ ง มี ห ลากหลายและเป็ น ที่ นิ ย ม
ของชาวต่างชาติ (ร้อยละ 38.4) และการจับจ่ายซื้อสิ้นค้า เนื่องจากมีสินค้าให้เลือกซื้อได้หลากหลาย
ทั้งประเภท Brand name และสิ น ค้า OTOP ซึ่งเป็นที่นิยมของนั ก ท่อ งเที่ยว มีห้ างสรรพสิ น ค้ า /
ศู น ย์ ก ารค้ า หลายแห่ ง ให้ เ ลื อ กใช้ บ ริ ก าร (ร้ อ ยละ 31.0) ดั ง นั้ น ประเทศไทยจ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นา
แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเหล่านี้ให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษา
ปัจจัยดึงดูดเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งนี้บางส่วน (ร้อยละ 30.6) ที่ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาอีก และร้อย
ละ 2.1 ที่ไม่กลั บ มา เนื่ องจากหลายสาเหตุ เช่น ต้องการไปท่ องเที่ยวประเทศอื่นบ้ าง ความไม่
ปลอดภัย ผู้ประกอบการบางรายขาดความซื่อสัตย์ เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ถูกหลอกลวง เป็น
ต้
น
จึงไม่อยากกลับมาอีก
การชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จักให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย ซึ่งเป็นการบอกต่อเป็นสื่อ
ประชาสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด โดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ย โดยจากการส ารวจครั้ ง นี้ พ บว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.6) จะชักชวนเพื่อน/ญาติ/คนรู้จัก ให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีอาหารอร่อย และผู้คนเป็นมิตร ในขณะที่มีเพียง
ส่ ว นน้ อ ย (ร้ อ ยละ 1.0) ที่ จ ะไม่ แ นะน า เนื่ อ งจากไม่ ป ระทั บ ใจเพราะถู ก เอารั ด เอาเปรี ย บ
จากผู้ประกอบการบางราย
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สรุปประเด็นที่ระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป
คือ พึงพอใจอย่างมาก) ของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย
ห้อข้อที่ประเมิน
1. ประชาชน

ประเด็นที่ความพึงพอใจ ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
สูงกว่าร้อยละ 84.1
ต่ากว่าร้อยละ 84.1
1) ความเป็นมิตร
การใช้ภาษาในการ
การไม่สามารถสื่อสารกับ
2) ความซื่อสัตย์
ติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สนามบิน

1) ความปลอดภัย
2) ความเป็นมิตร
ของพนักงาน
3) ความสะอาด
และสิ่งอานวยความ
สะดวก

3. แหล่งท่องเที่ยว
ด้านทะเล
และชายหาด

1) ความสวยงาม
2) ความหลากหลาย
3) ความสะดวกในการเข้าถึง
4) ความปลอดภัย
1) ความสะดวก
1) การให้บริการ Wi-Fi
ในการเข้าถึง
และอินเทอร์เน็ต
2) ความปลอดภัย
2) สภาพภายในสถาน
3) ประสิทธิภาพ
ที่พัก
ในการให้บริการ
3) การใช้ภาษา
4) สิ่งอานวยความสะดวก
ในการสื่อสาร
ต่างๆ
5) ความหลากหลายของ
ประเภทสถานที่พักแรม
6) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ

4. สถานที่พักแรม

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

1) การให้บริการ wifi
และอินเทอร์เน็ต
2) มีร้านขายอาหาร
ที่หลากหลาย
3) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
4) มีร้านขายสินค้า
ที่หลากหลาย
5) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
6) ป้ายบอกทาง
7) ความสะดวกสบาย
การให้บริการ Wi-Fi
และอินเทอร์เน็ต

1) ความไม่สะดวกในการใช้
อินเทอร์เน็ต
2) ไม่มีร้านอาหารแบบนานาชาติ
เช่น ร้านอาหารอิสลาม เป็นต้น
3) การไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) สินค้ามีให้เลือกซื้อน้อยประเภท
5) การให้บริการที่ล่าช้า
6) ป้ายบอกทางไม่ชัดเจน
7) ไม่มีจุดพักผ่อน/ที่นั่งไม่เพียงพอ
ความไม่สะดวกในการใช้
อินเทอร์เน็ต
1) ความไม่สะดวกในการใช้
อินเทอร์เน็ต
2) อุปกรณ์ภายในห้องพักชารุด
ช้งานไม่ได้
3) การไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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สรุปประเด็นที่ระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจ
อย่างมาก) ของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย (ต่อ)
ประเด็นที่ความพึงพอใจ ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ห้อข้อที่ประเมิน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
สูงกว่าร้อยละ 84.1
ต่ากว่าร้อยละ 84.1
5. การซื้อสินค้า
1) ความหลากหลาย
1) การให้บริการ Wi-Fi
1) ความไม่สะดวกในการใช้
และของที่ระลึก
ของประเภทร้านค้า
และอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
2) ความสะดวก
2) การใช้ภาษาใน
2) การไม่สามารถสื่อสาร
ในการเข้าถึง
การติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้อย่างมี
3) ความหลากหลาย
3) ความเหมาะสม
ประสิทธิภาพ
ของประเภทสินค้า
ของราคาสินค้า
3) สินค้าชนิดเดียวกัน แต่ราคาขาย
4) ความสะดวกในการซื้อ 4) คุณภาพสินค้า
ไม่เท่ากัน
5) ความปลอดภัย
5) ประสิทธิภาพ
4) การนาสินค้าคุณภาพต่ามา
ในการให้บริการ
จาหน่าย โดยตั้งราคาไว้สูง
5) การให้บริการล่าช้า
6. ภัตตาคาร/
1) ความหลากหลาย
1) การให้บริการ Wi-Fi
1) ความไม่สะดวกในการใช้
ร้านอาหาร
ของประเภทภัตตาคาร/ และอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
ร้านอาหาร
2) สภาพภายใน
2) ความไม่สะอาด/ความไม่เป็น
2) ความสะดวก
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ระเบียบภายในภัตตาคาร/
ในการเข้าถึง
3) การใช้ภาษาใน
ร้านอาหาร
การติดต่อสื่อสาร
3) การไม่สามารถสื่อสาร
4) ความเหมาะสม
กับชาวต่างชาติ
ของอัตราค่าบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) คุณภาพของอาหาร
4) ราคาอาหารสูงเกินจริง
6) ประสิทธิภาพ
5) ใช้วัตถุดิบที่ขาดคุณภาพ
ในการให้บริการ
6)การให้บริการล่าช้า
7. บริการเชิงสุขภาพ 1) ความสะดวกในการเข้าถึง 1) การให้บริการ Wi-Fi
1) ความไม่สะดวกในการใช้
(สปาและนวด
2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
แผนไทย)
ในการให้บริการ
2) การใช้ภาษา
2) การไม่สามารถสื่อสาร
3) ความปลอดภัย
ในการติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้อย่างมี
4) ความเหมาะสม
ประสิทธิภาพ
ของอัตราค่าบริการ
5) อุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวก
6) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
7) สภาพภายในสถานบริการ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สรุปประเด็นที่ระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจ
อย่างมาก) ของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย (ต่อ)
ประเด็นที่ความพึงพอใจ ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ห้อข้อที่ประเมิน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
สูงกว่าร้อยละ 84.1
ต่ากว่าร้อยละ 84.1
8. แหล่งท่องเที่ยว
1) ความสวยงาม
การให้บริการ Wi-Fi
ความไม่สะดวกในการใช้
ทางประวัติศาสตร์ 2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ต
3) ความสะดวก
ในการเข้าถึง
4) ความปลอดภัย
9. มัคคุเทศก์
1) ความซื่อสัตย์
2) ความรู้เกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยว
3) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
4) ความเป็นมิตร
10. สนามกอล์ฟ
1) ความเหมาะสม
1) ไม่มีมาตรฐานของอัตรา
ของอัตราค่าบริการ
ค่าบริการ
2) ความปลอดภัย
2) ไม่มีป้ายบอกจุดอันตราย
3) ความสะดวกในการเข้าถึง 3) ไม่ทราบว่ามีสนามกอล์ฟ ตั้งอยู่
4) จานวนสนามกอล์ฟ
ที่ใดบ้าง
ที่ให้บริการ
4) ต้องรอคิวนาน
5) ประสิทธิภาพ
5) พนักงานไม่เพียงพอ
ในการให้บริการ
ในการให้บริการ
6) การใช้ภาษา
6) การไม่สามารถสื่อสาร
ในการติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
11. ความปลอดภัย
1) การให้ข้อมูลสัญญาณ
เตือนภัย
2) การติดตั้งกล้อง CCTV
ในแหล่งท่องเที่ยว
3) จานวนเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย
12. บริษัทนาเที่ยว

1) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
2) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

-

-
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สรุปประเด็นที่ระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจ
อย่างมาก) ของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย (ต่อ)
ประเด็นที่ความพึงพอใจ ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ห้อข้อที่ประเมิน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
สูงกว่าร้อยละ 84.1
ต่ากว่าร้อยละ 84.1
3) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
4) ความหลากหลาย
13. รถโดยสาร
1) การใช้ภาษา
1) การไม่สามารถสื่อสาร
สาธารณะ
ในการติดต่อสื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้อย่างมี
2) ความปลอดภัย
ประสิทธิภาพ
3) ความสะอาดและความ 2) สภาพรถเก่า/ขับรถเร็ว
สะดวกสบาย
3) สภาพรถทั้งภายในและภายนอก
4) ประสิทธิภาพ
สกปรก
ในการให้บริการ
4) ต้องรอคิวนาน/ใช้เวลารอคอย
5) ความเหมาะสม
นาน
ของอัตราค่าบริการ
5) ไม่มีมาตรฐานราคา เช่น
6) ความสะดวกในการเข้าถึง รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถตุ๊กตุ๊ก
เป็นต้น
6) หารถโดยสารสาธารณะยาก
14. บริการตรวจคน
1) การใช้ภาษา
1) การไม่สามารถสื่อสารกับ
เข้าเมือง
ในการติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
2) ขั้นตอนการบริการ/
ประสิทธิภาพ
ความรวดเร็ว
2) ใช้เวลาดาเนินการนาน/คิวยาว
3) ความสะดวกสบาย
3) การแสดงออกและน้าเสียง
4) ความเป็นมิตร
ของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นมิตร
ของเจ้าหน้าที่
15. กิจกรรมผจญภัย 1) ความน่าตื่นเต้น
การใช้ภาษาในการ
การไม่สามารถสื่อสารกับ
2) ความหลากหลาย
ติดต่อสื่อสาร
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
ในการให้บริการ
ประสิทธิภาพ
3) ความสะดวก
ในการเข้าถึง
4) ความปลอดภัย
5) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
6) ความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สรุปประเด็นที่ระดับความพึงพอใจสูง/ต่ากว่า ร้อยละ 84.1 (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ ร้อยละ 84.1 ขึ้นไป คือ พึงพอใจ
อย่างมาก) ของบริการด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมประเทศไทย (ต่อ)
ประเด็นที่ความพึงพอใจ ประเด็นที่ความพึงพอใจ
ห้อข้อที่ประเมิน
ปัจจัยที่กระทบต่อความพึงพอใจ
สูงกว่าร้อยละ 84.1
ต่ากว่าร้อยละ 84.1
16. แหล่งท่องเที่ยว 1) ความสวยงาม
การให้บริการ Wi-Fi
การไม่สามารถสื่อสารกับ
เชิงนิเวศ
2) ความหลากหลาย
และอินเทอร์เน็ต
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
3) ความปลอดภัย
ประสิทธิภาพ
4) ความสะดวกใน
การเข้าถึง
17. ห้องน้าสาธารณะ
1) ความสะอาด
1) สภาพภายในสกปรก/อุปกรณ์
2) ความสะดวกในการเข้าถึง บางอย่างชารุดใช้งานไม่ได้
รวมทั้งไม่มีคนทาความสะอาด
2) ไม่มีป้ายบอก/หายาก
และจานวนห้องน้อย
18. ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว

-

19. แอปพลิเคชัน
1) ความสะดวกในการใช้
สาหรับการ
บริการ
เดินทางท่องเที่ยว 2) ความน่าเชื่อถือ
ในประเทศไทย
ของข้อมูล
3) การใช้ประโยชน์
ของข้อมูล

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด

1) การใช้ภาษา
ในการติดต่อสื่อสาร
2) ประสิทธิภาพ
ในการให้บริการ
3) การให้ความช่วยเหลือ
4) ความสะดวกในการเข้าถึง
-

1) การไม่สามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) ให้ข้อมูลน้อย
3) ขาดการให้คาแนะนาที่ประโยชน์
4) ไม่มีป้ายบอก
-
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ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะนโยบายการท่องเที่ยว
การกาหนดนโยบายให้ประเทศเป็น “สุดยอดจุดหมายปลายทางระดับโลก” (World Class
Destination) เช่น ด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านประเพณี/วัฒนธรรม เป็นต้น
2) ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบริการด้านการท่องเที่ยว 19 ด้าน
(1) สนามบิน ได้แก่ การปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
 ตู้น้าดื่มบางตู้ในสนามบินสุวรรณภูมิไม่มีภาชนะสาหรับใช้รองรับน้าดื่ม ควรมี
ภาชนะสาหรับรองรับน้าดื่มหรืออาจเป็นแก้วกระดาษไว้บริการติดตั้งควบคู่ไป
ด้วย
 เครื่องทาน้าร้อนมีจานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสาร (สนามบิน
สุวรรณภูมิ และสนามบินภูเก็ต) โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีจานวนผู้โดยสารจานวน
มาก ควรเพิ่มเครื่องทาน้าร้อนเพื่อรองรับผู้โดยสารที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น
 ผู้ โ ดยสารจ านวนหนึ่ ง ให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า พื้ น ที่ / ห้ อ งสู บ บุ ห รี่ มี จ านวนน้ อ ย
โดยเฉพาะในส่วนของ Domestic หายากมาก สร้างปัญหาให้กับผู้ที่ต้องการสูบ
บุหรี่
 เจ้าหน้าที่ให้บริการในสนามบินบางคนไม่สนใจและเอาใจใส่ผู้โดยสารเท่าที่ควร
จับกลุ่มคุยกัน ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือตลอดเวลา
 ห้องน้าในสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง มีจานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ และการรักษาความสะอาดในห้องน้าไม่ทั่วถึง
 สนามบินกระบี่ ในเกทรอขึ้นเครื่องไม่มีเครื่องปรับอากาศทาให้พื้นที่ดังกล่าวมี
อากาศร้อน
 สนามบินภูเก็ตเจ้าหน้าเก็บรถเข็นบางคนพูดจาไม่สุภาพต่อนักท่องเที่ยว
(2) บริการตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่
 เจ้าหน้าที่ควรพูดจาสุภาพกับนักท่องเที่ยวที่ทาผิด หรือไม่ทราบหรือไม่เข้าใจใน
กฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ ควรแนะนาด้วยความสุภาพ
 การรอคิวในการตรวจใช้เวลานานมาก เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ บางเค้าท์เตอร์ไม่
เปิดทาการ ทาให้เกิดความล่าช้า
 บริการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ (ทุกพื้นที่) พูดจาไม่สุภาพ ไม่ยิ้ม
แย้ม
 สถานที่คับแคบ ควรเปิดช่องบริการเพิ่ม เพื่อจะได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ลด
ความแออัดของนักท่องเที่ยวที่ยืนรอ

สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์บิสเนสแมเนจเม้นท์ จากัด
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(3) รถโดยสารสาธารณะ ได้แก่
 รถโดยสารสาธารณะทุกพื้นที่ในจังหวัดท่องเที่ยวที่ส าคัญ ไม่มีป้ายแสดงถึง
เส้ น ทางผ่ านเป็ น ภาษาต่างประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าใช้บ ริ ก าร
ค่อนข้างลาบาก
 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรถสาธารณะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวสาคัญ ส่วนใหญ่ไม่
สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้
 นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการให้มีรถไฟฟ้าเชื่อมระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิกับ
สนามบินดอนเมือง
 ราคาค่ า รถแท็ ก ซี่ ไ ม่ คิ ด ตามมิ เ ตอร์ โดยบั ง คั บ ให้ จ่ า ยในระบบเหมาจ่ า ย
โดยเฉพาะรถแท็กซี่ย่านถนนสุขุมวิท
 คนขับรถตุ๊กตุ๊ก ในกรุงเทพฯ มีความประมาทในการขับขี่ ใช้ความเร็วสูงเกินไป
ทาให้รู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้บริการ
 นักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งให้ข้อมูลว่ารถแท็กซี่ บริการไม่สุภาพ ทิ้ง ผู้โดยสารกลาง
ทาง เนื่องจากสื่อสารเรื่องราคาไม่เข้าใจ
 รถสองแถวประจ าทางที่เกาะสมุยจังหวัดสุ ราษฎร์ธ านีรอนานมาก บางครั้ง
นักท่องเที่ยวให้ข้อมูลว่ารอนาน 2-3 ชั่วโมง
(4) สถานพักแรม ได้แก่
 นักท่องเที่ยวบางรายให้ข้อมูลว่าเมื่อเห็นที่พัก มีสภาพจริงต่างกับรูปภาพที่ลงไว้
ในอินเทอร์เน็ตมาก โดยนักท่องเที่ยวหลายรายอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
มาตรวจสอบ หรือประชาสัมพันจุดร้องเรียนหากเกิดขึ้นอีก โดยเฉพาะห้องพักที่
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดเชียงใหม่
 นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป เห็นว่าการมียุงหรือแมลงตัวเล็กอยู่ในห้องพัก ถือ
ว่าเป็นเรื่องใหญ่เนื่องจากกลัวโรคติดต่อ โดยสถานที่พักที่พบปัญหาบ่อยจะอยู่ที่
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดน่าน
(5) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร ได้แก่
 ร้านอาหารที่มีฮาลาลของอิสลามที่เคร่งครัดมีน้อย หาได้ยากมาก โดยเฉพาะ
ร้านอาหารที่อยู่จังหวัดตราด ระยอง น่าน พิษณุโลก และพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว
ที่สาคัญของประเทศ จะมีปัญหาคล้ายกันในเรื่องนี้ และโดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวมุสลิมชาวบรูไน และอินโดนีเซียจะมีปัญหามากในการหาร้านอาหาร
 ร้านอาหารที่รองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายมีน้อย ควรมีความหลากหลาย
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆ
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(6) ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ได้แก่
 หาดนพรัตน์ สระมรกต จังหวัดกระบี่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบางวันไม่มีคนอยู่
แม้เป็นเวลากลางวัน
 ผู้ให้บริการข้อมูลไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
(7) บริษัทนาเที่ยว ได้แก่
 บริษัทนาเที่ยวนิยมพานักท่องเที่ยวไปซื้อสินค้า จากร้านที่มีราคาแพง และให้ใช้
เวลาส่วนใหญ่ไปกับร้านค้าแทนสถานที่ท่องเที่ยว
 บริษัทนาเที่ยวพาไปซื้อวัตถุมงคลที่มีราคาแพง โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต
 บริษัทนาเที่ยวหลายบริษัทที่ให้บริการนักท่องเที่ยวจากจีน นิยมใช้ไกด์ที่เป็น
ชาวจีน (ไกด์เถื่อน) เป็นตัวหลักในการให้บริการท่องเที่ยว และจ้างไกด์คนไทย
ไปด้วยเพื่อคอยรับหน้าหากมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ ไกด์ที่เป็นชาวจีนส่วนมาก
จะไม่รู้ขนบธรรมเนียมของไทยมากนัก โดยเฉพาะเข้าไปเยี่ยมชมในสถานที่ทาง
ศาสนา ทาให้ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของลูกทัวร์ในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นที่เคารพนับถือของคนไทยได้ไม่ดีเท่าที่ควร
(8) ประชาชน ได้แก่
 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้หญิงบางคนให้ข้อมูลว่า ไม่ชอบให้ผู้ชายไทยมองใน
เวลาที่ใส่กางเกงขาสั้น
 ในจังหวัดท่องเที่ยวที่สาคัญ คนในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ
ได้ ทาให้ไม่สามารถช่วยเหลือหรือแนะนานักท่องเที่ยวได้เท่าที่ควร
(9) แหล่งท่องเที่ยวด้านทะเลและชายหาด ได้แก่ จังหวัดกระบี่มีนักท่องเที่ยวโดนขโมย
ทรัพย์สินที่วางไว้ที่ชายหาด เมื่อลงไปเล่นน้าในทะเล ควรมีกล้องวงจรปิดหรือเจ้าหน้าที่คอยตรวจตรา
บริเวณชายหาดมากกว่านี้
(10) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ การทาป้ายให้คาแนะนาวิธีการเข้าชม เพื่อไม่ให้กระทบ
กับสิ่งแวดล้อม
(11) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ การจัดระเบียบในการเข้าชม รวมทั้งควบคุม
ปริมาณนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมในแต่ละสถานที่
(12) ห้องน้าสาธารณะ ได้แก่
 ห้องน้ามีจานวนไม่เพียงพอ การดูแลทาความสะอาดไม่ทั่วถึง และมีบางครั้งมี
กุญแจล๊อกไว้ไม่ให้ใช้ ทั้งที่เป็นห้องน้าสาธารณะ
 ห้องน้าสาธารณะสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญมักเก็บค่าใช้บริการ อาทิ จุดชมวิว
แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต
(13) มัคคุเทศก์ ได้แก่ การพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่น รวมทั้งภาษาต่างประเทศที่สาคัญ
สานักวิจยั เศรษฐกิจและประเมินผล
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(14) กิจกรรมผจญภัย ได้แก่ การยกระดับมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย
(15) บริการเชิงสุขภาพ (สปาและนวดแผนไทย) ได้แก่ บางครั้งนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บ
จากการใช้บริการสปา ทาให้นักท่องเที่ยวไม่แนใจว่าได้มีการคัดเลือกพนักงานนวดแผนโบราณที่มีการ
เรียนมาถูกต้องหรือไม่
(16) สนามกอล์ฟ ได้แก่ การทาแอปพลิเคชันสนามกอล์ฟ
(17) การซื้อสินค้าและของที่ระลึก ได้แก่ การยกระดับการให้บริการและความปลอดภัย
(18) ความปลอดภัย ได้แก่ การจัดทาโครงการอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยชุมชน และ
จัดฝึกอบรมการดูแลความปลอดภัย รวมทั้งการช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
(19) แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การพัฒนาแอปพลิเคชันให้สอดคลองกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว
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บทที่ 6
รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
1.1 วัตถุประสงค์
(1) เพื่อนาเสนอผลการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เดินทางทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
(2) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องพัชราภา ชั้น 11 อาคาร 2
โรงแรมปริ้นซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร
1.3 จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จานวน
ทั้งสิ้น 81 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ มีจานวน 63 คน โดยมาจาก
26 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สานักงานสถิติแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การต่ า งประเทศ กรมการปกครอง ส านั ก งานปลั ด กระทรวงวัฒ นธรรม ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมการจัดหางาน กรมเจ้าท่า กรมท่าอากาศยาน กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(รฟม.) การรถไฟแห่งประเทศไทย สานักงานส่งสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ง ยืน กองบัง คับการตารวจท่องเที่ยว
กรมการขนส่งทางบก กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมธุรกิจการค้า องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ และองค์การสวนสัตว์
(2) ผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาคเอกชน มีจานวน 18 คน โดยมาจาก 8 หน่วยงาน
ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย สมาคม
ไทยธุรกิจบริการ สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สมาคม
โรงแรมไทย บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน) และบริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนสแมเนจเมนท์ จากัด
(รายละเอียดกาหนดการประชุมเชิงปฎิบัติการตามเอกสารแนบท้าย)
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1.4 สรุปผลการประชุมเชิงปฎิบัติการ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
(1) การด าเนิ น งานด้ า นการท่ อ งเที่ ย วควรจะต้ อ งบู ร ณาการกั น ในหลายๆ หน่ ว ยงาน
เนื่ อ งจากมีห ลายหน่วยงานที่ เ กี่ย วข้ องกั บการท่ องเที่ ย ว บางหน่ ว ยงานเห็ นว่า ไม่ใช่
งานหลักจึงไม่ให้ความสาคัญ ส่งผลให้การพัฒนาล่าช้า
(2) ควรเน้ น ตั ว ชี้ วั ด ความไม่ พึ ง พอใจด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว เน้ น ประเด็ น ส าคั ญ ๆ
เช่ น ด้ า นคมนาคม บริ ก ารรถโดยสารสาธารณะ เช่ น การบริ ก ารแท็ ก ซี่ เป็ น ต้ น
และวางแนวทางมาตรการแก้ไขโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทางสมาคมซึ่งเป็นภาคเอกชน
ก็ช่วยในการพัฒนาเช่นกัน
(3) การศึกษาในครั้งนี้แสดงผลความไม่พึงพอใจในภาพรวม แต่ประเด็นเชิงลึกในรายละเอียด
จะน าข้ อ มู ล จากศู น ย์ ม าตรฐานในการร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งต่ า งๆ น าส่ ว นนี้ ม าใช้
ในการปรับปรุง
(4) การศึกษาครั้งนั้ มีการนาตัวชี้วัดจากผลการศึกษาเข้า ครม. และเห็นได้ว่าผลจากปี ที่
ผ่านมามีการปรับปรุงโดยตารวจท่องเที่ยวในด้ านต่างๆ ส่งผลให้ความพึงพอใจเพิ่ มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาเล็กน้อย
(5) การแก้ ไ ขปั ญ หาห้ อ งน้าสาธารณะ ที่ มี ค วามพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 84.1 ต่อเนื่องในทุกๆ ปี ควรให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทาแอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยว โดยมีการดาเนิ นการจัดทาแอปพลิเคชันใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น เช่น แอปพลิเคชันห้องน้าสะอาด เป็นต้น
(6) ประเด็ น ห้ อ งน้ าสาธารณะซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมา 3 ปี แ ล้ ว ห้ อ งน้ าสะอาด
เป็นอย่างไร มีเวทีการประกวดห้องน้า โดยปัญ หาอยู่ที่ขาดการดูแลและคนทาความ
สะอาดต้องมีฐานการรองรับ
(7) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีการสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น สานักมาตรฐาน ซึ่งเป็น
ศูนย์ช่วยเหลือนัก ท่องเที่ ยว และสานักงานปลั ดกระทรวงฯ เพื่อประเมินผลกระทบ
และเฝ้าระวังต่างๆ กองสุขภาพ มีการช่วยเหลือให้นักท่องเที่ยว ฉีดวัคซีนไข้เหลือ ง มี
คลีนิค 13 แห่ง และมหาวิท ยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง เป็นศูนย์สุขภาพฯ
เป็นต้น

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 6-2

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 ภาพบรรยากาศการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลการสารวจ
และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 6-4

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เอกสารแนบท้าย

กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อนาเสนอผลการสารวจโครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560
วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 15.30 น.
ณ ห้องพัชราภา ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
08.30 – 09.15 น.

ลงทะเบียน

09.15 – 09.30 น.

กล่าวเปิดการประชุม
โดย นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

09.30 – 10.30 น.

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ท่องเที่ยววิถีไทยกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว”
โดย นางน้าฝน บุณยะวัฒน์
ผู้อานวยการฝ่ายวางแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นาเสนอผลการสารวจ “ทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560”
โดย นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ หัวหน้าโครงการวิจัย
ตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

10.30 – 11.15 น.

11.15 – 12.15 น.
12.15 – 13.30 น.
13.30 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน”
โดย นางสาววัชรี ชูรักษา
ผู้อานวยการ สานักท่องเที่ยวโดยชุมชน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

14.30 – 15.30 น.

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
.........................................

หมายเหตุ เวลา 10.30 - 10.45 น. บริการอาหารว่างช่วงเช้าในห้องประชุม
เวลา 14.30 - 14.45 น. บริการอาหารว่างช่วงบ่ายในห้องประชุม
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนาเสนอผลฯ

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด
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รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

2. รายงานผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจข้อมูล
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การส ารวจทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ
ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย ประจ าปี 2560 เป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามสัญญาจ้างที่กาหนด คณะกรรมการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
ผลการดาเนินงานโครงการฯ และเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกับ
ทีมสารวจข้อมูลของที่ปรึกษาโครงการฯ สุ่ม ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสัง เกตการณ์ การสารวจข้อ มูล
ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ตามพื้นที่เป้าหมายจานวน 5 แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ผลการลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจข้อมูลโครงการสารวจทัศนคติ
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ผลการลงพื้ นที่ เ พื่อ ติ ด ตามและสั ง เกตการณ์ ในภาพรวม พบว่ า ขั้ น ตอนการดาเนิน
การสารวจข้อมูลเป็นไปตามแผนการสารวจทัศนคติ ความพึงพอใจ พฤติกรรม และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย และเป็นไปตามคู่มือการสารวจ
ที่กาหนดไว้ โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ซึ่ ง วิ ธี ก ารในการส ารวจข้ อ มู ล ที ม ภาคสนามได้ อ ธิ บ ายให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายทราบถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการจัดทาโครงการเป็นอย่างดีและกลุ่มเป้าหมายให้การตอบรับในการตอบแบบสอบถามเพื่อแสดง
ถึงความพึงพอใจในการบริการที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริก าร
เป็นผลของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับบริการคาดหวังว่า
ควรจะได้รับ กับสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริง ดังนั้น พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว (Tourist Behavior)
จึงเป็นการแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการในอุตสาหกรรม
ท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง กระบวนการในการตั ด สิ น ใจที่ มี ผ ลต่ อ การแสดงออกมา เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์
ผลการสารวจตามวั ตถุ ประสงค์ ของโครงการ และทาให้เห็นถึง กระแสนั กท่ องเที่ยวชาวต่ า งชาติ
ที่หันกลับมาท่องเที่ยวด้วยตัวเองมากขึ้นตามการพัฒนาของเทคโนโลยี โดยเลือกเที่ยวและเข้ าพัก
ในสถานที่ต่างๆ ตามรสนิยมและไม่ต้องพึ่งพิงการเดินทางผ่านบริษัทนาเที่ย ว นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม
ที่จัดการเดินทางด้วยตนเองและใช้บริการจัดการผ่านบริษัทนาเที่ยวบางส่วน (Semi-FIT)
ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินการสารวจข้อมูล
ในช่วงฤดูฝนหรือ Low Season มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติน้อยส่งผลให้ต้องใช้
ระยะเวลาการส ารวจค่ อ นข้ า งนานและมี ผ ลกระทบต่ อ ระดั บ ความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรม
การท่องเที่ยว
การส ารวจในแหล่ ง ท่ องเที่ ย ว 12 เมื อ ง ต้ อ งห้ า ม...พลาด + พลั ส พบว่ า มี จ านวน
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมากกว่ า ชาวต่ า งชาติ และจ านวนนั กท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ มี จ านวนน้อย
เมื่อเทียบกับกลุ่มจังหวัดตัวอย่างอื่นๆ ที่สารวจ ส่งผลให้ระยะเวลาการสารวจค่อนข้างนาน เพื่อให้ได้
จ านวนตั ว อย่ า งเพี ย งพอใช้ ส าหรั บ การประมวลผล และสิ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเห็ น ในสถานที่ จ ริ ง
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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กับการประชาสัมพันธ์ไม่ตรงกัน ส่งผลต่อระดับความคาดหวัง กับความพึง พอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติด้วยเช่นกัน
สรุปผลการลงพื้นที่ 5 แห่ง ดังนี้
1) การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่ อ วั น ที่ 9-11 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2560 ณ ท่ า อากาศยานนานาชาติ ส มุ ย จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ธานี
และหมู่เกาะต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2560
ภาพรวมการท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สุ ราษฎร์ ธานี ในปี 2560 มี แ นวโน้ ม ขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศในยุโรป
รวมทั้งจีนที่มีการขยายตัวในอัตราสูงอย่างเด่นชัด
ปัจจัยสาคัญที่เกื้อหนุนการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีใน ปี 2560 ได้แก่
- ความสวยงามตามธรรมชาติ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ระดับโลก ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงั น เกาะเต่า เกาะนางยวน และหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่ง เป็นหนึ่ง
ในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยเฉพาะเกาะพะงันที่มีงานฟูลมูน
ปาร์ ตี้ ที่ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากทั่ ว โลก รวมทั้ ง ด้ า นความสวยงามของชายหาดและธรรมชาติ
ใต้ ท้ อ งทะเล ด้ ว ยความอุ ด มสมบู ร ณ์ แ ละความหลากหลายของปะการั ง ช่ ว ยดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ยว
ที่ชื่นชอบการดาน้าจากทั่วโลกมาเยือน
- ความสะดวกในการเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะทางเครื่องบิน
เนื่องจาก มีสนามบินที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานี และที่เกาะสมุย ประกอบกับการขยายเส้นทางบินตรง
มายังสนามบินสุราษฎร์ธานี และเกาะสมุย จากเมืองท่องเที่ยวสาคัญของไทยในภาคต่างๆ รวมทั้ง
เมืองต่างๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง การขยายเส้น ทางบิน ตรงจากเมืองรองของจีน ส่ง ผล
ต่อการขยายตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างรวดเร็ว
 ประเด็นและข้อเสนอแนะจากการสังเกตการณ์การสารวจข้อมูล ณ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพื่อพัฒนาการจัดทาโครงการใน ปี 2561
- ควรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในช่ ว งฤดู ท่ อ งเที่ ยวของพื้ นที่ โดยเฉพาะการเก็บ ข้อมูล
จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเทศกาลฟูลมูนปาร์ตี้
- ควรเก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยด้ ว ย โดยต้ อ งก าหนดพื้ น ที่
ที่นักท่องเที่ยวนิยมไป เช่น หินตา หินยาย เป็นต้น
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2) การลงพื้ นที่ เพื่ อติ ดตามและสั งเกตการณ์ การส ารวจฯ ครั้ งที่ 2 จั งหวั ดกระบี่
เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และหมู่เกาะต่างๆ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
 สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปี 2560
ภาพรวมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี
2559 ผู้เยี่ยมเยือนส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 60 เป็นผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยว
ชาวจีนเดินทางเข้ามามากอันดับ 1 รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ ในยุโรป ที่เริ่มฟื้นตัว
จากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เพิ่มขึ้น
ปัจจัยสาคัญที่เกื้อหนุนการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ใน ปี 2560 ได้แก่
- ความหลากหลายด้ า นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของ จั ง หวั ด กระบี่ ไม่ เ ฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก อาทิ หาดอ่าวนาง เกาะพีพี เกาะลันตา แต่กระบี่ยังมี
แหล่งท่องเที่ยวทางบก ทั้งถ้า น้าตก ภูเขาหินปูนที่เหมาะในการปีนหน้าผา โดยเฉพาะหาดไร่เลย์ที่มี
กิจกรรมปีนหน้าผาที่มีชื่อเสียง และสัมผัสทะเลหมอกที่จุดชมวิวเขาหงอนนาค และยอดเขาแก้ ว
รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่ขึ้นชื่อของกระบี่ ได้แก่ สระมรกต น้าตกร้อนคลองท่อม ท่าปอมคลอง
สองน้าและทะเลแหวก ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
เมื่อผนวกกับกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัด ขึ้ นเพื่ อ ส่ง เสริม การท่องเที่ ย ว
ในพื้นที่ ส่งผลให้กระบี่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
- ความสะดวกในการเดิ น ทางมายั ง จั ง หวั ด กระบี่ โ ดยเฉพาะทางเครื่ อ งบิน
เนื่ อ งจาก กระบี่ มี ส นามบิ นนานาชาติ ประกอบกั บ การขยายเส้ น ทางบิ นตรงมายั ง จั ง หวัด กระบี่
จากเมืองท่องเที่ยวสาคั ญของไทยในภาคต่างๆ รวมทั้ง เมืองต่างๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การขยายเส้นทางบินตรงจากเมืองรองของจีนมายังกระบี่ ส่งผลต่อการขยายตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน
 ประเด็นและข้อเสนอแนะจากการสังเกตการณ์การสารวจข้อมูล ณ จังหวัด
กระบี่ เพื่อพัฒนาการจัดทาโครงการในปี 2561
- ควรจัดเก็บข้อมูลในช่วงฤดูท่องเที่ยวของพื้นที่ และแหล่ง ท่องเที่ยวที่สาคัญ
เช่น เกาะลันตา อ่าวนาง
- ควรเก็ บ ข้ อ มู ล ในส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยด้ ว ย โดยต้ อ งก าหนดพื้ น ที่
ที่นักท่องเที่ยวนิยมไป เช่น อ่าวนาง สระมรกต ท่าปอมคลองสองน้า ตัวเมืองกระบี่
3) การลงพื้นที่เพื่อติดตามและสังเกตการณ์การสารวจฯ ครั้งที่ 3 จังหวัดเลย เมื่อวันที่
22-24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ อาเภอด่านซ้าย และอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย ปี 2560
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ด้ รับ ความนิย ม ได้ แ ก่ ชุ ม ชนบ้ า นไม้ โ บราณ ถนนชายโขง
แก่ง คุดคู้ อาเภอเชียงคาน อ่างเก็บน้าห้วยน้ าหมานตอนบน (ห้วยกระทิง ) อาเภอเมืองภู บ่ อ บิ ด
อาเภอเมือง สวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) จุดชมวิวบนภูป่าเปาะ (ภูหอหรือฟูจิเมืองเลย) อาเภอ
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หนองหิน อุทยานแห่งชาติภูเรือ อาเภอภูเรือ และพิพิธภัณฑ์ผีตาโขนวัดโพนชัย พระธาตุศรีสองรัก
วัดเนรมิตวิปัสสนา อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
สถานการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว บรรยากาศการท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ โ ดยภาพรวม
นักท่องเที่ยวยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่พอสมควร ประกอบกับในช่วงนั้นมีฝนตกลงมาในพื้นที่
เกื อ บทุ ก วั น โดยเฉพาะช่ ว งบ่ า ยและค่ า จึ ง เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วพอสมควร
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โดยจะมาเป็ น ลั กษณะขั บ รถมาท่ อ งเที่ ยวแบบส่ ว นตั วและครอบครั ว ในเดื อ นมิ ถุ น ายนได้มีง าน
ประเพณีที่สาคัญของชาวจังหวัดเลย ซึ่งในแต่ละปีจะจัดงานไม่ตรงวันและเดือนขึ้นอยู่กับการเข้ าทรง
ของเจ้าพ่อกวน เรียกว่า งาน-ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่
24–26 มิถุนายน 2560 ณ วัดโพนชัย และบริเวณหน้าที่ว่าการอาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เป็นที่รู้จัก
กันเป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้เดินทางเข้า
มาเป็นจานวนมาก ประกอบด้วย ชาวไทยจานวน 122,400 คน และชาวต่างชาติจานวน 2,790 คน
นักท่องเที่ยวในเดือนมิถุนายน 2560 จึงเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559
 ประเด็นและข้อเสนอแนะจากการสังเกตการณ์การสารวจข้อมูล ณ จังหวัดเลย
เพื่อพัฒนาการจัดทาโครงการใน ปี 2561
- นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีจานวนน้อยกว่านักท่องเที่ยวชาวไทย ดังนั้นจึงควร
เก็บข้อมูลในส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วย โดยต้องกาหนดพื้นที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปในช่วงฤดูกาล
ท่องเที่ยว
4) การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามและสั ง เกตการณ์ ก ารส ารวจฯ ครั้ ง ที่ 4 จั ง หวั ด
สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
สุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 สถานการณ์การท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ปี 2560
ภาพรวมการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการเติบโต
ของจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าพื้นที่สูงสุด นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สร้างรายได้มากที่สุด
ได้ แ ก่ จี น รั ส เซี ย มาเลเซี ย สหราชอาณาจั ก ร เกาหลี ใ ต้ และตลาดที่ มี อั ต ราการเติ บ โต
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากที่สุด ได้แก่ บราซิล รัสเซีย อาเจนติน่า กัมพูชา และซาอุดิอาระเบีย
แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมากรุง เทพฯ อาทิ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวั ดพระแก้ว ซึ่งมีพระแก้วมรกตเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย
พระบรมมหาราชวัง อีกทั้งห้างสรรพสินค้าต่างๆ แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวไทย และชาวต่างชาติ
เป็นต้น
 ประเด็ น และข้ อ เสนอแนะจากการสั ง เกตการณ์ ก ารส ารวจข้ อ มู ล จั ง หวั ด
สมุทรปราการ และกรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาการจัดทาโครงการในปี 2561
- ควรเก็ บ ข้ อ มู ล บริ เ วณพื้ น ที่ ข าออกที่ ผ่ า นด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งมากขึ้ น
เพราะนักท่องเที่ยวมีเวลาตอบคาถามมากกว่านักท่องเที่ยวที่อยู่ด้านนอก
สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
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5) การลงพื้นที่เพื่ อติ ดตามและสั งเกตการณ์ การส ารวจฯ ครั้งที่ 5 จังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 16-18 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ปี 2560
ภาพรวมการท่องเที่ยวจัง หวัดระนอง ในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น
จากปี 2559 ผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นส่ ว นใหญ่ ก ว่ า ร้ อ ยละ 90 เป็ น ผู้ เ ยี่ ย มเยื อ นชาวไทย ผู้ เ ยี่ ย มเยื อ น
ชาวต่างประเทศ ส่วนใหญ่มาจากประเทศต่างๆ ในยุโรป รวมทั้งในเอเชีย อาทิ เมียนมาร์ มาเลเซีย
ญี่ปุ่น และจีน
แม้ ก ารท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด ระนองจะมี ข้ อ จ ากั ด จากสภาพดิ น ฟ้ า อากาศ
ที่ไม่เอื้ออานวย (ฤดูฝน 8 เดือน และฤดูร้อน 4 เดือน) และระยะทางที่ไกล แต่จังหวัดระนองก็ยังมี
ความโดดเด่นของน้าแร่ร้อนที่มีชื่อเสียงด้วยคุณภาพสูงเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และความพร้อม
ในด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทุกด้าน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล (อาทิ เกาะพยาม หมู่เกาะกา)
แหล่งท่องเที่ยวทางบก ซึ่งมีทั้งป่า ภูเขา ถ้า และน้าตก เอื้อต่อกิจกรรมการเดินป่า ขึ้นเขา ล่องแพ
เที่ยวถ้าและน้าตก ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
และกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่
นอกจากนี้ ด้วยทาเลที่ตั้ง ของจังหวัดระนองที่ใกล้ประเทศเมียนมาร์ ยัง เกื้อหนุน
ต่อการท่องเที่ยวในเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของเมียนมาร์ที่มีสภาพความเป็น
ธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ชวนให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดาน้าไปสัมผัส
ในปี 2560 ยังมีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร-ระนองเกมส์”
ที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองเป็นเจ้าภาพร่วมกัน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 2560 โดยมี
นั ก กี ฬ า ผู้ ฝึ ก สอน กองเชี ย ร์ และผู้ ติ ด ตามมาร่ ว มงานประมาณ 30,000 คน ซึ่ ง ส่ ง ผลดี ต่ อ
การท่องเที่ยวของทั้ง 2 จังหวัดใน ปี 2560
 ประเด็นและข้อเสนอแนะจากการสังเกตการณ์การสารวจข้อมูล ณ จังหวัด
ระนอง เพื่อพัฒนาการจัดทาโครงการใน ปี 2561
- พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจัง หวัดระนองจะเดินทางไปยัง
แหล่ง ท่องเที่ยวโดยตรง ทาให้การเก็บข้อ มู ลในพื้น ที่ ตัวเมืองจัง หวั ดระนองท าได้ ยากเพราะไม่ มี
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่าที่ควร และควรเก็บข้อมูลในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหลัก
เช่น เกาะพยาม เกาะช้าง หมู่เกาะกา เป็นต้น
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2. รายชื่อคณะกรรมการกากับติดตามและตรวจสอบผลการดาเนินงานโครงการฯ เจ้าหน้าที่
สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และที่ปรึกษาโครงการฯ ลงพื้นที่เพื่อติดตาม
และสั ง เกตการณ์ ก ารส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจและพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ตามพื้นที่เป้าหมาย จานวน 5 แห่ง โดยมี
รายชื่อ ดังนี้
ครั้งที่
จังหวัด
1 สุราษฎร์ธานี

วันที่
09-11/06/2560

2

กระบี่

15-16/06/2560

3

เลย

22-24/06/2560

4

กรุงเทพฯ
และสมุทรปราการ

27/06/2560

5

ระนอง

16-18/07/2560

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

รายชื่อ
1. นายชัยยศ บัวคลี่
2. นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์
3. นายอธึก ประเสนมูล
4. นางสาวภรภัทร ธนภัทรตระการ
5. นายอัมรินทร์ บุญญะไพบูรณ์
6. นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์
1. นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์
2. นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง
3. นางสาวชนิดา เฉยเลิศ
4. นายอิสระ อานา
5. นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์
1. นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์
2. นางสาวอนัญญา แก่นแก้ว
3. นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง
4. นายอิสระ อานา
5. นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์
1. นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์
2. นายอนุกูล จันทร์จรัส
3. นายอัศฐา ไชยานุวงศ์
4. นางสาวอนัญญา แก่นแก้ว
5. นางสาวกุลรัศมิ์ นาคเพ่งพิศ
6. นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง
7. นายอิสระ อานา
8. นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์
1. นางสาวจิราวดี อ่อนวงศ์
2. นายอัศฐา ไชยานุวงศ์
3. นางสาวกุลรัศมิ์ นาคเพ่งพิศ
4. นายอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง
5. นายอิสระ อานา
6. นางสาวนิทยา ศรีภิรมย์
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3. ภาพการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามและสั ง เกตการณ์ ก ารส ารวจทั ศ นคติ ความพึ ง พอใจ
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่อ งเที่ยวในประเทศไทย ตามพื้นที่
เป้าหมาย จานวน 5 แห่ง ดังนี้

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 6-22

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สานักวิจัยเศรษฐกิจและประเมินผล
บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จากัด

หน้าที่ 6-23

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)
โครงการสารวจทัศนคติและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจาปี 2560

สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

…………………………………………….
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