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ค

คํานํา
สํานักงานสถิตแิ หงชาติ ไดจดั ทําโครงการสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว
พ.ศ. 2553 เพื่อใหผูประกอบการธุรกิจการทองเทีย่ วไดสะทอนขอคิดเห็นที่เปนประโยชน เกี่ยวกับสถานการณ
การทองเทีย่ ว ผลกระทบที่ผปู ระกอบการไดรับจากวิกฤตเศรษฐกิจ สาเหตุที่ทาํ ใหไดรับผลกระทบ ความพึง
พอใจตอมาตรการดานการทองเทีย่ วตางๆ ของภาครัฐ การทราบเว็บทองเที่ยว 2.0 แพลตฟอรม และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการใหความชวยเหลือดานการเงินของภาครัฐ
รวมทัง้ ขอเสนอแนะทีจ่ ะทําให
เศรษฐกิจดานการทองเทีย่ วดีขึ้น ซึ่งขอมูลดังกลาว จะนําเสนอใหรัฐบาลและหนวยงานที่เกีย่ วของไดทราบ
ถึงผลการดําเนินงานตามนโยบายและมาตรการกระตุน การทองเที่ยว เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการติดตาม
นโยบาย ประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ตอไป

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว พ.ศ. 2553
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํารวจความคิดเห็น
ของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว พ.ศ. 2553 โดยมี
วัตถุประสงคเพือ่ ทราบขอมูลเกีย่ วกับสถานการณการทองเที่ยว
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจฯ และสาเหตุที่ไดรับผลกระทบ
ความพึงพอใจตอมาตรการธุรกิจการทองเที่ยวของภาครัฐ และ
ขอเสนอแนะของผูประกอบการที่คิดวาจะทําใหเศรษฐกิจดาน
การทองเที่ยวดีขึ้น การสํารวจนี้ใชวิธีสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียถึงผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว ที่ผานการประเมิน
มาตรฐานจากสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว จํานวนทั้งสิ้น
638 ราย ระหวางเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2553 ไดรับ
แบบกลับคืนมา 245 ราย หรือคิดเปนรอยละ 38.4 และ
นําเสนอผลการสํารวจในภาพรวมระดับประเทศ ในรูปของ
รอยละ
สรุปผลการสํารวจที่สําคัญๆ
1. ขอมูลทั่วไปของสถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว
ที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ

สวนใหญเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด(มหาชน) รอยละ 55.9
รองลงมาเปนกิจการทองเที่ยวสวนบุคคล หางหุนสวนสามัญ
ที่ไมเปนนิติบุคคล รอยละ 18.0 และหางหุนสวนสามัญ
นิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด รอยละ 11.4 ขณะที่กิจการ
ทองเที่ยวอื่นๆ (เชน วิสาหกิจชุมชน กลุมชุมชน) มีรอยละ 14.7
สําหรับจํานวนคนทํางานตามปกติ (ทั้งประจําและ
ชั่ ว คราว) พบว า สถานประกอบการธุ ร กิ จ การท อ งเที่ ย ว
รอยละ 41.6 มีจํานวนคนทํางาน 1 – 20 คน รอยละ 15.5
มีคนทํางาน 21 - 50 คน รอยละ 11.0 มีคนทํางาน 51 –
100 คน รอยละ 11.9 มีคนทํางาน 101 – 200 คน และ
รอยละ 20.0 มีจํานวนคนทํางานมากกวา 200 คนขึ้นไป
2. สถานการณการทองเที่ยวป 2553 เทียบกับป 2552
แผนภูมิ 2 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ จําแนกตาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณการทองเที่ยวในภาพรวม
ป 2553 เทียบกับป 2552

1.1 ประเภทของธุรกิจการทองเที่ยว
แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยวฯ จําแนกตาม
ประเภทธุรกิจการทองเที่ยว
ธุรกิจอื่นๆ
6.9%
ธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหาร 15.1%

ดีขึ้น
41.2%
แยลง
32.7%

เหมือนเดิม
26.1%

ธุรกิจโรงแรม/รีสอรท/โฮมสเตย
53.9%

24.1%
ธุรกิจนําเที่ยว/มัคคุเทศก
หมายเหตุ : ประเภทธุรกิจอืน่ ๆ เชน เดินปา ลองแกง ดูนก ฯลฯ

ผลการสํารวจ พบวา สถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
ที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ สวนใหญเปนธุรกิจโรงแรม/
รีสอรท/โฮมสเตย รอยละ 53.9 รองลงมาเปน ธุรกิจนําเที่ยว/
มัคคุเทศก รอยละ 24.1 ธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหาร รอยละ
15.1 และธุรกิจทองเที่ยวอื่นๆ (เชน เดินปา ลองแกง ดูนก)
รอยละ 6.9
1.2 ลักษณะของกิจการและจํานวนคนทํางาน
เมื่อสอบถามเกี่ย วกั บลักษณะของกิจการ พบวา
สถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ

เมื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ
ทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ เกี่ยวกับสถานการณ
การทองเที่ยวในภาพรวม ป 2553 (เทียบกับสถานการณ
การทองเที่ยวป 2552) มีรอยละ 41.2 เห็นวาสถานการณ
ดีขึ้น รอยละ 26.1 เหมือนเดิม และรอยละ 32.7 เห็นวา
สถานการณแยลง
3. การประกอบธุรกิจการทองเที่ยว
3.1 ผลประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในป 2552
จากผลการสํารวจ พบวา สถานประกอบการธุรกิจ
การทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ มีผลประกอบการ
ธุรกิจการทองเที่ยวในป 2552 แยลง รอยละ 42.0 เหมือนเดิม
รอยละ 34.3 และที่ระบุวา ดีขึ้นมีรอยละ 23.7

จ
3.2 การได รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ และ
สาเหตุที่ทําใหไดรับผลกระทบ
แผนภูมิ 3 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ จําแนกตาม
การไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
สาเหตุที่ทําใหไดรับผลกระทบ 5 อันดับแรก

ไดรับ
91.8%

1/

รอยละ

1. ความไมสงบ/ความขัดแยงภายในประเทศ

80.8

2. ปญหาดานการเมือง

68.6

3. ปญหาเศรษฐกิจโลก

53.5

4. โรคระบาด เชน ไขหวัด 2009

40.0

5. ราคาน้ํามันแพง

35.5

8.2%
ไมไดรับผลกระทบ
หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สํา หรับความตองการให รัฐบาลแกไ ขปญหาดา น
การทองเที่ยวมากที่สุดนั้น ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว
ที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ ระบุเรื่องที่ตองการ 5 อันดับแรก
คือ รอยละ 83.7 ตองการใหรัฐบาลสรางความเชื่อมั่นใหกับ
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ รองลงมา รอยละ 79.2
ตองการใหประชาสัมพัน ธส รา งภาพลักษณดา นทองเที่ยว
อยางจริงจังและตอเนื่อง รอยละ 62.4 ตองการใหฟนฟู
แหลงทองเที่ยว รอยละ 55.9 ตองการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของนักทองเที่ยว และรอยละ 52.2 ตองการให
รักษาความสะอาดแหลงทองเที่ยว
3.4 ความพึงพอใจตอมาตรการธุรกิจการทองเที่ยว
ของภาครัฐ

ผลการสํารวจ พบวา สถานประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
ที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ สวนใหญ รอยละ 91.8 ระบุวา
ไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เชน การเมือง การเงิน
และโรคระบาด ฯลฯ และมีรอยละ 8.2 ที่ไมไดรับผลกระทบ
สําหรับสาเหตุที่ทําใหสถานประกอบการธุรกิจทองเทีย่ ว
ที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ ไดรับผลกระทบจากปญหา
วิกฤตเศรษฐกิจ พบวา 5 อันดับแรก คือ มาจากความไมสงบ/
ความขัดแยงภายในประเทศ รอยละ 80.8 ปญหาดานการเมือง
รอยละ 68.6 ปญหาเศรษฐกิจโลก รอยละ 53.5 ปญหา
โรคระบาด เชน ไขห วัด 2009 รอ ยละ 40.0 และราคา
น้ํามันแพง รอยละ 35.5
3.3 เรื่ อ งที่ ต อ งการให รั ฐ บาลแก ไ ขป ญ หาด า นการ
ทองเที่ยว
แผนภูมิ 4 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ จําแนกตามเรื่อง
ที่ตองการใหรัฐบาลแกไขปญหาดานการทองเที่ยวมากที่สุด

เมื่อสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับมาตรการธุรกิจ
การทองเที่ยวตางๆ พบวา ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว
ที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ พึงพอใจตอมาตรการตางๆ
ของภาครัฐเกินกวารอยละ 80 โดยมีมาตรการที่พึงพอใจ
กวารอยละ 90 ไดแก มาตรการปรับแผนอบรม จัดประชุม
สัมมนา โดยใหสวนราชการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ
ใหมากขึ้น แทนการจัดประชุมสัมมนาในตางประเทศ (รอยละ
91.0) และมาตรการประกันภัยคุมครองชาวตางชาติที่เดินทาง
เขามาในประเทศไทยในกรณีเกิดจลาจล (รอยละ 90.2)
ตาราง 1 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ จําแนก
ตามความพึงพอใจตอมาตรการธุรกิจการทองเที่ยว
ความพึงพอใจตอมาตรการธุรกิจการทองเที่ยวของภาครัฐ

รอยละ

1. ใหสวนราชการจัดประชุมสัมมนาในประเทศใหมากขึ้น แทนการ
จัดประชุมในตางประเทศ

91.0

2. การประกันภัยคุมครองชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทย
ในกรณีเกิดจลาจล

90.2

3. การขยายเวลาการอยูในประเทศไทย จาก 30 วัน เปน 90 วัน

89.4

4. ลดหยอนคาธรรมเนียมเขาชมอุทยานแหงชาติ

89.0

5. เอกชนสามารถนํา คาใชจา ยการจัดประชุม สัมมนา อบรม
และการจัดการทองเที่ยวเปนรางวัลในประเทศใหแกพนักงาน
มาหักเปนคาใชจา ยในรอบบัญชีป 2552 ได 2 เทา

89.0

6 ยกเวนคาธรรมเนียมวีซานักทองเที่ยวเขามาประเทศไทย

87.8

7. ยกเวนคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรมป 2553

86.2

8. ลดหยอนคาธรรมเนียมการลงจอดสนามบิน

85.0

9. ลดหยอนคาประกันการใชไฟฟาสําหรับผูประกอบธุรกิจโรงแรม

84.5

10. การเพิ่มประเทศที่ไดรับสิทธิขอวีซาที่ปลายทาง (Visa on arrival)
อีก 6 ประเทศ ในตะวันออกกลาง

84.0

11. สงเสริมใหมีกงสุลกิตติมศักดิ์ในประเทศที่ขอวีซาลําบาก (นํารอง
ในประเทศอุซเบกิสถาน)

82.1

เรื่อง 1/
1. สรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยว
ทั้งในและตางประเทศ
2. ประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณดาน
ทองเที่ยวอยางจริงจังและตอเนื่อง

83.7
79.2
62.4

3. ฟนฟูแหลงทองเที่ยว
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของนักทองเที่ยว
5. การรักษาความสะอาดแหลงทองเที่ยว

55.9
52.2

6. ลด/ยกเวนคาธรรมเนียม
ดานการทองเที่ยว

32.7
29.4

7. หาแหลงทุนใหผูประกอบการ
8. การผิดขอตกลงระหวางธุรกิจการทองเทีย่ ว
เชน บริษทั ผิดขอตกลงโดยไมจา ยคาโรงแรมฯ
9. อื่น ๆ เชน ลดการนําสงภาษีมูลคาเพิ่ม
เปนการชั่วคราว

7.3
2.9
รอยละ
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100

ฉ
3.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการใหความชวยเหลือ
ดานการเงินแกผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ

แผนภูมิ 6 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ จําแนกตาม
การทราบเกี่ยวกับเว็บทองเที่ยว 2.0 แพลตฟอรม และการใช
เว็บทองเที่ยว

3.5.1 การทราบเกี่ยวกับโครงการฯ
การใชเว็บทองเที่ยว

เมื่ อ สอบถามผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ การ
ทอ งเ ที ่ย ว ที ่ผ า น กา ร ปร ะ เ มิน ม า ต ร ฐ า น ฯ เ กี ่ย วกับ
การรับทราบโครงการของภาครัฐที่ใหความชวยเหลือดา น
การเงิ น แก ผู ป ระกอบการ พบว า ร อ ยละ 53.5 ไม ท ราบ
เกี่ยวกับโครงการฯ นี้ และรอยละ 46.5 ทราบโครงการฯ นี้

ไมทราบ
78.8%

ทราบ
21.2%

61.5%

ใช

38.5%

ไมใช

3.5.2 การเขารวมโครงการฯ และความพึงพอใจ
ตอโครงการฯ
แผนภูมิ 5 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ ทีท่ ราบโครงการ
ใหความชวยเหลือดานการเงินฯ จําแนกตามการเขารวมโครงการ
และความพึงพอใจตอโครงการฯ
ความพึงพอใจ
23.1%
เขารวม
22.8%
ไมเขารวม
77.2%

34.6%

มาก
ปานกลาง

30.8% นอย
11.5% ไมพึงพอใจ

สําหรับผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการ
ประเมินมาตรฐานฯ ในกลุมที่ทราบเว็บทองเที่ยว 2.0 แพลตฟอรม
พบวา รอยละ 61.5 ไดใชเว็บนี้ และรอยละ 38.5 ไมไดใช
โดยผูประกอบการในกลุมที่ใชเว็บทองเที่ยวนี้ สวนใหญเห็นวา
เว็บทองเที่ยว 2.0 แพลตฟอรมสามารถชวยเพิ่มศักยภาพ
ทางธุรกิจการทองเที่ยวไดถึงรอยละ 87.5 (โดยชวยไดมาก
รอยละ 3.1 ปานกลาง รอยละ 65.6 นอย รอยละ 18.8)
และไมไดชวย รอยละ 12.5
ตาราง 2 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ ที่ใชเว็บ
ทองเที่ยว 2.0 แพลตฟอรม จําแนกตามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจทองเที่ยว

สําหรับผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว
ที่ผา นการประเมิน มาตรฐานฯ ในกลุม ที่ท ราบโครงการ
ใหความชวยเหลือดานการเงินของภาครัฐ พบวา รอยละ 77.2
ระบุวา ไมไดเขารวมโครงการฯ และรอยละ 22.8 เขารวม
โครงการฯ โดยผูประกอบการในกลุมที่เขารวมโครงการฯ
ระบุวา มีความพึงพอใจตอโครงการฯ รอยละ 88.5 (โดย
พอใจมาก รอ ยละ 23.1 ปานกลาง รอ ยละ 34.6 นอ ย
รอยละ 30.8) และไมพอใจ รอยละ 11.5

การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจทองเที่ยว

รอยละ

รวม (ผูประกอบการที่ใชเว็บทองเทีย่ ว)

100.0

 การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจทองเที่ยว

87.5

•

มาก

•

ปานกลาง

65.6

•

นอย

18.8

 ไมไดเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจทองเทีย
่ ว

3.1

12.5

3.6 การทราบและการใชเว็บทองเที่ยว 2.0 แพลตฟอรม
เมื่อสอบถามเกี่ยวกับเว็บทองเที่ยว 2.0 แพลตฟอรม
(เปน เว็บ ที ่ก ารทอ งเที ่ย วแหง ประเทศไทยเปด โอกาสให
ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวสามารถเขามาใชงานตอเชื่อม
เขากับระบบโดยไมตองลงทุนระบบทั้งหมดเอง และอํานวย
ความสะดวกแกนักทองเที่ยวในการจัดโปรแกรมทองเที่ยว
ไดเอง) พบวา ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการ
ประเมิน มาตรฐานฯ สว นใหญร อ ยละ 78.8 ไมท ราบ
เกี่ยวกับเว็บนี้ และที่ทราบมีเพียง รอยละ 21.2

3.7 ความเชื่อมั่นตอรัฐบาลในการชวยเหลือ/แกไข
ปญหาดานการทองเที่ยว
ผลการสํารวจ พบวา ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว
ที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ รอยละ 40.4 มีความเชื่อมั่น
วารัฐบาลจะสามารถชวยเหลือ/แกไขปญหาดานการทองเที่ยว
ใหดีขึ้น และรอยละ 20.0 ไมเชื่อมั่น สวนที่ไมแนใจ/ไมทราบ
มีรอยละ 39.6

ช
ตาราง 3 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ จําแนก
ตามความเชื่อมัน่ ตอรัฐบาลในการชวยเหลือ/แกไขปญหา
ดานการทองเที่ยว
ความเชือ่ มั่นตอรัฐบาล
ในการชวยเหลือ/แกไขปญหาดานการทองเที่ยว

รอยละ

รวม

100.0

ตาราง 4 รอยละของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวฯ จําแนกตาม
ขอ คิด เห็น /แนวทางที ่จ ะทํ า ใหเ ศรษฐกิจ ดา นการ
ทองเที่ยวดีขึ้น
ขอคิดเห็น/แนวทาง

รอยละ

 แสดงความคิดเห็น ในเรือ่ ง 1/

•

เชื่อมั่น

40.4

•

ไมเชื่อมัน่

20.0

•

ไมแนใจ/ไมทราบ

39.6

3.8 ขอคิดเห็น/แนวทางที่จะทําใหเศรษฐกิจดานการ
ทองเที่ยวดีขึ้น
สําหรับขอคิดเห็น/แนวทางที่ผูประกอบการคิดวาจะ
ทําใหเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวดีขึ้นนั้น มีผูประกอบการธุรกิจ
การทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ ในทุกสถาน
ประกอบการใหขอเสนอแนะ ดังนี้ รอยละ 53.5 เห็นวาควร
เตรียมแผนเชิงรุกเพื่อรองรับวิกฤตดานการทองเที่ยว รอยละ
51.4 ควรพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางจริงจัง รอยละ 44.5
ภาครัฐควรใหทุนสนับสนุนแกผูประกอบการทองเที่ยว และ
รอยละ 42.0 ควรพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจการทองเที่ยว

•

ควรเตรียมแผนเชิงรุก เพื่อรองรับวิกฤต
ดานการทองเที่ยว

53.5

•

ควรพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางจริงจัง

51.4

•

ภาครัฐควรใหทุนสนับสนุนแกผูประกอบการ
ทองเที่ยว

44.5

•

ควรพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจการทองเที่ยว

42.0

•

ควรมีหนวยงานที่ใหบริการดานธุรกิจ
การทองเที่ยวมากขึน้

26.5

•

ควรแกไขปญหาความไมสงบภายในประเทศ

2.0

•

อื่นๆ เชน แกไขระบบวีซา และการลงทุน
ของชาวตางประเทศ เปนตน

1.6
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและวัตถุประสงค
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมหลักที่มีความสําคัญตอโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เพราะสรางเม็ดเงินเขาประเทศปละหลายแสนลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 7 ของจีดีพี ในแตละป
และยังเปนอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการจางงานมากกวา 3 ลานคน ทั้งอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเอง และ
อุตสาหกรรมที่ตอเนื่องกับการทองเที่ยว จากปจจัยวิกฤตเศรษฐกิจ เชน การเมือง การเงิน และโรคระบาด ฯลฯ
ไดสงผลกระทบอยางรุนแรงตอการลดลงของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทําสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว
พ.ศ. 2553 โดยมีวั ตถุ ป ระสงค เ พื่อทราบขอ มูลเกี่ย วกับ สถานการณทองเที่ย ว ผลกระทบจากวิก ฤต
เศรษฐกิจ และสาเหตุที่ทําใหไดรับผลกระทบ ความตองการใหรัฐบาลแกไขปญหาดานการทองเที่ยว
ความพึงพอใจตอมาตรการธุรกิจการทองเที่ยวของภาครัฐ ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการใหความชวยเหลือ
ดานการเงินแกผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ การทราบและการใชเว็บทองเที่ยว 2.0 แพลตฟอรม
ความเชื่อมั่นตอรัฐบาลในการชวยเหลือ/แกไขปญหาดานการทองเที่ยว และขอคิดเห็น/แนวทางที่จะทําให
เศรษฐกิจดานการทองเที่ยวดีขึ้น ทั้งนี้ ขอมูลที่เก็บรวบรวมได สํานักงานสถิติแหงชาติ จะนําเสนอให
รัฐบาลและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดนําไปใชเปนแนวทางในการติดตามนโยบาย ประเมินผล และปรับปรุง
การดําเนินงานตอไป
1.2 คุมรวม
สถานประกอบการ/ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานจากสํานักงาน
พัฒนาการทองเที่ยว
1.3 คาบเวลาการเก็บรวบรวมขอมูล
ปฏิบัติการเก็บรวบรวมขอมูล ระหวางเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2553
1.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ใชวิธีสงแบบสอบถามทางไปรษณียถึงผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐาน
จากสํานักงานพัฒนาการทองเทีย่ ว จํานวนทั้งสิน้ 638 ราย และไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 245 ราย
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1.5 การนําเสนอผลการสํารวจ
เสนอผลการสํารวจในภาพรวมระดับประเทศ ในรูปของรอยละ
1.6 คํานิยาม
- สวนบุคคลหรือหางหุนสวนที่ไมเปนนิติบุคคล หมายถึง สถานประกอบการทีม่ ีเจาของเปน
บุคคลธรรมดา คนเดียว หรือหลายคนรวมกัน และใหหมายรวมถึงหางหุน สวนสามัญที่ไมจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลดวย
- หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หรือหางหุน สวนจํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้น
โดยคณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมทุนกันเพื่อประกอบธุรกิจและรับผิดชอบรวมกัน โดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมาย
- บริษัทจํากัด หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งโดยผูริเริ่มคณะหนึง่ และไดจดทะเบียนถูกตอง
ตามกฎหมาย โดยตองมีผูริเริม่ กอตั้ง ตัง้ แต 7 คนขึ้นไป
- บริษัทจํากัด (มหาชน) หมายถึง สถานประกอบการที่จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั
การควบบริษทั หรือการแปรสภาพบริษัท และมีวัตถุประสงคที่จะเสนอขายหุน ตอประชาชน โดยมีผูริเริ่มกอตั้ง
ตั้งแต 15 คนขึน้ ไป

บทที่ 2
สรุปผลการสํารวจ
2.1 ขอมูลทัว่ ไปของสถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ
2.1.1 ประเภทของธุรกิจการทองเที่ยว
แผนภูมิ 1 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจทองเทีย่ วฯ จําแนกตามประเภทธุรกิจการทองเทีย่ ว
ธุรกิจโรงแรม/รีสอรท/โฮมสเตย

ธุรกิจอื่นๆ
ธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหาร

6.9%
15.1%

53.9%

24.1%
ธุรกิจนําเที่ยว/มัคคุเทศก
หมายเหตุ : ประเภทธุรกิจอืน่ ๆ เชน เดินปา ลองแกง ดูนก ฯลฯ

ผลการสํารวจ พบวา สถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานจาก
สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว สวนใหญเปน ธุรกิจโรงแรม/รีสอรท/โฮมสเตย รอยละ 53.9 รองลงมาเปน
ธุรกิจนําเที่ยว/มัคคุเทศก รอยละ 24.1 ธุรกิจภัตตาคาร/รานอาหาร รอยละ 15.1 และธุรกิจทองเที่ยวอื่น ๆ
(เชน เดินปา ลองแกง ดูนก ฯลฯ) รอยละ.6.9
2.1.2 ลักษณะของกิจการและจํานวนคนทํางาน
เมื่อจําแนกสถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ ตามลักษณะ
ของกิจการที่จัดตั้งตามกฎหมาย พบวา สวนใหญมีลักษณะของกิจการเปนบริษัทจํากัด บริษัทจํากัด(มหาชน)
รอยละ 55.9 รองลงมาคือ กิจการทองเที่ยวสวนบุคคล หางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล รอยละ 18.0
และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด รอยละ 11.4 ขณะที่กิจการทองเที่ยวอื่น ๆ (เชน วิสาหกิจชุมชน
กลุมชุมชน) มีรอยละ 14.7
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ตาราง 1 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯจําแนกตามลักษณะของกิจการ และจํานวนคนทํางาน
ลักษณะของกิจการ และจํานวนคนทํางาน
ลักษณะของกิจการ

รอยละ
100.0

•

บริษัทจํากัด บริษัทจํากัด (มหาชน)

55.9

•

สวนบุคคล หางหุนสวนสามัญที่ไมเปนนิติบุคคล

18.0

•

หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หางหุนสวนจํากัด

11.4

•

อื่น ๆ เชน วิสาหกิจชุมชน กลุมชุมชน

14.7

จํานวนคนทํางาน

100.0

•

1 – 20 คน

41.6

•

21 – 50 คน

15.5

•

51 – 100 คน

11.0

•

101 – 200 คน

11.9

•

มากกวา 200 คนขึ้นไป

20.0

สําหรับจํานวนคนทํางานตามปกติ (ทั้งประจําและชั่วคราว) ในสถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว
ที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ พบวา รอยละ 41.6 มีจํานวนคนทํางาน 1 – 20 คน รอยละ 15.5 มีคนทํางาน
21 - 50 คน รอยละ 11.0 มีคนทํางาน 51 – 100 คน รอยละ 11.9 มีคนทํางาน 101 – 200 คน และรอยละ
20.0 มีจํานวนคนทํางานมากกวา 200 คนขึ้นไป
2.2 สถานการณการทองเที่ยวป 2553 เทียบกับป 2552
แผนภูมิ 2 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเทีย่ วฯ จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณการทองเที่ยวในภาพรวมป 2553 เทียบกับป 2552

ดีขึ้น 41.2%
แยลง 32.7%

เหมือนเดิม 26.1%
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เมื่อสอบถามความคิดเห็นจากผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผา นการประเมินมาตรฐานฯ
เกี่ยวกับสถานการณการทองเที่ยวในภาพรวมป 2553 (เมื่อเทียบกับสถานการณการทองเที่ยวป 2552) พบวา
มีผูประกอบการรอยละ 41.2 เห็นวา สถานการณการทองเทีย่ วดีขึ้น รอยละ 26.1 เหมือนเดิม และรอยละ 32.7
เห็นวา สถานการณแยลง
2.3 การประกอบธุรกิจการทองเที่ยวของสถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวทีผ่ านการประเมิน
มาตรฐานฯ
2.3.1 ผลประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในป 2552
จากผลการสํารวจ พบวา สถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ มี
ผลประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในป 2552 แยลง รอยละ 42.0 เหมือนเดิม รอยละ 34.3 และที่ระบุวา ดีขึ้น
มีรอยละ 23.7
ตาราง 2 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจการทองเทีย่ วฯ จําแนกตามผลประกอบการธุรกิจการทองเทีย่ ว
ในป 2552
ผลประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวในป 2552
รวม
•
•
•

รอยละ
100.0

ดีขึ้น
เหมือนเดิม
แยลง

23.7
34.3
42.0

2.3.2 ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ และสาเหตุที่ทําใหไดรับผลกระทบ
แผนภูมิ 3 รอยละของสถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ จําแนกตามการไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตเศรษฐกิจ
สาเหตุที่ทําใหไดรับผลกระทบ 5 อันดับแรก 1/ รอยละ

ไดรับผลกระทบ
91.8 %
8.2 %
ไมไดรับผลกระทบ

1. ความไมสงบ/ความขัดแยงภายในประเทศ

80.8

2. ปญหาดานการเมือง

68.6

3. ปญหาเศรษฐกิจโลก

53.5

4. โรคระบาด เชน ไขหวัด 2009

40.0

5. ราคาน้ํามันแพง

35.5

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ
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ผลสํารวจ พบวา จากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ เชน การเมือง การเงิน และโรคระบาด ฯลฯ ทําให
สถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ สวนใหญรอยละ 91.8 ไดรับผลกระทบ
และมีรอยละ 8.2 ที่ไมไดรับผลกระทบ
สําหรับสาเหตุที่ทาํ ใหสถานประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ ไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤต
เศรษฐกิจ พบวา 5 อันดับแรก คือ มาจากความไมสงบ / ความขัดแยงภายในประเทศ รอยละ 80.8 รองลงมา
ปญหาดานการเมือง รอยละ 68.6 ปญหาเศรษฐกิจโลก รอยละ 53.5 ปญหาโรคระบาด เชน ไขหวัด 2009
รอยละ 40.0 และราคาน้ํามันแพง รอยละ 35.5
ตาราง 3 รอยละของสถานประกอบธุรกิจการทองเที่ยว ฯ จําแนกตามการไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
และสาเหตุที่ทาํ ใหสถานประกอบการไดรับผลกระทบ
การไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ
และสาเหตุที่ทําใหสถานประกอบการไดรับผลกระทบ
รวม

รอยละ
100.0

ไดรับ

สาเหตุที่ทําใหไดรับผลกระทบมาจากเรื่อง 1/

91.8

• ความไมสงบ / ความขัดแยงภายในประเทศ

80.8

• ปญหาดานการเมือง

68.6

• ปญหาเศรษฐกิจโลก

53.5

• โรคระบาด เชน ไขหวัด 2009

40.0

• ราคาน้ํามันแพง

35.5

• ขาดการประชาสัมพันธ/การสนับสนุนการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง

26.5

• ปญหาสิ่งแวดลอม / ภัยธรรมชาติ

24.9

• ปญหาดานนโยบายเศรษฐกิจที่ไมชัดเจน

17.6

• ผูประกอบการขาดสภาพคลองทางการเงิน

13.9

• การเอาเปรียบ / การหลอกลวงนักทองเที่ยว

13.1

• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

8.2

• อื่น ๆ เชน ปญหาการเดินทางผานแดนเขาประเทศ , สถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น

3.7

ไมไดรับ

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

8.2
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2.4 เรื่องที่ตอ งการใหรัฐบาลแกไขปญหาดานการทองเที่ยว
แผนภูมิ 4 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ จําแนกตามเรื่องที่ตองการใหรัฐบาล
แกไขปญหาดานการทองเทีย่ วมากที่สุด
เรื่อง 1/
1. สรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยว
ทั้งในและตางประเทศ
2. ประชาสัมพันธ สรางภาพลักษณดาน
ทองเที่ยวอยางจริงจังและตอเนื่อง
3. ฟนฟูแหลงทองเที่ยว

83.7
79.2
62.4

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของนักทองเที่ยว
5. การรักษาความสะอาดแหลงทองเที่ยว
6. ลด/ยกเวนคาธรรมเนียม
ดานการทองเที่ยว
7. หาแหลงทุนใหผูประกอบการ
8. การผิดขอตกลงระหวางธุรกิจการทองเที่ยว
เชน บริษทั ผิดขอตกลงโดยไมจายคาโรงแรมฯ
9. อื่น ๆ เชน ลดการนําสงภาษีมลู คาเพิ่ม
เปนการชั่วคราว

55.9
52.2
32.7
29.4
7.3
2.9
0

20

40

60

80

100

รอยละ

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

สําหรับเรื่องทีต่ องการใหรัฐบาลแกไขปญหาดานการทองเทีย่ วมากทีส่ ุดนั้น ผูประกอบการธุรกิจการ
ทองเที่ยวที่ผา นการประเมินมาตรฐาน ฯ ระบุเรื่องที่ตองการใหรัฐบาลแกไข 5 อันดับแรก คือ รอยละ 83.7
ตองการใหรัฐบาลสรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยวทัง้ ในและตางประเทศ รองลงมา รอยละ 79.2 ตองการ
ใหประชาสัมพันธสรางภาพลักษณดานการทองเทีย่ วอยางจริงจังและตอเนื่อง รอยละ 62.4 ตองการใหฟน ฟู
แหลงทองเที่ยว รอยละ 55.9 ตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ ของนักทองเที่ยว และรอยละ 52.2
ตองการใหรักษาความสะอาดแหลงทองเที่ยว
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2.5 ความพึงพอใจตอมาตรการธุรกิจการทองเที่ยวของภาครัฐ
เมื่อสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับมาตรการธุรกิจการทองเทีย่ วตางๆของภาครัฐ พบวา ผูประกอบการ
ธุรกิจการทองเที่ยวที่ผา นการประเมินมาตรฐานฯ พึงพอใจตอมาตรการตางๆ ของภาครัฐเกินกวารอยละ 80
โดยมีมาตรการที่พงึ พอใจกวา รอยละ 90 ไดแก มาตรการปรับแผนอบรม จัดประชุม สัมมนา โดยใหสวนราชการ
จัดประชุมสัมมนาในประเทศใหมากขึน้ แทนการจัดประชุมสัมมนาในตางประเทศ (รอยละ 91.0) และมาตรการ
ประกันภัยคุมครองชาวตางชาติ ทีเ่ ดินทางเขามาในประเทศไทยในกรณีเกิดจลาจล (รอยละ 90.2) สําหรับ
มาตรการธุรกิจทองเที่ยวของภาครัฐอื่น ๆ ที่ผปู ระกอบการพึงพอใจนอยกวารอยละ 90 ไดแก มาตรการขยาย
เวลาการอยูในประเทศไทย จาก 30 วัน เปน 90 วัน (รอยละ 89.4) มาตรการลดหยอนคาธรรมเนียมเขาชม
อุทยานแหงชาติ (รอยละ 89.0) และมาตรการใหเอกชนสามารถนําคาใชจายการจัดประชุม สัมมนา อบรม และ
การจัดการทองเทีย่ ว เปนรางวัลในประเทศใหแกพนักงานมาหักเปนคาใชจายในรอบบัญชี ป 2552 ได 2 เทา
(รอยละ 89.0) มาตรการยกเวนคาธรรมเนียมวีซา นักทองเที่ยวเขามาประเทศไทย (รอยละ 87.8) มาตรการ
ยกเวนคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรม ป 2553 (รอยละ 86.2) มาตรการลดหยอนคาธรรมเนียม
การลงจอดสนามบิน (Landing & Parking Fee) (รอยละ 85.0) มาตรการลดหยอนคาประกันการใชไฟฟา
สําหรับผูประกอบธุรกิจโรงแรม (รอยละ 84.5) มาตรการการเพิ่มประเทศที่ไดรับสิทธิขอวีซา ทีป่ ลายทาง (Visa
on arrival) อีก 6 ประเทศ ในตะวันออกกลาง เชน โอมาน เยเมนต อิหราน และรัฐดูไบ เปนตน ซึ่งถือเปน
ประเทศเปาหมายการทองเทีย่ วที่สาํ คัญ (รอยละ 84.0) สําหรับมาตรการสงเสริมใหมกี งสุลกิตติมศักดิ์ในประเทศ
ที่ขอวีซาลําบาก (นํารองในประเทศอุซเบกิสถาน ซึ่งไดผูจดั การสายการบินอุซเบกิสถานเปนทูตกิตติมศักดิ์คนแรก)
มีผูประกอบการธุรกิจการทองเทีย่ ว ฯ พึงพอใจนอยที่สดุ (รอยละ 82.1)
ตาราง 4 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว ฯ จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการธุรกิจ
การทองเที่ยวของภาครัฐ และระดับความพึงพอใจตอมาตรการฯ
มาตรการธุรกิจการทองเที่ยวของภาครัฐ
และระดับความพึงพอใจตอมาตรการฯ
1. ยกเวนคาธรรมเนียมวีซานักทองเที่ยวเขามาประเทศไทย
• มาก

รอยละ
100.0
26.9

•

ปานกลาง

46.6

•

นอย

14.3

•

ไมพอใจ

3.7

•

ไมแนใจ/ไมทราบ

6.9

•

ไมแสดงความคิดเห็น

1.6

87.8
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ตาราง 4 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว ฯ จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่ วกับมาตรการธุรกิจ
การทองเทีย่ วของภาครัฐ และระดับความพึงพอใจตอมาตรการฯ (ตอ)
มาตรการธุรกิจการทองเที่ยวของภาครัฐ
และระดับความพึงพอใจตอมาตรการฯ

รอยละ

2. ยกเวนคาธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรม ป 2553
• มาก
• ปานกลาง
• นอย
• ไมพอใจ
• ไมแนใจ/ไมทราบ
• ไมแสดงความคิดเห็น

100.0
35.1
38.4
12.7
3.3
6.9
3.6

3. ลดหยอนคาประกันการใชไฟฟาสําหรับผูประกอบธุรกิจโรงแรม
• มาก
• ปานกลาง
• นอย
• ไมพอใจ
• ไมแนใจ/ไมทราบ
• ไมแสดงความคิดเห็น

100.0
33.1

4. ลดหยอนคาธรรมเนียมการลงจอดสนามบิน (Landing & Parking Fee)
• มาก
• ปานกลาง
• นอย
• ไมพอใจ
• ไมแนใจ/ไมทราบ
• ไมแสดงความคิดเห็น

100.0
27.8

5. ลดหยอนคาธรรมเนียมเขาชมอุทยานแหงชาติ
• มาก
• ปานกลาง
• นอย
• ไมพอใจ
• ไมแนใจ/ไมทราบ
• ไมแสดงความคิดเห็น

100.0
30.2

35.9
15.5
2.9
7.8
4.8

43.3
13.9
1.6
9.4
4.0

39.6
19.2
3.7
3.7
3.6

86.2

84.5

85.0

89.0
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ตาราง 4 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว ฯ จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการธุรกิจ
การทองเทีย่ วของภาครัฐ และระดับความพึงพอใจตอมาตรการฯ (ตอ)
มาตรการธุรกิจการทองเที่ยวของภาครัฐ
และระดับความพึงพอใจตอมาตรการฯ

รอยละ

6. การปรับแผนอบรม จัดประชุมสัมมนา โดยใหสวนราชการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ
ใหมากขึ้น แทนการจัดประชุมสัมมนาในตางประเทศ
• มาก
• ปานกลาง
• นอย
• ไมพอใจ
• ไมแนใจ/ไมทราบ
• ไมแสดงความคิดเห็น

100.0

7. มาตรการใหเอกชนสามารถนําคาใชจายการจัดประชุม สัมมนา อบรม และการจัดการ
ทองเที่ยวเปนรางวัลในประเทศใหแก พนักงานมาหักเปนคาใชจายในรอบบัญชีป 2552
ได 2 เทา
• มาก

100.0

55.1
24.5
11.4
2.4
3.7
2.9

42.0

•

ปานกลาง

•

นอย

9.4

•

ไมพอใจ

3.3

•

ไมแนใจ/ไมทราบ

4.9

•

ไมแสดงความคิดเห็น

2.8

8. การเพิ่มประเทศที่ไดรับสิทธิขอวีซาที่ปลายทาง (Visa on arrival) อีก 6 ประเทศ ใน
ตะวันออกกลาง เชน โอมาน เยเมนต อิหราน และรัฐดูไบ เปนตน ซึ่งถือเปนประเทศ
เปาหมายการทองเที่ยวที่สําคัญ
• มาก

91.0

37.6

89.0

100.0

32.2

•

ปานกลาง

40.8

•

นอย

11.0

•

ไมพอใจ

3.3

•

ไมแนใจ/ไมทราบ

9.4

•

ไมแสดงความคิดเห็น

3.3

84.0
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ตาราง 4 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว ฯ จําแนกตามความคิดเห็นเกีย่ วกับมาตรการธุรกิจ
การทองเทีย่ วของภาครัฐ และระดับความพึงพอใจตอมาตรการฯ (ตอ)
มาตรการธุรกิจการทองเที่ยวของภาครัฐ
และระดับความพึงพอใจตอมาตรการฯ
9. การขยายเวลาการอยูในประเทศไทย จาก 30 วัน เปน 90 วัน

รอยละ
100.0
42.5

•

มาก

•

ปานกลาง

35.5

•

นอย

11.4

•

ไมพอใจ

2.0

•

ไมแนใจ/ไมทราบ

4.5

•

ไมแสดงความคิดเห็น

4.1

10. สงเสริมใหมีกงสุลกิตติมศักดิ์ในประเทศที่ขอวีซาลําบาก (นํารองในประเทศอุซเบกิสถาน
ซึ่งไดผจู ัดการสายการบินอุซเบกิสถานเปนทูตกิตติมศักดิ์คนแรก)
• มาก

100.0
22.0

•

ปานกลาง

45.8

•

นอย

14.3

•

ไมพอใจ

•

ไมแนใจ/ไมทราบ

•

ไมแสดงความคิดเห็น

11. การประกันภัยคุมครองชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยในกรณีเกิดจลาจล
• มาก

89.4

82.1

2.0
10.6
5.3
100.0
50.7

•

ปานกลาง

32.2

•

นอย

7.3

•

ไมพอใจ

2.9

•

ไมแนใจ/ไมทราบ

4.9

•

ไมแสดงความคิดเห็น

2.0

90.2
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2.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการใหความชวยเหลือดานการเงินแกผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ
2.6.1 การทราบเกีย่ วกับโครงการใหความชวยเหลือดานการเงินฯ
เมื่อสอบถามผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐาน ฯ เกี่ยวกับการรับทราบ
โครงการของภาครัฐที่ใหความชวยเหลือดานการเงินแกผปู ระกอบการ พบวา รอยละ 53.5 ไมทราบเกีย่ วกับ
โครงการฯ นี้ และรอยละ 46.5 ทราบโครงการฯ นี้
ตาราง 5 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว ฯ จําแนกตามการทราบเกี่ยวกับโครงการใหความชวยเหลือ
ดานการเงินฯ
การทราบเกี่ยวกับ
โครงการใหความชวยเหลือดานการเงินฯ
รวม
•
•

รอยละ
100.0
46.5
53.5

ทราบ
ไมทราบ

2.6.2 การเขารวมโครงการ และความพึงพอใจตอโครงการใหความชวยเหลือดานการเงินฯ
แผนภูมิ 5 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ ที่ทราบโครงการใหความชวยเหลือดานการเงินฯ
จําแนกตามการเขารวมโครงการฯ และความพึงพอใจตอโครงการฯ
ความพึงพอใจ
23.1%
ไมเขารวม
77.2%

เขารวม
22.8%

34.6%
30.8%
11.5%

มาก
ปานกลาง
นอย
ไมพึงพอใจ

เมื่อสอบถามผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ ในกลุมที่ทราบ
โครงการใหความชวยเหลือดานการเงินของภาครัฐ เกีย่ วกับการเขารวมโครงการดังกลาว พบวา ผูประกอบการ
สวนใหญ รอยละ 77.2 ระบุวา ไมไดเขารวมโครงการฯ และรอยละ 22.8 เขารวมโครงการฯ โดยผูประกอบการ
ในกลุมที่เขารวมโครงการฯ ระบุวา มีความพึงพอใจตอโครงการฯ รอยละ 88.5 (โดยพอใจมาก รอยละ 23.1
ปานกลาง รอยละ 34.6 นอย รอยละ 30.8) และไมพอใจ รอยละ 11.5
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2.7 การทราบ และการใชเว็บทองเที่ยว 2.0 แพลตฟอรม
แผนภูมิ 6 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ จําแนกตามการทราบเกีย่ วกับ
เว็บทองเที่ยว 2.0 แพลตฟอรม และการใชเว็บทองเที่ยว
การใชเว็บทองเที่ยว

ไมทราบ
78.8%

ทราบ
21.2%

61.5%

38.5%

ใช

ไมใช

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับเว็บทองเที่ยว 2.0 แพลตฟอรม (เปนเว็บที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
เปดโอกาสใหผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวสามารถเขา มาใชง านตอเชื่อ มเขา กับระบบ โดยไมตอ งลงทุน
ระบบทั้งหมดเอง และอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวในการจัดโปรแกรมทองเที่ยวไดเองนั้น) พบวา
ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ สวนใหญรอยละ 78.8 ไมทราบเกี่ยวกับเว็บนี้
และที่ทราบมีเพียง รอยละ 21.2
สําหรับผูประกอบการธุรกิจการทองเทีย่ วที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ ในกลุม ทีท่ ราบเว็บทองเที่ยว 2.0
แพลตฟอรม พบวา รอยละ 61.5 ไดใชเว็บนี้ และรอยละ 38.5 ไมไดใช โดยผูประกอบการในกลุมที่ใชเว็บ
ทองเที่ยวนี้ สวนใหญเห็นวา เว็บทองเทีย่ ว 2.0 แพลตฟอรมสามารถชวยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจการทองเที่ยว
ไดถึงรอยละ 87.5 (โดยชวยไดมาก รอยละ 3.1 ปานกลาง รอยละ 65.6 นอย รอยละ 18.8) และไมไดชวย
รอยละ 12.5
ตาราง 6 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเทีย่ ว ฯ ที่ใชเว็บทองเที่ยว 2.0 แพลตฟอรม จําแนกตาม
ความคิดเห็นเกีย่ วกับการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจทองเทีย่ ว
การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
รวม (ผูประกอบการฯ ที่ใชเว็บทองเที่ยว)
การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ
• มาก
• ปานกลาง
• นอย
ไมไดเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ

รอยละ
100.0
87.5
3.1
65.6
18.8
12.5

14

2.8 ความเชื่อมั่นตอรัฐบาลในการชวยเหลือ/แกไขปญหาดานการทองเที่ยว
ผลจากการสํารวจ พบวา ผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐานฯ รอยละ 40.4
มีความเชื่อมั่นตอรัฐบาลในการชวยเหลือ/แกไขปญหาดานการทองเที่ยวใหดีขึ้น และรอยละ 20.0 ไมเชื่อมั่น
สวนที่ไมแนใจ/ไมทราบ มีรอยละ 39.6
ตาราง 7 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว ฯ จําแนกตามความเชื่อมัน่ ตอรัฐบาลในการชวยเหลือ/
แกไขปญหาดานการทองเทีย่ ว
ความเชื่อมั่นตอรัฐบาล
รวม

รอยละ
100.0

•

เชื่อมั่น

40.4

•

ไมเชื่อมั่น

20.0

•

ไมแนใจ/ไมทราบ

39.6

2.9 ขอคิดเห็น/แนวทางที่จะทําใหเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวดีขึ้น
สําหรับขอคิดเห็น/แนวทางที่จะทําใหเศรษฐกิจดานการทองเที่ยวดีขึ้นนั้น มีผูประกอบการธุรกิจ
การทองเที่ยวที่ผานการประเมินมาตรฐาน ฯ ในทุกสถานประกอบการใหขอเสนอแนะ ดังนี้ รอยละ 53.5 เห็นวา
ควรเตรียมแผนเชิงรุกเพื่อรองรับวิกฤตดานการทองเทีย่ ว รอยละ 51.4 ควรพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางจริงจัง
รอยละ 44.5 ภาครัฐ ควรใหทนุ สนับสนุนแกผูประกอบการทองเทีย่ ว และรอยละ 42.0 ควรพัฒนาบุคคลากร
ในธุรกิจการทองเทีย่ ว
ตาราง 8 รอยละของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว ฯ จําแนกตามขอคิดเห็น/แนวทางที่คิดวาจะทําให
เศรษฐกิจดานการทองเที่ยวดีขึ้น
ขอคิดเห็น/แนวทางของผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยวฯ
ในเรื่อง 1/
ควรเตรียมแผนเชิงรุก เพื่อรองรับวิกฤตดานการทองเที่ยว
ควรพัฒนาแหลงทองเที่ยวอยางจริงจัง
ภาครัฐควรใหทุนสนับสนุนแกผูประกอบการทองเที่ยว
ควรพัฒนาบุคคลากรในธุรกิจการทองเที่ยว
ควรมีหนวยงานที่ใหบริการดานธุรกิจการทองเที่ยวมากขึ้น
ควรแกไขปญหาความไมสงบภายในประเทศ
อื่น ๆ เชน แกไขระบบวีซา และการลงทุนของชาวตางประเทศ เปนตน

รอยละ

แสดงความคิดเห็น
•
•
•
•
•
•
•

หมายเหตุ : 1/ ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ

53.5
51.4
44.5
42.0
26.5
2.0
1.6

