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การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 
และพยากรณจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยชวงป 2553-2557 เพื่อนําไปเปนขอมูลใหแก
ภาครัฐและเอกชน ในการกําหนดนโยบาย หรือกลยุทธเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เพื่อหาวิธีที่จะดึงดูด
และกระตุนใหนักทองเที่ยวจีนตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย นอกจากนี้ยัง
สามารถนําคาการพยากรณจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยไปใชเปนขอมูลใหแกผูประกอบการ
และภาครัฐบาลในการวิเคราะหและวางแผน ใหสอดคลองกับแนวโนม และโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่มีอยู
ในตลาด โดยปจจัยที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้คือ รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีน, อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตรา, ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย, งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและ
สนับสนุนดานการทองเที่ยว และสภาวการณภายในประเทศไทย โดยใชขอมูลทุติยภูมิในชวงป      
2541-2552 รวมทั้งส้ิน 12 ป และสรางสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ เพื่อหาสมการปจจัยที่มีผลตอ
จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ไดแก รายไดเฉลี่ย
ตอคนของประเทศจีน และสภาวการณภายในประเทศไทย ซ่ึงปจจัยทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ ผลการ
พยากรณแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ตั้งแตป 2553-2557 พบวาจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 5 ป 
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 This research aims to study the factors affecting the number of Chinese tourists in Thailand 
and forecasting the number of Chinese tourists to Thailand in 2010-2014 in order to provide 
information to the government and private sectors for setting the policy or strategy to promote tourism 
and finding ways to attract or encourage Chinese tourists decided to travel to Thailand. It is also 
possible to forecast the number of Chinese tourists in Thailand to provide information to operators 
and public sectors for analysis and planning in accordance with the various trends and the economic 
opportunities in the market. The factors which be used in this study are the average income per person 
in China, the exchange rate, the consumer price index of Thailand, the supporting budget from the 
government for promoting tourism and the Thailand unrest situations. This study uses secondary data 
during 1998-2009 for 12 years in order to formulate a multiple linear regression equation to identify 
factors affecting the Chinese tourists in Thailand. 

The result of this research shown that the factors affecting the number of Chinese tourists in 
Thailand are the average income per person in China and the Thailand unrest situations which are 
positively related with the number of Chinese tourists in Thailand significantly.  In addition to the 
forecast numbers of Chinese tourists who come to Thailand from the year 2010-2014 have increased 
further throughout 5 years. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมดานบริการที่มีบทบาทอยางมากในระบบเศรษฐกิจและสังคม

ของโลก และเปนที่ยอมรับกันวาอุตสาหกรรมทองเที่ยวในเกือบทุกประเทศไดเจริญเติบโตจนกลายเปน
สินคาหลักในระบบการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทย อุตสาหกรรมทองเที่ยวสามารถ
สรางรายไดและการจางงานเปนจํานวนมากใหกับประเทศ ซ่ึงในป 2552 มูลคาของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยว คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 10 ของมูลคาการสงออกสินคาและบริการรวมของประเทศ หรือคิด
เปนรอยละ 5 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ใน
ขณะเดียวกันการทองเที่ยวยังกอใหเกิดการจางงานคิดเปนรอยละ 6-7 ของแรงงานทั้งระบบ (ศูนยวิจัย
เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด.2553: ออนไลน) รวมทั้งยังเกิดการลงทุนและการผลิตใน
สาขาการผลิตอ่ืนๆของระบบเศรษฐกิจ  

การกระจายตัวของนักทองเที่ยวที่เกิดขึ้นจะชวยกระจายรายได การจางงานและการสรางอาชีพ
สูชนบทตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ทั้งในภาคการทองเที่ยวโดยตรง เชน การใชจายคาที่พัก คาอาหาร 
รานขายของที่ระลึก และการจางงานในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน สาขาคมนาคม การขนสง 
สาขาหัตถกรรมพื้นบาน สินคาพื้นเมือง และสาขาอื่นๆ โดยภาพรวมแลวจะนําไปสูการสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย  

รายไดจากนักทองเที่ยวตางประเทศยังมีสวนสําคัญที่ชวยชดเชยการขาดดุลการคาของประเทศ 
ในยามที่การสงออกสินคาของไทยมีแนวโนมชะลอตัวลดลง โดยสามารถชวยชดเชยผานรายไดที่ไดจาก
การจับจายใชสอยท่ีเกิดขึ้นของนักทองเที่ยวตางประเทศ นอกจากนี้อุตสาหกรรมทองเที่ยวยังสามารถ
ชวยปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีความรูสึกรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินของตน อัน
จะนํามาซ่ึงการอนุรักษ ฟนฟู การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีจิตสํานึกสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนฟนฟู
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีอยางยั่งยืน 

ในประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวอยูมากมายหลายแหง ซ่ึงจะมีความแตกตางกันไปในแตละ
ภาค อันเนื่องจากสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ประวัติศาสตร ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ตาง ๆ ซ่ึงสงผลใหประเทศไทยไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวทั่วโลกเปนจํานวนมาก และมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องทั้งในดานของจํานวนและรายไดจากการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงจํานวนนักทองเที่ยวตางชาตใินประเทศไทยและรายไดจากการทองเที่ยวป 2541-2553  
 

ป 
(พ.ศ.) 

จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ
ในประเทศไทย (คน) 

รอยละการ
เปลี่ยนแปลง (%) 

รายไดจากการทองเที่ยว 
(ลานบาท) 

รอยละการ
เปลี่ยนแปลง (%) 

2541           7,764,930  +7.53 242,177 +9.7 
2542           8,580,332  +10.50 253,018 +4.48 
2543           9,578,826  +11.64 285,272 +12.75 
2544         10,132,509  +5.78 299,047 +4.83 
2545         10,872,976  +7.31 323,484 +8.17 
2546         10,072,725  -7.36 309,269 -4.39 
2547         11,730,695  +16.46 384,360 +24.28 
2548         11,516,936 -1.15 367,380 -4.42 
2549         13,821,802  +20.01 482,319 +31.29 
2550         14,464,228  +4.65 547,782 +13.57 
2551         14,584,220  +0.83 574,521 +4.88 

2552         14,149,841 -2.98 510,255 -11.19 

2553         15,909,476 +11.96 585,962 +14.84 

 
             ที่มา: สํานักพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา. 2541-2553. 
 

นักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยนั้น มีมาจากหลากหลายประเทศ
ทั่วโลก ทั้งจากทวีป อเมริกา ยุโรป หรือแมแตนักทองเที่ยวจากประเทศใกลเคียงในทวีปเอเชีย เชน จีน 
ญี่ปุน หรือเกาหลี ก็นิยมมาเที่ยวในประเทศไทย การเลือกไปพักผอนของกลุมนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
นั้นจะขึ้นอยูกับเทศกาลวันหยุดประจําปของประเทศนั้นๆ ซ่ึงก็จะแตกตางกันไปตามชวงเวลา 
ยกตัวอยางเชน กลุมลูกคาชาวเอเชียก็จะมีเทศกาลวันหยุดประจําปที่สําคัญ เชน ชวงเทศกาลตรุษจีนของ
ประเทศจีน ดังนั้นในชวงเวลาเทศกาลตาง ๆ นี้แหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมตาง ๆ  ก็จะเนืองแนนไปดวย
นักทองเที่ยวกลุมนี้ สวนในเรื่องของรสนิยมนั้นก็จะมีความแตกตางกันไปตามแตละประเทศ ยกตัวอยาง
เชน   ชาวเอเชียจะนิยมทองเที่ยวแบบธรรมชาติและชายทะเล  ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวตะวันตกนั้นจะ
มีทั้งกลุมที่สนใจธรรมชาติ และกลุมที่สนใจในเรื่องประวัติศาสตร วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณี 
สําหรับกลุมที่สนใจธรรมชาติ ไดแก นักทองเที่ยวชาวเยอรมัน และสแกนดิเนเวีย โดยกลุมนักทองเที่ยว
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ที่มาจากแถบประเทศดังกลาวจะชอบความเงียบสงบ ความงามของธรรมชาติ ดังนั้นประเภทของการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวกลุมนี้ก็จะเปนประเภทเดินปา เที่ยวน้ําตก และสํารวจความงดงามของ
ถํ้า   สวนนักทองเที่ยวจากฝรั่งเศส สเปน และ ยุโรปตอนใต ซ่ึงเปนกลุมที่สนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยก็จะนิยมเลือกการทองเที่ยวแบบที่ไดสัมผัสวิถีชีวิตของคนไทย เชน 
การทองเที่ยวและเลือกที่พักแบบโฮมสเตย เปนตน 

 
ตาราง 2 แสดงจํานวนนักทองเที่ยวตางชาตใินประเทศไทยแบงเปนประเทศป 2551-2553  
 

ทวีป ประเทศ 2553 2552 2551 

เอเชียตะวันออก มาเลเซีย 2,007,697 1,757,813 1,805,332 
 จีน 1,127,979 777,508 826,660 
 ญี่ปุน 985,016 1,004,453 1,153,868 
 เกาหลี 815,801 618,227 889,210 
 ลาว 720,326 655,034 621,564 
 สิงคโปร 579,248 563,575 570,047 
 เวียดนาม 400,291 363,029 338,303 
 ไตหวัน 385,694 362,783 393,176 
 ฮองกง 322,179 318,762 337,827 
 อินโดนีเซีย 281,850 227,205 247,930 
 ฟลิปปนส 261,611 217,705 221,506 
 กัมพูชา 140,783 96,586 85,790 
 พมา 93,134 79,279 71,902 
 บรูไน 6,572 8,353 9,055 
 อื่นๆ 25,447 25,878 29,468 

  รวม 8,153,628 7,076,190 7,601,638 

ยุโรป สหราชอาณาจกัร 819,037 841,425 826,523 
 เยอรมัน 612,695 573,473 542,726 
 รัสเซีย 611,162 336,965 324,120 
 ฝร่ังเศส 457,638 427,067 398,407 
 สวีเดน 316,425 350,819 392,274 
 ยุโรปตะวันออก 205,753 181,247 164,029 
 เนเธอรแลนด 198,595 205,412 193,541 
 อิตาล ี 159,230 170,105 159,513 
 สวิสเซอรแลนด 155,243 148,269 143,065 
 เดนมารก 150,590 144,834 149,683 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 
ทวีป ประเทศ 2553 2552 2551 
 ฟนแลนด 131,534 156,000 155,143 
 นอรเวย 124,585 121,575 124,600 
 ออสเตรีย 87,333 85,786 80,561 
 เบลเยี่ยม 81,122 80,420 76,132 
 สเปน 70,730 75,362 80,369 
 ไอรแลนด 58,697 65,530 73,380 
 อื่นๆ 101,074 95,699 100,548 

  รวม 4,341,443 4,059,988 3,984,614 

อเมริกา สหรัฐอเมริกา 620,716 627,074 669,097 
 แคนาดา 165,325 169,482 180,900 
 บราซิล 20,988 17,650 16,805 
 อารเจนตินา 10,540 7,458 7,132 
 อื่นๆ 36,736 31,717 35,083 

  รวม 854,305 853,381 909,017 

เอเชียใต อินเดีย 791,236 614,566 536,964 
 บังคลาเทศ 69,585 53,420 46,682 
 ปากีสถาน 66,506 63,260 49,169 
 ศรีลังกา 49,265 47,138 38,993 
 เนปาล 32,473 25,499 20,589 
 อื่นๆ 23,442 22,554 18,893 

  รวม 1,032,507 826,437 711,290 

ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 716,544 646,705 694,473 
 นิวซีแลนด 93,998 88,398 97,894 
 อื่นๆ 2,436 2,357 1,964 

  รวม 812,978 737,459 794,331 

ตะวันออกกลาง อิสราเอล 112,801 110,884 108,275 
 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 107,323 83,625 95,490 
 คูเวต 43,659 44,500 32,130 
 อียิปต 17,895 15,733 14,122 
 ซาอุดอิาระเบีย 8,764 10,911 16,489 
 อื่นๆ 297,169 218,330 197,824 

  รวม 587,611 483,983 464,330 
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ตาราง 2 (ตอ) 

ทวีป ประเทศ 2553 2552 2551 

แอฟริกา แอฟรกิาใต 53,319 43,277 48,566 
 อื่นๆ 73,685 69,125 70,434 

  รวม 127,004 112,403 119,000 

จํานวนนักทองเทีย่วตางชาติทั้งหมด 15,909,476 14,149,841 14,584,220 

 
              ที่มา: สํานักพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา. 2551-2553. 
 

จากตาราง 2 พบวาในป  2553 นักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเดินทางเขามาที่ประเทศไทย
สูงสุดเปนอันดับ 1 เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีพรมแดนติดกับประเทศไทย ทําใหสามารถเดินทางขาม
ไปมาไดอยางสะดวก นอกจากนั้น ประเทศมาเลเซียและไทยยังเปนคูคาอันดับ 2 ของกันและกันใน
อาเซียน ซ่ึงสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวสูงเปนอันดับ 1 สําหรับประเทศที่มีจํานวนนักทองเที่ยว
เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยสูงเปนลําดับที่ 2 คือ ประเทศจีน นักทองเที่ยวจีน คือนักทองเที่ยวที่
ขณะนี้หนวยงานตางๆ ตางใหความสนใจ และอยากใหมาทองเที่ยวในประเทศไทยที่สุด เพราะนอกจาก
จะมีประชากรจํานวนมากแลว เศรษฐกิจของจีนยังมีทิศทางการเติบโตในทางที่ดีสวนกระแสโลกใน
ปจจุบัน ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการจับจายใชสอยของนักทองเที่ยวจากประเทศจีน 

กลุมนักทองเที่ยวชาวจีน เปนกลุมนักทองเที่ยวที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนควรใหความสําคัญ
เพราะนอกจากจะเปนประเทศที่มีระยะทางระหวางประเทศที่ไมไกลกันมากโดยสามารถใชเวลาในการ
เดินทางเพียงไมกี่ช่ัวโมงก็สามารถเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย แลวจีนยังมีลักษณะขนบธรรมเนียม
ประเพณี แบบตะวันออก ที่มีความแตกตางกันกับประเทศไทยไมมากนัก ทําใหสามารถเขาใจถึงความ
ตองการ ของนักทองเที่ยวชาวจีน และสามารถชวยใหกําหนดกลยุทธเพื่อตอบสนองความตองการของ
ชาวจีนไดเปนอยางดี  นอกจากนี้จากขอมูลหรือหลักฐานตาง ๆ ในอดีตก็แสดงถึงความสัมพันธอันดี
ระหวางประเทศไทย กับประเทศจีนในฐานะเปนบานพี่เมืองนองตอกัน และที่สําคัญที่สุดคือแนวโนม
เศรษฐกิจที่เติบโตของประเทศจีน หลังจากจีนเปดประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานเศรษฐกิจเปน
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด ซ่ึงเปนระบบที่มีเสรีมากขึ้น พรอมทั้งยังมุงเนนการลงทุนในโครงสราง
พื้นฐาน เชน ระบบการขนสง ระบบโลจิสติกส ระบบการสื่อสาร เปนตน และยังทุมเทพัฒนาในภาค
การเงิน ทําใหมีความคลองตัวพรอมใหบริการแกภาคการผลิต และอีกทั้งยังทุมเทพัฒนาดานเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมตางๆ ส่ิงเหลานี้ทําใหศักยภาพของประชากรจีนเพิ่มสูงขึ้น และพรอมรับการขยายตัวของ
การลงทุน(กรมเศรษฐกิจการพาณิชย กระทรวงพาณิชย. 2544: ออนไลน.) ทําใหประเทศจีนมีความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และเปนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก 
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ซ่ึงเปนโอกาสของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยในป 2553 GDP ของประเทศจีน
เทากับ 39.7983 ลานลานหยวน ปรับตัวสูงขึ้นจากป 2552 ถึง 10.3%และมีเงินทุนสํารองเงินตราระหวาง
ประเทศสูงถึง 2.8473 ลานลานดอลลารสหรัฐ (ศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ปกกิ่ง. 2554: ออนไลน)  

จากตาราง 2 จํานวนนักทองเที่ยวจีนในป 2552 มีจํานวนลดลง ซ่ึงสาเหตุของการลดลงของ
จํานวนนักทองเที่ยวจีน มีผลกระทบโดยตรงมาจากการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ใน
แถบอเมริกาเหนือที่แพรกระจายไปในภูมิภาคตางๆ นอกจากนี้ยังมีปญหาการเมืองภายในประเทศของ
ไทยที่ยังไมมีเสถียรภาพ ก็สงผลกระทบไปยังการทองเที่ยวเชนกัน โดยสาเหตุเหลานั้นถือเปนปจจัยทาง
สังคม หรือภัยธรรมชาติ ซ่ึงในบางครั้งนั้นไมสามารถควบคุมได แตกลับมีผลตอการตัดสินใจของ
นักทองเที่ยวในการเลือกสถานที่ทองเที่ยว ดังนั้นจึงเปนเรื่องปกติที่หากปใดเกิดภาวะเหลานั้น ก็จะ
สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศในดานลบทันที แตถาหากเราตัดปจจัยที่ไม
สามารถควบคุม หรือคาดการณไดนั้นออก จะเห็นไดวาจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
แสดงใหเห็นไดวา นอกจากปจจัยทางดานการเมือง หรือภัยธรรมชาติ ที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยว
แลว ยังมีปจจัยอ่ืนที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวที่ใชเปนเกณฑในการประกอบการตัดสินใจที่
จะเลือกมาทองเที่ยวในประเทศไทย เชน ปจจัยดานเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงเห็นไดวาปจจัยดานเศรษฐกิจนั้น
สงผลกระทบตอรายไดที่เกิดจากการทองเที่ยว  

จากจํานวนประชากรในประเทศที่มากที่สุดในโลกคือประมาณ 1,314 ลานคน และแนวโนม
เศรษฐกิจที่เติบโตของประเทศจีน รวมถึงสภาวการณการแขงขันที่รุนแรงจากคูแขงที่ตองการที่จะเขามา
แยงชิงสวนแบงตลาดที่มีอยูนั้น ทําใหทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตองรวมมือกันสงเสริมการตลาด และ
ตองปรับตัวรับการแขงขันใหทันในทุกสถานการณ โดยในแตละสวนนั้นจําเปนที่จะตองมีความเขาใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว และมีขอมูลที่สามารถชวย
ในการตัดสินใจใหสอดคลองกับฤดูกาล แนวโนม และโอกาสทางเศรษฐกิจ ที่มีอยูในตลาด เพื่อทําให
การดําเนินงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเพิ่มความคุมคาในงบประมาณในการสงเสริมและ
สนับสนุนการทองเที่ยวของภาครัฐ และเปนการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจใหกับภาคเอกชน สงผลใหเปน
การเพิ่มรายไดใหแกประเทศมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมุงเนนในการวิเคราะหถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว
จีนที่จะเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อชวยสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนใหมีการวางแผน
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาวการณตางๆที่มีผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย 
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ความมุงหมายงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 
 2. เพื่อพยากรณจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ชวงป 2553-2557 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
จากผลการวิจัยคร้ังนี้จะมีประโยชนตางๆ ดังนี้ 
1. สามารถทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยของ

นักทองเที่ยวจีน  และนําไปเปนขอมูลใหแกภาครัฐและเอกชน ในการกําหนดนโยบาย หรือกลยุทธเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว เพื่อหาวิธีที่จะดึงดูดและกระตุนใหนักทองเที่ยวจีนตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางเขา
มาทองเที่ยวในประเทศไทย โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะตองมีความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปจจัย
ตาง ๆ เพื่อทําใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหกับภาคเอกชน สงผลใหเปนการเพิ่มรายไดใหแกประเทศมากยิ่งขึ้น 

2. สามารถนําคาการพยากรณจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยไปใชเปนขอมูลใหแก
ผูประกอบการและภาครัฐบาลในการวิเคราะหและวางแผน ใหสอดคลองกับแนวโนม และโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่มีอยูในตลาด สามารถนําขอมูลไปใชในดานการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในธุรกิจการ
ทองเที่ยว และสําหรับการวางแผนการตลาดในการสงเสริมผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่มีอยู 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการศึกษา 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชากรประเทศจีนโดยไมรวมเขตบริหารพิเศษ

ฮองกง 
แหลงขอมูล 

 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวม
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหนี้ซ่ึงเปนขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) จากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลนั้นๆ เปนขอมูลอนุกรมเวลารายป ตั้งแตป 2541 – 2552 โดยรวบรวมจากแหลงตางๆ ไดแก 
รายงานสถิตินักทองเที่ยวรายปของสํานักพัฒนาการทองเที่ยว กรมการทองเที่ยวสังกัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา, รายงานเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแหงประเทศไทย, สํานักงบประมาณและ
ธนาคารโลก 
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ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
1.ตัวแปรอิสระ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 5 ตัวแปร ดังนี ้

1.1 รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน 
1.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
1.3 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย 
1.4 งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนนุดานการทองเที่ยว 
1.5 สภาวการณภายในประเทศไทย 

2. ตัวแปรตาม ไดแก จํานวนนักทองเที่ยวจนีที่มาประเทศไทย 
นิยามศัพทเฉพาะ 
1.จํานวนนักทองเท่ียวจีน หมายถึง ประชากรของประเทศจีนโดยไมรวมเขตบริหารพิเศษ

ฮองกง ที่เดินทางมายังประเทศไทย และไมไดพักอาศัยอยูเปนประจําและที่ไมใชการมาทํางานประจํา
หรือการศึกษาตอในชวงป 2541-2552  

2.รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน หมายถึง รายไดประชาชาติแทจริงของประเทศจีน เฉลี่ยตอ
จํานวนประชากรจีนที่ไดรับการจางงานในชวงป 2541-2552 มีหนวยเปนหยวน 

3.อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยปรับหนวยเปนบาทตอ 1 
หยวน ในชวงป 2541-2552 ซ่ึงขอมูลนี้ เปนอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยใน
กรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 17 ธนาคาร คือธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน), ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารเกียรติ
นาคิน จํากัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน), ธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน), 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน), ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน), ธนาคารสแตนดารดชารเตอร 
(ไทย) จํากัด (มหาชน), ธนาคารสินเอเซีย จํากัด (มหาชน), ธนาคารซิตี้แบงค, ธนาคารเอชเอสบีซี และ 
ธนาคารออมสิน มีหนวยเปนบาท 

4.ดัชนีราคาผูบริโภคท่ัวไปของประเทศไทย หมายถึง ตัวช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงราคาสินคาและ
บริการในประเทศไทย ชวงป 2541-2552 ตามคุณภาพที่กําหนดไวในปริมาณคงที่ซ่ึงผูบริโภคซื้อหามา
บริโภคเปนประจํา ในระยะเวลาหนึ่งเปรียบเทียบกับอีกระยะเวลาหนึ่งที่กําหนดไวเปนปฐาน โดย
กําหนดใหป 2550 เปนปฐาน 

5.งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว หมายถึง งบประมาณ
รายจายในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยวของประเทศไทย ชวงป 2541-2552 โดยอยูใน
แผนงานดานการพาณิชยและการทองเที่ยว สาขาการเพิ่มรายไดทางการทองเที่ยวของงบประมาณ
รายจายประจําป เพื่อสงเสริมและเผยแพรการทองเที่ยวในตลาดตางประเทศและในประเทศ สนับสนุน
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การพัฒนาแหลงทองเที่ยว และพัฒนามาตรฐานคุณภาพดานการใหบริการและบุคลากรในธุรกิจโรงแรม
และการทองเที่ยว และธุรกิจบริการอื่น ๆ มีหนวยเปนบาท 

6.สภาวการณภายในประเทศไทย หมายถึง เหตุการณที่สรางหรือลดความเชื่อมั่นดานความ
ปลอดภัยในการทองเที่ยวใหกับนักทองเที่ยวจีนในชวงป 2541-2552 โดยสภาวการณปกติ คือ ไมมี
เหตุการณที่ทําใหนักทองเที่ยวรูสึกถึงความไมปลอดภัยในการทองเที่ยวเกิดขึ้นในประเทศไทย และ
สภาวการณไมปกติ คือ เกิดเหตุการณที่ทําใหนักทองเที่ยวไมเช่ือมั่นในความปลอดภัยในการทองเที่ยว
ในประเทศไทย เชน การเมือง ภัยธรรมชาติ และการระบาดของโรค ภายในประเทศไทย 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ผูวิจัยไดกําหนดกรอบ

แนวความคิดเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ตองการศึกษา ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 แนวคดิในการวิจัย 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยว
จีนที่มาประเทศไทย กลาวคือ เมื่อรายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปจจัยอ่ืนคงที่ ทํา
ใหมีจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และในทางกลับกันหากรายได
เฉล่ียตอคนของประเทศจีนลดต่ําลง จะทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยลดลงดวย 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย กลาวคือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศบาทตอหยวนเพิ่ม
สูงขึ้น (คาเงินบาทออนคาลง) ในขณะที่ปจจัยอ่ืนๆคงที่ จะสงผลใหสินคาและบริการตางๆเกี่ยวกับการ

ตัวแปรตาม 

จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มา

ประเทศไทย 

ตัวแปรอิสระ 

- รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีน 

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

- ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย 

- งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและ 

   สนับสนุนดานการทองเที่ยว 

- สภาวการณภายในประเทศไทย 
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ทองเที่ยวในประเทศไทยในสายตานักทองเที่ยวจีนมีราคาถูกลง ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทาง
มาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น แตหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศบาทตอหยวนลดลง
(คาเงินบาทแข็งคาขึ้น) ก็จะสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยลดลง 

3. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย กลาวคือ เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยลดลง ในขณะ
ที่ปจจัยอ่ืนๆคงที่ จะสงผลใหมีจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น แต
หากดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ก็จะสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทาง
มาทองเที่ยวในประเทศไทยลดลง 

4. งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยวมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย กลาวคือ เมื่องบประมาณของรัฐบาลในการ
สงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปจจัยอื่นคงที่ ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวจีน
เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และในทางกลับกันหากงบประมาณของรัฐบาลในการ
สงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยวลดลง จะทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยลดลง
ดวย 

5. สภาวการณภายในประเทศไทยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวจีน
ที่มาประเทศไทย กลาวคือ เมื่อสภาวการณภายในประเทศไทยปกติ ในขณะที่ปจจัยอ่ืนๆคงที่ จะสงผล
ใหนักทองเที่ยวจีนมีความมั่นใจในการที่จะเลือกเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ทําให
จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยมากขึ้น และหากเกิดสภาวการณไมปกติขึ้น ก็จะสงผลให
นักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยลดลง 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
  ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย  ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยและเอกสารตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนกรอบในการกําหนดแนว
ทางการวิจัย โดยสรุปรวมเปนประเด็นสําคัญ  ดังนี้ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยว 
1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค 
1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการสงออก 
1.4 ขอมูลและสถานการณทั่วไปของประเทศจีน 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ  
2.1 งานวิจัยเกี่ยวกับอุปสงคการทองเที่ยว 
2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยว 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 1.1 แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยว 
 การทองเที่ยว(Tourism) คือ การเดินทางไปเยือนสถานที่ตางๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวเปน
สากล 3 ประการ (Alister and Geoffrey. 2006 : 11-14) คือ 
 1. เปนการเดินทางจากที่อยูอาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเปนการชั่วคราว 
 2. เปนการเดินทางดวยความสมัครใจ 
 3. เปนการเดินทางดวยวัตถุประสงคใดก็ตามที่มิใชเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได 
 การทองเที่ยวจึงหมายถึง การเดินทางจากถิ่นที่อยูอาศัยปกติ หรือถ่ินที่พํานักถาวรไปยังที่อ่ืน
ดวยความสมัครใจ และเปนการเดินทางชั่วคราวโดยเวลาพํานัก ณ สถานที่นั้นๆ ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง ตาม
วัตถุประสงคตางๆที่มิใชเพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได (ทิพวรรณ พุมมณี. 2550 : 19) 

การทองเที่ยว(Tourism) หมายถึง ผลรวมของปรากฏการณและความสมัพันธตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิสัมพันธของนักทองเที่ยว ผูประกอบธุรกิจ รัฐบาล ผูเปนเจาของบานและชุมชนผูเปนเจาของบาน 
ในกระบวนการดึงดูดและตอนรับขับสูนักทองเที่ยวและผูมาเยือนอ่ืนๆ (ฉันทัช วรรณถนอม. 2552 : 21) 
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ความสําคัญของการทองเที่ยวโดยภาพรวม 
 ปจจุบันอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดกลายเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบ
เศรษฐกิจของโลก และเปนที่ยอมรับกันวาเกือบจะทุกประเทศ อุตสาหกรรมทองเที่ยวไดเจริญเติบโตจน
กลายมาเปนสินคาหลักในระบบการคาระหวางประเทศอยางรวดเร็ว ในหลายประเทศอุตสาหกรรม 
ทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญอยูในอันดับที่ 1-3 ของประเทศนั้นๆ (ฉันทัช วรรณถนอม. 
2552 : 100) ขอเท็จจริงดังกลาวนี้สอดคลองกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ซ่ึงใน
รอบหลายทศวรรษที่ผานมารายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยูในลําดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได
จากการสงสินคาออกอื่นๆ 
 อุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศไทย เปนพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่แสดงบทบาท
เดนชัดในตลอดหลายสิบปที่ผานมา ความสําคัญของการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว คือเปน
ตัวกระตุนใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจซ่ึงนําไปสูการจางงาน สรางอาชีพ (Alister and Geoffrey. 
2006 :125-136)และการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวของ กอใหเกิดรายไดในรูปเงินตราตางประเทศ เกิดการ
กระจายรายไดไปสูชุมชนและทองถ่ิน ซ่ึงในภาพรวมแลวจะนําไปสูการสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ในแงทางสังคมนั้น จะทําใหเกิด
การพัฒนาสาธารณูปโภค และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆในแหลงทองเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถ่ินนั้นๆใหดีขึ้น รวมทั้งชวยปลูกจิตสํานึกใหประชาชนมีความรูสึกรักและหวงแหน
ทรัพยากรการทองเที่ยวในทองถ่ินของตน จะนํามาซึ่งการอนุรักษ ฟนฟู และการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางมีจิตสํานึก นอกจากนี้การเดินทางทองเที่ยวยังเปนการเปดโลกทัศนใหแกนักทองเที่ยว ไดนํา
ความรูและประสบการณจากการเดินทางมาปรับใชในการพัฒนาชีวิต และสังคมใหดีขึ้น นําไปสู
ความสําเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

สภาการเดินทางและการทองเที่ยวโลก(World Travel & Tourism Council-WTTC) ซ่ึงมี
สํานักงานใหญอยู  ณ  กรุงลอนดอน  ประเทศสหราชอาณาจักร  ไดสรางภาพความสําคัญของ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวใหเปนที่เขาใจไดโดยงาย (สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
2546: ออนไลน) กลาวคือ เขาไดเปรียบเทียบอุตสาหกรรมทองเที่ยวเหมือนกับภูเขาน้ําแข็งมหึมาที่ลอย
อยูในมหาสมุทร ภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวตามความเขาใจของบุคคลทั่วๆไปจะมองเห็นแตเพียงเรื่อง
ของการขนสง ที่พัก การจัดเล้ียง การบันเทิง นันทนาการหรือบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเดินทาง
ทองเที่ยว ซ่ึงเปรียบเหมือนยอดของภูเขาน้ําแข็งที่เห็นลอยอยูเหนือน้ํา แตตามความเปนจริงแลว ภาค
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทองเที่ยวมีขนาดใหญโตมโหฬารที่บุคคลสวนใหญไมเขาใจ หรือมองไม
เห็น เปรียบเหมือนฐานสวนลางของภูเขาน้ําแข็งที่จมอยูใตผิวน้ํา ซ่ึงมีขนาดใหญมากกวาสวนที่มองเห็น
เหนือผิวน้ํา กลาวคือยังมีภาคเศรษฐกิจ หรือภาคการผลิตอื่นๆ อีกมากมายมหาศาลที่ชวยสนับสนุน
อุตสาหกรรมการเดินทางและทองเที่ยว เชน การจัดหาเกี่ยวกับเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม น้ํามันสําหรับ
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ยานพาหนะ การพิมพหรือการพิมพโฆษณา บริการดานการเงิน สาธารณูปโภค เปนตน ดังนั้นการ
จับจายใชสอยของนักทองเที่ยว หรือการใชบริการดานตางๆ ยอมมีผลสงไปถึงภาคการผลิตและบริการ
อ่ืนๆ อยางกวางขวาง ดังนั้นจากที่กลาวมาทั้งหมด จึงขอสรุปความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ที่มีตอเศรษฐกิจสังคมและการเมือง (ฉันทัช วรรณถนอม. 2552 : 100-103) ดังนี้ 
 1. อุตสาหกรรมการทองเที่ยวกอใหเกิดรายไดเปนเงินตราตางประเทศ 
 2. รายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยว เปนรายไดที่กระจายไปสูประชาชนอยางกวางขวางสราง
งานสรางอาชีพมากมาย  
 3. การทองเที่ยวจะมีบทบาทในการกระตุนใหเกิดการผลิตและนําเอาทรัพยากรของประเทศมา
ใชประโยชนอยางสูงสุด เมื่อนักทองเที่ยวเดินทางไปที่ใดก็จะตองมีการใชจายเปนคาอาหาร ซ้ือสินคา
พื้นเมือง จะมีการใชวัสดุพื้นบาน มาประดิษฐเปนของที่ระลึก แมจะเปนรายไดเล็กๆนอยๆ แตเมื่อ
รวมกันเปนปริมาณมากๆ ก็เปนรายไดสําคัญ 
 4. อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่ไมมีขีดจํากัดในการจําหนาย เพราะประชากรของ
โลกจะเพิ่มจํานวนขึ้นตลอดเวลา ในขณะที่วิวัฒนาการดานการขนสงยังสามารถขนสงผูโดยสารได
จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ แตคาโดยสารถูกลง ทําใหการเดินทางทองเที่ยวจึงมิไดจํากัดอยูเฉพาะในกลุมผูมี
รายไดสูงเทานั้น 
 5. อุตสาหกรรมทองเที่ยวสนับสนุนฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีซ่ึงเปนสิ่งดึงดูดความ
สนใจของนักทองเที่ยว และยังชวยสงเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงใหแกพื้นที่ที่ไดรับการพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยว เพราะนักทองเที่ยวจะเลือกทางไปที่ใดจะตองมั่นใจวามีความปลอดภัยทั้งชีวิตและ
ทรัพยสิน 
 6. อุตสาหกรรมทองเที่ยวจะมีบทบาทในการสรางสรรคความเจริญไปสูภูมิภาคตางๆเมื่อเกิด
การเดินทางทองเที่ยวจากภูมิภาคหนึ่งไปยังอีกภูมิภาคหนึ่งไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางประเทศก็
ยอมหลีกเลี่ยงไมพนที่จะชวยกันสรางสรรคใหเกิดสิ่งใหมๆ ในทองถ่ินนั้นๆ เชน เกิดโรงแรม ภัตตาคาร 
ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ ซ่ึงเปนลักษณะการสรางความเจริญใหแกทองถ่ินเหลานั้น 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับการทองเที่ยวของไทยในชวงป 2541-2552 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เปนหนวยงานวางแผนแมบทดานการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อเสนอใหรัฐบาลพิจารณาใหเปนเครื่องมือประกอบการ
บริหารประเทศ ไดตระหนักในความสําคัญของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและกําหนดแนวทางและ
มาตรการอยางชัดเจนในการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 8 (ป 2540-2544) 
 ในการดําเนินงานตามแผนการหลักพัฒนาการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 
ไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานในแตละปเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแผนหลักที่ตั้งเปาหมายไว 
เนื่องจากนโยบายการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวในระยะพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 มุงเนนใหการ
พัฒนาการทองเที่ยวเปนไปอยางมีคุณภาพและยั่งยืนและเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแผนที่
กําหนดให “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยใชประชาชนทุกกลุมมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวทุกระดับและเกิดความสมดุลทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม โดย
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตลอดชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (ฉันทัช วรรณถนอม. 
2552: 355-356) มีดังนี้ 
 1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมและทรัพยากรแหลงทองเที่ยวควบคูกับส่ิงแวดลอม
โดยคํานึงถึงคุณภาพของการพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน เพื่อใหสามารถรองรับการขยายตัวของ
นักทองเที่ยวระยะยาว และคงไวซ่ึงความเปนเอกลักษณและมรดกชาติสืบไป 
 2. สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในทองถ่ินใหเขามามี
บทบาทในการรวมกันแกไขหรือปองกันปญหาการทองเที่ยว มีสวนรวมในการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรการทองเที่ยวใหมีคุณคา ชวยดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
 3. สนับสนุนการพัฒนาปจจัยใหบริการ อํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวใหสอดคลองกับ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบการใหบริการขอมูลขาวสารดวยโครงขาย
คอมพิวเตอรทั้งภายในและระหวางประเทศ และใหความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ทั้งในดานการ
พัฒนาและสงเสริมการตลาดทองเที่ยว รวมทั้งพัฒนาระบบเครือขายการคมนาคมขนสง และส่ิงอํานวย
ความสะดวกเกี่ยวกับการบริการทองเที่ยวตางๆ เพื่อพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
ของภูมิภาคนี้ 
 4. สงเสริมการผลิตบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมีปริมาณสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด มีคุณภาพไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ มีความรักความหวงแหนและชวยทํานุ
บํารุงทรัพยมรดกทางการทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีความโอบออมอารี ใหการตอนรับ
นักทองเที่ยวดวยน้ําใจไมตรีอันดีสืบไป เพื่อรองรับนโยบายการเปดเสรีดานการบริการ ตลอดจน
สนับสนุนใหบุคลากรชาวไทยมีงานทําในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
 5. กํากับดูแลใหนักทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดรับความ
คุมครอง รวมทั้งผลักดันใหมีการกวดขันในมาตรฐานการบริการทองเที่ยวตางๆ ดําเนินไปอยางมี
คุณภาพควบคูกับการกวดขันใหความคุมครอง รักษาความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวอยางจริงจังตอเนื่อง
ตอไป รวมทั้งใหการสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยวเพื่อประโยชนโดยสวนรวมของชาติและ
องคกร โดยพิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสม 
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 6. สรางคานิยมใหคนไทยเพิ่มการเดินทางทองเที่ยวและจับจายใชสอยภายในประเทศ และเชิญ
ชวนใหนักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มีคุณภาพเดินทางเขามาทองเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น พัก
อยูนานวัน ใชจายเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้น และเดินทางกระจายไปทั่วภูมิภาค โดยคํานึงถึงขีดความสามารถหรือ
ขอจํากัดในการรองรับไดของแหลงทองเที่ยวแตละแหงอันจะเปนผลดีตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศตอไป 
 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระยะแผนพัฒนาการทองเที่ยวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 มีอยูหลายประการ คือ 
 1. การดําเนินแผนงานระหวาง ททท.และหนวยงานที่เกี่ยวของยังติดขัดในระดับนโยบาย ซ่ึงทํา
ใหไมสามารถมีแผนและงบประมาณที่สอดคลอง และสนับสนุนใหเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
 2. ในการสรางความเขาใจกับบุคลากร ทั้งใน ททท. หนวยราชการและเอกชนที่เกี่ยวของกับ
สภาพปญหาการทองเที่ยว การเผยแพรวิสัยทัศน พันธมิตรใหม รวมทั้งการสรางเครือขายพันธมิตร
เพื่อใหสามารถทํางานรวมกันอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ และมีการแกไขปญหาพรอมกัน ยังมี
ขอจํากัดดานงบประมาณทําใหไมสามารถเผยแพรไดอยางทั่วถึง 
 3. ภาคเอกชนยังไมมีเอกภาพและแผนงานรวมกัน อีกทั้งยังคาดหวังแผนงานที่หวังผลทางธุรกิจ
ในระยะสั้น มากกวาการมองวิสัยทัศนในระยะยาว 
 4. การบริหารของรัฐในชวงดังกลาวเปนการบริหารแบบตางคนตางทํา ทั้งในสวนกลาง และ
สวนทองถ่ิน ขาดการประสานงานรวมกันระหวางหนวยงาน ไมมีแผนงานงบประมาณดานการ
ทองเที่ยว ไมมีการติดตามประเมินผล ดังนั้น เปาหมายที่ตั้งไวจึงอาจกลายเปนความฝนที่ยังมิอาจจะ
บรรลุได 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 9 (ป 2545-2549) 
 รัฐบาลกําหนดใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนหนึ่งในยุทธศาสตรการเสริมสรางสมรรถนะ
และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยจะพัฒนาการทองเที่ยวเพื่อนําไปสูการจางงาน การ
กระจายรายไดสูชุมชนและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 นี้ ถือเปนฉบับแรกที่ได
ระบุเนนการพัฒนาการทองเที่ยวสูคุณภาพแทนการพัฒนาที่มุงเนนเฉพาะการเพิ่มปริมาณเหมือนแผนที่
ผานๆมา โดยนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตลอดชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (ฉันทัช 
วรรณถนอม. 2552: 380-381) มีดังนี้ 
 1. สงเสริมใหการทองเที่ยวเปนเครื่องมือสําคัญในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ สรางงานใหกับ
ประชาชนและเพิ่มรายไดใหกับประเทศ รวมทั้งสงเสริมใหการทองเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาล 
 2. สงเสริมและพัฒนาการดําเนินงานดานการตลาดเชิงรุก การเพิ่มตลาดใหมและตลาดเฉพาะ
กลุม เพื่อเรงดึงดูดใหนักทองเที่ยวตางประเทศที่มีคุณภาพเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศ และ
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กระตุนใหนักทองเที่ยวคนไทยทองเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งกําหนดจุดขายของประเทศ
ไทยใหมีความชัดเจน 
 3. สงเสริมใหเกิดความรวมมือกับทุกฝายทั้งระดับในประเทศและตางประเทศ ในการสงเสริม
และพัฒนาตลาดทองเที่ยว ทั้งนี้เพื่อรวมกันขจัดอุปสรรคทางการทองเที่ยว และเปนหนทางกาวสูการ
เปนศูนยกลางการทองเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย 
 4. มุงพัฒนาองคกร  ระบบบริหารจัดการ  และเสริมสรางบุคลากรใหมีทักษะและขีด
ความสามารถทางการตลาดทองเที่ยว เพื่อใหเปนองคกรแหงการขับเคลื่อน ที่มีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานและมีศักยภาพทางการแขงขันระดับนานาชาติ ภายใตหลักธรรมมาภิบาล รวมทั้งพัฒนาความ
เข็มแข็งขององคกรในบทบาทเชิงวิชาการและองคความรูที่เกี่ยวของกับเรื่องการตลาด 
 5. เรงรัดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว เพื่อรองรับการทําธุรกรรมบน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต และการดําเนินการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการดําเนินงานดาน
การตลาดดวยระบบสารสนเทศ โดยมีกลไกในการควบคุมและปองปรามเพื่อเปนหลักประกันในการ
ปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
 ในแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงชาติในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 นี้ก็ยังพบกับอุปสรรคและปญหาที่คลายคลึงกับแผนที่ผานมา โดยสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไดเสนอรายงานไว (ฉันทัช วรรณถนอม. 2552: 356) วา “การบริหารของรัฐ
ในปจจุบัน เปนการบริหารแบบตางคนตางทํา ทั้งในสวนกลางและสวนทองถ่ิน ขาดความประสานงาน
รวมกันระหวางหนวยงาน ไมมีแผนงานงบประมาณดานการทองเที่ยว ไมมีการติดตามประเมินผล 
ดังนั้น เปาหมายที่ตั้งไว จึงอาจกลายเปนความฝนที่ยังมิอาจบรรลุได เปาหมายนี้ยังรอคอยแผนปฏิบัติ
การที่มีความสมบูรณของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน”  
 จากรายงานเปนการยืนยันตอขอสรุปในเบื้องตนวาปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและ
สงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวไมมีความแตกตางกันแตอยางใด กลาวคือยังคงเปนลักษณะการบริหาร
แบบตางคนตางทํา ขาดการประสานงาน และไมมีการติดตามประเมินผล จึงทําใหไมสามารถบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไวเทาที่ควร เพราะการบริหารของรัฐในปจจุบันเปนการบริหารแบบแยกสวนทั้งใน
สวนกลางและสวนทองถ่ิน  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 (ป 2550-2554) 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ยังคงยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนปรัชญานําทางในการบริหารและพัฒนาประเทสอยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 
โดยมีการขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติในแตละยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยคํานึงถึงประเด็นที่สําคัญ คือ การดําเนินการในทางสายกลาง ความสมดุลและความยั่งยืน 
ความพอประมาณอยางมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลกและการเสริมสรางคุณภาพคน โดย
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นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวตลอดชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (ฉันทัช วรรณถนอม. 
2552: 347-348) มีดังนี้ 
 1. พัฒนาประเทศไทยใหเปนแหลงทองเที่ยวคุณภาพและยั่งยืน มีมาตรฐานความปลอดภัยและ
บริการระดับสากล เนนเอกลักษณและวัฒนธรรมไทยควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง
พัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดวย 
 2. สงเสริมการตลาดทองเที่ยวเชิงรุกทั้งในและตางประเทศเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวคุณภาพ  
 3. พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพสรางโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดระดับ
ภูมิภาค โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาความเขมแข็งของผูประกอบการ และสงเสริมบรรยากาศการ
ลงทุน เพิ่มความหลากหลายของธุรกิจบริการ เพิ่มมูลคา เพิ่มความสามารถในการแขงขัน พัฒนาฝมือ
แรงงาน เชื่อมโยงธุรกิจภาคบริการ อุตสาหกรรม และเกษตรเขาดวยกันใหเปนกลุมสินคา เชน ธุรกิจ
สุขภาพ อาหารและการทองเที่ยวรวมทั้งสินคาบริการที่ใชความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานของวัฒนธรรม
และภูมิปญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
 4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนโดยรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมที่มีอยู 
และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้นโดยเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งจัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษดานการ
ทองเที่ยวและกําหนดจุดขายของแหลงทองเที่ยวของแตละภูมิภาคและกลุมจังหวัดใหเหมาะสมและ
เกื้อกูลกัน 
 5. พัฒนาดานการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยว โดยเปดโอกาสใหภาคเอกชนเขขา
มามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและกลยุทธดานการตลาด และกําหนดกลยุทธเพื่อสนับสนุนจุดขาย
ที่มีความโดดเดนของไทยใหเปนศูนยกลางระดับโลก โดยเฉพาะความพรอมของการใหบริการทางดาน
ศูนยกลางการประชุม และแสดงสินคาระหวางประเทศ และศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมทั้ง
สงเสริมบทบาทขององคกรปกครองทองถ่ินใหเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธเพื่อยกระดับ
แหลงทองเที่ยวใหเปนที่รูจักทั่วโลก  
 ลักษณะของปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวของประเทศ
ไทยมีสาระสําคัญไมแตกตางกัน  คือยังคงเปนลักษณะการบริหารแบบตางคนตางทํา ขาดการ
ประสานงาน และไมมีการติดตามประเมินผล จึงทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได และในระยะ
แผนพัฒนาฯ ที่ผานมาทั้งหมด ถึงแมจะมีการระบุโครงสรางองคกรภาครัฐ และองคกรภาคเอกชนที่เขา
มาบริหารอุตสาหกรรมทองเที่ยว แตไมไดกําหนดกลไกและเครือขายการบริหารไวอยางชัดเจน 
โดยเฉพาะในเรื่องบทบาท อํานาจหนาที่และการประสานงาน หรือการมีปฏิสัมพันธระหวางองคกร
ภาครัฐ องคกรภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
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เหตุการณและกิจกรรมดานการทองเที่ยวของไทยในชวงป 2541-2552 
ป 2540-2542 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย ซ่ึงไดเร่ิมขึ้นในประเทศไทย และสงผลกระทบตอไปทั่ว

ทั้งภูมิภาค วิกฤตนี้สงผลใหคาเงินบาทตกต่ํา ทําใหธุรกิจจัดนําเที่ยวตางประเทศ ไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรง แตธุรกิจจัดนําเที่ยวภายในประเทศ จะรุงเรือง เพราะคาเงินจากตางประเทศสามารถแลกเปนเงิน
ไทยไดมาก และเกิดการรวมตัวกันเพื่อการทําธุรกิจรวมกันเพื่อความอยูรอด แตวิกฤตที่เกิดขึ้นก็สงผลให
มีการเลิกจางพนักงาน แตในสวนของภาครัฐไดวางแผนในการลดความเสี่ยงและไมลดงบประมาณดาน
การทําการตลาด ที่สําคัญคือไมไดตัดความสัมพันธของพันธมิตรดานการทองเที่ยว ซ่ึงไดรับผลกระทบ
จากวิกฤตเชนเดียวกัน กิจกรรมสําคัญที่ทางภาครัฐไดจัดขึ้นเพื่อจะฟนคืนจากวิกฤตครั้งนี้ คือ แคมเปญ 
Amazing Thailand ระหวางป 2541-2542 แตวาโครงการนี้ไดใชงบประมาณประจําปตามปกติเทานั้น 
ไมไดมีการสนับสนุนพิเศษจากรัฐบาล (ฉันทัช วรรณถนอม. 2552: 364-365) 

ในป 2543 การทองเที่ยวกลับมาดีขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวเดินทางระหวาง
ประเทศเฉลี่ยรอยละ 7 เนื่องจากมีการเฉลิมฉลองการกาวเขาสูสหัสวรรษใหม ซ่ึงกิจกรรมตางๆเกิดขึ้น
มากมายสงผลใหเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทองเที่ยวคึกคัก และในป 2544 เปนอีกปที่เกิดวิกฤตการณ
ขึ้นหลายอยาง ซ่ึงลวนแลวแตสงผลกระทบดานลบตออุตสาหกรรมทองเที่ยวโลกทั้งส้ิน โดยเร่ิมจากการ
ชะลอตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องในชวงหลายเดือนแรกของป ประเทศที่ประสบกับวิกฤตการณนี้เปน
ประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ อาทิ ญี่ปุน เยอรมนี สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซ่ึงลวนแลวแต
เปนประเทศที่มีนักทองเที่ยวเดินทางออกไปทองเที่ยวตามภูมิภาคตางๆ และเหตุการณสําคัญที่สะเทือน
ใจคนทั้งโลก คือ เหตุการณวินาศกรรม 11 กันยา เกิดการกอการรายในสหรัฐอเมริกา โดยคนรายจี้
เครื่องบิน 2 ลําชนตึก World Trade เหตุการณนี้สงผลใหนักทองเที่ยวตัดสินใจเลือกที่จะมาทองเที่ยวใน
ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําเรื่องการกอการราย (ฉันทัช วรรณถนอม. 2552: 366-367) 

รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการทองเที่ยวอยางมากในป 2545 มีการคิดคนกลยุทธ โดยมุง
เปาหมายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการทองเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย มุงไปสูการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ 
ไดมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อขึ้น เพื่อใหบรรลุถึงจํานวนนักทองเที่ยวและรายไดที่คาดหวัง ทําใหการ
ทองเที่ยวภายในประเทศไดถูกกระตุนเปนอยางมาก โครงการสําคัญโครงการหนึ่งคือการพัฒนาเกาะ
ชางเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวตามแนวทางบูรณการ และในป 2546 ประเทศไทยตองเผชิญกับวิกฤตโรค
ซาร โดยเริ่มจากประเทศจีนระบาดมายังไทย เวียดนาม และแคนาดา ตามลําดับ ประเทศที่เปนพื้นที่เกิด
โรคระบาดอยางประเทศไทย ตองเพิ่มการตรวจเปนพิเศษเพื่อปองกันการระเบิดเพิ่ม ทําใหเกิดความไม
สะดวกสบายในการเดินทางเขามา เปนเหตุใหนักทองเที่ยวเกิดความไมมั่นใจในความปลอดภัยหาก
เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศ และยังมีสถานการณสงครามอาวระหวางสหรัฐอเมริกากับอิรัก สงผล
ใหจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่มาประเทศไทยลดต่ําลง 
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เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในป 2547 ที่สงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวมีมากมาย ทั้งการระบาด
ของโรคไขหวัดนกในเอเชียและทั่วโลก เกิดเหตุการณความไมสงบอยางรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใตและ
ที่หนักที่สุดก็คือ การเกิดคล่ืนยักษสึนามิถลมชายฝงอันดามันของไทย ตั้งแตพังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และ
สตูล มีนักทองเที่ยวเสียชีวิตจํานวนมาก เหตุการณนี้ไดสรางความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินอยาง
มาก สรางความโศกเศราไปทั่วโลกจน ถึงป 2548 นักทองเที่ยวยังคงวิตกกับเหตุการณครั้งนั้น จนสงผล
ตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่มาประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่อง 
(ฉันทัช วรรณถนอม. 2552: 367-371) 

ในป 2549 เกิดเหตุการณปฏิวัติรัฐประหาร ไดมีรัฐบาลจากคณะความมั่นคงแหงชาตินําโดย พล
เอกสุรยุทธ จุลานนท เปนนายกรัฐมนตรี เหตุการณชวงตนทําใหการทองเที่ยวชะลอตัวไปบางแตก็ไม
รุนแรงเนื่องจากเปนการปฏิวัติที่ไมเสียเลือดเนื้อ ทําใหนักทองเที่ยวไมหวั่นวิตกมากนัก และจากการที่
ประเทศไทยไดเปนเจาภาพงานราชพฤกษ พืชสวนโลก ทําใหการทองเที่ยวมีความคึกคักเปนอยางมาก 
และในป 2550 ยังคงมีการสงเสริมการทองเที่ยวอยางตอเนื่อง โดยการกลับมาเปดแคมเปญ Amazing 
Thailand อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการทองเที่ยวเปนสวนเสริมสรางความสุขใหแกคน
ไทย ภายใตแนวคิดการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของชีวิต 
 จนถึงป 2551 กลุมประชาชนในนามพันธมิตรผูที่ไมเห็นดวยกับการบริหารประเทศในระบอบ
ทักษิณ ไดชุมนุมขับไลรัฐบาลในตอนนั้น โดยการปดลอมสนามบินสุวรรณภูมิ ทําใหเที่ยวบินตองหยุด
บิน เกิดการประทวง สหภาพแรงงานประกาศใหมีการหยุดงานของพนักงานสายการบิน การรถไฟ การ
ไฟฟา และสถานศึกษาในเขตรอบๆ สถานที่ชุมนุม ทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวไดรับผลกระทบอยาง
รุนแรง มีการยกเลิกการเดินทางเขามาดวยเหตุความไมสงบในประเทศไทย ประกอบกับแรงบวกที่
ระบบเศรษฐกิจโลกกําลังตกต่ําอางรุนแรงและเลวรายที่สุด ทําใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวถึงจุดต่ําสุด 
และเหตุการณยังคงไมกลับมาสูสภาพปกติ เพราะไมนานหลังเกิดเหตุการณปดลอมสนามบินสุวรรณภูมิ 
ก็เกิดเหตุสงกรานตวิปโยค เมษายน ป 2552 ภายหลังจากมีการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลในการบริหารประเทศ 
เหตุการณบุกเขาปดลอมและยึดโรงแรมที่ทําการจัดประชุมอาเซียน 3+6 จนตองลมเลิก สรางความ
เสียหายใหกับประเทศ และยังเกิดวิกฤตซ้ําซอนมากมาย คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก เกิดโรคไขหวัด
หมูระบาดในเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา และลุกลามไปทั่วโลกไมเวนแมในประเทศไทย (ฉันทัช วรรณ
ถนอม. 2552: 371-372) 
 

1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับอุปสงค 
ความหมายของอุปสงค 
อุปสงค หมายถึง ปริมาณสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีผูตองการซื้อ ณ ระดับราคาตางๆกันของ

สินคาชนิดนั้น หรือระดับรายไดตางๆของผูบริโภค หรือ ณ ระดับราคาตางๆของสินคาชนิดอื่นที่
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เกี่ยวของ ภายในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซ่ึงในความตองการซื้อในที่นี้ตองมีอํานาจซื้อ (Purchasing 
power) รวมกับความตองการซื้ออยูดวย (วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. 2536: 22) 

อุปสงค หมายถึง ความตองการซื้อสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผูบริโภครวมกับ
ความสามารถในการสนองความตองการดังกลาว ถาเปนความตองการที่เกินกวาอํานาจซื้อ เราไมเรียกวา 
อุปสงคหรือเราอาจเรียกปริมาณเสนอซื้อท่ีพรอมดวยอํานาจซื้อวาเปนeffective demand และเรียกความ
ตองการซื้อที่ยังไมพรอมดวยอํานาจซื้อ หรือการมีอํานาจซื้อแตยังไมมีความตองการซื้อวาเปน potential 
demand (David. 2004: 84) 

 

ปจจัยท่ีกําหนดอุปสงค (Determinants of demand) 
        ส่ิงที่มีอิทธิพลทําใหอุปสงคสําหรับสินคาหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ(รัตนา สายคณิต. 2549 : 53-55) ดังตอไปนี้คือ 

1. ราคาสินคาชนิดนั้น  เมื่อราคาสินคาชนิดนั้นสูงขึ้นจะซ้ือสินคานั้นลดลงแตถาราคา
ลดลงจะซื้อสินคาเพิ่มขึ้น เรียกวาเปนผลของราคา เปนผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ 
              1.1 เมื่อราคาสินคาชนิดนั้นลดลง ผูบริโภคจะรูสึกวาสินคาชนิดนั้นมีราคาถูกลงเมื่อ
เทียบกับราคาสินคาชนิดอ่ืนๆ จึงลดการบริโภคสินคาชนิดอ่ืนลง แลวหันมาบริโภคสินคาชนิดนั้น
เพิ่มขึ้นแทนการบริโภคสินคาชนิดอ่ืนที่ลดลง ในทางตรงกันขามถาราคาสินคาชนิดนั้นสูงขึ้นผูบริโภค
จะรูสึกวาสินคาชนิดนั้นมีราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาสินคาชนิดอื่นๆจึงลดการบริโภคสินคาชนิดนั้น
ลงแลวหันมาบริโภคสินคาชนิดอ่ืนเพิ่มขึ้น เราเรียกผลของการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคอัน
เนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงในราคาเปรียบเทียบ(Relative price) ของสินคาวาผลของการใชแทนกัน
(Substitution effect) 
              1.2 เมื่อราคาสินคาชนิดนั้นลดลง ผูบริโภคจะรูสึกเหมือนกับวาเขามีรายไดเพิ่มขึ้น  
ทั้งนี้เพราะรายไดจํานวนเทาเดิมจะมีอํานาจซื้อมากขึ้น ดังนั้นเขาจึงซ้ือสินคาเพิ่มมากขึ้นในทางตรงกัน
ขามถาราคาสินคาชนิดนั้นเพิ่มขึ้น ผูบริโภคจะรูสึกเหมือนกับวาเขามีรายไดลดลง ทั้งนี้เพราะรายได
จํานวนเดิมจะซื้อสินคาไดนอยลง ดังนั้นเขาจึงซ้ือสินคาลดลงเราเรียกผลของการเปลี่ยน แปลงปริมาณ
การบริโภคอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอํานาจซื้อของเงินรายไดวา ผลของรายได (Income effect)   
         2. รายไดของผูบริโภค  เมื่อรายไดของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปมักทําใหผูบริโภคจาย
ซ้ือสินคาเปลี่ยนแปลงไปดวยโดยทั่ว ๆไปเมื่อรายไดของผูบริโภคเพิ่มขึ้น ผูบริโภคจะซื้อสินคาเพิ่มขึ้น    
และเมื่อรายไดลดลงก็จะซื้อสินคาลดลง ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของรายไดจะมีผลกระทบตอปริมาณการซื้อ
มากนอยเพียงใดยอมแลวแตชนิดของสินคา โดยปกติการเปลี่ยนแปลงในรายไดของผูบริโภคจะมี
ผลกระทบตอปริมาณการซื้อสินคาที่จําเปนในการดํารงชีพนอย แตจะกระทบตอปริมาณการซื้อสินคา
ฟุมเฟอยมาก ทั้งนี้เพราะไมวาผูบริโภคจะมีรายไดมากหรือนอยเพียงใดก็มักจะตองขวนขวายหาซื้อ
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สินคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตใหเพียงพอกับความตองการกอน ซ่ึงเมื่อสินคาดังกลาวเพียงพอแลว แม
จะมีรายไดเพิ่มขึ้นอีก  เชน ขาว โดยปกติเมื่อคนมีขาวรับประทานครบวันละ 3 มื้อแลว แมจะมีรายได
เพิ่มขึ้นอีกเทาใดก็จะไมซ้ือขาวมารับประทานเพิ่มอีก ซ่ึงตรงกันขามกับกรณีของสินคาฟุมเฟอย เชน 
เครื่องสําอาง เครื่องประดับและเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ คนเราจะตองการซื้อมากขึ้นเมื่อรายได
เพิ่มขึ้น 
 อยางไรก็ตาม  มีสินคาบางชนิดที่ผูบริโภคตองการซื้อมากขึ้นเมื่อรายไดลดลง และตองการซื้อ
ลดลงเมื่อรายไดเพิ่มขึ้น สินคาดังกลาวไดแก สินคาที่มีคุณภาพต่ํา เชน บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เส้ือโหล และ
บริการรถเมล เปนตน 
        3. ระดับราคาสินคาชนิดอ่ืน  ปริมาณสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผูบริโภคจะซื้อเพิ่มขึ้น
หรือลดลงนอกจากจะถูกกําหนดโดยราคาสินคาชนิดนั้น ระดับรายไดของผูบริโภคแลวยังถูกกําหนด
โดยสินคาชนิดอ่ืนๆดวย  ทั้งนี้เพราะสินคาชนิดตางๆที่ซ้ือขายในตลาดมีความสัมพันธกัน กลาวคือ
สินคาบางชนิดใชแทนกันได สินคาบางชนิดตองใชรวมกัน ดังนั้นการที่ผูบริโภคจะซื้อสินคาชนิดใด
ชนิดหนึ่งมากนอยเพียงใดจึงตองพิจารณาถึงสินคาชนิดอ่ืนๆที่มีความสัมพันธกันดวย เชน ถาราคาเนื้อ
หมูสูงขึ้นในขณะที่ราคาเนื้อสัตวชนิดอ่ืนๆคงเดิมผูบริโภคจะซื้อเนื้อหมูลดลง เพราะสามารถหันไปซื้อ
เนื้อสัตวชนิดอ่ืนๆ มารับประทานแทนได    ถาราคาน้ํามันเบนซินสูงขึ้นเจาของรถยนตก็หันมาใชแกส
หรือน้ํามันโซลาแทนได   แตถาน้ํามันทุกชนิดและแกสขึ้นราคาดวยก็อาจกระทบตอปริมาณการซื้อ
รถยนตได    ทั้งนี้เพราะรถยนตตองใชรวมกับน้ํามันเชื้อเพลิง อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง ในราคา
สินคาชนิดหนึ่งจะกระทบกระเทือนตออุปสงคของสินคาชนิดอื่นๆ มากนอยเพียงใดยอมขึ้นอยูกับระดับ
ความสัมพันธระหวางสินคาชนิดนั้นๆ  ถาสินคานั้นๆ มีความสัมพันธกันมาก ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในสินคาชนิดหนึ่งตอปริมาณการซื้อสินคาอีกชนิดหนึ่งจะมาก เชน รถยนตกับน้ํามัน
เช้ือเพลิงเปนสินคาที่จําเปนตองใชรวมกันโดยตลอด ดังนั้นเมื่อราคารถยนตเปลี่ยนแปลงไปจึงมีผลตอ
ปริมาณการซื้อน้ํามันมาก แตถาสินคานั้นๆ มีความสัมพันธกันนอย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใน
สินคาชนิดหนึ่งตอปริมาณการซื้อสินคาอีกชนิดหนึ่งจะนอย เชนรถยนตกับฟลมกรองแสงเปนสินคาที่
ไมจําเปนตองใชรวมกันโดยตลอด  รถยนตบางคันอาจไมติดฟลมกรองแสงก็ได ดังนั้นเมื่อรถยนตมี
ราคาเปลี่ยนแปลงไป    ก็จะไมทําใหปริมาณการซื้อฟลมกรองแสงเปลี่ยนแปลงไปมากนัก 
         4. รสนิยมของผูบริโภค   รสนิยมเปนปจจัยที่สําคัญมากอยางหนึ่งตอการตัดสินใจซื้อ
สินคา สินคาบางอยางแมจะมีราคาถูกมาก แตถาไมเปนที่พอใจของผูบริโภค  เขาจะไมซ้ือสินคาชนิดนั้น 
รสนิยมของบุคคลโดยทั่วไปจะแตกตางกันไปตามอายุ อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี ระดับการศึกษา  
และบุคลิกสวนตัว โดยปกติรสนิยมในสินคาตางๆจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ตามยุค ตามสมัย   
รสนิยมในสินคาบางประเภทจะเปลี่ยนแปลงไดเร็ว เชน เครื่องแตงกายและเครื่องประดับ แตรสนิยมใน
สินคาบางประเภทจะเปลี่ยนแปลงชา เชน เครื่องตกแตงในบานรถยนต และอาคารบานเรือน เปนตน ถา
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สินคาใดกําลังอยูในสมัยนิยม อุปสงคของสินคาชนิดนั้นจะเพิ่มขึ้น แตถาสินคาชนิดใดลาสมัย อุปสงค
ของสินคาชนิดนั้นจะลดลง ดังนั้นในทางปฏิบัติจะพบวานักธุรกิจมักตองปรับปรุงสินคาของตนใหอยู
ในสมัยนิยมตลอดเวลาเพื่อไมใหอุปสงคลดลง 
         5. การคาดคะเนเหตุการณในอนาคต  การคาดคะเนเหตุการณในอนาคตเปนปจจัยอยาง
หนึ่งที่ทําใหอุปสงคของสินคาเปลี่ยนแปลงไป เชน ถาผูบริโภคคาดคะเนวาราคาน้ํามันพืชจะสูงขึ้นใน
สัปดาหหนา เขาจะรีบซื้อน้ํามันพืชเพิ่มขึ้นตั้งแตเดี๋ยวนี้ อุปสงคของสัปดาหนี้จึงเพิ่มขึ้นในทางตรงกัน
ขามถาผูบริโภคคาดคะเนวาราคาน้ํามันพืชจะลดลงในอนาคต  เขาก็จะชะลอการซื้อน้ํามันพืชไวกอน  
อุปสงคของน้ํามันพืชในสัปดาหนี้จึงลดลง 
         6. ขนาดและโครงสรางของประชากร การเปลี่ยนแปลงในขนาดและโครงสรางของ
ประชากรจะมีผลทําใหอุปสงคของสินคาเปลี่ยนแปลงไป โดยปกติถาจํานวนประชากรเพิ่มขึ้นอุปสงค
ของสินคาแทบทุกชนิดยอมเพิ่มขึ้น แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับลักษณะโครงสรางประชากรดวย ถาการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนประชากรทําใหโครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงไป ก็อาจมีผลทําใหอุปสงคของ
สินคาบางชนิดเพิ่มขึ้น บางชนิดลดลงก็ได เชน ถาประชากรสวนใหญเปนเด็กเพิ่ม แตสวนที่เปนคนชรา
ลดลง ก็จะทําใหอุปสงคของสินคาของเด็กเพิ่มขึ้นและอุปสงคของสินคาของคนชราลดลง เปนตน 

       7. ปจจัยอ่ืนๆ นอกจากปจจัยตางๆขางตนแลว การที่ผูบริโภคจะมีอุปสงคของสินคา
มากนอยเพียงใดยังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน อุปนิสัยในการใชจาย และการออมทรัพยของ
ผูบริโภค ลักษณะการจัดเก็บภาษีของรัฐ และอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด เปนตน ถาผูบริโภคมีนิสัย
มัธยัสถก็จะมีอุปสงคตอสินคานอย แตถามีนิสัยสุรุยสุรายก็จะมีอุปสงคตอสินคามาก หรือถารัฐบาลเรียก
เก็บภาษีในอัตราสูง ประชาชนก็จะมีรายไดที่จะใชจายซ้ือสินคานอยลง อุปสงคของสินคาก็จะลดลง    
นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยในทองตลาดก็มีอิทธิพลอยางมากตออุปสงค โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปสงคของ
สินคาที่ซ้ือขายเงินผอน ถาอัตราดอกเบี้ยต่ํานอกจากจะไมจูงใจใหประชาชนออมทรัพยแลว ยังสงเสริม
ใหผูบริโภคจายซ้ือสินคาเงินผอนมากขึ้นดวย  

 

                อุปสงคการทองเที่ยว 
อุปสงคการทองเที่ยว คือ ความตองการที่จะใชบริการทองเที่ยวหรือซ้ือสินคาทางการทองเที่ยว 

อุปสงคการทองเที่ยวสามารถวิเคราะหจากจํานวนนักทองเที่ยวของประเทศตางๆ การวิเคราะหโดยการ
กําหนดอุปสงคเพื่อใชวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณในการประมาณความสัมพันธระหวางอุปสงคและ
ปจจัยอ่ืนๆ ที่กําหนดอุปสงค ซ่ึงฟงกชันอุปสงคสามารถแสดงไดดังนี้ 

 D  = f(x1,x2,…,xn) 
เมื่อ  D  คือ จํานวนนักทองเที่ยว และ 

x1,x2,…,xn คือ ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) ซ่ึงเปนตัวกําหนดอุปสงค 
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ลักษณะของอุปสงคการทองเที่ยว 
การเปลี่ยนแปลงของอุปสงคการทองเที่ยววาจะมีมากหรือนอยลง ซ่ึงมีลักษณะดังตอไปนี้       

(ชูสิทธ ชูชาติ. 2546: 18-21) คือ 
1. ผันแปรและเปลี่ยนแปลง ตามชวงเวลา ฤดูกาล และสถานการณ ปริมาณของอุปสงค หรือ

ความตองการทองเที่ยวจะไมคงที่แนนอน แตจะผันแปรและเปลี่ยนแปลงไปตามชวงเวลา ฤดูกาล และ
สถานการณ  

โดยอุปสงคการทองเที่ยวจะสูงในชวงเวลาที่เปนวันหยุดที่ปราศจากภารกิจการงาน เชน 
วันหยุดสุดสัปดาห หรือวันหยุดพักผอนยิ่งมีชวงเวลายาวนานเทาไร อุปสงคการทองเที่ยวก็จะสูงมากขึ้น 
เพราะการทองเที่ยวจะเปนทางเลือกหนึ่งที่มนุษยนิยมใชเพื่อการพักผอนหรือหาความสนุกสนานรื่นรมย 
ในชวงเวลาที่วางจากภารกิจใดๆ แตถาเปนชวงเวลาของการทํางานหรือการประกอบภารกิจใดจะไม
กอใหเกิดอุปสงคการทองเที่ยว สวนฤดูกาลจะมีผลตอทรัพยากรทองเที่ยว โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยว
ธรรมชาติ และเอื้ออํานวยหรืออาจเปนอุปสรรคตอการเดินทางทองเที่ยว อุปสงคการทองเที่ยวจึงผันแปร
หรือเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และสถานการณตางๆ ที่มีผลตอความปลอดภัยของสุขภาพ ชีวิตและ
ทรัพยสินเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง ที่มีผลตออุปสงคหรือความตองการทองเที่ยว ถาในพื้นที่หรือแหลง
ทองเที่ยวใดมีสถานการณไมสงบ หรือไมมีความมั่นคงปลอดภัย จะทําใหอุปสงคการทองเท่ียวที่มีตอ
แหลงทองเที่ยวนั้นๆ เปลี่ยนแปลงหรือหมดไป ซ่ึงโดยทั่วไปแลวนักทองเที่ยวจะไมเดินทางไปยังแหลง
ที่มีแนวโนมวาอาจจะเกิดอันตราย ไมปลอดภัยทั้งจากสถานการณการเมืองการปกครอง อาชญากรรม 
หรือโรคติดตอรายแรง เปนตน 

2. รวมตัวหนาแนนอยูตามแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม แหลงทองเที่ยวใดที่มีความสําคัญ 
ความงดงามมหัศจรรย เปนที่รูจักและไดรับความนิยมอยางกวางขวาง จะดึงดูดใหเกิดอุปสงคการ
ทองเที่ยวโดยมีจุดหมายปลายทาง ณ แหลงทองเที่ยวนั้นๆ ทําใหอุปสงคการทองเที่ยวมักมารวมตัวกัน
เปนกระจุก หรือหนาแนน ตามแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม ในขณะเดียวกันแหลงทองเที่ยวใดที่ไม
คอยเปนที่นิยม จะมีนักทองเที่ยวเดินทางไปเยือนนอย ไมสามารถจูงใจใหเกิดอุปสงคการทองเที่ยวมา
รวมตัวกันหนาแนนได 

3. ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น อุปสงคการทองเที่ยวจะขยายตัวควบคูไปกับการพัฒนาการทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวอาจเริ่มตนเดินทางทองเที่ยวในระยะทางใกลๆ ใชเวลาเดินทางไปกลับเพียงวันเดียว ตอมา
จะเริ่มเดินทางทองเที่ยวเปนระยะทางไกลขึ้น มีการพักคางคืนและเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวหรือวันพัก
คางคืน เพิ่มจํานวนครั้งของการทองเที่ยว และเพิ่มคาใชจายในการทองเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งจํานวน
นักทองเที่ยวจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ยกเวนบางชวงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ํา จะทําใหอุปสงคการ
ทองเที่ยวลดลง ทั้งนี้ เพราะการขยายตัวของการทองเที่ยวจะเปนไปตามภาวะเศรษฐกิจ 
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ความสัมพันธของอุปสงคการทองเที่ยวกับอุปสงคของสินคาและบริการ 
อุปสงคการทองเที่ยวเกิดจากรายไดหรืองบประมาณและความพอใจที่จะทองเที่ยวบุคคล

สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการทองเที่ยวหรือใชในการซื้อสินคาและบริการอื่นๆ สามารถ
แสดงไดโดยเสนงบประมาณ ความชันของเสนงบประมาณแสดงถึงความสัมพันธของราคาสินคาและ
บริการ แสดงโดยเสน TG ในภาพประกอบ 2 เสน OT คอืจํานวนนักทองเที่ยว เสน OG คือจํานวนสินคา
และบริการ ความสัมพันธของระดับราคาทางการทองเที่ยวและราคาสินคาชนิดอ่ืน จะมีผลตอจํานวน
นักทองเที่ยว ผลของการเปลี่ยนแปลงระดับราคาจะทําใหความชันของเสนงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป 
การบริโภคทางการทองเที่ยวจะลดลง ถามีการบริโภคสินคาและบริการอื่นๆ มากขึ้น เชนเดียวกันการ
บริโภคทางการทองเที่ยวจะสูงขึ้น ถามีการบริโภคสินคาอื่นนอยลง ซ่ึงแสดงโดยเสนความพอใจเทากัน 
(II) บุคคลจะจัดสรรงบประมาณระหวางการใชเพื่อการทองเที่ยวและการเลือกซื้อสินคาชนิดอื่นๆ ณ จุด 
D เสนความพอใจเทากันสัมผัสกับเสนงบประมาณ ผลก็คือมีการทองเที่ยวเทากับ OT1 และมีการบริโภค
สินคาชนิดอื่นๆ เทากับ OG1 ณ จุด D บนเสน TG ไปทางซายบุคคลชอบที่จะทองเที่ยวมากกวา และ
ทางขวาของจุด D บุคคลชอบที่จะบริโภคสินคาชนิดอื่นมากกวา 

 
 

ภาพประกอบ 2 การบริโภคทางการทองเที่ยวและการบริโภคสินคาชนิดอื่น 
 

การเปล่ียนแปลงราคาที่มีผลตออุปสงคการทองเที่ยว 
การพิจารณาผลของการเปลี่ยนแปลงราคาที่มีผลตออุปสงคการทองเที่ยว ราคาสินคาและบริการ

กับอุปสงค จะมีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม นั่นคือ ถาราคาสินคาลดลงจะทําใหอุปสงค
เพิ่มขึ้น แตถาราคาสินคาเพิ่มขึ้นจะทําใหอุปสงคลดลง ผลของการลดลงของราคาสินคาทางการ
ทองเที่ยวแสดงไดในภาพประกอบ 3 
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ภาพประกอบ 3 ผลการลดราคาทางการทองเที่ยว 
 

บุคคลสามารถใชจายเพื่อการทองเที่ยวไดสูงสุดที่ OT’ และใชจายเพื่อซ้ือสินคาไดสูงสุดที่ OG 
เมื่อกําหนดใหงบประมาณคงที่ ภายหลังจากราคาลดลงแสดงโดยเสน T’G ในภาพ โดยจุดดุลยภาพจะ
เปล่ียนจากจุด D ไปสูจุด E เมื่อราคาทางการทองเที่ยวลดลงมีผลทําใหบุคคลมีอุปสงคที่จะทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น โดยมีการใชจายเพื่อทองเที่ยวจํานวน OT2 และใชจายเพื่อซ้ือสินคาอ่ืนจํานวน OG2 ในทาง
ตรงกันขาม OT1 และ OG1 เปนการใชจายกอนราคาทางการทองเที่ยวและราคาสินคาอ่ืนจะลดลง 
 

การเปล่ียนแปลงรายไดท่ีมีผลตอการทองเที่ยว 
บุคคลเลือกที่จะใชจายเพิ่มขึ้น เพื่อทองเที่ยวหรือเพื่อบริโภคสินคาชนิดอ่ืนๆ ถาบุคคลเลือกใช

จายเพื่อทองเที่ยวทั้งหมด ผลทางดานรายไดสามารถแสดงไดในภาพดานลาง จากจุด S ไปที่จุด E ที่ OT2 
ถาเลือกใชจายเพื่อบริโภคสินคา ที่ OG2 และถามีการใชจายเพิ่มขึ้นเพื่อบริโภคสินคาทั้งหมดจากจุด S 
ไปจุด F ที่ OT3 และ OG3 อุปสงคของบุคคลเพื่อทองเที่ยวและบริโภคสินคาชนิดอื่นๆ อยูระหวางจุด E 
และจุด F ผลรวมจากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธของราคาจะเปลี่ยนจากจุด D ไปสูจุด E จากจุด D 
ไปสูจุด F หรือจากจุด D ไปตามจุดตางๆ ระหวางจุด E และจุด F สาเหตุที่ทําใหอุปสงคทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
เนื่องจาก อุปสงคของสินคาชนิดอ่ืนๆลดลง หรืออาจจะขึ้นอยูกับความตองการของแตละบุคคล ผล
ทางดานรายได เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได จะทําใหรายไดที่แทจริงเพิ่มขึ้น สงผลใหบุคคลทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
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ภาพประกอบ 4 ผลของการลดลงของราคาและการเพิ่มขึน้ของรายไดทางการทองเที่ยว 
 

ปจจัยท่ีทําใหเกิดอุปสงคการทองเที่ยว 
ฉลองศรี พิมลสมพงศ (2548: 21) ระบุวาการทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตสังคมใน

ปจจุบัน ปจจัยที่ทําใหเกิดการทองเที่ยว ไดแก 
1. ปจจัยผลักดัน ไดแก ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี การสรางบานแปลงเมือง การมี

รายไดและระดับวิถีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น อาชีพและการมีเวลาวางเพิ่มมากขึ้น พัฒนาการทางดานการ
คมนาคมขนสง และการสื่อสาร ตลอดจนการแลกเปลี่ยนดานตางๆ ในยุคโลกาวิวัฒน 

2. ปจจัยดึงดูด ไดแกความพรอมของอุปทานการทองเที่ยว ทรัพยากรการทองเที่ยว ราคาการ
ทองเที่ยว กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ความปลอดภัยและสื่อมวลชน 

 

ปจจัยสําคัญท่ีทําใหอุปสงคการทองเที่ยวแตกตางกัน 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑการทองเที่ยวทั้งในดานปริมาณและคุณภาพมีหลาย

ประการ ตลอดจนมีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศ ปริมาณการขยายตัวของธุรกิจขนาดยอม
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑการทองเที่ยว จะเปนทั้งปจจัยที่ไม
สามารถควบคุมไดหรือควบคุมไดยาก ซ่ึงผูประกอบธุรกิจสามารถจะคาดการณไดวา จะเกิดอะไรขึ้นกับ
ตลาดการทองเที่ยวบาง และสามารถเตรียมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อแกไขสถานการณตางๆ ที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไป ปจจัยสําคัญมีดังนี้(ฉลองศรี พิมลสมพงศ.  2548: 21-26) 

1. ปจจัยทางเศรษฐกิจของทองถ่ินและประเทศมีผลกระทบตอการซื้อผลิตภัณฑการทองเที่ยว
มาก ประเทศที่มีเศรษฐกิจดียอมเอื้ออํานวยใหคนเดินทางมากขึ้น ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑการทองเที่ยว
กระทําไดในปริมาณสูงตามอํานาจการซื้อ (Purchasing power)  
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2. ปจจัยทางประชากรศาสตร ทั้งลักษณะของประชากรไดแก ขนาดและองคประกอบของ
ครอบครัว อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ ระดับรายได อาชีพ เชื้อชาติ ซ่ึงโดยรวมแลวจะมีผลตอ
รูปแบบของอุปสงคและปริมาณการซื้อผลิตภัณฑการทองเที่ยว ผูประกอบธุรกิจควรปรับปรุงรูปแบบ
ของผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับลักษณะตางๆ ของประชากร เชน กลุมที่มีอายุเกิน 55 ป หรือเกษียณอายุ
แลว กลุมนี้มีความพรอมทั้งดานการเงิน เวลา และสุขภาพที่แข็งแรง แตไมตองการเดินทางแบบ
สมบุกสมบัน การนําเที่ยวแบบพักผอนและรักษาสุขภาพจึงเปนรูปแบบผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับ
ลักษณะผูซ้ือในวัยนี้มาก  

3. ปจจัยทางภูมิศาสตร ซ่ึงลักษณะภูมิศาสตรของประเทศผูซ้ือมีผลกระทบทําใหอุปสงคของ
นักทองเที่ยวแตละชาติแตกตางกัน และเปนสิ่งที่กําหนดประเภทของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวที่ผู
ซ้ือตองการไป เชน นักทองเที่ยวที่มาจากประเทศที่แวดลอมดวยทะเลยอมมีความตองการไปเที่ยวใน
แหลงทองเที่ยวประเภทภูเขามากกวาทะเล ผูประกอบธุรกิจจัดนําเที่ยวและโรงแรมควรพิจารณาลักษณะ
ทางภูมิศาสตรของลูกคาดวยวาสวนใหญมาจากประเทศใด และจุดหมายปลายทางทองเที่ยวใดจะจูงใจ
ลูกคาไดมาก เพื่อพัฒนาสินคา และบริการและสงเสริมการตลาดใหตรงกับกลุมเปาหมาย 

4. ปจจัยทางวัฒนธรรมสังคม โดยลักษณะทางสังคม และวัฒนธรรม จะหลอหลอมความคิด 
รสนิยม และทัศนคติในการบริโภคผลิตภัณฑการทองเที่ยว เชน สังคมตะวันตกมีลักษณะเปดเผย ซ่ึงเปด
โอกาสใหผูหญิงเดินทางทองเที่ยวไดบอยและไกลมากกวาผูหญิงชาวเอเชียและตะวันออกกลาง ซ่ึงไม
นิยมเดินทางโดยลําพัง สรุปไดวาทัศนคติและวัฒนธรรมของทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งสามารถกําหนด
รสนิยม คานิยม ปริมาณ ระดับ และรูปแบบของการซื้อผลิตภัณฑการทองเที่ยวได 

5. ปจจัยทางการเมืองและกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมือง และระเบียบกฎเกณฑ
ตางๆ ของประเทศอาจทําใหการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑการทองเที่ยวเปล่ียนแปลง เนื่องจากมีความรูสึก
ปลอดภัยหรือไมปลอดภัยในการจะเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวนั้นๆ เชน เกิดภาวะสงคราม การปฏิวัติ
การปกครอง ถานักทองเที่ยวหวั่นเกรงเรื่องความปลอดภัย อุปสงคจะลดลง  

6. ปจจัยทางสื่อสารมวลชน โดยขอมูลขาวสารทุกชนิดจากสื่อมวลชนสามารถสรางความ
เชื่อถือ มั่นใจ หรือไมมั่นใจในการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว ชวยสรางความรูจัก คุนเคย การตอตาน 
หรืออยากรูอยากเห็นมากขึ้นและชวยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑการทองเที่ยว การสงเสริม และการ
โฆษณาธุรกิจการทองเที่ยว สถานที่ทองเที่ยวทางสื่อโทรทัศนทําใหนักทองเที่ยวเกิดอุปสงคที่
หลากหลายและชวยใหตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑการทองเที่ยวเร็วขึ้น 

7. ปจจัยทางการเปรียบเทียบราคา โดยการเปรียบเทียบราคาของผลิตภัณฑกับบริษัทที่เปนคูแขง 
หรือกับราคาปกอนหนานี้ ราคาจะแสดงคุณคาของผลิตภัณฑประกอบกับปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมทําใหอุปสงคแตกตางไปจากเดิม ราคาการทองเที่ยวของประเทศตนทางและปลายทางที่
จะไปก็มีผลกระทบตอการกําหนดอุปสงคดวยเชนกัน ถาแตกตางกันมากนักทองเที่ยวที่มีอํานาจการซื้อ
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สูงจึงจะสามารถไปได ในขณะที่นักทองเที่ยวที่มีอํานาจซื้อต่ําหาสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม และถาราคา
การทองเที่ยวจุดหมายปลายทางไมแพงมากนักก็จะดึงดูดใจใหนักทองเที่ยวเดินทางมาไดระยะเริ่มแรก 
เมื่อมีความนิยมชมชอบก็จะกลับมาเที่ยวอีก 

8. ปจจัยทางการเคลื่อนยายสวนบุคคล การเดินทางสวนตัวโดยเฉพาะทางรถยนตชวยใหการ
ทองเที่ยวภายในประเทศและเดินทางไปยังประเทศที่มีพรมแดนติดตอกันเจริญเติบโตมาก กอใหเกิด
ธุรกิจอํานวยความสะดวกตางๆใหแกนักทองเที่ยวในรูปแบบที่แตกตางกัน นอกจากนี้ การมีรถยนต
สวนตัวจะทําใหเกิดเสรีภาพในการเดินทาง 

9. ปจจัยทางเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคม สามารถอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยวเปนอยางมาก การมีเทคโนโลยีทันสมัยยอมแสดงถึงระดับมาตรฐานในการใหบริการและ
ชวยใหนักทองเที่ยวตัดสินใจไดรวดเร็วขึ้นวาจะเลือกใชการบริการของธุรกิจใดที่ไดรับความ
สะดวกสบายมากที่สุด 
             
            1.3 แนวคิดเก่ียวกับการสงออก 
 จากความแตกตางทางดานทรัพยากรที่ใชผลิตในแตละประเทศซึ่งมาจากความแตกตางใน
เร่ืองสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ และความแตกตางในเรื่องความชํานาญในการผลิต ทําใหประเทศ
ใดที่มีทรัพยากรชนิดใดมาก หรือมีความชํานาญมากก็จะผลิตสินคาที่ใชทรัพยากรชนิดนั้นๆไดมากดวย
ตนทุนที่ต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เพื่อใชบริโภคทั้งในประเทศ และเพื่อแลกเปลี่ยนกับ
ตางประเทศ 
 การสงออกเปนกลไกสําคัญที่ผลักดันใหเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัว เนื่องจาก
รายไดจากการสงออกสินคาและบริการ เปนตัวที่จะสรางความมั่นคงทางการเงินกลาวคือ การสงออก
สามารถนําเงินตราตางประเทศเขามาสูประเทศเปนจํานวนมาก เพราะการสงออกสวนใหญจะเปนการ
ใชสกุลเงินตางประเทศในการชําระคาสินคา และรายไดเหลานี้ก็เปนสวนหนึ่งที่ถูกนํามาใชพัฒนาและ
แกไขปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น และยังผลักดันใหเกิดการขยายตัวของการลงทุนและสรางความตองการ
แรงงาน ยกระดับรายไดของแรงงานดวยอีกสวนหนึ่ง 
 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสงออก 
 การที่ประเทศจะสงออกสินคาไดมากหรือนอยข้ึนอยูกับปจจัยตางๆมากหรือนอยอยางไรขึ้นอยู
กับปจจัยสําคัญหลายประการ ไดแก อัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติของประเทศผูซ้ือสินคา 
ปริมาณการผลิตในประเทศ ตนทุนการผลิต อัตราเงินเฟอ นโยบายการคาตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศ และนโยบายของประเทศ (รัตนา สายคณิต. 2544: 198) 
 1. อัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติของประเทศผูซ้ือสินคา ถาประเทศที่เปนผูซ้ือสินคามี
รายไดประชาชาติของประเทศสูงขึ้น ประชาชนยอมมีอํานาจซื้อสินคาสูงดวย ทําใหครัวเรือนสามารถ
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ซ้ือสินคาบริโภคไดมากขึ้น สงผลใหประเทศคูคาอาจจะสงสินคาขายไปยังประเทศนั้นไดมากขึ้นดวย 
การสงออกไปยังตางประเทศจึงผันแปรไปกับระดับรายไดประชาชาติของประเทศผูซ้ือสินคาในทิศทาง
เดียวกัน 
 2. ปริมาณการผลิตในประเทศ ถาประเทศผลิตสินคาไดเกินความตองการบริโภคในประเทศ ก็
ทําใหประเทศมีสินคาสวนเกินความตองการที่สามารถสงออกได แตถาประเทศผลิตสินคาไดไมเพียงพอ
กับความตองการบริโภคก็จะไมมีสินคาเหลือเพื่อการสงออก แตถึงแมวามีสินคาสวนเกินอยูมากก็มิได
หมายความวาจะสงออกไดมาก เพราะการสงออกยังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืน ๆ ดวย 
 3. ตนทุนการผลิต ประเทศที่ผลิตสินคาอยางมีประสิทธิภาพ ตนทุนต่ํากวาตนทุนการผลิตของ
ประเทศคูแขงขัน ก็จะสามารถขายสินคาออกไดในราคาที่ต่ํากวาคูแขงขัน ทําใหสามารถสงออกไดมาก 
แตถาตนทุนการผลิตสูง ทําใหราคาสงออกสูงก็ยอมสงออกไดนอย เพราะไมสามารถขายแขงขันกับ
สินคาของประเทศอื่นได 
 4. อัตราเงินเฟอ ประเทศที่ประสบปญหาเงินเฟอสูง ดัชนีราคาสูงขึ้นมากเพราะราคาสินคาและ
ราคาปจจัยการผลิตตาง ๆ สูงขึ้น สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ทําใหไมสามารถขายแขงขันกับสินคา
ของประเทศอื่น ๆ ไดจึงสงออกไดนอยลง 
 5. นโยบายการคาของตางประเทศ สงเสริมการคาเสรี หรือกีดกันการคา ถาตางประเทศที่นําเขา
มีนโยบายการคาเสรี เก็บภาษีขาเขาในอัตราต่ํา ไมกีดกันการคา โดยอาศัยมาตรการตาง ๆ เชน การ
กําหนดมาตรฐานสุขอนามัยคอนขางสูง ก็จะทําใหประเทศสามารถสงสินคาเขาไปขายในประเทศนั้นได
มาก แตถาตางประเทศที่เปนประเทศผูนําเขาใชนโยบายกีดกันสินคาเขา หรือกําหนดอัตราภาษีขาเขา
คอนขางสูง ก็จะทําใหประเทศสงออกสินคาไปยังประเทศนั้นไดนอยลง 
 6. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ราคาสินคาจะถูกหรือแพงในสายตาของผูซ้ือใน
ตางประเทศจะขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศดวย ดังนั้น ถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศกับเงินสกุลในประเทศไมเหมาะสมก็จะกระทบตอราคาสินคาสงออก เชน หากปจจุบัน
อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินหยวนเทากับ 1 หยวน = 5 บาท แตถาเงินบาทมีคาออนตัว
ลงเมื่อเทียบกับเงินตราตางประเทศ (เชน 1 หยวน = 6 บาท) ราคาสินคาจะต่ําในสายตาของชาวจีน จะทํา
ใหประเทศไทยสงออกไดมากขึ้น แตถาเงินสกุลของประเทศไทยมีคาแข็งขึ้นเมื่อเทียบกับเงินหยวน 
(เชน 1 หยวน = 4 บาท) ราคาสินคาจะแพงขึ้นในสายตาของชาวจีน จะทําใหประเทศไทยสงออกได
นอยลง ดังนั้นการสงออกสินคามากหรือนอยขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยนดวย 
 7. นโยบายของประเทศในการสงเสริมการสงออก เชน การใหสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อการ
สงออก การหาแหลงตลาดสินคาออกใหม ๆ การควบคุมดูแลคุณภาพสินคาออกใหตรงตามมาตรฐาน 
มาตรการตาง ๆ เหลานี้จะชวยสงเสริมการสงออกของประเทศ 
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 การสงออกนอกจากจะขึ้นอยูกับ อัตราการเติบโตของรายไดประชาชาติของประเทศผูซ้ือสินคา 
ปริมาณการผลิตในประเทศ ตนทุนการผลิต อัตราเงินเฟอ นโยบายการคาตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหวางประเทศ และนโยบายของประเทศ ยังขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ เชน ราคาและคุณภาพของ
สินคาเขาเมื่อเทียบกับราคาและคุณภาพของสินคาอยางเดียวกันที่ผลิตจากประเทศอื่นๆ การคาดการณ
ของผูบริโภค สินทรัพยของผูบริโภค คานิยมในการใชสินคานําเขา และจํานวนประชากร เปนตน (วัน
รักษ มิ่งมณีนาคิน. 2545: 94) 
 

1.4 ขอมูลและสถานการณท่ัวไปของประเทศจีน 
ขอมูลท่ัวไป 
สาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งอยูดานตะวันออกของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดตอกับประเทศตางๆ 

โดยรอบ 15 ประเทศ คือ เกาหลีเหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอรกิชสถาน ทาจิกิสถาน 
อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พมา ลาว และเวียดนาม ขณะที่ทิศตะวันออกและ
ทิศใตจดทะเลเหลือง ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนใต มีพื้นที่ประมาณ 9.6 ลานตารางกิโลเมตร มีเสน
พรมแดนทางบกยาวกวา 2 หมื่นกิโลเมตรภูมิประเทศของจีนทางตะวันตกสวนใหญเปนเทือกเขา 
ทะเลทราย และที่ราบสูง และคอยๆ ลาดลงทางทิศตะวันออก และมีกรุงปกกิ่งเปนเมืองหลวงของ
ประเทศ โดยมีหนวยเงินของประเทศเรียกวาหยวน( Yuan ) ประเทศจีนมีจํานวนประชากรมากที่สุดใน
โลก คือประมาณ 1,314 ลานคน โดยประชาชนจีนมีทั้งสิ้น 56 ชนเผา สวนใหญนับถือพระพุทธศาสนา 
โดยนับถือนิกายมหายานและวัชระญาณโดยนับถือปนไปกับลัทธิขงจื้อและเตา นอกนั้นนับถือนิกายเถร
วาท อิสลาม และคริสต (สถานทูตจีน. 2553: ออนไลน) 
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ภูมิอากาศของประเทศจีนมีลักษณะภูมิอากาศเปนแบบมรสุมภาคพื้นทวีปที่มีหลากหลาย
รูปแบบ ลมเหนือจะมีอิทธิพลสูงในฤดูหนาว ในขณะที่ลมใตจะมีบทบาทในฤดูรอน มีผลถึง 4 ฤดู ที่
แตกตางกันอยางเดนชัด มีฤดูฝนปนอยูกับฤดูรอนจากเดือน กันยายน ขามปไปไปถึง เมษายน มีลมหนาว
ที่แลงจากไซบีเรียและมองโกเลีย ความแรงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี้จะมีกําลังลดลงเมื่อลง
มาถึงดินแดนในภาคใต เปนฤดูที่หนาวแบบแหงที่มีความแตกตางของอุณหภูมิสูงมากมรสุมฤดูรอนจะ
เกิดขึ้นระหวาง เมษายน ถึง กันยายน ดวยลมอุนและความชื้นจากมหาสมุทรที่นําน้ําฝนจํานวนมหาศาล
มาให พรอมกับอุณหภูมิที่คอนขางสูงและมีความแตกตางกันคอนขางต่ํา ระหวางภาคเหนือกับภาคใต  

 

เศรษฐกิจการคา 
 รัฐบาลจีนเริ่มใชนโยบายเปดประเทศ พรอมกับการปฏิรูปทางเศรษฐกิจเมื่อป 2521 เพื่อพัฒนา
ประเทศใหมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ นโยบายหลักประการหนึ่งคือ เนนการใหตางชาติเขามา
เปนสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน รัฐบาลจีนจึงไดออกนโยบายและกําหนดสิทธิพิเศษตางๆ 
หลายรูปแบบเพื่อดึงดูดการไหลเขามาของเงินทุนจากตางประเทศ ที่สําคัญคือ การกําหนดพื้นที่
เศรษฐกิจสําหรับชาวตางชาติ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ(ศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจีน สถานเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงปกกิ่ง. 2554: ออนไลน) นักลงทุนตางชาติที่เขาไปลงทุนในเขตเหลานี้ไดรับสิทธิพิเศษตางๆ ทั้ง
ในรูปของการลดหยอนหรือยกเวนภาษี และสิทธิผลประโยชน อ่ืน ๆ เชน การไดรับการสงเสริมหรือ
บริการจากทางการจีน  กลาวไดวา ถือเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่มีความ
เจริญรุงเรืองดังในปจจุบัน 
 การวางแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเปนยุทธศาสตรระยะยาวของจีน โดยมีการวางระบบอยาง
เปนขั้นตอนและมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการเปดกวางดานการคา การลงทุน และความรวมมือ
ดานเศรษฐกิจกับตางประเทศ  นับตั้งแตจีนเปดประเทศ จีนไดดําเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เปดกวางมาก
ขึ้นตามลําดับ พรอมทั้งยังมุงเนนการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน เชน ระบบการขนสง ระบบโลจิสติกส 
ระบบการสื่อสาร เปนตน และยังทุมเทพัฒนาในภาคการเงิน ทําใหมีความคลองตัวพรอมใหบริการแก
ภาคการผลิต และอีกทั้งยังทุมเทพัฒนาดานเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางๆ ส่ิงเหลานี้ทําใหศักยภาพ
ของประชากรจีนเพิ่มสูงขึ้น และพรอมรับการขยายตัวของการลงทุน ทําใหประเทศจีนมีความ
เจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว  สงผลใหจํานวนผูประกอบการชาวตางชาติที่เขาไปดําเนิน
ธุรกิจกับจีนก็เพิ่มขึ้นอยางมาก  อยางไรก็ตาม ในขณะที่จีนไดพยายามดึงดูดการเขามาของตางชาติเพื่อ
ชวยในการพัฒนาประเทศ  จีนก็ไดพยายามสงเสริมการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการชาวจีนเองดวย
เพื่อพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษยของประเทศและลดการพึ่งพาชาวตางชาติในการพัฒนาประเทศ
ดังเห็นไดจากการที่ผูประกอบการชาวจีนไดรับสิทธิพิเศษบางประเภทดวยแลวในปจจุบัน และการเขา
เปนสมาชิกWTO เมื่อป 2544 (กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ. 
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2546: ออนไลน) ของจีน เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหจีนในปจจุบันเปนจีนที่มีการเปลี่ยนแปลง เปนพลัง
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก 

ในขณะที่ประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป ยังกังวลอยูกับการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศตนเอง สถานการณเศรษฐกิจของจีนกลับเปนตรงกันขาม ในป 2553 
GDP ของประเทศจีนเทากับ 39.7983 ลานลานหยวน ปรับตัวสูงขึ้นจากป 2552 ถึง 10.3%และมีเงินทุน
สํารองเงินตราระหวางประเทศสูงถึง 2.8473 ลานลานดอลลารสหรัฐ(ศูนยขอมูลธุรกิจไทยในจีน สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง. 2554: ออนไลน) ซ่ึงอัตราการขยายตัวดังกลาวจะขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 3 
ประการ ไดแก ความตองการบริโภคภายในประเทศ สภาวะเศรษฐกิจโลก และการควบคุมเศรษฐกิจมห
ภาค การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน(สํานักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ นครคุนหมิง. 2553: 
ออนไลน) 

ความสัมพันธระหวางไทยกับจีน 
การคา  
ประเทศไทยและประเทศจีนมีการติดตอทางเศรษฐกิจมาชานาน โดยเฉพาะความสัมพันธทาง

การคาและการลงทุนไดขยายตัวอยางรวดเร็วในชวง 2-3 ปที่ผานมา ทั้งนี้ไทยเปนฝายเสียเปรียบ
ดุลการคากับจีน ในขณะที่นักลงทุนจีนใหความสนใจเขามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด 
นอกจากนี้ ดานการทองเที่ยว ปรากฏวานักทองเที่ยวจีนนิยมเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเปนลําดับ สงผล
ใหเงินตราตางประเทศไหลเขาสูประเทศไทยเพิ่มขึ้น สินคาสงออกของไทยไปจีน ที่มีมูลคาสูง ไดแก 
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณ และสวนประกอบยางพารา เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง 
และขาว เปนตน สําหรับสินคา ที่นําเขาจากจีนเปนมูลคาสูง ไดแก เครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ  
เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและ สวนประกอบ  เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องใช ไฟฟาในบาน 
เหล็ก  เหล็กกลาและผลิตภัณฑ  และผาผืน  เปนตน  ไทยเปนฝายขาดดุลการคากับจีน  (สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปกกิ่ง. 2549: ออนไลน) 

ความรวมมือในดานตางๆ  
นับตั้งแตการสถาปนาความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการระหวางไทยกับจีนเปนตนมา 

ทั้งสองประเทศไดรวมทําสนธิสัญญาความรวมมือในดานเศรษฐกิจ การคา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การทองเที่ยว การบิน การขนสงทางทะเล กฎหมาย และกงสุล สนธิสัญญาและขอตกลงเหลานี้ได
เปดทางใหความสัมพันธระหวางประเทศของไทย-จีนใหกวางขวางยิ่งขึ้นในอนาคต ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการคาไทย-จีนพัฒนาอยางมั่นคงโดยตลอด มูลคาการคาทวิภาคีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และ
การลงทุนระหวางทั้งสองประเทศขยายตัวเปนลําดับ ความรวมมือของทั้งสองประเทศในดานการศึกษา 
วิทยาศาสตร วัฒนธรรม สาธารณสุข และกีฬาไดรับการพัฒนาใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น 
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ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2521 รัฐบาลของไทยและของจีนรวมลงนามในขอตกลงทางการคา อัน
เปนการสรางพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาการคาระดับทวิภาคี การคาระหวางไทยกับจีน ป 2528 รัฐบาล
ไทยและจีนไดรวมลงนามในขอตกลงการจัดตั้งคณะกรรมการรวมดานเศรษฐกิจระหวางไทยจีนและ
ขอตกลงการคุมครองการลงทุน ซ่ึงสงผลดีตอการขยายความรวมมือดานการลงทุนของทั้งสองประเทศ 
การลงทุนระหวางทั้งสองประเทศคอนขางคึกคัก มูลคาการลงทุนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง แมวาจีนเริ่มเขา
มาลงทุนในไทยคอนขางลาชา แตการลงทุนของจีนในไทยขยายตัวอยางรวดเร็ว บริษัทรวมทุนระหวาง
จีนไทยและบริษัทจีนในประเทศไทยมีจํานวน 230 แหง มูลคาการลงทุนของนักลงทุนฝายจีนคิดเปน
มูลคา 223 ลานดอลลารสหรัฐฯ ณ ส้ินป 2544 (กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ กรมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ. 2544. ออนไลน) นักลงทุนจีนหันมาสนใจขยายการลงทุนในตางประเทศมากขึ้น 
รวมถึงการเขามาลงทุนในประเทศไทย นับเปนนักลงทุนรายใหญอันดับ 6 ของไทย เนื่องจากเล็งเห็น
ประโยชนจากการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน ทําใหมีเม็ดเงินลงทุนจากจีนมาไทย ในป 2548 มีการ
ชะลอตัวของการลงทุนของนักลงทุนจีน ทั้งนี้เปนผลจากนักลงทุนจีนไดเขามาลงทุนในไทยอยางมาก
แลวในชวงกอนหนานั้น จึงชะลอการลงทุนลงในระยะตอมา  

 การที่เศรษฐกิจและธุรกิจการทองเที่ยวพัฒนามากขึ้น สงผลใหไทยและจีนเรงพัฒนาและขยาย
เสนทางการทองเที่ยวระหวางสองประเทศ ปจจุบันทั้งสองประเทศไดเปดเสนทางการบินเชื่อมระหวาง
เมืองปกกิ่ง เซ่ียงไฮ คุนหมิงของจีน กับ กรุงเทพฯ เชียงใหม และภูเก็ตของไทย เปนตน  

 การแลกเปลี่ยนและความรวมมือของทั้งสองประเทศในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา การทหารและกฎหมายไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไทยและจีนได
รวมลงนามในขอตกลงความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยจัดการประชุมคณะกรรมการ
รวมชุดแรกในประเทศไทยเมื่อป 2521 รัฐบาลของทั้งสองประเทศใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในดาน
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหวางสองประเทศ สงผลใหความรวมมือดังกลาวพัฒนาอยาง
รวดเร็วในชวงหลายปที่ผานมา  

การแลกเปลี่ยนในดานศิลปะ ศาสนา กีฬา และสังคมศาสตรของประชาชนทั้งสองประเทศ ก็
ไดรับการพัฒนาในทุกทิศทาง และขยายขอบขายกวางขึ้นเรื่อยๆ ทางดานกองทัพของทั้งสองประเทศ 
ยังคงมีการติดตอและแลกเปลี่ยนทางทหารในระยะยาว ผูนําทางการทหารของทั้งสองประเทศตางมา
เยี่ยมเยือนซึ่งกันและกันอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้โรงเรียนเตรียมทหารของทั้งสองประเทศ ยังไดมีการ
แลกเปลี่ยนนักเรียนเตรียมทหารอีกดวย ความรวมมือในดานกฎหมายของทั้งสองประเทศแนบแนนมาก
ขึ้น สงผลใหความรวมมือในการจับกุมอาชญากรรมขามประเทศ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และการ
ลอบคายาเสพยติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด. 2549: ออนไลน) 
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2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ     

2.1 งานวิจัยเก่ียวกับอุปสงคการทองเที่ยว 
 วิโชค อางมณี (2532: 135-137) ไดศึกษาเกี่ยวกับอุปสงคการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวระหวาง
ประเทศในประเทศไทย โดยพิจารณาศึกษาเฉพาะนักทองเที่ยวทั้งหมด 6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุน เยอรมันตะวันตก และฝรั่งเศส  

ผลการศึกษาพบวาสัดสวนเปรียบเทียบของราคาคาโดยสารเครื่องบินกับรายไดเฉลี่ยตอหัวของ

นักทองเที่ยว (
i

i

Y
P ) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับนักทองเที่ยวทั้ง 6 และสัดสวนเปรียบเทียบ

ของราคาโรงแรมเฉลี่ยตอหองกับรายไดเฉลี่ยตอหัวของประเทศนักทองเที่ยว (
i

i

Y
H ) มีความสัมพันธใน

ทิศทางตรงกันขามกับคาใชจายของนักทองเที่ยวทั้ง 6 ประเทศ เพราะคาใชจายเพื่อการทองเที่ยว ทั้งคา
โดยสารเครื่องบินและคาโรงแรมหองพักซึ่งเปนคาใชจายหลัก เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายไดเฉล่ียที่เหลือจากการใชจายในการดํารงชีวิต เปนไปในสัดสวนที่ไมเหมาะสมกัน จะทําใหการ
เดินทางทองเที่ยวลดลง 
 

 ธงชัย รูปติวิริยะ (2541: 109-110) ไดศึกษาเกี่ยวกับอุปสงคของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ทองเที่ยวภายในประเทศ ป 2530-2540 โดยทําการศึกษาจังหวัดที่เปนที่นิยมในการเดินทางไปทองเที่ยว
โดยแยกเปนภาคๆ คือ 
 ภาคเหนือ   ไดแก เชียงใหม เชียงราย พิษณุโลก 
 ภาคกลาง (ไมรวมกรุงเทพฯ) ไดแก กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไดแก ขอนแกน นครราชสีมา 
 ภาคตะวันออก   ไดแก ชลบุรี (พัทยา) 
 ภาคใต    ไดแก สงขลา (หาดใหญ) ภูเก็ต 
 กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบวารายไดที่แทจริงตอหัวของนักทองเที่ยวชาวไทย (YT) มีความสัมพันธกับ
จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศเปนไปในทิศทาง คาใชจายในการ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวไทย (ET) มีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ทองเที่ยวภายในประเทศเปนไปในทิศทางตรงกันขาม ดัชนีราคาสินคาผูบริโภคภายในประเทศ (CPI) มี
ความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศเปนไปในทิศทาง
ตรงกัน จํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศในปที่ผานมา (NTt-1) มี
ความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน จํานวนหองพัก (NR) มีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยว
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ภายในประเทศเปนไปในทิศทาง งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริม และสนับสนุนดานการ
ทองเที่ยว (Budget) มีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศ
เปนไปในทิศทางเดียวกัน  

 
2.2 งานวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอจํานวนนักทองเที่ยว 

 พิสัย เสวีกุล (2537: 74-75) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่กําหนดอุปสงคการเดินทางมายังประเทศ
ไทย ของนักทองเที่ยวตางประเทศ จาก 41 ประเทศ ที่เดินทางมาประเทศไทย โดยใชป 2533 เปนปหลัก
ในการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่กําหนดปริมาณอุปสงคการเดินทางมายังประเทศไทยของชาว
ตางประเทศ ไดแก รายไดตอหัวของนักทองเที่ยว ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกันกลาวคือ นักทองเที่ยว
ของแตละประเทศเดินทางมาทองเที่ยวมากหรือนอยขึ้นอยูกับรายไดตอปของแตละคน หากปใดมีรายได
มากจะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยวมาก ในทางตรงขามหากนักทองเที่ยวมีรายไดลดลงในปใดๆ 
จํานวนนักทองเที่ยวในปนั้นจะมีจํานวนลดลงดวยเชนกัน ปจจัยอีกตัวคือ ราคาตั๋วเครื่องบินจากประเทศ
ของนักทองเที่ยวมายังกรุงเทพฯเปนไปในทิศทางตรงกันขาม กลาวคือหากตั๋วเครื่องบินที่ใชเดินทางจาก
เมืองสําคัญมายังกรุงเทพฯ ของประเทศใด มีราคาแพงจะมีผลใหนักทองเที่ยวจากประเทศนั้นเดินทาง
ทองเที่ยวประเทศไทยเปนจํานวนนอย แตหากวาราคาตั๋วเครื่องบินในเสนทางดังกลาวนั้นมีราคาถูก จะมี
ผลใหจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศนั้นๆ เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนจํานวนมากขึ้น 
 รุงทิพย จินดาผล (2538: 44-45) ไดทํ าการศึกษา เกี่ ยวกับปจจั ยที่มี อิทธิพลตอจํ านวน
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศไทย โดยการศึกษานักทองเที่ยวชาวไทยที่ไป
ทองเที่ยวใน 5 จังหวัด คือ เชียงใหม ชลบุรี (พัทยา) ภูเก็ต สงขลา (หาดใหญ) และกรุงเทพมหานคร ใช
ขอมูลทุติยภูมิชวงป 2529-2537 วิเคราะหเชิงปริมาณ 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยผันแปรอิสระ ไดแก งบสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐมีความสัมพันธ
กับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม สงขลา(หาดใหญ) ในทิศทาง
เดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนจํานวนนักทองเที่ยวปที่ผานมา มีความสัมพันธกับจํานวน
นักทองเที่ยวชาวไทยที่ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต สงขลา(หาดใหญ) ในทิศทางตรงกันขามอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ คาใชจายเฉลี่ยตอหัวของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทย
ที่ทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และรายไดเฉลี่ยตอหัว
ของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่ทองเที่ยวในจังหวัดสงขลา(หาดใหญ) 
เชียงใหม ในทิศทางตรงกันขามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 ชมพร เอ่ียมศรีทอง (2536:66-67) ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดจํานวน
นักทองเที่ยวระหวางประเทศที่มาทองเที่ยวในประเทศไทย โดยแบงนักทองเที่ยวระหวางประเทศเปน 5 
กลุม คือ 
 กลุมที่ 1 นักทองเที่ยวจากทวีปอเมริกา ประกอบดวยนักทองเที่ยวจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา เม็กซิโก บราซิล อาเจนตินา 
 กลุมที่ 2 นักทองเที่ยวจากทวีปยุโรป ประกอบดวยนักทองเที่ยวจากประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม 
เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมัน อิตาลี นอรเว สเปน เนเธอรแลนด สวิสเซอรแลนด สหราช
อาณาจักร  
 กลุมที่ 3 นักทองเที่ยวจากโอซีเนีย ประกอบดวยนักทองเที่ยวจากประเทศออสเตรเลีย และ
นิวซีแลนด 
 กลุมที่ 4 นักทองเที่ยวจากอาเซียน ประกอบดวยนักทองเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร 
บรูไน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
 กลุมที่ 5 นักทองเที่ยวจากประเทศญี่ปุน 
 ผลการศึกษาพบวาราคาคาใชจายตอคนของนักทองเที่ยวระหวางประเทศ มีนัยสําคัญในการ
กําหนดจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศจากกลุมทวีปอเมริกา กลุมประเทศอาเซียน ประเทศญี่ปุน 
และกลุมประเทศโอซีเนีย เนื่องจากราคาสินคาและบริการซึ่งกอใหเกิดคาใชจายของนักทองเที่ยว นั้นมี
ความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขามอุปสงคการทองเที่ยว กลาวคือ ถาราคาสินคาลดลงจะทําใหอุป
สงคเพิ่มขึ้น แตถาราคาสินคาเพิ่มขึ้นจะทําใหการเดินทางทองเที่ยวลดลง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศ มีนัยสําคัญในการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศจากกลุมทวีปอเมริกา 
และทวีปยุโรป เพราะราคาสินคาจะแพงหรือถูกในสายตาของนักทองเที่ยวตางชาตินั้นขึ้นอยูกับอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศดวย รายไดตอหัวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ มีนัยสําคัญใน
การกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศจากกลุมประเทศโอซีเนีย กลุมประเทศในทวีปยุโรป
และประเทศญี่ปุน เพราะรายไดของครอบครัวที่สูงขึ้น ทําใหคนมีเงินเหลือเก็บอีกสวนหนึ่งมาใชจายใน
ส่ิงที่มิใชปจจัยส่ีไดมากขึ้น จํานวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในปที่ผานมา มีนัยสําคัญในการกําหนด
จํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศจากกลุมทวีปอเมริกา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยว
ในปจจุบันเกิดจากการบอกเลา หรือการเผยแพรจากนักทองเที่ยวที่เคยเดินทางมาเยือนและเกิดความ
ประทับใจ งบประมาณในการสงเสริมการทองเที่ยวจากรัฐบาล มีนัยสําคัญในการกําหนดจํานวน
นักทองเที่ยวระหวางประเทศจากกลุมประเทศโอซีเนีย และตัวแปรอิสระสุดทายคือความมั่นคงทางการ
เมืองของประเทศไทย มีนัยสําคัญในการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศจากกลุมทวีป
อเมริกา และประเทศญี่ปุน เพราะความรูสึกปลอดภัยหรือไมปลอดภัยในการจะเดินทางไปยังแหลง
ทองเที่ยวนั้นๆสงผลตออุปสงคการทองเที่ยว 
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 มงคล ฤทธ์ิพรณรงค (2548: 95-96) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจาก
ตางประเทศ ขอมูลที่ใชเปนขอมูลรายไตรมาสของนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด 12 ประเทศที่เขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยชวงป 2533-2546 ประกอบดวยประเทศมาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี สหรัฐอเมริกา และแคนาดา  
 ผลการศึกษาพบวา รายไดเฉลี่ยตอหัว หรือผลิตภัณฑประชาชาติเบื้องตนเฉลี่ยตอคนของ
ประเทศนักทองเที่ยวกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน คือเมื่อคนเรามีรายไดเพิ่มขึ้นก็สามารถใชจายไดมากขึ้น รายไดที่เหลือจากการอุปโภค
บริโภคที่จําเปนแลว สําหรับบางคนเลือกที่จะใชจายในการทองเที่ยวหรือเพื่อความบันเทิงของตนเอง 
จํานวนนักทองเที่ยวของประเทศนักทองเที่ยวแตละประเทศในชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยทั้งนี้เปนผล
มาจากการบอกตอหรือเลาถึงส่ิงตางๆที่ไดพบเจอในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวคนกอนตอมายัง
นักทองเที่ยวคนตอมาที่กําลังตัดสินใจในการเดินทางทองเที่ยว  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นมี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทย ซ่ึงการตัดสินใจของนักทองเที่ยวเกี่ยวกับปจจัยนี้จะเปลี่ยนแปลงตามคาเงินที่เพิ่มหรือลด
ของนักทองเที่ยว ดานดัชนีผูบริโภคเปนไปในทิศทางตรงกันขาม เปนเชนนี้เพราะการเพิ่มขึ้นของคา
ดัชนีผูบริโภคแตละคร้ังทําใหคาของเงินที่มีอยูถูกลดทอนลงไป ทําใหรูสึกเหมือนตนเองมีเงินนอยลง
ดวย ดังนั้นการตัดสินใจไปไหนหรือซ้ืออะไรของนักทองเที่ยวคงยากลําบากขึ้นตามไปดวย  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย โดย
ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 

1. ขอมูลและแหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 2. การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
      

ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดใชวิธีการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายปตั้งแตป 2541-

2552 ระยะเวลา 12 ป โดยขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 
ที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย รายไดเฉลี่ยตอคนของ
ประชากรประเทศจีนมีหนวยเปนหยวน, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยปรับหนวยเปนบาทตอ 1 หยวน, 
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย, งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดาน
การทองเที่ยวมีหนวยเปนบาท และสภาวการณภายในประเทศไทย โดยรวบรวมจากแหลงตางๆ ไดแก  

1. จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย เก็บรวบรวมจากสํานักพัฒนาการทองเที่ยว กรมการ
ทองเที่ยวสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (http://www.tourism.go.th) 

2. รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจนี ในการศึกษาในครั้งนี้ใชขอมูล GDP ตอจํานวนประชากร
จีนที่ไดรับการจางงาน ซ่ึงรวบรวมขอมูลจากธนาคารโลก โดยผานทางเว็บไซดของธนาคารโลก 
(http://www.worldbank.org) 

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยปรับหนวยเปนบาทตอ 1 หยวน ซ่ึงขอมูลนี้เปนอัตราแลกเปลี่ยน
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมจากรายงานเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคาร
แหงประเทศไทย (http://www.bot.or.th) 

4. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย โดยใชป 2550 เปนปฐาน เก็บรวบรวมจากรายงาน
เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย ของธนาคารแหงประเทศไทย (http://www.bot.or.th) 

5. งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว เก็บรวบรวมจาก
ขอมูลงบประมาณ สํานักงบประมาณ (http://www.bb.go.th) 
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6. สภาวการณภายในประเทศไทย เก็บรวบรวมขอมูลจากกองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย กรมการทองเที่ยวสังกัด กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ฉันทัช วรรณถนอม. 2552: 373-
378) 

 

 การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ตามลําดับ ดังนี้ 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
  1. ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย โดยมีการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยตางๆ เพื่อดูวามี
ปจจัยใดบางมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย และมีเอกสารหรือทฤษฎีใด
ที่มารองรับปจจัยที่เลือกมา 
  2. สรางตารางขอมูลใหครอบคลุมกับตัวแปรที่ตองการศึกษา 
 จากการดําเนินการตามขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัยแลว ผูวิจัยจึงไดเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยคร้ังนี้ โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
  2.1 เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกตารางขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 
  2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห โดยแบบจําลองที่ใชในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ปที่ t (QTRt) มีรูปแบบความสัมพันธ ดังนี้ 
  QTRt = f(PGNPt, EXCt, CPIt, BUDt, DUMMYt) 
โดยที่ 
  QTRt    =     จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยปที่ t (คน) 

PGNPt    =     รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีนปที่ t (หยวน) 
  EXCt      =     อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศปที่ t (บาทตอหยวน) 
  CPIt    =     ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยปที่ t 
  BUDt    =     งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว 

          ปที่ t (บาท) 
  DUMMYt =     0 ถาสภาวการณภายในประเทศไทยปกติ 

 =     1 ถาสภาวการณในประเทศไทยไมปกติ เชน สถานการณการเมืองใน         
           ประเทศ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ(Secondary data) ของปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีน
ที่มาประเทศไทย โดยข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. คนควารวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย โดยใชเวลายอนหลัง
เปนระยะเวลา 12 ป ตั้งแตป 2541-2552 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานราชการและเอกชน
ตางๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเว็บไซต
ตางๆที่เกี่ยวของ 

2. จัดเรียงขอมูลที่ไดเลือกมาแลวนําขอมูลที่ไดมาจัดตามตัวแปรที่ทําการศึกษา 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
เมื่อไดขอมูลมาแลวผูวิจัยจะนําขอมูลที่รวบรวมมาดําเนินการดังขั้นตอนตอไปนี้ 
1. นําขอมูลทุติยภูมิที่ไดมาตรวจอบความถูกตอง และความครบถวนของขอมูล และนําขอมูล

ดังกลาวมาจัดกระทําเสียใหม โดยนําขอมูลท่ียังเปนขอมูลดิบมาบันทึกในแบบบันทึก และจัดกระทําให
เปนขอมูลที่สามารถนําไปวิเคราะหขอมูลตอไปโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

2. นําขอมูลที่จัดกระทําแลวมาวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาคาทาง
สถิติแบบสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เมื่อไดผลของการ
ประมวลผลทําการตรวจสอบคา F-test, t-test, Adjusted R2 และคา Durbin-Watson วาคามีนัยสําคัญ
หรือไม การวิเคราะหเพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของงานวิจัย พรอมทั้งหาสมการความสัมพันธที่
เหมาะสมที่สุด และดูความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆที่เปนตัวแปรอิสระกับจํานวนนักทองเที่ยวจีน
ที่มาประเทศไทยซึ่งเปนตัวแปรตาม 

3. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ แบงออกเปนประเภทตางๆดังนี้ 
 3.1 การวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) จะใชใน
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย  ซ่ึงจะมีสมการเพื่อแสดง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระ ดังนี้ (วิรัชช พานิชวงศ. 2545: 111-112) 

แบบจําลองที่ใชในการวิเคราะหคร้ังนี้ไดกําหนดสมการดังนี้ 

QTRt =  β0 + β1 PGNPt +  β2 EXCt +  β3 CPIt +  β4 BUDt +  β5 DUMMYt  

โดยที่ 
QTRt    =     จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยปที่ t (คน) 
PGNPt    =     รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีนปที่ t (หยวน) 
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  EXCt      =     อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศปที่ t (บาทตอหยวน) 
  CPIt    =     ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยปที่ t 
  BUDt    =     งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว 

          ปที่ t (บาท) 
  DUMMYt =     0 ถาสภาวการณภายในประเทศไทยปกติ 

 =     1 ถาสภาวการณในประเทศไทยไมปกติ เชน สถานการณการเมืองใน        
           ประเทศ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ 

β0, β1, β2, β3, β4, β5 =     คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 
 

3.2 คาสัมประสิทธิ์การกําหนด (Coefficient of determination) ซ่ึงแทนดวยคา R2 จะเปนคาทาง
สถิติที่บอกใหรู ถึงสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรตามที่สามารถอธิบายไดจากความ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตนที่กําหนดไว ซ่ึงจะบอกใหรูวา สมการถดถอยที่คํานวณไดมีความเหมาะสม
กับขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดมากนอยเพียงใด และเพื่อใหเกิดความแมนยํายิ่งขึ้นจึงใช Adjusted-R2 
เพราะไดนําองศาแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) มาพิจารณาดวย ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มตัว
แปรอิสระเขาไปในสมการถดถอย แมวาตัวแปรอิสระตัวนั้นจะมิไดมีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงของตัว
แปรตามก็ตาม ก็อาจสงผลทําใหคา R2 สูงขึ้นได ดังนั้น จึงจําเปนตองพิจารณาคา Adjusted-R2 ดวยโดย
ใชสูตร (นราทิพย ชุติวงศ. 2540: 81-82) 

Adjusted-R2 =  
)1/(

)2/(1
−
−−

nSST
nSSE  

 
และ  SST  =  SSR + SSE 
หรือ   Σ ( iy  - y )2  =  Σ ( iŷ  - y )2 + Σ ei

2 
โดยที ่ 

Adjusted-R2 คือ คาสัมประสิทธิ์การกําหนดที่ปรับแลว 
n  คือ จํานวนขอมูล 

SST = Σ ( iy  - y )2 คือ  ผลรวมกําลังสองของสวนเบี่ยงเบนทั้งหมดของ y 
(Total sum of squares) 

SSR = Σ ( iŷ  - y )2  คือ  ผลรวมกําลังสองของสวนเบี่ยงเบนของคา y ในสวนที่ 
อธิบายไดดวยสมการถดถอย (Residual sum of squares) 

SSE = Σ ei
2  คือ  ผลรวมกําลังสองของคา y ในสวนที่อธิบายดวยสมการ 

ถดถอยไมได (Error sum of squares) 
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3.3 คาสถิติ F เปนคาที่ใชทดสอบความสัมพันธของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทุกตัวพรอมกัน 
วาตัวแปรอิสระในแบบจําลองมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม อยางนอย 1ตัวแปรหรือไม 
โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 307) 
 

                  F =  
1/

/
−− knSSE

kSSR  

โดยที ่
   F คือ คาสถิติ F 

k คือ จํานวนตัวแปรอิสระ 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน แบงเปน 
ยอมรับสมมติฐาน 

H0   :  βi = 0 หมายความวา ตัวแปรอิสระตัวนั้นไมนาจะมีความสัมพันธที่จะสามารถอธิบาย 
  ตัวแปรตามได 
ปฏิเสธสมมติฐาน H0 หรือยอมรับสมมติฐาน H1 

H1   :  βi ≠ 0 หมายความวา คาสัมประสิทธิ์ตัวแปรอิสระนั้นสามารถอธิบายตัวแปรตามได 
 

3.4 คาสถิติ t เปนคาที่ใชทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแตละ
ตัว เพื่อตรวจสอบวา ตัวแปรอิสระตัวใดบางที่สามารถใชอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามได 
โดยใชสูตร (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 308) 

   t = 
)( i

ii

bSE
b β−  

โดยที ่   

bi  คือ สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระตัวที่ i 
SE (bi)   คือ  คาคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การถดถอยของ 

ตัวแปรอิสระตัวที่ i 

βi  คือ คาสัมประสิทธิ์ของเสนถดถอย  

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน แบงเปน 
ยอมรับสมมติฐาน H0 

H0   :  βi = 0 หมายความวา ตัวแปรอิสระตัวนั้นไมนาจะมีความสัมพันธที่จะสามารถอธิบาย 
  ตัวแปรตามได 



 43 

ปฏิเสธสมมติฐาน H0 หรือยอมรับสมมติฐาน H1 
H1   :  βi ≠ 0 หมายความวา คาสัมประสิทธิ์ตัวแปรอิสระนั้นสามารถอธิบายตัวแปรตามได 

 

3.5 การตรวจสอบปญหาเรื่องความเกี่ยวพันในเชิงเวลา (Autocorrelation) กลาวคือ สําหรับ
ขอมูลอนุกรมเวลา เหตุการณที่เกิดขึ้นและสงผลตอขอมูลในชวงเวลาที่ t และยังสงผลถึงขอมูลใน
ชวงเวลาที่ t+1 หรือจะกลาวอีกอยางวา คาความคลาดเคลื่อนในชวงเวลา t และ t+1 มีความสัมพันธกัน 
จนเปนอิทธิพลตอตัวแปรตาม (นราทิพย ชุติวงศ. 2540: 92-93)  

การตรวจสอบปญหาเรื่องความเกี่ยวพันในเชิงเวลา โดยใชการทดสอบ Durbin – Watson เปน
การทดสอบความสัมพันธของ et และ et-1 โดยที่ t เปนชวงเวลาที่กําหนด (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 
340-341) 

D.W.  =  
∑

∑ −−
2

2
1 )(

t

tt

e
ee

 

โดยที่   
et  คือ  คาคลาดเคลื่อนของปที่ 

et-1  คือ  คาคลาดเคลื่อนของปที่ t-1 
 

     ถา D.W.มีคาใกล 2 (นั่นคือ มีคาในชวง1.5ถึง2.5) แสดงวาความสัมพันธของet และet-1 อิสระกัน 
ดังนั้นไมเกิดปญหาเรื่องความเกี่ยวพันในเชิงเวลา (Autocorrelation) 

     ถา D.W.นอยกวา 1.5 แสดงวาความสัมพันธของet และ et-1 อยูในทิศทางบวก และถา D.W. มีคาใกล

ศูนย แสดงวา et และ et-1 มีความสัมพันธกันมาก 
     ถา D.W.มากกวา 2.5 แสดงวาความสัมพันธของet และ et-1 อยูในทิศทางลบ และถา D.W. มีคาใกล 4 

แสดงวาet และ et-1 มีความสัมพันธกันมาก 
 

3.6 การพยากรณแนวโนม โดยใชแนวโนม (Trend Projection) จะตองมองลักษณะแนวโนม
ของขอมูลที่พยากรณโดยลากเสนใหใกลเคียงกับขอมูลในอดีตใหมากที่สุด ซ่ึงเสนตรงที่ลากเลยจาก
เวลาในอดีตจะสามารถใหคาพยากรณในอนาคตได ซ่ึงการที่จะสรุปไดวาเสนตรงใดใหคาพยากรณที่ดี
ที่สุดนั้น ก็อยูที่วาเสนตรงเสนใดใกลเคียงกับขอมูลในอดีตมากที่สุด มีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด โดย
ใชวิธีการทางคณิตศาสตร (นราทิพย ชุติวงศ. 2540: 100) การหาคาความชันของเสนตรง และจุดตันแกน 
Y ไดโดยใชสมการตอไปนี้ 
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จากคา a และ b นํามาเขียนสมการเสนตรงเพื่อหาคาพยากรณไดดังนี้ 

bXaY +=ˆ   
  

กําหนดให   
  a  =  จุดตัดแกน Y 

b  = ความชันของเสนตรง 
X = คาตัวแปรอิสระ คือ ป 
Y = คาตัวแปรตาม  
n = จํานวนป 
Ŷ = คาพยากรณ 



บทที่ 4 
การวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย โดย

ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆ และเพื่อใหเกิดความเขาใจในการแปลความหมาย
ของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

Adjusted R2 แทน คาสัมประสิทธิ์การกําหนดที่ปรับแลว 
D.W.  แทน คาสถิติของเดอรบินวัตสัน (Durbin-Watson Statistic) 
β  แทน คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 
Std. Error แทน คาความคลาดเคลื่อน 
F-test  แทน คาสัมประสิทธิ์ที่ใชในการทดสอบนัยสําคัญของตัวแปร 

ทุกตัวรวมกัน (คาสถิติ F) 
t-test  แทน คาสัมประสิทธิ์ที่ใชในการทดสอบนัยสําคัญของตัวแปร 

แตละตัว (คาสถิติ t) 
n  แทน จํานวนขอมูลที่ใชในการวิเคราะห 
α  แทน ระดับความเชื่อมั่น (α = 0.01) 
Sig.  แทน คานัยสําคัญจากการคํานวณ (Significance Value) 
*  แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99% 

 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลออก 3 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของตัวแปรที่ศึกษา ตั้งแตป 2541 - 2552 
สวนที่ 2 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยตั้งแตป 2541 - 2552 

รวมระยะเวลาที่ศึกษาทั้งส้ิน 12 ป 
สวนที่ 3 การพยากรณแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ชวงป 2553-2557 รวม

ระยะเวลาที่ศึกษาทั้งส้ิน 5 ป 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของตัวแปรที่ศึกษา ตั้งแตป 2541 - 2552 
 

1. จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 
ตาราง 3 จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยตั้งแตป 2541 – 2552 

หนวย : คน 

พ.ศ. จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย รอยละการเปลี่ยนแปลง (%) 

2541  604,472 - 

2542  813,596 34.60% 

2543  753,781 -7.35% 

2544  801,362 6.31% 

2545  797,976 -0.42% 

2546  606,635 -23.98% 

2547  533,124 -12.12% 

2548  776,792 45.71% 

2549  949,117 22.18% 

2550  907,117 -4.43% 

2551  826,660 -8.87% 

2552  777,508 -5.95% 
 

               ที่มา : สํานักพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (2553). 
 

 จากตาราง 3 แสดงใหเห็นวา ในระหวางป 2541-2552 จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 
มีการเปลี่ยนแปลงทุกป โดยในป 2546 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงสูงที่สุดถึง 23.98% และลดลงอยาง
ตอเนื่องจนถึงป 2547 และกลับมาเพิ่มขึ้นในป 2548 โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงที่สุดถึง 
45.71% และเพิ่มขึ้นอีกในป 2549 จนจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยอยูในระดับที่สูงที่สุด  
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2. รายไดเฉล่ียตอคนตอปของประเทศจีน  
 

ตาราง 4 รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน ตั้งแตป 2541 – 2552 
หนวย : หยวน/ป 

พ.ศ. รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน รอยละการเปลี่ยนแปลง (%) 

2541  27,988 - 

2542  29,498 5.39% 

2543  31,834 7.92% 
2544  34,840 9.44% 
2545  38,720 11.14% 
2546  44,165 14.06% 
2547  48,148 9.02% 
2548  52,670 9.39% 
2549  58,313 10.71% 
2550  65,404 12.16% 
2551  70,896 8.40% 

2552  72,891 2.81% 
        
             ที่มา : ธนาคารโลก (2553). 

 

จากตาราง 4 แสดงใหเห็นวา รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีน ตั้งแตป 2541 – 2552 พบวามี
อัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นทุกป โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงสุดในป 2546 ถึง 14.06% สาเหตุมาจากการ
เติบโตของเศรษฐกิจของประเทศจีนอยางตอเนื่อง จนถึงป 2552 รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีนสูงถึง 
72,891 หยวนตอป 
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3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
 

ตาราง 5 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินบาทตอสกุลเงินหยวน ตั้งแตป 2541 – 2552 
หนวย : บาท / 1 หยวน 

พ.ศ. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รอยละการเปลี่ยนแปลง (%) 

2541  5.0241 - 

2542  4.8000 -4.46% 

2543  4.5395 -5.43% 
2544  4.7485 4.60% 
2545  4.9010 3.21% 
2546  4.8577 -0.88% 
2547  5.0104 3.14% 
2548  5.1897 3.58% 
2549  5.2280 0.74% 
2550  4.7130 -9.85% 
2551  4.5492 -3.48% 

2552  4.9754 9.37% 
 

             ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (2553). 
  

จากตาราง 5 แสดงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินบาทตอสกุลเงินหยวน ตั้งแตป 
2541 – 2552 จะพบวาคาเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินบาทตอสกุลเงินหยวน
ประมาณ 4.8780 บาท ตอ 1 หยวน การเปลี่ยนแปลงในแตละปไมสูงมากนัก และการเปลี่ยนแปลงนั้น
ไมไดทําใหสินคาแพงขึ้นสําหรับนักทองเที่ยวจีน และการมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนนี้ เปนผลดี
กับนักทองเที่ยวจีนที่จะวางแผนเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย จากตารางพบวา ในป 2550 มีอัตรา
การเปลี่ยนแปลงลดลงต่ําสุด 9.85% และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในป 2552 เทากับ 9.37% 
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4. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย 
 

ตาราง 6 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย ตั้งแตป 2541 – 2552 
หนวย : รอยละ 

พ.ศ. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย รอยละการเปลี่ยนแปลง (%) 

2541  82.0 - 

2542  82.2 0.24% 

2543  83.5 1.58% 
2544  84.9 1.68% 
2545  85.4 0.59% 
2546  87.0 1.87% 
2547  89.4 2.76% 
2548  93.4 4.47% 
2549  97.8 4.71% 
2550  100.0 2.25% 
2551  105.4 5.40% 

2552  104.5 -0.85% 
 

             ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (2553). 
 

จากตาราง 6 แสดงใหเห็นวาในระหวางป 2541-2552 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย
มีทิศทางเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เนื่องจากในชวงนั้นอัตราเงินเฟอมีการเพิ่มขึ้น ทําใหอํานาจซื้อมีการ
เปลี่ยนแปลงลดลง หากจะซื้อสินคาในป 2551 ซ่ึงเปนสินคาชนิดเดียวกันกับป 2550 ซ่ึงสามารถซื้อดวย
เงินเทากับ 100 บาท จะตองจายเงินเพิ่มขึ้น 5.40 บาท แตในป 2552 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของ
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงลดลง ทําใหอัตราเงินเฟอลดลงดวย 
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5. งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว 
 

ตาราง 7 งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว ตั้งแตป 2541 – 2552 
หนวย : ลานบาท 

พ.ศ. 
งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุน

ดานการทองเที่ยว 
รอยละการเปลี่ยนแปลง (%) 

2541  2,546.3 - 

2542  1,835.8 -27.90% 

2543  2,106.9 14.77% 
2544  3,138.6 48.97% 
2545  5,292.6 68.63% 
2546  7,202.7 36.09% 
2547  11,174.5 55.14% 
2548  6,857.4 -38.63% 
2549  7,342.7 7.08% 
2550  6,439.4 -12.30% 
2551  6,789.9 5.44% 

2552  9,653.4 42.17% 
 

             ที่มา : สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี (2553). 
  

จากตาราง 7 แสดงใหเห็นวางบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการ
ทองเที่ยว ในระหวางป 2541-2552 มีการเปลี่ยนแปลงปรับไปตามความเหมาะสมกับสถานการณในแต
ละป ไมมีทิศทางในการเปลี่ยนแปลงที่แนนอน โดยในป 2547 รัฐบาลไดส่ังจายงบประมาณในการ
สงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว สูงที่สุดถึง 11,174.5 ลานบาท เพราะตั้งแตป 2546 มีการลดลง
ของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่มาประเทศไทย เนื่องจากมีการระบาดของโรคซารในเอเชีย และลดลง
อยางตอเนื่องในป 2547 เพราะมีการระบาดของโรคไขหวัดนกในเอเชีย, เกิดเหตุการณความไมสงบใน
ภาคใต และสึนามิชายฝงอันดามัน 
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6. สภาวการณภายในประเทศไทย 
 

ตาราง 8 สภาวการณภายในประเทศไทยตั้งแตป 2541 – 2552 
 

พ.ศ.                   สภาวการณภายในประเทศไทย 

2541                 ปกติ 

2542                 ปกติ 

2543                 ปกติ 
2544                 ปกติ 
2545                 ปกติ 
2546                 มีการระบาดของโรคซารในเอเชีย 
2547                มีการระบาดของโรคไขหวัดนกในเอเชยี, เกิดเหตุการณความไมสงบ 

               ในภาคใตปลนปน และสึนามิชายฝงอันดามัน 
2548       ความไมเชือ่มั่นในความปลอดภัยจากเหตุสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม 2547 
2549                 ปกติ 
2550                 ปกติ 
2551                  เหตคุวามไมสงบดานการเมือง มกีารปดลอมสนามบินสุวรรณภูม ิ
2552                 เหตคุวามไมสงบดานการเมอืง และเกิดการระบาดของโรคไขหวัดหม ู

               จากเม็กซิโกและลามไปทั่วโลก 
 

             ที่มา : กองวิจัยการตลาดการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2553). 
 

จากตาราง 8 แสดงใหเห็นวาสภาวการณภายในประเทศไทยในระหวางป 2541-2552 ที่ไม
สามารถทราบลวงหนา หรือไมสามารถควบคุมได แตมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว โดยมีทั้ง
ปจจัยทางสังคม การเมือง โรคระบาดและภัยธรรมชาติ 
 

สวนท่ี 2 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยตั้งแตป 2541 - 2552 
รวมระยะเวลาที่ศึกษาทั้งส้ิน 12 ป  

โดยทําการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เพื่อดู
ความสัมพันธของปจจัยตางๆ ที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย และเพื่อเปนการ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใชการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช
เทคนิคการเลือกตัวแปรอิสระแบบ Backward ซ่ึงเทคนิคนี้กําหนดใหเมื่อสรางสมการมีตัวแปรอิสระทุก
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ตัวอยูครบในระบบสมการ จากนั้นใหทําการดึงตัวแปรอิสระที่มีขนาดของอิทธิพลนอยที่สุด (ไมมี
นัยสําคัญ) ออกจากสมการทีละตัว จนกระทั่งเหลือตัวแปรในระบบสมการเฉพาะที่มีอิทธิพลตอตัวแปร
ตาม (กัลยา วานิชยบัญชา. 2550: 180) ซ่ึงผลจากการวิเคราะหแสดงดังตาราง 9 
 
ตาราง 9 การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ ของปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย  
  ตั้งแต ป 2541 – 2552 

 

ตัวแปรอิสระ β Std. Error T-test Sig. F-test Sig. 

Constant(β0) 535,009.445 74,161.267 7.214     .000 * 10.269 0.005 * 

PGNP(β1) 6.568 11.426 3.927     .003 *   

EXC(β2) 103,561.046 112,983.32 0.917     .390   

CPI(β3) -14,298.142 27589.245 -0.518     .623   

BUD(β4) -21.103 12.482 -1.691     .129   

DUMMY(β5) -210,191.290 52,309.438 -4.018     .003 *   

R 0.899  D.W.    1.870   

R2 0.808  N    12   

Adjusted R2 0.648      

 *  มีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 (α = 0.01) 
 

 ตาราง 9 ผลการวิเคราะห พบวา 
คาสัมประสิทธิ์การกําหนดที่ปรับคาแลว (Adjusted R2) มีคาเทากับ 0.648 แสดงวา ตัวแปร

อิสระในแบบจําลอง ไดแก รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีน (PGNPt) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ (EXCt) ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย (CPIt) งบประมาณของรัฐบาลในการ
สงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว (BUDt) และสภาวการณภายในประเทศไทย (DUMMYt) มี
ความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมของตัวแปรตามซึ่งก็คือจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 
(QTRt)ไดถึงรอยละ 64.8 สวนอีกรอยละ 35.2 เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรอื่น ที่ไมไดนํามา
วิเคราะหในแบบจําลอง 

เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ โดยพิจารณาจากคา Sig (F-
test) ซ่ึงมีคาเทากับ 0.005 หากคา Sig (F-test) มีคานอยกวาคา α ที่กําหนด ซึ่งไดกําหนดไวที่ 0.01 แลว 
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สรุปไดวายอมรับสมมติฐาน H0ในการทดสอบ หมายความวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย (QTRt) 

เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระแตละตัว โดยพิจารณาจาก
คา Sig (t-test) ของตัวแปรอิสระแตละตัว วาหากมีคานอยกวาคา α ที่กําหนด ซ่ึงไดกําหนดไวที่ 0.01 
แลว สรุปไดวายอมรับสมมติฐาน H0ในการทดสอบ หมายความวา ตัวแปรอิสระตัวนั้นมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ซ่ึงไดแก รายไดเฉลี่ย
ตอคนของประเทศจีน (PGNPt) มีคา Sig (t-test) เทากับ 0.003 และสภาวการณภายในประเทศไทย 
(DUMMYt) มีคา Sig (t-test) เทากับ 0.003 
 คา Durbin-Watson ซ่ึงเปนคาทางสถิตเพื่อตรวจสอบปญหาเรื่องความเกี่ยวพันในเชิงเวลา 
(Autocorrelation) ซ่ึงมีคาเทากับ 1.870 แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกัน และไมเปน
อิทธิพลตอตัวแปรตาม 

การทดสอบเกี่ยวกับคาคงที ่(β0) โดยพิจารณาจากคาSig (t-test) ซ่ึงมีคาเทากับ 0.000 หากคา Sig 
(t-test) มีคานอยกวาคา α ที่กําหนด ซ่ึงไดกําหนดไวที่ 0.01 แลว สรุปไดวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ
กับนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99  

การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ความถดถอย พบวารายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน (PGNPt) 
และสภาวการณภายในประเทศไทย (DUMMYt) มีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศ
ไทย (QTRt) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 โดยรายไดเฉลี่ยตอคนของ
ประเทศจีนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย กลาวคือ เมื่อ
กําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่แลว หากรายไดเฉลี่ยตอคนของจีนเพิ่มขึ้น 100 หยวนจะมีผลทําใหจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยเพิ่มขึ้น 656.8 คน  และสภาวการณภายในประเทศมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย กลาวคือ หากสภาวการณภายในประเทศ
ไทยไมปกติ ในขณะที่ปจจัยอ่ืนๆคงที่ จะสงผลใหนักทองเที่ยวจีนไมมีความมั่นใจในการที่จะเลือก
เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย จะมีผลทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยลดลง 
210,191.290 คน 
 จากการทดสอบคานัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์แตละตัวแปรอิสระ แสดงใหเห็นวาตัว
แปรอิสระทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกับตัวแปรตามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
99 โดยสามารถสรางสมการแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มา
ประเทศไทย ไดดังนี้ 

QTRt =  535,009.445 + 6.568PGNPt - 210,191.290DUMMYt  

โดยที่ 

QTRt =      จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยปที่ t (คน) 
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PGNPt =      รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน ปที่ t (หยวน) 

        DUMMYt  =      สภาวการณภายในประเทศไทย ปที่ t 
 

สวนท่ี 3 การพยากรณแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ชวงระหวาง 
พ.ศ.2553-2557  

จากสมการแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 
ที่ไดเลือกวามีความเหมาะสมที่สุด ในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศ
ไทย ผูวิจัยจึงไดพยากรณแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย โดยมองลักษณะแนวโนม
ของขอมูลในอดีตและพยากรณขอมูลในอนาคต โดยใชวิธีการทางคณิตศาสตร ดังนี้ 

หาคาความชันของเสนตรง และจุดตันแกน Y ไดโดยใชสมการตอไปนี้ 
 

                           
22

))((
XnX

YXnXY
b

−

−
=

∑
∑  

XbYa −=  
 

จากคา a และ b นํามาเขียนสมการเสนตรงเพื่อหาคาพยากรณไดดังนี้ 

bXaY +=ˆ  
 

กําหนดให    
a  =  จุดตัดแกน Y 
b  = ความชันของเสนตรง 
X = คาตัวแปรอิสระ คือ ป 
Y = รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีน 
n = จํานวนป 
Ŷ = คาพยากรณรายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน 

 

จากสมการเสนตรงขางตน นํามาพยากรณแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยได 
โดยนําปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ไดแก รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีน

(PGNPt) และสภาวการณภายในประเทศไทย (DUMMYt) มาทําการพยากรณแนวโนมจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ชวงระหวางป 2553-2557 
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ตาราง 10 แสดงการพยากรณแนวโนมของรายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน 
 

พ.ศ. ปที่ (X) รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีน(YPGNPt) X2 XYPGNPt 

2541  1  27,988 1 27,988  
2542  2  29,498 4 58,996 
2543  3  31,834 9 95,502 
2544  4  34,840 16 139,360 
2545  5  38,720 25 193,600 
2546  6  44,165 36 264,990 
2547  7  48,148 49 337,036 
2548  8  52,670 64 421,360 
2549  9  58,313 81 524,817 
2550  10  65,404 100 654,040 
2551  11  70,896 121 779,856 
2552  12  72,891 144 874,692 

ผลรวม 78  575,367  650  4,372,237  
            

             ที่มา : จากการคํานวณ 
 

    
12
78

=X  =  6.5 

12
367,575

=Y  = 47,947.25 
 

  จาก   
22

))((
XnX

YXnXY
b

−

−
=

∑
∑ = ( )( )

( )5.65.612650
25.947,47()5.612237,372,4

××−
×−  

     = 4,422.038 
XbYa PGNP −=   = 47,947.25 - (4,422.038)(6.5) 

         =  19,204 
จากคา a และ b ที่คํานวณได นํามาเขียนสมการเสนตรงเพื่อหาคาพยากรณแนวโนมของรายได

เฉล่ียตอคนของประเทศจีน ในชวงป 2553-2557 ไดจากสูตรสมการเสนตรง ดังนี้ 
   bXaYPGNP +=ˆ  

  XYPGNP 038.422,4204,19ˆ +=  
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พ.ศ. 2553 : 19,204+ 4,422.038 (13) =  76,690.50 หยวน 
พ.ศ. 2554 : 19,204+ 4,422.038 (14) =  81,112.54 หยวน 
พ.ศ. 2555 : 19,204+ 4,422.038 (15) =  85,534.58 หยวน 
พ.ศ. 2556 : 19,204+ 4,422.038 (16) =  89,956.62 หยวน 
พ.ศ. 2557 : 19,204+ 4,422.038 (17) =  94,378.65 หยวน 
 
ตาราง 11 ผลการพยากรณแนวโนมของรายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน และโอกาสการเกิด 
   สภาวการณภายในประเทศไทย ในชวงป 2553-2557 
 

พ.ศ. 
รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน(YPGNPt) 

(หยวน) 

สภาวการณภายในประเทศไทย 

ปกต ิ ไมปกต ิ

2553 76,690.50 0 1 

2554 81,112.54 0 1 

2555 85,534.58 0 1 

2556 89,956.62 0 1 

2557 94,378.65 0 1 
 

              ที่มา : จากการคํานวณ 
 

รายละเอียดของสมการแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มา

ประเทศไทย  ซ่ึงปจจัยนั้นไดแก  รายได เฉลี่ยตอคนของประเทศจีน(PGNPt) และสภาวการณ

ภายในประเทศไทย (DUMMYt) จากสมการดังกลาวสามารถนํามาพยากรณแนวโนมจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ในชวงป 2553-2557 รวมทั้งส้ิน 5 ป ปรากฎวาแนวโนมของรายได
เฉลี่ยตอคนของประเทศจีน มีลักษณะเพิ่มขึ้นตามเวลา หลังจากนั้นก็นําคาที่ไดไปแทนคาในสมการ
แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยในชวงป 2553-2557 
ไดดังนี้ 

QTRt =  535,009.445 + 6.568PGNPt - 210,191.290DUMMYt  

พ.ศ. 2553 
DUMMY = 0 : 535,009.445 + 6.568(76,690.50) - 210,191.290(0) = 1,038,712.6 คน 
DUMMY = 1 : 535,009.445 + 6.568(76,690.50) - 210,191.290(1) = 828,521.4 คน 
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พ.ศ. 2554   
DUMMY = 0 : 535,009.445 + 6.568(81,112.54) - 210,191.290(0) = 1,067,756.6 คน 
DUMMY = 1 : 535,009.445 + 6.568(81,112.54) - 210,191.290(1) = 857,565.3 คน 

พ.ศ. 2555   
DUMMY = 0 : 535,009.445 + 6.568(85,534.58) - 210,191.290(0) = 1,096,800.6 คน 
DUMMY = 1 : 535,009.445 + 6.568(85,534.58) - 210,191.290(1) = 886,609.3 คน 

พ.ศ. 2556   
DUMMY = 0 : 535,009.445 + 6.568(89,956.62) - 210,191.290(0) = 1,125,844.5 คน 
DUMMY = 1 : 535,009.445 + 6.568(89,956.62) - 210,191.290(1) = 915,653.2 คน 

พ.ศ. 2557   
DUMMY = 0 : 535,009.445 + 6.568(94,378.65) - 210,191.290(0) = 1,154,888.4 คน 
DUMMY = 1 : 535,009.445 + 6.568(94,378.65) - 210,191.290(1) = 944,697.1 คน 
 

ตาราง 12 ผลการพยากรณแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ในชวงป 2553-2557 
หนวย :คน 

พ.ศ. 
จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 

สภาวการณภายในประเทศไทยปกต ิ สภาวการณภายในประเทศไทยไมปกต ิ

2553 1,038,712.6 828,521.4 
2554 1,067,756.6 857,565.3 
2555 1,096,800.6 886,609.3 
2556 1,125,844.5 915,653.2 

2557 1,154,888.4 944,697.11 

 
       ที่มา : จากการคํานวณ 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย โดย

ตองการทราบถึงปจจัยใดบางที่มีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยวจีนที่จะเขามาทองเที่ยวในประเทศ
ไทย โดยสามารถนําผลการวิเคราะหที่ไดไปใชเพื่อชวยสนับสนุนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนใหมีการ
วางแผนอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาวการณตางๆที่มีผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวใน
ประเทศไทย ซ่ึงการศึกษาสามารถสรุปขั้นตอนและผลการศึกษาไดดังนี้ 

 

ความมุงหมายงานวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 
 2. เพื่อพยากรณจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ชวงป 2553-2557 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
จากผลการวิจัยคร้ังนี้จะมีประโยชนตางๆ ดังนี้ 
1. สามารถทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยของ

นักทองเที่ยวจีน  และนําไปเปนขอมูลใหแกภาครัฐและเอกชน ในการกําหนดนโยบาย หรือกลยุทธเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว เพื่อหาวิธีที่จะดึงดูดและกระตุนใหนักทองเที่ยวจีนตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางเขา
มาทองเที่ยวในประเทศไทย โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะตองมีความเขาใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับปจจัย
ตาง ๆ เพื่อทําใหการดําเนินงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ
ใหกับภาคเอกชน สงผลใหเปนการเพิ่มรายไดใหแกประเทศมากยิ่งขึ้น 

2. สามารถนําคาการพยากรณจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยไปใชเปนขอมูลใหแก
ผูประกอบการและภาครัฐบาลในการวิเคราะหและวางแผน ใหสอดคลองกับแนวโนม และโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่มีอยูในตลาด สามารถนําขอมูลไปใชในดานการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในธุรกิจการ
ทองเที่ยว และสําหรับการวางแผนการตลาดในการสงเสริมผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่มีอยู 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการศึกษา 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ประชากรประเทศจีนโดยไมรวมเขตบริหารพิเศษ

ฮองกง 
แหลงขอมูล 

 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวม
ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหนี้ซ่ึงเปนขอมูลทุติยภูมิ(Secondary Data) จากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลนั้นๆ เปนขอมูลอนุกรมเวลารายป ตั้งแตป 2541 – 2552 โดยรวบรวมจากแหลงตางๆ ไดแก 
รายงานสถิตินักทองเที่ยวรายปของสํานักพัฒนาการทองเที่ยว กรมการทองเที่ยวสังกัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา, รายงานเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคารแหงประเทศไทย, สํานักงบประมาณและ
ธนาคารโลก 
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
1.ตัวแปรอิสระ ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 5 ตัวแปร ดังนี ้

1.1 รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน 
1.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
1.3 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย 
1.4 งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนนุดานการทองเที่ยว 
1.5 สภาวการณภายในประเทศไทย 

2. ตัวแปรตาม ไดแก จํานวนนักทองเที่ยวจนีที่มาประเทศไทย 
 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยว
จีนที่มาประเทศไทย กลาวคือ เมื่อรายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปจจัยอ่ืนคงที่ ทํา
ใหมีจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และในทางกลับกันหากรายได
เฉล่ียตอคนของประเทศจีนลดต่ําลง จะทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยลดลงดวย 

2. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย กลาวคือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศบาทตอหยวนเพิ่ม
สูงขึ้น (คาเงินบาทออนคาลง) ในขณะที่ปจจัยอ่ืนๆคงที่ จะสงผลใหสินคาและบริการตางๆเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยวในประเทศไทยในสายตานักทองเที่ยวจีนมีราคาถูกลง ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทาง
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มาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น แตหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศบาทตอหยวนลดลง
(คาเงินบาทแข็งคาขึ้น) ก็จะสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยลดลง 

3. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย กลาวคือ เมื่อดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยลดลง ในขณะ
ที่ปจจัยอ่ืนๆคงที่ จะสงผลใหมีจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น แต
หากดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ก็จะสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทาง
มาทองเที่ยวในประเทศไทยลดลง 

4. งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยวมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย กลาวคือ เมื่องบประมาณของรัฐบาลในการ
สงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปจจัยอ่ืนคงที่ ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยวจีน
เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และในทางกลับกันหากงบประมาณของรัฐบาลในการ
สงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยวลดลง จะทําใหนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยลดลงดวย 

5. สภาวการณภายในประเทศไทยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวจีน
ที่มาประเทศไทย กลาวคือ เมื่อสภาวการณภายในประเทศไทยปกติ ในขณะที่ปจจัยอ่ืนๆคงที่ จะสงผล
ใหนักทองเที่ยวจีนมีความมั่นใจในการที่จะเลือกเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ทําให
จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยมากขึ้น และหากเกิดสภาวการณไมปกติขึ้น ก็จะสงผลให
นักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยลดลง 
 

ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดใชวิธีการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รายปตั้งแตป 2541-

2552 ระยะเวลา 12 ป โดยขอมูลที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 
ที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย รายไดเฉลี่ยตอคนของ
ประชากรประเทศจีนมีหนวยเปนหยวน, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยปรับหนวยเปนบาทตอ 1 หยวน, 
ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย, งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดาน
การทองเที่ยวมีหนวยเปนบาท และสภาวการณภายในประเทศไทย โดยรวบรวมจากแหลงตางๆ ไดแก  

1. จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย เก็บรวบรวมจากสํานักพัฒนาการทองเที่ยว กรมการ
ทองเที่ยวสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (http://www.tourism.go.th) 

2. รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจนี ในการศึกษาในครั้งนี้ใชขอมูล GDP ตอจํานวนประชากร
จีนที่ไดรับการจางงาน ซ่ึงรวบรวมขอมูลจากธนาคารโลก โดยผานทางเว็บไซดของธนาคารโลก 
(http://www.worldbank.org) 
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3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยปรับหนวยเปนบาทตอ 1 หยวน ซ่ึงขอมูลนี้เปนอัตราแลกเปลี่ยน
เฉลี่ยของธนาคารพาณิชยในกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมจากรายงานเศรษฐกิจรายเดือนของธนาคาร
แหงประเทศไทย (http://www.bot.or.th) 

4. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย โดยใชป 2550 เปนปฐาน เก็บรวบรวมจากรายงาน
เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย ของธนาคารแหงประเทศไทย (http://www.bot.or.th) 

5. งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว เก็บรวบรวมจาก
ขอมูลงบประมาณ สํานักงบประมาณ (http://www.bb.go.th) 

6. สภาวการณภายในประเทศไทย เก็บรวบรวมขอมูลจากกองวิจัยการตลาด การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย กรมการทองเที่ยวสังกัด กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ฉันทัช วรรณถนอม. 2552: 373-
378) 

 

การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ
ตามลําดับ ดังนี้ 

ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือในการวิจัย 
  1. ศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย โดยมีการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยตางๆ เพื่อดูวามี
ปจจัยใดบางมีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย และมีเอกสารหรือทฤษฎีใด
ที่มารองรับปจจัยที่เลือกมา 
  2. สรางตารางขอมูลใหครอบคลุมกับตัวแปรที่ตองการศึกษา 
 จากการดําเนินการตามขั้นตอนการสรางเครื่องมือในการวิจัยแลว ผูวิจัยจึงไดเครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยคร้ังนี้ โดยแบงเปน 2 สวน คือ 
  2.1 เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบบันทึกตารางขอมูลเกี่ยวกับปจจัยตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 
  2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห โดยแบบจําลองที่ใชในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ปที่ t (QTRt) มีรูปแบบความสัมพันธ ดังนี้ 
 

QTRt =  β0 + β1 PGNPt +  β2 EXCt +  β3 CPIt +  β4 BUDt +  β5 DUMMYt  
 

โดยที่ 
QTRt    =     จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยปที่ t (คน) 
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PGNPt    =     รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีนปที่ t (หยวน) 
  EXCt      =     อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศปที่ t (บาทตอหยวน) 
  CPIt    =     ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยปที่ t 
  BUDt    =     งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว 

          ปที่ t (บาท) 
  DUMMYt =     0 ถาสภาวการณภายในประเทศไทยปกติ 

 =     1 ถาสภาวการณในประเทศไทยไมปกติ เชน เหตุความไมสงบใน         
           ประเทศ โรคระบาด ภัยธรรมชาติ 

β0, β1, β2, β3, β4, β5 =     คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ใชขอมูลทุติยภูมิ(Secondary data) ของปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีน
ที่มาประเทศไทย โดยข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. คนควารวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย โดยใชเวลายอนหลัง
เปนระยะเวลา 12 ป ตั้งแตป 2541-2552 ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานราชการและเอกชน
ตางๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเว็บไซต
ตางๆที่เกี่ยวของ 

2. จัดเรียงขอมูลที่ไดเลือกมาแลวนําขอมูลที่ไดมาจัดตามตัวแปรที่ทําการศึกษา 
 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
เมื่อไดขอมูลมาแลวผูวิจัยจะนําขอมูลที่รวบรวมมาดําเนินการดังขั้นตอนตอไปนี้ 
1. นําขอมูลทุติยภูมิที่ไดมาตรวจอบความถูกตอง และความครบถวนของขอมูล และนําขอมูล

ดังกลาวมาจัดกระทําเสียใหม โดยนําขอมูลท่ียังเปนขอมูลดิบมาบันทึกในแบบบันทึก และจัดกระทําให
เปนขอมูลที่สามารถนําไปวิเคราะหขอมูลตอไปโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

2. นําขอมูลที่จัดกระทําแลวมาวิเคราะหผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาคาทาง
สถิติแบบสมการถดถอยเชิงเสนพหุคูณ (Multiple Linear Regression Analysis) เมื่อไดผลของการ
ประมวลผลทําการตรวจสอบคา F-test, t-test, Adjusted R2 และคา Durbin-Watson วาคามีนัยสําคัญ
หรือไม การวิเคราะหเพื่อใหเปนไปตามจุดมุงหมายของงานวิจัย พรอมทั้งหาสมการความสัมพันธที่
เหมาะสมที่สุด และดูความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆที่เปนตัวแปรอิสระกับจํานวนนักทองเที่ยวจีน
ที่มาประเทศไทยซึ่งเปนตัวแปรตาม 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของตัวแปรที่ศึกษา ตั้งแตป 2541 - 2552 
 1. ในระหวางป 2541-2552 จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงทุกป 
โดยในป 2546 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงสูงที่สุดถึง 23.98% และลดลงอยางตอเนื่องจนถึงป 2547 
และกลับมาเพิ่มขึ้นในป 2548 โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงที่สุดถึง 45.71% และเพิ่มขึ้นอีกใน
ป 2549 จนจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยอยูในระดับที่สูงที่สุด  

2. รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีน ตั้งแตป 2541 – 2552 พบวามีอัตราการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นทุกป โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงสุดในป 2546 ถึง 14.06% สาเหตุมาจากการเติบโตของเศรษฐกิจของ
ประเทศจีนอยางตอเนื่อง จนถึงป 2552 รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีนสูงถึง 72,891 หยวนตอป 

3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินบาทตอสกุลเงินหยวน ตั้งแตป 2541 – 2552 จะ
พบวาคาเฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินบาทตอสกุลเงินหยวนประมาณ 4.8780 บาท 
ตอ 1 หยวน การเปลี่ยนแปลงในแตละปไมสูงมากนัก และการเปลี่ยนแปลงนั้นไมไดทําใหสินคาแพงขึ้น
สําหรับนักทองเที่ยวจีน และการมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนนี้ เปนผลดีกับนักทองเที่ยวจีนที่จะ
วางแผนเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย จากตารางพบวา ในป 2550 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลง
ต่ําสุด 9.85% และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในป 2552 เทากับ 9.37% 

4. ในระหวางป 2541-2552 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยมีทิศทางเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง เนื่องจากในชวงนั้นอัตราเงินเฟอมีการเพิ่มขึ้น ทําใหอํานาจซื้อมีการเปลี่ยนแปลงลดลง หากจะ
ซ้ือสินคาในป 2551 ซ่ึงเปนสินคาชนิดเดียวกันกับป 2550 ซ่ึงสามารถซื้อดวยเงินเทากับ 100 บาท จะตอง
จายเงินเพิ่มขึ้น 5.40 บาท แตในป 2552 ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
ลดลง ทําใหอัตราเงินเฟอลดลงดวย 

5. งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว ในระหวางป 2541-
2552 มีการเปลี่ยนแปลงปรับไปตามความเหมาะสมกับสถานการณในแตละป ไมมีทิศทางในการ
เปลี่ยนแปลงที่แนนอน โดยในป 2547 รัฐบาลไดส่ังจายงบประมาณในการสงเสริมและสนับสนุนดาน
การทองเที่ยว สูงที่สุดถึง 11,174.5 ลานบาท เพราะตั้งแตป 2546 มีการลดลงของจํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติที่มาประเทศไทย เนื่องจากมีการระบาดของโรคซารในเอเชีย และลดลงอยางตอเนื่องในป 2547 
เพราะมีการระบาดของโรคไขหวัดนกในเอเชีย, เกิดเหตุการณความไมสงบในภาคใต และสึนามิชายฝง
อันดามัน 

6. สภาวการณภายในประเทศไทยในระหวางป 2541-2552 มีเหตุการณเกิดขึ้นหลายเหตุการณ 
คือ ป 2546 มีการระบาดของโรคซารในเอเชีย, ป 2547 มีการระบาดของโรคไขหวัดนกในเอเชีย, เกิด
เหตุการณความไมสงบในภาคใตปลนปน และสึนามิชายฝงอันดามัน, หลังจากนั้น 1 ป คือป 2548 ความ
หวั่นวิตกเรื่องสึนามิที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปลายปที่ผานมาก็ยังคงอยู และในป 2551 และ 2552 มีเหตุการณไม
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สงบดานการเมือง มีการปดลอมสนามบินสุวรรณภูมิ และมีการระบาดของโรคไขหวัดหมูดวย 
เหตุการณเหลานี้ลวนเปนเหตุการณที่ไมสามารถทราบลวงหนา หรือไมสามารถควบคุมได แตมีผลตอ
การตัดสินใจของนักทองเที่ยว สามารถเพิ่มหรือลดความเชื่อมั่นในดานความปลอดภัยและคุมคาในการ
เลือกเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยของนักทองเที่ยวจีน 
 
           สวนที่ 2 วิเคราะหปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจนีที่มาประเทศไทยตั้งแตป 2541 - 2552  

จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย (QTRt) ขึ้นอยูกับปจจัยรายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศ

จีน (PGNPt) และสภาวการณภายในประเทศไทย (DUMMYt) โดยพบวา ทั้ง 2 ปจจัยสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยได 64.80% สวนอีก 35.20% เกิดจากอิทธิพล
ของตัวแปรอื่นๆ ที่ไมไดนํามาพิจารณาในการศึกษาในครั้งนี้ และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระ โดยพิจารณาจากคา Sig (F-test) ซ่ึงมีคาเทากับ 0.005 ซ่ึงนอยกวาคา α ที่
กําหนด ซ่ึงไดกําหนดไวที่ 0.01 แสดงวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 99 ตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย (QTRt) และเมื่อคา Durbin-Watson ซ่ึงเปนคา
ทางสถิตเพื่อตรวจสอบปญหาเรื่องความเกี่ยวพันในเชิงเวลา (Autocorrelation) ซ่ึงมีคาเทากับ 1.870 
แสดงวาคาความคลาดเคลื่อนไมมีความสัมพันธกัน และไมเปนอิทธิพลตอตัวแปรตาม แสดงวาตัวแปร
อิสระทั้งสองคา สามารถนํามาใชอธิบายตัวแปรตามไดโดยไมมีอิทธิพลของความเกี่ยวพันในเชิงเวลาเขา
มาเกี่ยวของ 

เมื่อพิจารณาปจจัยอิสระแตละตัวที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ไดผลสรุป
ดังนี้ 

 รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีน (PGNPt) มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกับจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (EXCt) มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกับจํานวนนักทองเที่ยว
จีนที่มาประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย(CPIt) มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว (BUDt) มีความสัมพันธ
ในทิศทางตรงกันขามกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สภาวการณภายในประเทศไทย(DUMMYt) มีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มา
ประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 
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 จากการทดสอบคานัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์แตละตัวแปรอิสระ แสดงใหเห็นวาตัว
แปรอิสระทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกับตัวแปรตามที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 
99 โดยสามารถสรางสมการแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มา
ประเทศไทย ไดดังนี้ 
 

QTRt =  535,009.445 + 6.568PGNPt - 210,191.290DUMMYt  
 

โดยที่ 

QTRt =      จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยปที่ t (คน) 

PGNPt =      รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน ปที่ t (หยวน) 

        DUMMYt  =      สภาวการณภายในประเทศไทย ปที่ t 
 
การทดสอบเกี่ยวกับสัมประสิทธิ์ความถดถอย พบวารายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน (PGNPt) 

และสภาวการณภายในประเทศไทย (DUMMYt) มีความสัมพันธกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศ
ไทย (QTRt) ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 โดยรายไดเฉลี่ยตอคนของ
ประเทศจีนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย กลาวคือ เมื่อ
กําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่แลว หากรายไดเฉลี่ยตอคนของจีนเพิ่มขึ้น 100 หยวนจะมีผลทําใหจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยเพิ่มขึ้น 656.8 คน  และสภาวการณภายในประเทศมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย กลาวคือ หากสภาวการณภายในประเทศ
ไทยไมปกติ ในขณะที่ปจจัยอ่ืนๆคงที่ จะสงผลใหนักทองเที่ยวจีนไมมีความมั่นใจในการที่จะเลือก
เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย จะมีผลทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยลดลง 
210,191.290 คน 
 

สวนที่ 3 การพยากรณแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ชวงป 2553-2557  
จากสมการแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 

ที่ไดเลือกวามีความเหมาะสมที่สุด ในการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศ
ไทย ไดแก รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีน และสภาวการณภายในประเทศไทย ซ่ึงจากสมการ
ดังกลาวสามารถนํามาพยากรณแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ในชวงป 2553-2557 
รวมทั้งส้ิน 5 ป  
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ตาราง 13 ผลการพยากรณแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ในชวงป 2553-2557 

หนวย :คน 

พ.ศ. 
จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 

สภาวการณภายในประเทศไทยปกต ิ สภาวการณภายในประเทศไทยไมปกต ิ

2553 1,038,712.6 828,521.4 
2554 1,067,756.6 857,565.3 
2555 1,096,800.6 886,609.3 
2556 1,125,844.5 915,653.2 

2557 1,154,888.4 944,697.11 

 
       ที่มา : จากการคํานวณ 
 

จากการพยากรณแนวโนมจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ในชวงป 2553-2557 พบวา
แนวโนมของจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย มีลักษณะเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องตามเวลา ทั้ง
ภายในสภาวการณที่ปกติ และไมปกติ เพียงแตสําหรับสภาวการณที่ไมปกติ จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มา
ประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวาในสภาวการณที่ปกติ คาการพยากรณแนวโนมจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย สอดคลองกับการขยายตัวอยางตอเนื่องทางเศรษฐกิจของประเทศจีน 
ซ่ึงจะทําใหนักทองเที่ยวจีนมีกําลังซ้ือมากขึ้น 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
   จากผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย สามารถอภิปราย
ผลไดดังนี้ 

สมมติฐานขอท่ี 1 “รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
จํานวนนักทองเที่ยวจีนท่ีมาประเทศไทย กลาวคือ เม่ือรายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีนเพิ่มขึ้น 
ในขณะที่ปจจัยอ่ืนคงที่ ทําใหมีจํานวนนักทองเท่ียวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และ
ในทางกลับกันหากรายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีนลดต่ําลง จะทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนท่ีมา
ประเทศไทยลดลงดวย” 

ผลการศึกษาจากสมการแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มา
ประเทศไทย พบวา รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีนมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกับจํานวน
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นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว แสดง
วา เมื่อกําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่แลว หากรายไดเฉลี่ยตอคนของจีนเพิ่มขึ้น จะมีผลทําใหจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยเพิ่มขึ้นดวย ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของธงชัย รูปติวิริยะ (2541: 
109-110) ที่พบวารายไดที่แทจริงตอหัวของนักทองเที่ยวชาวไทย  มีความสัมพันธกับจํานวน
นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน และผลงานวิจัยของ
พิสัย เสวีกุล (2537: 74-75) ที่พบวาอุปสงคการเดินทางมายังประเทศไทยของชาวตางประเทศ ไดแก 
รายไดตอหัวของนักทองเที่ยว ซ่ึงเปนไปในทิศทางเดียวกัน และยังสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการ
สงออก (รัตนา สายคณิต. 2544: 199) กลาวคือ ระดับรายไดประชาชาติของประเทศผูซ้ือสินคา เปน
ปจจัยที่มีผลตอการสงออกในทิศทางเดียวกัน หากประเทศจีนมีรายไดประชาชาติเพิ่มขึ้น รายไดเฉลี่ยตอ
คนก็จะเพิ่มขึ้นดวย สงผลใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น และระดับรายได
ตอคนของประเทศจีนยังสอดคลองกับปจจัยผลักดัน (ฉลองศรี พิมลสมพงศ. 2548: 21) ที่ทําใหเกิดอุป
สงคการทองเที่ยวดวย 

 

สมมติฐานขอท่ี 2 “อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
จํานวนนักทองเที่ยวจีนท่ีมาประเทศไทย กลาวคือ เม่ืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศบาทตอ
หยวนเพิ่มสูงขึ้น (คาเงินบาทออนคาลง) ในขณะที่ปจจัยอ่ืนๆคงที่ จะสงผลใหสินคาและบริการตางๆ
เก่ียวกับการทองเที่ยวในประเทศไทยในสายตานักทองเที่ยวจีนมีราคาถูกลง ทําใหมีจํานวนนักทองเที่ยว
จีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น แตหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศบาทตอ
หยวนลดลง(คาเงินบาทแข็งคาขึ้น) ก็จะสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศ
ไทยลดลง” 

ผลการศึกษาจากสมการแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มา
ประเทศไทย พบวา อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกับ
จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนด
ไวในดานทิศทางของความสัมพันธ สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสงออก (รัตนา สายคณิต. 2544: 
199) ซ่ึงอีกหนึ่งปจจัยที่มีผลตอการสงออกก็คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกัน คือการชําระคาสินคาเปนเงินตราตางประเทศ ถาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กับเงินสกุลในประเทศไมเหมาะสมจนกระทบตอราคาสินคานําเขาแพงขึ้น ก็จะทําใหบริโภคสินคานั้น
ลดลง ดังเชนการทองเที่ยวประเทศไทยของนักทองเที่ยวจีนหากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บาทตอหยวนลดลง(คาเงินบาทแข็งคาขึ้น) ก็จะสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยลดลง และผลกระทบของการแพงขึ้นของราคาสินคาการทองเที่ยว ยังเปนปจจัยดึงดูด 
(ฉลองศรี พิมลสมพงศ. 2548: 21) ที่ทําใหเกิดอุปสงคการทองเที่ยว 
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สมมติฐานขอท่ี 3 “ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนท่ีมาประเทศไทย กลาวคือ เม่ือดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย
ลดลง ในขณะที่ปจจัยอ่ืนๆคงที่ จะสงผลใหมีจํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
มากขึ้น แตหากดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น ก็จะสงผลใหจํานวนนักทองเที่ยว
จีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยลดลง” 

ผลการศึกษาจากสมการแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มา
ประเทศไทย พบวา ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกัน
ขามกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่
กําหนดไวในดานทิศทางของความสัมพันธ ผลการศึกษาสอดคลองกับผลงานวิจัยของมงคล ฤทธิ์พร
ณรงค (2548: 95-96) ที่ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดัชนีผูบริโภคนั้นมีความสัมพันธเปนไปในทิศทาง
ตรงกันขามกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย ซ่ึงดัชนีราคา
ผูบริโภคบอกถึงปญหาเงินเฟอหรืออํานาจซื้อวามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร ซ่ึงประเทศใดก็ตามที่ประสบ
กับปญหาเงินเฟอในอัตราที่สูง แสดงวาระดับราคาสินคาโดยทั่วไปของประเทศนั้นสูงขึ้นอยางมาก หาก
ประเทศไทยมีเงินเฟอในอัตราที่ต่ํา ทําใหนักทองเที่ยวจีนตองการซื้อบริการทองเที่ยวในประเทศไทย
สูงขึ้น เพราะรูสึกวาไดกําไรและคุมคากวาการเลือกทองเที่ยวในประเทศอื่นๆที่มีดัชนีราคาผูบริโภค
ทั่วไปในอัตราที่สูง สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับการสงออก (รัตนา สายคณิต. 2544: 199) 

 

สมมติฐานขอท่ี 4 “งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียวมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนท่ีมาประเทศไทย กลาวคือ เม่ืองบประมาณ
ของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปจจัยอ่ืนคงที่ ทําใหมี
จํานวนนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น และในทางกลับกันหากงบประมาณ
ของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยวลดลง จะทําใหจํานวนนักทองเท่ียวจีนที่มา
ประเทศไทยลดลงดวย” 

ผลการศึกษาจากสมการแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มา
ประเทศไทย  พบวางบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว มี
ความสัมพันธเปนไปในทิศทางตรงกันขามกับจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว  นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังมีผลไม
สอดคลองกับผลงานวิจัยของรุงทิพย จินดาผล (2538: 44-45) ซ่ึงพบวางบสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่ทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม 
สงขลา(หาดใหญ) ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ
ธงชัย รูปติวิริยะ (2541: 109-110) ซ่ึงพบวางบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริม และสนับสนุนดาน



 69 

การทองเที่ยว มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางทองเที่ยว
ภายในประเทศเปนไปในทิศทางเดียวกัน อาจเปนเพราะงบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและ
สนับสนุนดานการทองเที่ยวนั้นมีผลโดยตรงตอจํานวนนักทองเที่ยวชาวไทยภายในประเทศมากกวา
นักทองเที่ยวจากตางประเทศ ซ่ึงสามารถอธิบายผลที่ไมสอดคลองนี้ไดจากการพิจารณาโครงการ
สําคัญๆ ที่เกิดขึ้นในการสงเสริมการทองเที่ยวของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดยพบวาโครงการที่
เกิดขึ้นนั้นเปนโครงการที่สนับสนุนและกระตุนใหคนไทยเที่ยวภายในประเทศ (ฉันทัช วรรณถนอม. 
2552: 309) ไดแก โครงการไทยเที่ยวไทย (ป 2544) โครงการไทยเที่ยวไทยไปไดทุกเดือน (ป 2545) 
โครงการ Unseen Thailand (ป 2546-2551) และโครงการเที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก         
(ป 2551-2552) นอกจากนี้หากพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (ป 2540-
2544) ฉบับที่ 9 (ป 2545-2549) และฉบับที่ 10 (ป 2550-2554) ซ่ึงระบุไวเกี่ยวกับแผนพัฒนา และ
สงเสริมภาคการทองเที่ยวนั้นจะพบวา หัวขอที่ระบุในแผนการพัฒนาในการสนับสนุนการทองเที่ยวที่
สัมพันธกับนักทองเที่ยวจีนโดยตรงนั้นไมมีการระบุไวชัดเจน และหัวขอท่ีระบุในแผนพัฒนาสวนใหญ
นั้น จะเปนลักษณะในการสงเสริมดานสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว พัฒนาบุคลากรดานการ
บริการ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทองเที่ยว มากกวาดานการพัฒนา และสงเสริมการตลาดสําหรับ
ตลาดนักทองเที่ยวตางประเทศโดยตรง รวมถึงการที่สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยระบุถึงปญหา
ของแผนพัฒนาการทองเที่ยวทั้ง 3 ฉบับนี้วาขาดความประสานงานรวมกันระหวางหนวยงาน ไมมีแผน
งบประมาณดานการทองเที่ยวที่ชัดเจน และไมมีการติดตามประเมินผล (ฉันทัช วรรณถนอม. 2552: 
354-358) ดังนั้นจึงสามารถสรุปสาเหตุของผลที่ไดจากสมการที่ไมสอดคลองตามสมมติฐานไดวา เกิด
จากการที่งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริม และสนับสนุนการทองเที่ยวนั้น ไมมีแผนงบประมาณ
ที่จะสนับสนุน และสงเสริมตลาดตางประเทศ ที่ระบุประเทศที่จะพัฒนา และสงเสริมอยางชัดเจน 
นอกจากนี้โครงการสําคัญ ๆ ที่ไดรับการสนับสนุนอยางชัดเจนนั้นยังเปนโครงการที่สําหรับสงเสริม 
และกระตุนใหคนไทยทองเที่ยวในประเทศไทยมากกวา การสงเสริมการตลาดของนักทองเที่ยว
ตางประเทศ  

 

สมมติฐานขอท่ี 5 “สภาวการณภายในประเทศไทยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ
จํานวนนักทองเท่ียวจีนท่ีมาประเทศไทย กลาวคือ เม่ือสภาวการณภายในประเทศไทยปกติ ในขณะที่
ปจจัยอ่ืนๆคงที่ จะสงผลใหนักทองเที่ยวจีนมีความมั่นใจในการที่จะเลือกเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศ
ไทยมากขึ้น ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนท่ีมาประเทศไทยมากขึ้น และหากเกิดสภาวการณไมปกติขึ้น ก็
จะสงผลใหนักทองเที่ยวจีนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยลดลง” 

ผลการศึกษาจากสมการแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มา
ประเทศไทย พบวาสภาวการณภายในประเทศไทยมีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกับจํานวน
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นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว แสดง
วา เมื่อกําหนดใหปจจัยอ่ืนคงที่แลว หากสภาวการณภายในประเทศไทยปกติ จะมีผลทําใหจํานวน
นักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยไมลดลง ซ่ึงสอดคลองกันผลงานวิจัยของชมพร เอี่ยมศรีทอง 
(2536:66-67) การศึกษาพบวาความมั่นคงทางการเมืองของประเทศไทย มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับจํานวนนักทองเที่ยวระหวางประเทศจากกลุมทวีปอเมริกา และประเทศญี่ปุน ความปลอดภัย
ในการเดินทางทองเที่ยวเปนปจจัยดึงดูดอุปสงคการทองเที่ยว ตามแนวคิดเรื่องอุปสงคการทองเที่ยว
(ฉลองศรี พิมลสมพงศ. 2548: 21)  เพราะการเกิดเหตุการณที่ไมปกติ ที่มีความเสี่ยงวาจะไมไดรับความ
ปลอดภัยจากการทองเที่ยว นักทองเที่ยวจีนและประเทศอื่นๆ รวมทั้งนักทองเที่ยวภายในประเทศ ก็ไม
ตองการเสี่ยงกับเหตุการณไมปกติเหลานั้น ทั้งภัยธรรมชาติ การระบาดของโรค และความไมสงบ
ทางดานการเมือง ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง 
 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ซ่ึงปจจัยท่ี
ศึกษาในครั้งนี้มีทั้งปจจัยที่ควบคุมได ก็คือ งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดาน
การทองเที่ยว ดัชนีราคาผูบริโภค และสภาวการณภายในประเทศที่ไมปกติทางดานการเมือง และโรค
ระบาด และปจจัยที่ควบคุมไมได ซ่ึงก็คือ รายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และสภาวการณภายในประเทศที่ไมปกติดานภัยธรรมชาติ ดังนั้นผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ
ดังนี้ 

1. สําหรับภาครัฐบาล ซ่ึงสามารถเขามาดูแลและควบคุมปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีน
ที่มาประเทศ ประเภทที่สามารถควบคุมไดทั้ง 3 ปจจัย ซ่ึงในการศึกษาในครั้งนี้พบวาปจจัยที่สามารถ
ควบคุมไดปจจัยแรกคือ งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยวนั้น 
กลับไมสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยใหเพิ่มมากขึ้น จากอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งจํานวนประชากรที่มากเปนอันดับหนึ่งของโลกของประเทศจีน 
ซ่ึงถือวาเปนโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะสามารถสรางรายไดจากการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวกลุมนี้ใหกับประเทศไทย ดังนั้นหากตองการที่จะเพิ่มจํานวนนักทองเที่ยวจีนใหเดินทางเขา
มาทองเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ทางภาครัฐควรสนับสนุนดานงบประมาณโดยตรงและควรจัดสรร
ใหเหมาะสม ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวของจีน เพื่อวางแผนกําหนดกลยุทธ ให
สอดคลองกับทิศทางของปจจัยรายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีนเนื่องจากเปนปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่ง
ที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย 

ปจจัยที่ทางภาครัฐสามารถควบคุมไดอีกปจจัยหนึ่งก็คือ ดัชนีราคาผูบริโภคที่บอกถึงอํานาจซื้อ
วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไร โดยภาครัฐควรเขามาดูแลเพื่อไมใหเกิดปญหาเงินเฟอที่สูงเกินไป เมื่อ
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เปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดียวกันซ่ึงมีปจจัยดานภูมิศาสตรที่ใกลเคียงกัน โดยปจจัยนี้จะทําให
อุปสงคการทองเที่ยวแตกตางกัน ตัวอยางเชน หากนักทองเที่ยวจีนตองการทองเที่ยวที่ชายหาดที่
สวยงาม แตพบวาดัชนีราคาของประเทศไทยสูงกวาประเทศอินโดนีเซียซ่ึงมีชายหาดที่สวยงามเชนกัน
และปจจัยอ่ืนคงที่แลว นักทองเที่ยวจีนจะตัดสินใจไปอินโดนีเซียทันที เพราะความคุมคาของเงินที่จาย
ไปเพื่อซ้ือสินคาบริการการทองเที่ยวมากกวาที่จะมาประเทศไทย 

สภาวการณภายในประเทศที่ไมปกติทางดานการเมือง และโรคระบาด รัฐบาลสามารถดูแลเพื่อ
ไมใหเกิดเหตุการณเหลานี้ได เพราะจากผลการศึกษาเห็นไดวาปจจัยนี้มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีน
อยางมาก หากนักทองเที่ยวจีนรูสึกวาไมไดรับความปลอดภัยจากการทองเที่ยว ก็จะไมตองการเสี่ยงกับ
เหตุการณไมปกติเหลานั้น จึงทําใหจํานวนนักทองเที่ยวจีนลดลงซึ่งสอดคลองกับปจจัยที่มีผลตออุปสงค
การทองเที่ยว ดังนั้นความมีเสถียรภาพทางดานการเมือง รวมทั้งการออกกฎหมายที่จะสามารถเขามา
ดูแลความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว และเตรียมความพรอมในการรับมือกับการเกิดโรคระบาด หรือ
การแพรระบาดของโรคจากประเทศอื่นๆเขามาในประเทศไทย ทั้งความพรอมดานเครื่องมือในการคัด
กรองผูที่ติดเชื้อ ยาและวัคซีนที่มีคุณภาพดานการรักษาและปองกันโรค และเทคโนโลยีดานอื่นๆเชน 
กลองวงจรปดตามถนน การเตือนภัยสึนามิ เปนตน ที่จะอํานวยความสะดวกและเพิ่มความเชื่อมั่นใหแก
นักทองเที่ยวจีนที่จะเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทย 

2. สําหรับภาคเอกชน จากการศึกษาครั้งนี้พบวารายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน และ
สภาวการณภายในประเทศไทยนั้นสงผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย ดังนั้นภาคเอกชน
ควรเตรียมการ ดานความพรอมของธุรกิจที่จะรองรับจํานวนนักทองเที่ยวจีนหากพบวาอัตราการเติบโต
ของรายไดเฉลี่ยตอคนของประเทศจีนมีทิศทางเพิ่มมากขึ้น ภาคเอกชนนั้นควรเตรียมความพรอมโดย
เพิ่มบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาจีนไดเอาไวเพื่อใหบริการกับนักทองเที่ยวจีน จัดเตรียมเว็บไซดหรือ
ส่ือดานอื่นๆเปนภาษาจีน เพื่อใหนักทองเที่ยวจีนสามารถเขาถึงขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจเดินทางมา
ทองเที่ยวในประเทศไทยไดมากขึ้น และสิ่งสําคัญที่สุดอีกสิ่งหนึ่งสําหรับภาคเอกชนคือ ควรตื่นตัว
พรอมปรับแผนใหทันตอเหตุการณที่ทางภาคเอกชนเองไมสามารถควบคุมไดทั้งสถานการณดาน
การเมือง ภัยธรรมชาติ และการระบาดของโรคภายในประเทศไทย เพราะเหตุการณเหลานี้จะสงผลตอ
ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวจีนอยางมากในการเลือกประเทศหรือสถานที่ในการทองเที่ยว 

3. ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนอาจนําสมการแสดงความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอจํานวน
นักทองเที่ยวจีนและคาพยากรณจากการศึกษาในครั้งนี้ไปใชเปนขอมูลในการวิเคราะหและวางแผน โดย
จะเปนขอมูลใหกับภาครัฐในการกําหนดนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชงบประมาณในการ
สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว และสําหรับภาคเอกชนขอมูลนี้จะชวยในการวางแผนใหสอดคลอง
กับแนวโนม และโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีอยูในตลาด ในการตัดสินใจลงทุนในธุรกิจการทองเที่ยวและ
ผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่มีอยู 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาถึงปจจัยอ่ืนๆ เพื่อใหการวิจัยมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เชน ราคาของการ
ทองเที่ยว เนื่องจากเปนปจจัยดึงดูดสําคัญของการเกิดอุปสงคการทองเที่ยว รวมทั้งเพิ่มการศึกษาขอมูล
เชิงคุณภาพดวย เพราะปจจัยทางวัฒนธรรมสังคม หรือปจจัยทางการเมืองและกฎหมายเอง ก็เปนปจจัย
สําคัญที่ทําใหอุปสงคการทองเที่ยวแตกตางกันไป 
 2. ควรทําการศึกษาขอมูลปฐมภูมิรวมกับการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ เพื่อใหไดงานวิจัยที่มีความ
สมบูรณมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหสามารถอธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย
ไดอยางครบถวน 
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จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทยตั้งแตป 2541 – 2552 
หนวย : คน 

พ.ศ. จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย รอยละการเปลี่ยนแปลง (%) 

2541  604,472 - 

2542  813,596 34.60% 

2543  753,781 -7.35% 

2544  801,362 6.31% 

2545  797,976 -0.42% 

2546  606,635 -23.98% 

2547  533,124 -12.12% 

2548  776,792 45.71% 

2549  949,117 22.18% 

2550  907,117 -4.43% 

2551  826,660 -8.87% 

2552  777,508 -5.95% 

 
              ที่มา : สํานักพัฒนาการทองเที่ยว กรมการทองเที่ยวสังกดักระทรวงการทองเที่ยวและกฬีา  
                 (2553). 
 
รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน ตั้งแตป 2541 – 2552 

หนวย : ดอลลารสหรัฐอเมริกา/ป 

พ.ศ. รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน รอยละการเปลี่ยนแปลง (%) 

2541  4,097 - 

2542  4,318 5.39% 

2543  4,660 7.92% 
2544  5,100 9.44% 
2545  5,668 11.14% 
2546  6,465 14.06% 
2547  7,048 9.02% 
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พ.ศ. รายไดเฉล่ียตอคนของประเทศจีน รอยละการเปลี่ยนแปลง (%) 

2548  7,710 9.39% 
2549  8,536 10.71% 
2550  9,574 12.16% 
2551  10,378 8.40% 

2552  10,670 2.81% 

  
             ที่มา : ธนาคารโลก (2553). 
 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศสกุลเงินบาทตอสกุลเงินหยวน ตั้งแตป 2541 – 2552 

หนวย : บาท / 1 หยวน 

พ.ศ. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา รอยละการเปลี่ยนแปลง (%) 

2541  5.0241 - 

2542  4.8000 -4.46% 

2543  4.5395 -5.43% 
2544  4.7485 4.60% 
2545  4.9010 3.21% 
2546  4.8577 -0.88% 
2547  5.0104 3.14% 
2548  5.1897 3.58% 
2549  5.2280 0.74% 
2550  4.7130 -9.85% 
2551  4.5492 -3.48% 

2552  4.9754 9.37% 

 
              ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (2553). 
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ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย ตั้งแตป 2541 – 2552 
หนวย : รอยละ 

พ.ศ. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศไทย รอยละการเปลี่ยนแปลง (%) 

2541  82.0 - 

2542  82.2 0.24% 

2543  83.5 1.58% 
2544  84.9 1.68% 
2545  85.4 0.59% 
2546  87.0 1.87% 
2547  89.4 2.76% 
2548  93.4 4.47% 
2549  97.8 4.71% 
2550  100.0 2.25% 
2551  105.4 5.40% 

2552  104.5 -0.85% 

 
              ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย (2553). 
 
งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเที่ยว ตั้งแตป 2541 – 2552 

หนวย : ลานบาท 

พ.ศ. 
งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและ

สนับสนุนดานการทองเที่ยว 
รอยละการเปลี่ยนแปลง (%) 

2541  2,546.3 - 

2542  1,835.8 -27.90% 

2543  2,106.9 14.77% 
2544  3,138.6 48.97% 
2545  5,292.6 68.63% 
2546  7,202.7 36.09% 
2547  11,174.5 55.14% 
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พ.ศ. 
งบประมาณของรัฐบาลในการสงเสริมและ

สนับสนุนดานการทองเที่ยว 
รอยละการเปลี่ยนแปลง (%) 

2548  6,857.4 -38.63% 
2549  7,342.7 7.08% 
2550  6,439.4 -12.30% 
2551  6,789.9 5.44% 

2552  9,653.4 42.17% 

 
             ที่มา : สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี (2553). 

  
สภาวการณภายในประเทศไทยตั้งแตป 2541 – 2552 

พ.ศ.                   สภาวการณภายในประเทศไทย 

2541                 ปกติ 

2542                 ปกติ 

2543                 ปกติ 
2544                 ปกติ 
2545                 ปกติ 
2546                 มีการระบาดของโรคซารในเอเชีย 
2547                มีการระบาดของโรคไขหวัดนกในเอเชยี, เกิดเหตุการณความไมสงบ 

               ในภาคใตปลนปน และสึนามิชายฝงอันดามัน 
2548       ความไมเชือ่มั่นในความปลอดภัยจากเหตุสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม 2547 
2549                 ปกติ 
2550                 ปกติ 
2551                  เหตคุวามไมสงบดานการเมือง มกีารปดลอมสนามบินสุวรรณภูม ิ
2552                 เหตคุวามไมสงบดานการเมอืง และเกิดการระบาดของโรคไขหวัดหม ู

               จากเม็กซิโกและลามไปทั่วโลก 

 
         ที่มา : กองวิจัยการตลาดการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2553). 
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