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i 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
  

อาเซียนเปนทั้งคูแขงและโอกาสทางการตลาดทองเที่ยวที่สําคัญของไทย โดยมีสัดสวนถึงเกือบ
รอยละ 30 ของจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติทั้งหมด การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองของแตละ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการกาวสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป พ.ศ. 2558 
เปนหน่ึงในปจจัยกระตุนใหคนอาเซียนออกมาทองเท่ียวมากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางทองเท่ียวภายใน
ภูมิภาค ดังน้ันตลาดอาเซียนจึงเปนหนึ่งในตลาดทองเท่ียวที่ไทยไมควรมองขาม  

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 2) วิเคราะหขนาดและรูปแบบการทองเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้ง
การคนหาตําแหนงทางการตลาดของการทองเท่ียวไทยเม่ือเทียบกับประเทศในอาเซียน และ 3) ศึกษา
พฤติกรรมการการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวอาเซียนที่แตกตางกันในแตละกลุม 

ความสามารถในการแขงขันดานทองเที่ยวของประเทศอาเซียนในเวทีโลก  

การศึกษาเริ่มจากการทบทวนการจัดลําดับขององคกรระดับโลก ซ่ึงขอมูลในดานดีมานดของ 
UNWTO พบวา ในป พ.ศ. 2556 เม่ือวัดจากรายรับประเทศไทยเปนที่ 7 ของโลก และที่ 1 ในอาเซียน  
แตในดานการบริหารจัดการซัพพลาย ซ่ึง World Economic Forum (WEF) เปนผูจัดลําดับประเทศไทย
กลับกลายเปนที่ 43 ของโลก เปนรองทั้งสิงคโปร และมาเลเซีย และจากขอมูลของ WEF ที่รายงานในป 
พ.ศ. 2556 ยังชี้ใหเห็นวาวา ในบรรดาปจจัยหลักที่เปนองคประกอบสําคัญของการทองเที่ยวที่ยั่งยืน ไทย
มีคะแนนและลําดับที่คอนขางต่ํา เชน ในดานนโยบายอยูในลําดับ 4 ของอาเซียน ดานความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอมเปนลําดับ 6 และอยูในลําดับต่ําสุดในดานคุณภาพการศึกษา สําหรับตัวชี้วัดในดานสุขอนามัย
ประเทศไทยอยูในลําดับ 5 และในดานความปลอดภัยอยูในลําดับ 7 จาก 8 ประเทศที่มีขอมูล     

ตัวชี้วัดที่ไทยมีลําดับต่ําลวนเปนตัวชี้วัดจากการบริหารจัดการของภาครัฐ จึงสรุปไดวา ระบบ
ราชการที่รองรับการจัดการทองเที่ยวยังดอยประสิทธิภาพ ดังน้ัน แมวาในแงรายรับจากการทองเที่ยวและ
จํานวนผูมาเยือนประเทศไทยจะโดดเดนที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนในเวทีโลก แตก็คอนขางตกต่ําใน
ดานการจัดการซัพพลาย   



รายงานฉบับสมบูรณ  
 
 

ii 

ความสําคัญของตลาดอาเซียน   

การมองภาพตลาดอาเซียนโดยรวม พบวา ตลาดอาเซียนเปนตลาดที่มีจํานวนนักทองเท่ียวมา
เยือนไทยมากกวาตลาดยุโรปและเอเชียตะวันออก มีความเปนฤดูกาลนอยและมีเสถียรภาพมากกวาตลาด
เอเชียตะวันออก ถึงจะมีรายจายตอหัวต่ํากวาเอเชียตะวันออกและยุโรปก็จริง แตมีอัตราการเจริญเติบโต
ของรายรับสูงกวายุโรปและเอเชียตะวันออก 

การศึกษานี้พยากรณวา ในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะมีนักทองเที่ยวจากกลุมประเทศอาเซียน
มาเยือนประมาณ 14.46-15.26 ลานคน เพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 18 ตอป ซ่ึงต่ํากวา 9.5 ลานคนที่ PATA 
พยากรณไว 

การวิเคราะหอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาว 

ตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนสวนใหญตอบสนองตอราคาการทองเที่ยวไทยมาก (RPT > -1)  
ยกเวน ฟลิปปนสที่คาความยืดหยุนมีคานอยกวา -1 ขณะที่กัมพูชาเปนตลาดที่ไมออนไหวตอราคาการ
ทองเท่ียวไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 ทั้งน้ีเปนที่นาสังเกตวา ประเทศที่มีชายแดนติดกับ 
ประเทศไทยอยาง สปป. ลาว มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร มีคาความยืดหยุนตอราคาการทองเที่ยวไทย 
สูงกวาประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนอยางเห็นไดชัด ประเทศเหลาน้ีมักเดินทางเขามาทองเท่ียวไทยในชวง
วันหยุดสุดสัปดาห เพ่ือมาจับจายซื้อของ (shopping) พักผอน และเที่ยวบันเทิงราตรี  

แมวาเศรษฐกิจของอาเซียนจะกระตุนใหคนอาเซียนมาทองเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น แตจากการ
วิเคราะหแนวโนมการขยายตัวของตลาดนักทองเท่ียวอาเซียนในแตละตลาด พบขอสังเกตที่นาสนใจวา 
ตลาดอาเซียนคอนขางออนไหวตอวิกฤตการเมืองภายในประเทศไทยและการจัดเทศกาลและอีเวนทขนาด
ใหญสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวอาเซียนไดดี   

แบบแผน รสนิยม และความชอบของนักทองเที่ยวอาเซียน  

การศึกษาในระดับจุลภาคหรือระดับนักทองเท่ียว เปนการศึกษาที่มุงการวิเคราะหพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนแยกตามรายประเทศ (สัญชาติ) และตามกลุม
ความชอบของนักทองเที่ยวโดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะหทางเศรษฐมิติสําหรับศึกษาและเขาใจ
นักทองเที่ยวกลุมทั่วไป ทั้งนี้ยังไดศึกษาถึงพฤติกรรมของนักทองเท่ียวที่เดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค
ทางดานธุรกิจ โดยมีจํานวนตัวอยางของแตละกลุมเทากับ 3,095 ราย และ 420 ราย ตามลําดับ 

นักทองเที่ยวอาเซียนทั่วไปมีความถี่ในการเดินทางไปตางประเทศและในประเทศใกลเคียงกัน 
โดยการเดินทางไปตางประเทศสวนใหญเปนการเดินทางมายังอาเซียน คาเฉลี่ยของการเดินทางมายัง
อาเซียนประมาณ 3 คร้ังตอป การเดินทางมายังประเทศไทยโดยใชสายการบินตนทุนต่ํามีบทบาทมากขึ้น 
นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางเห็นวาหากไมเดินทางมาประเทศไทย จะเลือกไปประเทศที่มีการพัฒนาคอนขางสูง
ในอาเซียน เชน สิงคโปร และมาเลเซีย รวมถึงฮองกง 

นักทองเท่ียวอาเซียนที่เดินทางมายังประเทศไทยมีจํานวนวันพักเฉลี่ยประมาณ 3-4 วัน สวนใหญ
เดินทางมายังประเทศไทยเพียงประเทศเดียว วัตถุประสงคหลักของการเดินทางมายังประเทศไทยในครั้งน้ี 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   

 

 iii 

นักทองเที่ยวอาเซียนเดินทางมาเพ่ือพักผอนหยอนใจเปนหลัก นักทองเท่ียวนิยมเดินทางไปกรุงเทพมหานคร 
ชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) และกระบี่ กิจกรรมหลักที่ชื่นชอบ 3 อันดับแรก คือ การซ้ือสินคา 
การชมทิวทัศน/ ชมเมือง และกิจกรรมเกี่ยวกับแสงแดด/ ทะเล/ ชายหาด นักทองเท่ียวชอบเดินทางมายัง
ประเทศไทยเพราะความเปนแหลงชอปปงมากที่สุด รองลงมาคือ ความเปนมิตรของคนไทย การทําสปา/
นวด และความปลอดภัยโดยรวม  

นักทองเท่ียวธุรกิจชาวอาเซียนมีการเดินทางบอยคร้ังกวานักทองเท่ียวทั่วไป โดยเดินทางไป
ตางประเทศเฉลี่ย 6 คร้ังตอป สวนใหญเปนการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และการเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศของตนประมาณ 5 คร้ังตอป นักทองเที่ยวอาเซียนสวนใหญเคยเดินทางมายังประเทศไทย  
นักทองเท่ียวกลุมน้ีเดินทางมาเพื่อติดตอธุรกิจ ประชุม สัมมนา และเขารวมนิทรรศการ รองลงมาคือ  
การเดินทางทองเที่ยวเนื่องจากไดรับรางวัลจากการทํางาน การเขารวมการฝกอบรม นักทองเท่ียวธุรกิจ
เกือบทั้งหมดเดินทางมาทางอากาศ กิจกรรมที่นักทองเที่ยวนิยมคือ การทําสปาและการนวดเทากับการ
ซ้ือสินคามากที่สุด รองลงมาคือ กิจกรรมบันเทิงยามค่ําคืน และการเที่ยวชมทิวทัศน นักทองเที่ยวธุรกิจมี
จํานวนวันพักเฉลี่ยในครั้งน้ีเทากับ 5 วัน ซ่ึงสูงกวานักทองเที่ยวทั่วไป กลุมตัวอยางนักทองเที่ยวธุรกิจ
ประมาณหนึ่งในสามไดขยายเวลาเพื่อการทองเท่ียวเพิ่มอีก 2 วัน   

การจัดกลุมนักทองเที่ยวที่มีความชอบในเบื้องตน ใชการจําแนกความชอบการทองเที่ยวออกเปน 
3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ (Nature) ประเภทที่ 2 นักทองเที่ยวที่ชื่น
ชอบวัฒนธรรม (Culture) และประเภทที่ 3 นักทองเท่ียวที่ชื่นชอบความบันเทิง (Entertainment) โดย
นักทองเท่ียวคนหนึ่งอาจจะมีความชอบมากกวาหน่ึงประเภท ดังนั้นการศึกษาในครั้งน้ีจึงจัดนักทองเที่ยว
ออกเปน 8 กลุมยอย คือ 1) คนรักธรรมชาติ (Nature Fans) 2) คนชอบของเกา (Golden Oldies) 3) คน
รักความสนุกสนาน (Fun Lovers) 4) ผูรักธรรมชาติและความบันเทิง (N-tertainers) 5) คนรักความยั่งยืน 
(Greeners) 6) นักสันทนาการวัฒนธรรม (Traditions Entertainers) 7) คนชอบความคุมคา (Value 
Lovers) และ 8) นักทองเท่ียวกลุมอ่ืนๆ (Others) ที่ไมไดชื่นชอบธรรมชาติ วัฒนธรรม หรือบันเทิง   

การศึกษาพบวา นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางถูกจัดอยูในกลุมที่ 4 (N-tertainers) คือ ชื่นชอบ
ธรรมชาติและบันเทิงมากที่สุด รองลงมาคือกลุมที่ 3 (Fun Lovers) ที่ชื่นชอบบันเทิงเพียงอยางเดียว และ
กลุมที่ 7 (Value Lovers) ที่ชื่นชอบทุกกิจกรรม คือ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และบันเทิง พฤติกรรมการ
เดินทางครั้งน้ีสอดคลองกับกลุมความชอบของนักทองเที่ยว เชน นักทองเที่ยวกลุมที่ชื่นชอบธรรมชาติ
และ/ความบันเทิง ชื่นชอบและเดินทางไปยังจังหวัดที่มีแหลงทองเท่ียวทางทะเล เชน ชลบุรี ภูเก็ต เปนตน 
และเลือกเดินทางไปแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชน เชียงใหม เปนตน 

การศึกษาจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวอาเซียนพบวา นักทองเที่ยวที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป หรือมี
การศึกษาระดับสูงจะมีจํานวนวันพักมากกวา ขณะที่กลุมอาชีพพนักงานเอกชนและแรงงาน/แรงงาน
เกษตรมีจํานวนวันพักนอยกวากลุมอ่ืน นอกจากน้ี การเดินทางโดยลําพัง และการเดินทางโดยทางบก  
มีผลเชิงลบกับจํานวนวันพัก แตหากนักทองเท่ียวเดินทางคร้ังแรกก็จะใชเวลาในประเทศยาวนานกวาผูที่
เคยมาแลว นักทองเที่ยวที่วางแผนจะกลับมามีวันพักนอยกวา นักทองเที่ยวชาวลาวจะมีวันพักต่ํากวา
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นักทองเที่ยวชาติอ่ืนๆ ขณะที่นักทองเที่ยวเวียดนาม และมาเลเซียมีจํานวนวันพักสูงกวานักทองเที่ยว
ประเทศอ่ืนๆ นอกจากนี้กลุมคนรักความสนุกสนาน (fun lovers) จะมีจํานวนวันพักนอยกวากลุมอ่ืน 

ผลการวิเคราะหการจําแนกพหุ (MCA) ของคาใชจายของนักทองเท่ียว แสดงใหเห็นวา กลุมที่มี
คาใชจายมากที่สุดจะมีคาใชจายประมาณ 245.57 เหรียญสหรัฐฯ ตอวันตอคน และมาจากครอบครัว
มากกวา 200,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอป เดินทางมายังประเทศไทยทางอากาศ เปนนักทองเที่ยวซ้ํา ที่มี
สัญชาติจากกลุมประเทศกัมพูชา ลาว และสหภาพเมียนมาร และชื่นชอบความบันเทิงเพียงอยางเดียว  

ขอเสนอแนะกลยุทธสวนผสมทางการตลาดดานการทองเที่ยว 

1) กลยุทธดานราคา  
 นโยบายราคาที่จูงใจเหมาะที่จะสงเสริมตลาดที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงราคาการ

ทองเที่ยวไทยมาก เชน มหกรรมลดราคากลางปจะเหมาะกับ สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร และมาเลเซีย 
เปนตน   

2) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
 การจัดเทศกาลและอีเวนทขนาดใหญ เชน งานพืชสวนโลก จะชวยกระตุนใหคนอาเซียน

เดินทางมาทองเท่ียวไทยเพิ่มขึ้น 
 จัดกิจกรรมใหผูที่ตองการด่ืมนํ้าผึ้งพระจันทรในประเทศไทยใหมีความหลากหลาย เชน รวม

นวดผอนคลาย สปา หรือบอลลูน เปนตน 
 ควรมีการพัฒนาและผสมผสานสินคาทองเท่ียว เชน สรางสินคาทองเท่ียว manmade เชน 

Theme parks ใหมในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความทันสมัย การชอปปง และการทองเที่ยวลักษณะของ
บันเทิงที่สนุกสนานมากกวาการนําเสนอขายในเรื่องของวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ 

 สําหรับตลาดมุสลิมอยางบรูไนและอินโดนีเซียควรเนนนโยบายการพัฒนาหวงโซอุปทาน
ภายในประเทศใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดมุสลิมในดานอาหาร การจัดพ้ืนที่ใหละหมาด 
ฯลฯ กอนที่จะดําเนินนโยบายสงเสริมตลาดดังกลาว 

 รักษาสมดุลของวัฒนธรรมและความบันเทิงในจังหวัดเชียงใหมใหเขมแข็ง  
3) กลยุทธสงเสริมการขาย 
 ทําขอเสนอพิเศษระหวาง การทองเท่ียวแหงประเทศไทย หรืออบจ. อาจทํารวมกับสายการ

บินที่นักทองเที่ยวอาเซียนนิยมใชเดินทางมายังประเทศไทย แตไมจําเปนตองอยูในรูปของแพ็คเก็จทัวร 
เพราะนักทองเท่ียวอาเซียนมีจํานวนนอยที่ใชบริการบริษัทนําเที่ยว  

 การสงเสริมการขายที่ใหราคาพิเศษกับผูเดินทางเปนคู เชน คูบาวสาว คูฮันนีมูน หรือเปนกลุม 
เพ่ือใหนักทองเท่ียวอาเซียนตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทยยาวนานขึ้น 

 การนําเสนอภาพของความหลากหลายและนาสนใจของแหลงและกิจกรรมการทองเที่ยว 
สําหรับตลาดที่ตอบสนองตอราคานอย เชน ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม เปนตน นําเสนอภาพของการ
พักผอน บันเทิงราตรี เที่ยวไทยไดทั้งป 
 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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4) กลยุทธดานชองทางการขาย  
 สงเสริมการเปดเสนทางสายการบินตนทุนต่ําจากเมืองรองท่ีสําคัญในอาเซียน เชน โฮจิมินหซิตี้

มายังเมืองรองของไทย เชน ภูเก็ต และสมุย เปนตน  
 พัฒนาสนามบินอูตะเภา (ที่สัตหีบ) ใหเปนสนามบินพาณิชยอยางเรงดวน   
 สงเสริมการจัดประชุม พรอมแพ็กเก็จทองเท่ียว 1 วัน การตรวจสุขภาพ การจับจายซ้ือของ 

และการทําสปา/ นวด เขาไวดวยกัน   
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Executive Summary
  
 

Other ASEAN countries are both important rivals and market opportunities for Thailand as 
ASEAN tourists account for around 30 % of the yearly international arrivals. The upcoming AEC 
in 2015 is expected to further stimulate ASEAN outbound especially within the Region. Therefore, 
ASEAN is a market that one cannot overlook.  

This project primarily aims at 1) examining the ranking of the competitiveness of Thailand 
and other ASEAN countries in tourism services, 2) estimating the size and the pattern of ASEAN 
demand by country for Thai tourism, and 3) investigating tourism behavior and preferences of 
ASEAN tourists visiting Thailand in order to derive market position of Thailand for each ASEAN 
country. 

Ranking of Tourism Competitiveness in the ASEAN Region 

Thailand was ranked seventh by UNWTO as the World 10 top earners of tourism 
receipts. However when ranked by the Tourism and Travel Competitiveness Index of the World 
Economic Forum (WEF), which comprises mainly of supply management indicators, Thailand 
ranked 43rd globally and has remained third in ASEAN after Singapore and Malaysia. In the area 
of policy and regulation, Thailand ranked fourth; as for environmental management, which is 
foundation for sustainable tourism development, Thailand ranked fifth. In the area of human 
resources, Thailand fared the worst in ASEAN in education quality. In the area of health and 
sanitation Thailand ranked fifth. Moreover as far as safety is concerned, Thailand was ranked 7th 
out of 8 countries for which data are available.  

Since most of the indicators which derived low scores are mostly related to public 
management indicators, it can be concluded that our public management which supports tourism 
is inefficient. Therefore, even though Thailand is outstanding in term of tourism revenue but is 
very weak in public infrastructure and public service management. 
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Significance of the ASEAN Market and Its Trend  

The importance of the ASEAN market is manifested by its scale which has become 
bigger than the EU’s and the West Asia. Moreover, The ASEAN market is more stable, less 
seasonal than the East Asian market. Although its expenditure per head is lower, the ASEAN 
market has shown higher tourism receipts growth than the EU and the Eastern Asian market.  

The number of ASEAN tourists visiting Thailand 5 years from now are projected to reach 
14 – 15 million at the rate of 18 percent per year which is much larger than the 9.5 million 
tourists predicted by PATA.           

Demand analysis 

Our findings indicate that the majority of the ASEAN market is responsive to prices of 
Thai tourism (RPC  -1) except the Philippines and that the RPT of Cambodia is not 
statistically significant at 0.10. Countries which share borders with Thailand such as Lao PDR, 
the Republic of Myanmar and Malaysia tend to have higher price elasticities. This could be 
because Thailand is a week-end destination the trip for which requires less planning and is thus 
easy to postpone the trips.  

Although rising income of ASEAN countries will stimulate outbound tourism including 
increasing number of visits to Thailand, our finding further suggests that ASEAN markets are 
relatively sensitive to political shocks in Thailand and to big festivals and organized mega events 
such as international exhibitions and games are factors that could well influence ASEAN visits.               

Travel Pattern and Preference of ASEAN Tourists  

This section aims to investigate the tourism behavior of ASEAN tourists traveling to 
Thailand by country (nationality) and by tourism preferences using econometric models for 
general and business tourists. The samples of general ASEAN tourists and business ASEAN 
tourists were 3,095 and 420 respondents, respectively. 

For general tourists, the frequencies of domestic and international travels were similar. 
Most of international travels are within ASEAN, an average of 3 times a year. Low-cost airlines 
have become a major mode of transport from ASEAN to Thailand. The findings suggested that if 
they had not traveled to Thailand, they would have chosen relatively developed destinations, 
such as Singapore, Hong Kong and Malaysia. 

The average length of stay of ASEAN tourists in Thailand was 3-4 days. Thailand was a 
single destination for most of the respondents. The main purpose of the trip to Thailand was 
vacation. Bangkok, Phuket, Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) and Krabi are the favorite 



แผนงานนโยบายการสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทย 
เพื่อรองรับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
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destinations in Thailand. Their favorite activities were shopping, sightseeing/city tour and sun/ 
sand/ sea.  Thailand was attractive to ASEAN tourists because of its variety and diversity of 
shopping sites followed by the friendliness of the Thais, spa/ massage, and overall safety. 

ASEAN business tourists traveled abroad more frequently than general tourists. On 
average they travel abroad, mainly within ASEAN region, 6 times per year and traveled in their 
own country 5 times per year.  Most of them had been to Thailand before.  In general, they came 
to Thailand mainly for business, conference, seminars and exhibitions followed by an incentive 
trip and other activities such as training. Most of the business travelers arrived by air. The most 
popular activities during business trip were spa/ massage as well as shopping, followed by 
nightlife and sightseeing respectively. The average length of stay for business tourists was 5 
days, which was higher than general tourists. About one-third of business tourists extended two 
more days for leisure and tourism. 

To group tourists by preferences, we first classified tourists’ preferences into three 
categories: (1) Nature, (2) Culture and (3) Entertainment. An individual tourist may have a 
preference for more than one category. The findings revealed eight subgroups of tourists which 
were (1) Nature Lovers, (2) Golden Oldies, (3) Fun Lovers, (4) N-tertainers, (5) Greeners, (6) 
Traditions Entertainers, (7) Value lovers and (8) Other. 

The findings indicated that subgroup (4) (N-tertainers) who prefer both nature and 
entertainment was the largest group followed by subgroup (3) (Fun Lovers) who prefer 
entertainment only and subgroup (7) (Value Lovers) who prefer nature, culture and 
entertainment. The behaviors of the subgroups were in line with their preferences. For example, 
tourists who loved nature and/or entertainment traveled to provinces with marine attractions such 
as Chonburi and Phuket while tourists who prefer culture chose to go to places with cultural 
attractions such as Chiang Mai. 

For the analysis of length of stay, the study found that tourists aged 60 or over and 
having higher education stayed longer while tourists working as the private sector employees and 
workers/ agricultural workers and traveling alone stayed shorter. In addition, those traveling by 
land tended to show shorter duration. If tourists were in the country for the first time, they would 
take longer time to stay. Tourists who planned to come back spent less time than others. Lao 
tourists tended to have a shorter stay than other countries while Vietnamese and Malaysian 
tourists took a longer trip. Tourists in Fun lover subgroup would spend fewer days than other 
subgroups.                                                                                                                                

Multiple classification analysis (MCA) of tourists’ expenditure showed that biggest 
spenders (245.57 USD per day per person) were tourists had family incomes over 200,000 USD 
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per year, traveled to Thailand by air, were repeat tourists, those who came from Cambodia, Lao 
PDR and Myanmar and prefer entertainment only (Fun lovers).       

Recommendations for Marketing Mix Strategy  

1) Price Strategy  
 Our elasticities study suggests different price strategies for ASEAN countries, for 

Lao PDR, Myanmar and Malaysian customers who are more sensitive to prices, price strategies 
such as those stressing value for money (Mid-year sales) are suitable.  

2) Product Strategy  
 Big Events and Festivals such as International Horticulture Fair could be used 

as products attracting ASEAN tourists. 
 A combination of a variety of activities could be offered to honeymooners such 

as Thai massage for relaxation, spa, ballooning and so on. 
 For ASEAN tourists, new man made attractions such as theme parks could be 

interesting attractions. Modern and soft adventures in which participation of tourists is included 
are more preferred to cultural themes.  

 Cultural and religious supporting capacity for Muslim tourists should be 
developed before market promotions.  

 Strengthen Chiang Mai cultural tradition and maintain a good balance between 
culture and entertainments.       

3) Promotion Strategies  
 Joint promotion between TAT or provincial government with low cost airlines for 

FIT ASEAN tourists. 
 Promotion packages for secondary tourist cities for those traveling in pairs, 

honeymooner groups for a longer trip duration.  
 For countries that are less price sensitive such as the Philippines, Singapore 

and Vietnam, Thailand should present diversity and attractiveness of our products and activities 
i.e. offering leisure, nightlife and as a year-round destination. 

4) Channel of Sales  
 Promote the connectivity between second cities in the ASEAN regions to major 

tourism hubs in Thailand such as Phuket and Samui with Ho Chi Minh City 
 Develop Satahip airport to be a new commercial airport. 
 Promote conferences and meeting with optional packages including spa, Thai 

massage, health check – up, shopping etc.   
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บทคัดยอ
  

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว
ของไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 2) วิเคราะหขนาดและอุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยว
อาเซียน และ 3) ศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวจากอาเซียนที่แตกตางในแตละกลุม 
โดยประยุกตใชแนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรการทองเที่ยวในการวิเคราะหขอมูลทั้งที่เปนขอมูล
ทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ และขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนักทองเท่ียวอาเซียนกวาสามพันคน 

การศึกษาพบวา แมวาในแงรายรับจากการทองเท่ียวและจํานวนผูมาเยือน ประเทศไทยจะโดด
เดนที่สุดในบรรดาประเทศอาเซียนในเวทีโลก แตติดลําดับ 3 ของ World Economic Forum ดานการ
จัดการซัพพลาย โดยเฉพาะระบบราชการที่รองรับการจัดการทองเที่ยวยังดอยประสิทธิภาพเม่ือเทียบกับ
ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน  

ตลาดอาเซียนเริ่มสําคัญกวาตลาดยุโรปในแงจํานวนและอัตราการขยายตัวของรายรับ และ
พยากรณขนาดตลาดในป 2560 ที่ 14-15 ลานคน โดยเติบโตในอัตรารอยละ 18 ตอป การศึกษานี้ยังได
ประมาณคาความยืดหยุนของความตองการทองเที่ยวไทยตอราคาของไทยขึ้นของรายไดของแตละ
ประเทศใน ASEAN  

การสํารวจพฤติกรรมนักทองเที่ยว 3095 ตัวอยาง และนักธุรกิจ 420 ตัวอยาง พบวา ประเทศไทย
เปนแหลงชอปปงและบันเทิงที่สําคัญ จากการแบงกลุมนักทองเท่ียวอาเซียนทั่วไปตามความชอบ พบวา 
นักทองเที่ยวที่เปนชุดตัวอยางถูกจัดอยูในกลุม N-tertainers คือ กลุมที่ชื่นชอบธรรมชาติและบันเทิงมี
จํานวนเปนสัดสวนมากที่สุด รองลงมาคือกลุม Fun Lovers ที่ชื่นชอบบันเทิงเพียงอยางเดียว และกลุมที่ 7 
(Value Lovers) ที่ชื่นชอบทุกกิจกรรม คือ ธรรมชาติ วัฒนธรรม และบันเทิง 

สําหรับนักทองเที่ยวกลุมธุรกิจจะเดินทางบอยคร้ังกวากลุมทั่วไป สวนใหญเปนนักทองเท่ียวกลุม
เที่ยวซ้ํา (re-visit) โดยกิจกรรมทองเที่ยวที่นิยม คือ การทําสปาและการนวดเทากับช็อปปง ทั้งน้ี
นักทองเท่ียวธุรกิจประมาณหนึ่งในสามที่เปนชุดตัวอยางมักขยายเวลาเพื่อการทองเท่ียวเพิ่มอีก 2 วัน 

การศึกษานี้ยังไดใหขอเสนอแนะกลยุทธสวนผสมทางการตลาดดานการทองเที่ยวที่จะมาซึ่งการ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวของไทยในตลาดอาเซียน 
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Abstract
  

The objectives of the report are to 1) examine the ranking of the competitiveness of 
Thailand and other ASEAN countries in tourism services, 2) analyze estimate the size of the 
demand for each ASEAN country and 3) tourism behavior and preferences of ASEAN tourists 
visiting Thailand using both secondary data and interviewing over 3,000 ASEAN tourists.   

The findings indicate that Thailand ranked first in term of tourism receipts and arrivals but 
according to WEF, Thailand ranked third in term of supply management especially public service 
management. Our public management of infrastructure and tourism amenities is relatively weak 
compared to other ASEAN countries. 

Our demand study reveals an increasing role of the ASEAN market surpassing the EC in 
term of arrivals and the rate of growth of receipts. The ASEAN market is forecast to grow to 14-
15 million tourists by 2017. The study also provides income and price elasticities of demand of 
each ASEAN country for Thai tourism.  

Our micro analysis of tourist behavior and preference from an exit survey comprising 
3,095 samples of ASEAN leisure tourists and 420 business tourists from 9 countries. The study 
indicates that Thailand has become an important shopping and entertainment hub of ASEAN. 
Our behavior study helps to classify tourist groups into 7 groups according then to tastes and 
preference and found that N-tertainers those preferring nature and entertainments are the largest 
group, followed by Fun lovers who focus on entertainments and Value lovers who prefer mix 
activities. 

Our study reveals that business tourists tend to travel more frequently and are repeaters. 
Favorite activities of this group include spa and, Thai massage as well as shopping. About one third 
of this group are likely to extend their business trip to include 2 more days for leisure and tourism. 
 This study also provides a number of useful marketing strategies to enhance Thailand’s 
competitiveness in the ASEAN countries. 
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บทที่ 1
บทนํา

 

1.1 ที่มาและความสําคัญ  

แมวาประเทศไทยจะมีความกาวหนามากที่สุดในการพัฒนาการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 
แตกวาทศวรรษที่ผานมาหลายๆ ประเทศในภูมิภาคนี้มีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมการทองเที่ยว 
โดยมุงหวังใหการทองเที่ยวเปนหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
ทําใหปจจุบันไทยกําลังเผชิญกับการแขงขันที่รุนแรงจากประเทศตางๆ ในภูมิภาคเดียวกัน และมีแนวโนม
การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคต เน่ืองจากประเทศเหลาน้ีมีทรัพยากรการทองเท่ียวและสภาพแวดลอม
ที่ใกลเคียงกับไทย นอกจากนี้ในบางประเทศยังมีทรัพยากรการทองเท่ียวที่สมบูรณมากกวาไทย เชน 
กัมพูชา สปป. ลาว เวียดนาม เปนตน และบางประเทศไดลงทุนเพ่ิมขึ้นในการพัฒนาสิ่งดึงดูดใจและสิ่งอํานวย
ความสะดวกทางดานการทองเท่ียว รวมทั้งบริการตางๆ เพ่ือสนับสนุนและรองรับการพัฒนาการทองเที่ยว
ของตนเอง เชน สิงคโปร มาเลเซีย เปนตน  

แมวาประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่คลายคลึงกัน อยางไรก็ตามแตละ
ประเทศมีความเขมแข็งของทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนดานการทองเที่ยวแตกตางกัน หรือมีปจจัยการผลิต
และ/ทรัพยากรการทองเที่ยวที่เอ้ืออํานวย (factor endowment) และความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยว 
(tourism specialization) รวมทั้งความสามารถในการแขงขัน (competitiveness) และระดับการพัฒนาการ
ทองเที่ยวแตกตางกัน ทําใหแตละประเทศมีจํานวนและรายรับจากการทองเที่ยวแตกตางกัน ภายใตความ
แตกตางดังกลาวทําใหแตละประเทศในภูมิภาคนี้มีนโยบายและเทคนิคการจัดการทองเที่ยวแตกตางกัน
เพ่ือใหไดมาซ่ึงผลประโยชนสูงสุดจากการสงเสริมหรือการพัฒนาการทองเที่ยวภายในประเทศของตน 
นโยบายการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน สวนใหญมุงหวังที่จะเพ่ิม
จํานวนและรายรับจากการทองเที่ยวมากกวาที่จะมีนโยบายรวมกันในการสงเสริมการทองเที่ยวภายใน
ภูมิภาค 

นอกจากน้ี จากการเพ่ิมขึ้นของแหลงทองเที่ยวในภูมิภาคน้ีทําใหการเปดเสรีดานบริการ (รวมถึง
สาขาการทองเที่ยว) ของกลุมประเทศอาเซียน และการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 เปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามที่สําคัญของไทย กอปรกับ



รายงานฉบับสมบูรณ  
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การหดตัวของตลาดยุโรปที่เปนตลาดสําคัญของไทยมากวาทศวรรษ และจากการวิเคราะหของ Untong et al. 
(2012) พบวา ไทยตอง re-planning การตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ที่เปนตลาดในภูมิภาค 
เน่ืองจากเปนตลาดที่ไทยไมมี competitive advantage และ non-specialization ดังน้ันจึงถึงเวลาแลวที่
ไทยตองหันมาใหความสําคัญกับตลาดในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น รวมทั้งตองใหความสําคัญกับการ
พัฒนาการทองเที่ยวรวมกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ในลักษณะของการสรางความรวมมือและการหา
พันธมิตรดานการทองเท่ียวภายในภูมิภาค เพ่ือสรางประโยชนรวมกันในลักษณะของการสงเสริมการ
ทอง เที่ ยวแบบ  one-region–Multi-destination ที่ อยู ในรูปแบบของการทอง เที่ ยวร วม กัน  หรือ
complementary destinations ภายในภูมิภาคแทนการแขงขันกัน และควรใชโอกาสจากการเขาเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการพัฒนาเสนทางคมนาคมภายในภูมิภาคดวยการกําหนดนโยบาย
สงเสริมการตลาดในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการศึกษาการทองเท่ียวภายในภูมิภาคอาเซียน (intra-
tourism) เพ่ือทราบขนาดและรูปแบบการทองเที่ยวกันเองภายในภูมิภาค และการวิเคราะหเปรียบเทียบ
สมรรถนะ (benchmarking) การแขงขันดานการทองเท่ียวของไทยกับประเทศตางๆ ในภูมิภาค เพ่ือคนหา
ปจจัยที่ชวยสนับสนุนและสงเสริมความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวของไทยในอนาคต 

ดังน้ันโครงการวิจัยน้ีจึงมุงเนนที่จะศึกษาวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถใน
การแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยใชแนวคิดและเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตรการทองเท่ียวในการวิเคราะหการทองเท่ียวภายในภูมิภาค และตําแหนงความสามารถ
ในการแขงขันของไทยในแตละตลาดเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเปรียบเทียบ
สมรรถนะในการใชประโยชนจากความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคน้ี นอกจากน้ีในการศึกษาจะวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยว
จากภูมิภาคอาเซียน เพ่ือทราบรูปแบบและลักษณะการทองเที่ยวที่แตกตางกันของนักทองเท่ียวอาเซียน
แตละกลุมที่เดินทางมาทองเท่ียวไทย ผลการศึกษาที่ไดเปนประโยชนตอการวางนโยบายเพื่อเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันใหกับการทองเท่ียวไทยสําหรับรองรับการรวมกลุมประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และเปนขอมูลสําคัญที่จะนํามาสูการวางนโยบายเพื่อสรางความรวมมือในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวรวมกันในภูมิภาค ทั้งน้ีขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวไทยท่ี
แตกตางกันของนักทองเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนเปนขอมูลทางการตลาดที่สําคัญในการวางแผน
การตลาดอาเซียนของไทย และนํามาสูการเพ่ิมจํานวนและรายรับจากนักทองเท่ียวอาเซียนในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) ศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน 

2) ศึกษาขนาดและรูปแบบการทองเท่ียวภายในภูมิภาคอาเซียน 
3) คนหาตําแหนงทางการตลาดของการทองเท่ียวไทยเม่ือเทียบกับประเทศในอาเซียน 
4) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวอาเซียนที่แตกตางกันใน

แตละกลุม 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาน้ีแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับมหภาค ซ่ึงจะทบทวนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสราง 
โดยใชดัชนี Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) ที่รายงานโดย Word Economics Forum 
(WEF) วิเคราะหความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวในระดับประเทศของประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน 8 ประเทศ (ตามที่มีการรายงานโดย WEF) ไดแก กัมพูชา ฟลิปปนส บรูไน มาเลเซีย 
สิงคโปร เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย นอกจากน้ีจะวิเคราะหขอมูลนักทองเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน
เพ่ือใหเขาใจภาพรวมของอาเซียนเท่ียวอาเซียน และอาเซียนเที่ยวไทย รวมทั้งประยุกตใชแนวคิดและ
เคร่ืองมือทางดานเศรษฐศาสตรวิเคราะหที่มาของความสามารถในการแขงขันของไทยในแตละประเทศใน
อาเซียน การพยากรณการมาเยือนของนักทองเท่ียวอาเซียนใน 5 ป ขางหนา และพัฒนาแบบจําลอง 
อุปสงคการทองเที่ยวรวม (aggregate demand) เพ่ือทราบคาความยืดหยุนของอุปสงคการทองเที่ยวไทย
ของนักทองเท่ียวอาเซียน  

สวนการศึกษาในระดับจุลภาคหรือระดับนักทองเที่ยว เปนการศึกษาเชิงพฤติกรรม โดยให
ความสําคัญกับการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยทั้งในภาพรวม 
และแยกรายประเทศรวม ครอบคลุมประเทศตางๆ ในอาเซียน 8 ประเทศ (ยกเวน บรูไน) ไดแก กัมพูชา 
อินโดนีเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม ภายใตกลุมนักทองเท่ียวที่
เดินทางมาประเทศไทยเพื่อการทองเที่ยวทั่วไป และการทองเที่ยวธุรกิจ โดยศึกษาพฤติกรรมการเดินทาง
ทองเท่ียวโดยทั่วไป พฤติกรรมการทองเท่ียวในครั้งน้ี ทัศนคติ และความเห็นตางๆ ที่เก่ียวของกับลักษณะ
ความชอบ (Preference) ดานการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวอาเซียน  

1.4 ขอจํากัดในการศึกษา 

1) เน่ืองจากจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศบรูไนที่เดินทางมายังประเทศไทยมีเพียง 10,453 ราย 
(สถิติป 2555) หรือคิดเปนรอยละ 0.17 จึงทําใหไมสามารถเก็บขอมูลกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของ
นักทองเท่ียวไดครบ 400 ราย ไดตามเปาหมายภายในชวงเวลาที่เก็บขอมูล 

2) ถึงแมวาสถิติจํานวนผูมีสัญชาติลาวท่ีเดินทางมายังประเทศไทยในป พ.ศ. 2555 มีจํานวนสูง
ถึง 965,702 ราย คิดเปนรอยละ 15.49 แตเปนสถิติของผูเยี่ยมเยือน (visitors) ที่สวนใหญจะเดินทางผาน
ดานตรวจคนเขาเมืองทางบกโดยไมไดพักคางแรม ซ่ึงไมเปนไปตามนิยามของนักทองเที่ยว (tourists) ที่
ตองพักคางแรมอยางนอย 1 คืน นอกจากน้ีกระบวนการตรวจคนเขาเมืองทางบกมีความรวดเร็ว จึงทําให
การเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางจึงเปนไปไดยาก ดังนั้นจํานวนนักทองเที่ยวกลุมตัวอยางจาก สปป. ลาว 
ต่ํากวา 400 ราย จึงมีการเก็บขอมูลเชิงลึกมากขึ้นเพ่ิมเติม 

3) ชวงที่มีการเก็บขอมูลนักทองเที่ยวอยูระหวางเดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2557 เปน
ชวงที่ครอบคลุมชวงเวลาที่ มีการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จึงทําให
นักทองเท่ียวอาเซียนที่เดินทางมายังประเทศไทยบางสวนมีการยกเลิกการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษานี้จึงอาจไมใชกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนที่ดีของประชากรนักทองเที่ยว
อาเซียนในภาวะปกติ 
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1.5 ทฤษฏี กรอบแนวคิด และการดําเนินการวิจัย 

 ทฤษฏี กรอบแนวคิด และการดําเนินการวิจัยภายใตโครงการยอยที่ 1 แบงออกเปน 2 สวน ตาม
ขอบเขตการศึกษาที่ไดนําเสนอไวแลวในหัวขอที่ 1.3 โดยแบงออกเปนการศึกษาในระดับมหภาค และ
การศึกษาในระดับจุลภาค โดยมีรายละเอียดในแตละสวนพอสังเขปดังน้ี 

1.5.1 การศึกษาในระดับมหภาค 

ก.  การวัดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว 

 ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว คือ ความสามารถโดยเปรียบเทียบของ
ประเทศ/แหลงทองเที่ยวในการตอบสนองประสบการณการทองเที่ยวในดานตางๆ ตามความตองการของผู
มาเยี่ยมเยือน (visitors) หรือนักทองเที่ยว (tourists) (Ritchie and Crouch, 2000) โดยทั่วไป
ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวจะถูกกําหนดโดยปจจัยที่เก่ียวกับการทองเที่ยว (tourism-
specific factors) และปจจัยอ่ืนๆ ที่มีอิทธิพลตอการใหบริการการทองเที่ยว (Ritchie, Crouch and 
Hudson, 2001; Enright and Newton, 2005)  
 ความสามารถในการแขงขันเปนแนวคิดเชิงเปรียบเทียบ (relative concept) เชน  
จะเปรียบเทียบอะไรกับใครหรือประเทศใด เปนตน และมีมุมมองไดหลายมิติ (multi-dimensional) เชน 
อะไรคือคุณลักษณะเดน/คุณภาพที่โดดเดนของความสามารถในการแขงขัน เปนตน (spence and 
Hazard, 1988; Dwyer and Kim, 2003) ที่ผานมามีการนําเสนอกรอบแนวคิด (conceptual model) 
เก่ียวกับความสามารถในการแขงขันของแหลงทองเที่ยวหลายแบบจําลอง เชน competitive forces (Porter, 
1980) diamond model (Porter, 1990) price competitiveness approach (Dwyer, Forsyth and Rao, 2000) 
เปนตน อยางไรก็ตามกรอบแนวคิดที่ไดรับการกลาวถึงและนิยมใชมากที่สุด คือ กรอบแนวคิดของ Ritchie 
and Crouch (2003) ที่เสนอวา ความสามารถในการแขงขันของแหลงทองเที่ยวขึ้นอยูกับความไดเปรียบ
โดยเปรียบเทียบ (competitive advantage) ที่อยูบนฐานของ resource endowments และความไดเปรียบ
ในการแขงขันที่เกิดจากการใชทรัพยากร (resource deployment) ที่มีประสิทธิภาพของแหลงทองเที่ยว 
(Ritchie and Crouch, 2003) 
 สําหรับแนวคิดการวัดและ/ประเมินความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวที่ผานมาอยู
บนพ้ืนฐานของปจจัยหลายๆ ปจจัยทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค แตสวนใหญยังคงศึกษาอยูบนพ้ืนฐาน
ของดัชนีการทองเที่ยว (tourism indices) ที่มีการศึกษาทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ เชน Kozak and 
Rimmington (1999) Dwyer, Forsyth and Rao (2000) Enright and Newton (2004, 2005) 
Gooroochurn and Sugiyarto (2005) World Economic Forum (2007, 2008, 2009, 2011) เปนตน 
อยางไรก็ตาม มีการศึกษาจํานวนนอยที่ประยุกตใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรภายใตการประยุกตแนวคิด
ดานการคาระหวางประเทศมาใชในการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียว (Sahli, 
2006; Untong et al., 2012) 
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 ดังน้ันการศึกษานี้จึงมุงที่จะประยุกตใชเคร่ืองมือและแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศในการวิเคราะหและเปรียบเทียบความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยวและความสามารถในการ
แขงขันในตลาดนักทองเท่ียวตางชาติระหวางไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการคนหา
ตําแหนงทางการตลาดของการทองเที่ยวไทยเม่ือเทียบกับประเทศในอาเซียน โดยมีรายละเอียดของแตละ
เคร่ืองมือพอสังเขปดังน้ี  

1)  Static and Dynamic Coverage Ratio 

Sahli (2006) เสนอวา external competitiveness ของแตละประเทศเปนความไดเปรียบใน
การแขงขันที่แตละประเทศสามารถรักษาหรือเพ่ิมสวนแบงการตลาดในการสงออกการทองเที่ยวของตน  
ซ่ึงสามารถวิเคราะหผานความสามารถสุทธิของแตประเทศในการสงออกการทองเที่ยว โดยประเมินจาก
อัตราสวนความสามารถในการสงออกการทองเที่ยวของประเทศเทียบกับประเทศหรือกลุมประเทศที่ใช
อางอิง สามารถแสดงสูตรการคํานวณดังกลาวไดดังน้ี (Hazari, Nowak and Sahli, 2003; Sahli, 2006) 

  
tsts

tjtj
j MX

MX
CR       (1) 

โดยที่ jCR  คือ Coverage ratio ของประเทศ j 
 tjX  คือ มูลคาการสงออกการทองเท่ียวของประเทศ j 
 tjM  คือ มูลคาการนําเขาการทองเท่ียวของประเทศ j 
 tsX  คือ มูลคาการสงออกการทองเท่ียวของภูมิภาคอาเซียน 
 tsM  คือ มูลคาการนําเขาการทองเท่ียวของภูมิภาคอาเซียน 
 j คือ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

เกณฑการพิจารณาความไดเปรียบในการแขงขันดานการทองเท่ียว (Sahli, 2006; Jelili and 
Ebrahim, 2010) คือ 

- ถาคา 1CR j   แสดงวา ประ เทศ  j มี ดุลยภาพ  ( equilibrium) ในลักษณะที่ ว า  มี
อัตราสวนความสามารถในการสงออกการทองเที่ยวเทากับ
ภูมิภาคอาเซียน 

- ถาคา 1CR j   แสดงวา ประเทศ j มีความไดเปรียบในการแขงขันดานการทองเที่ยว 
เน่ืองจากมีอัตราสวนความสามารถในการสงออกการทองเที่ยว 
สูงกวาภูมิภาคอาเซียน 

- ถาคา 1CR j   แสดงวา ประเทศ j ไมมีความไดเปรียบในการแขงขันดานการทองเที่ยว 
เน่ืองจากมีอัตราสวนความสามารถในการสงออกการทองเที่ยว
นอยกวาภูมิภาคอาเซียน 

CR ในสมการที่ (1) เปนการวิเคราะหเชิงสถิตที่สะทอนความไดเปรียบในการแขงขันดาน 
การทองเท่ียว อยางไรก็ตามสามารถวิเคราะหในเชิงพลวัต (dynamic) โดยการพิจารณาความไดเปรียบใน
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การแขงขันดานการทองเที่ยวรวมกับการขยายตัวของความสามารถในการสงออกการทองเที่ยวของ
ประเทศ โดยการ taking logs และ totally differentiating สมการที่ (1) จะไดองคประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงของคา jCR  ดังน้ี 

  
)M/M(

)M/M(

)X/X(

)X/X(

CR

CR

tstj

tstj

tstj

tstj

j

j 






   (2) 

จากสมการที่ (2) ประเทศ j จะตัดสินใจเขารวมแขงขันในการทองเที่ยวหาก 0
)X/X(

)X/X(

tstj

tstj 


 

และ 1CRj   (Sahli, 2006) 

2)  Revealed Comparative Advantage (RCA) 

ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) เปนเคร่ืองมือที่นักเศรษฐศาสตรนิยมใชวัด
ความชํานาญพิเศษดานการคาระหวางประเทศ (trade specialization) หรือความสามารถในการสงออก 
วิธีการน้ีถูกเสนอคร้ังแรกโดย Balassa ในป ค.ศ. 1965 ดัชนี RCA ของ Balassa (หรือเรียกวา BRCA) 
คํานวณโดยการเปรียบเทียบสัดสวนมูลคาการสงออกการทองเที่ยวของประเทศหนึ่งๆ เทียบกับสัดสวน
มูลคาการสงออกการทองเท่ียวของภูมิภาคอาเซียน ดังน้ี 

 
ยนมิภาคอาเซีที่ยวของภูอกการทองเคาการสงอสัดสวนมูล

jะเทศที่ยวของปรอกการทองเคาการสงอสัดสวนมูล
BRCA j   

และสามารถเขียนเปนสูตรการคํานวณทางคณิตศาสตรไดดังน้ี  

sts

jtj
j XX

XX
BRCA   หรือ  

ts

s

j

tj

X
X

X

X
     (3) 

โดยที่ jBRCA  คือ ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏดานทองเท่ียวของประเทศ j 

tjX  คือ มูลคาการสงออกการทองเท่ียวของประเทศ j 

jX  คือ มูลคาการสงออกทั้งหมด (สินคาและบริการ) ของประเทศ j 

tsX  คือ มูลคาการสงออกการทองเท่ียวของภูมิภาคอาเซียน 

sX  คือ มูลคาการสงออกทั้งหมด (สินคาและบริการ) ของภูมิภาคอาเซียน 
j คือ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

การพิจารณาความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยว (tourism specialization) จากคา BRCA  
จะพิจารณาวา ถาคา BRCA มากกวา 1 (BRAC > 1) แสดงวา มีความชํานาญพิเศษดานการทองเท่ียว หรือ 
มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการแขงขันดานการทองเที่ยว ในทางกลับกันถาคา BRCA มีคานอยกวา 
1 (BRAC < 1) แสดงวา ไมมีความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยว หรือไมมีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ในการแขงขันดานการทองเที่ยว 

คา BRCA ที่ไดจากสมการที่ (3) มีคาระหวาง 0- ดังน้ันคาเฉลี่ยของ BRCA ที่คํานวณได 
ในแตละประเทศหรือในชวงเวลาที่แตกตางกันจึงมีขนาดไมเทากัน ทําใหไมสามารถนําคา BRAC ดังกลาว
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มาเปรียบเทียบกันได (Yu, Cai and Leung, 2009) ตอมาจึงมีการปรับปรุงสูตรการคํานวณของ Balsasa  
โดยมุงเนนการแกไขคุณสมบัติที่ไมสมมาตร (asymmetric property) ของคา BRAC ที่คํานวณได เชน 
symmetrical RCA (SRCA) (Laursen, 1998) weigh a country’s RCA (WRCA) (Produdman and Rodding, 
1998) additive RCA (ARCA) (Hoen and Oosterhaven, 2006) normalized RCA (NRCA) (Yu, Cai and 
Leung, 2009) เปนตน ในวิธีการเหลาน้ี วิธี NRCA ที่เสนอโดย Yu, Cai and Leung (2009) เปนวิธีเดียว
ที่สามารถนําคา RCA มาเปรียบเทียบระหวางประเทศและชวงเวลาที่แตกตางกันได ดังน้ันในการศึกษาน้ี
จึงเลือกวิธีดังกลาวในการตรวจสอบความเขมแข็ง (robustness) ของผลลัพธที่ไดจากวิธี BRAC โดยมีสูตร
การคํานวณคา NRCA ไดดังน้ี 

  2
s

tsj

s

ij
j X

XX

X

X
NRCA


     (4) 

คา jNRCA  ที่คํานวณไดมีคาระหวาง -1/4 ถึง +1/4 (Yu, Cai and Leung, 2009) โดยคา 
0NRCA j   เปนจุดมาตรฐานที่ใชเปรียบเทียบวาประเทศ j มีความชํานาญพิเศษดานการทองเท่ียวหรือไม 

(เชนเดียวกับ )1BRCA j   หากคา 0NRCA j   แสดงวา ประเทศ j มีความชํานาญพิเศษดานการ
ทองเที่ยว (หรือ )1BRCA j   ในทางกลับกันหากคา 0NRCA j   แสดงวา ประเทศ j ไมมีความชํานาญ
พิเศษดานการทองเที่ยว (หรือ )1BRCA j   โดยสามารถแสดงความสัมพันธระหวาง jBRCA  และ 

jNRCA  ไดดังน้ี 

1
)XX()XX(

NRCA
BRCA

sjsts

j
j 


     (5) 

การวิเคราะหความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏในกรณีขางตนเปนการวิเคราะหเชิงสถิต 
(static) ดังน้ันจึงมีการพัฒนาการวิเคราะหเชิงพลวัต (dynamic) ที่เรียกวา “พลวัตความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ (dynamic revealed comparative advantage: dynamic-BRCA)” (Tshikata, 1999; 
Valentine, and Krasnik, 2000; Edwards and Schoer, 2001; Kaosa-ard and Untong, 2008; Untong et al., 
2012) โดยการ taking logs และ totally differentiating สูตร jBRCA  ในสมการที่ (3) จะไดองคประกอบ
ของการเปลี่ยนแปลงของคา jBRCA  ที่ประกอบดวยการเปล่ียนแปลงของสัดสวนมูลคาการสงออก 
การทองเท่ียวของประเทศ j และสัดสวนมูลคาการสงออกการทองเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน ดังแสดงได
ดังน้ี 

)XX(

)XX(

)XX(

)XX(

BRCA

BRCA

sts

sts

jtj

jtj

j

j 






    (6) 

จากสมการที่ (6) สามารถนิยามสถานการณการสงออกการทองเที่ยวของแตละประเทศ
ออกเปน 6 สถานการณ ดังน้ี 
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ตารางที่ 1.1 นิยามสถานการณการสงออกการทองเที่ยวโดยวิธีพลวัตความไดเปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
ของคา BRCA 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ 
นิยาม สัดสวนการสงออก 

การทองเที่ยวของประเทศ j 
 สัดสวนการสงออกการทองเที่ยว

ของภูมิภาคอาเซียน 

เพิ่มข้ึน 
 >  ดาวรุงพุงแรง 

  สวนกระแส 

 <  ตั้งรับปรับตัว 

ลดลง 
 <  ควาไมทัน 

  เสียโอกาส 

 >  ถอยนํา 
ที่มา: Kaosa-ard and Untong (2008) 

จากตารางขางตนสามารถอธิบายสถานการณตางๆ ไดดังน้ี  
ก. ในกรณีที่คา BRCA เพิ่มข้ึน (มีความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยวเพ่ิมข้ึน) 
1. ดาวรุงพุงแรง เปนสถานการณที่การทองเที่ยวของภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนมดีขึ้น และ

ประเทศ j สามารถขยายการสงออกการทองเที่ยวไดเร็วกวาอัตราการขยายตัวของภูมิภาคอาเซียน 
2. สวนกระแส เปนสถานการณที่ประเทศ j มีความสามารถในการสงออกการทองเท่ียว

ไดมากขึ้น แตสถานการณทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนกลับหดตัว 
3. ตั้งรับปรับตัว เปนสถานการณที่ประเทศ j มีความสามารถในการสงออกการทองเท่ียวลดลง 

โดยความสามารถในการสงออกของประเทศ j ลดลงชากวาการหดตัวของการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียน 
ข. ในกรณีคา BRCA ลดลง (มีความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยวลดลง) 
1. ควาไมทัน เปนสถานการณที่การทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนและประเทศ j มีแนวโนมดีขึ้น 

แตความสามารถในการสงออกของประเทศ j กลับขยายตัวต่ํากวาอัตราการขยายตัวของภูมิภาคอาเซียน 
2. เสียโอกาส เปนสถานการณที่การทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโนมดีขึ้น แตประเทศ j 

กลับมีความสามารถในการสงออกการทองเที่ยวลดลง 
3. ถอยนํา เปนสถานการณที่เกิดการหดตัวของการทองเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนและประเทศ j 

แตความสามารถในการสงออกของประเทศ j ลดลงเร็วกวาอัตราการหดตัวของภูมิภาคอาเซียน 

3) Shift-Share Analysis (SSA) 

shift-share analysis (หรือ constant market share: CMS) เปนหนึ่งในเครื่องมือที่ 
นักเศรษฐศาสตรนิยมใชแยกองคประกอบของการเติบโต/การขยายตัวของตัวแปรทางเศรษฐกิจ เชน การ
ขยายตัวของเศรษฐกิจภูมิภาค อุตสาหกรรม การสงออก การจางงาน เปนตน (Alavi and Yasin, 2000) 
และถูกนํามาประยุกตใชอยางกวางขวางในการวิเคราะหการเติบโต/การขยายตัวของการจางงานในภาค 
การทองเที่ยว รวมทั้งการขยายตัวของจํานวนและรายรับจากการทองเที่ยว (Sirakaya, Uysal and 
Toepper, 1995; Fuchs et al., 2000; Ton, Kham and Lim, 2004; Shi et al., 2007; Vu and Turner, 
2011; Untong et al., 2012)  
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แบบจําลอง shift-share ด้ังเดิมที่เสนอ Creamer (1943) แยกองคประกอบของการเติบโต/ 
การขยายตัวออกเปน 3 องคประกอบ คือ nation growth effect (หรือ share effect) industry-mix effect และ 
competitive effect (Ton, Kham and Lim, 2004; Vu and Turner, 2011) ตอมา Esteban-Marquillas (1972) 
ไดเสนอแบบจําลองใหมที่แกไขการละเลยผลกระทบรวมกัน (interaction effect) ระหวาง industry-mix 
effect และ competitive effect โดยการเพ่ิม allocation effect เปนองคประกอบที่ 4 และไดรับการพิสูจน
ในเวลาตอมาวาเปนแบบจําลองที่มีความสามารถในการวิเคราะหเหนือกวาแบบจําลองด้ังเดิม (Haynes 
and Machunda, 1987) และเปนแบบจําลองที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองของ 
industry-mix effect (Wilson and Mei, 1999; Ton, Kham and Lim, 2004)  

ดังน้ันการศึกษาน้ีจะใชแบบจําลองของ Esteban-Marquillas เน่ืองจากมีความไดเปรียบ
เหนือกวาแบบจําลองด้ังเดิมตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยจะนําแบบจําลองดังกลาวมาวิเคราะห 
การเติบโตของจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติของประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน กอนที่จะวิเคราะห
ตอเน่ืองถึงตําแหนงทางการตลาดของไทยและประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนในแตละตลาด 

แบบจําลอง Esteban-Marquillas พ้ืนฐานมีลักษณะดังน้ี 
)gg)(TT(TT()gg)(TT(T)Gg(TGTTT rsrj
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หารสมการที่ (7) ดวย 0
rjT  และคิดเทียบเปนรอยละ (คูณดวย 100) จะไดสมการใหมดังน้ี 
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และสามารถเขียนสมการที่ (8) ใหมไดดังน้ี 
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โดยที่ t
rjT  คือ จํานวนนักทองเที่ยวจากภูมิภาค r ที่เดินทางมายังประเทศ j ในปที่ t 

 0
rjT  คือ จํานวนนักทองเที่ยวจากภูมิภาค r ที่เดินทางมายังประเทศ j ในปที่ 0 

 0
jT  คือ จํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมายังประเทศ j ในปที่ 0 

 0
rsT  คือ จํานวนนักทองเที่ยวจากภูมิภาค r ที่เดินทางมายังภูมิภาคอาเซียนในปที่ 0 

 sG  คือ อัตราการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน 
 rsg  คือ อัตราการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวจากภูมิภาค r ที่เดินทางมายังภูมิภาคอาเซียน 
 rjg  คือ อัตราการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวจากภูมิภาค r ที่เดินทางมายังประเทศ j 
 r คือ ภูมิภาคที่เปนประเทศตนทางของนักทองเที่ยว แบงออกเปน 7 ภูมิภาค คือ เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต เอเชียตะวันออก โอซีเนีย ยุโรป อเมริกา และอัฟริกาและ
ตะวันออกกลาง 

 j คือ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
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จากสมการที่ (9) อัตราการเติบโต/การขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวจากภูมิภาค r ที่
เดินทางมายังประเทศ j ในปที่ t เกิดจากอิทธิพลหลัก 4 ดาน คือ 

1. ผลจากการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเรียกวา 
“area-wide effect” คือ พจน sG  

2. ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจากภูมิภาค r ที่เดินทางมาทองเที่ยว
ในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงเรียกวา “region-mix effect” คือ )Gg( srs   หากประเทศ j มีคา region-mix effect  
เปนบวก แสดงวา ภูมิภาคอาเซียนสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากภูมิภาค r ไดมากกวาอัตราการเติบโตของ
นักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมดของภูมิภาคนี้ หรือภูมิภาคอาเซียนมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
(competitive advantage) ในตลาดนักทองเที่ยวจากภูมิภาค r 

3. ผลของความสามารถในการแขงขันของประเทศ j ในตลาดนักทองเท่ียวจากภูมิภาค r 

เรียกวา “competitive effect” คือ พจน 
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)gg)(TT(T
 หากประเทศ j มีความชํานาญพิเศษ 

(specialization) ในตลาดนักทองเที่ยวจากภูมิภาค r เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน  
คา competitive effect จะมีคาเปนบวก 

4. ผลของการจัดสรรที่เปนผลกระทบรวมกันระหวาง region-mix effect และ competitive effect 

ซ่ึงเรียกวา “allocation effect” คือ พจน 
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 ขนาดของ allocation effect สะทอน

ใหเห็นถึงความชํานาญพิเศษและความความไดเปรียบในการแขงขันของประเทศ j ในการดึงดูด
นักทองเท่ียวจากภูมิภาค r เม่ือเทียบประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน  

จากองคประกอบของ allocation effect ที่ประกอบดวย ความไดเปรียบในการแขงขัน คือ พจน 
)gg( rsrj   และความชํานาญพิเศษ คือ พจน )TT(TT( 0

s
0
sr

0
rj

0
rj   สามารถแสดงสถานการณ allocation 

effect ที่เปนไปไดของประเทศ j ไดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 1.2 สถานการณที่เปนไปไดของ Allocation effect 

 
ความไดเปรียบในการแขงขัน  

ไมมีความไดเปรียบ (-) มีความไดเปรียบ (+) 
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ที่มา: ดัดแปลงมาจาก Herzog and Olsen (1977) 
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คาที่คํานวณไดจากสมการที่ (9) มีหนวยเปนรอยละ (%) และหมายความวา องคประกอบ 
ในดานน้ันๆ มีสวนชวยใหจํานวนนักทองเที่ยวมีอัตราการเติบโต/การขยายตัวเทาไหร และผลรวมของทั้ง 
สี่องคประกอบจะเทากับอัตราการเติบโตหรือการขยายตัวของจํานวนนักทองเท่ียว  

สําหรับตารางที่ 2 จะสะทอนใหเห็นถึงตําแหนงทางการตลาดในแตละภูมิภาคของประเทศ
ไทยและประเทศตางๆ ในอาเซียน  

ข. การศึกษาอุปสงคการทองเที่ยว 

1)  การวิเคราะหเสถียรภาพของการเติบโต 

เน่ืองดวยขอจํากัดของขอมูลที่มีจํานวนนอย การศึกษานี้จึงไมสามารถประยุกตใชดัชนีความไมมี
เสถียรภาพได (instability index: I) ดังนั้นในการพิจารณาเสถียรภาพของการทองเท่ียวจังหวัดพังงา  
จะพิจารณาผานคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (coefficient of variation: CV) ที่เปนหนึ่งในวิธีที่นิยมใชวัด
ความไมมีเสถียรภาพ วิธี CV เปนการคํานวณโดยหาสัดสวนระหวางสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: S.D.) กับคาเฉลี่ย (mean) ซ่ึงมีสูตรการคํานวณดังน้ี 

100
X

.D.S
CV       (10) 

โดยที่  CV คือ คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
 S.D. คือ สวนแบงเบนมาตรฐาน 
 X  คือ คาเฉลี่ย 

ทั้งนี้หากคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนที่คํานวณไดมีคาสูง แสดงใหเห็นถึงความไมมี
เสถียรภาพ แตถาหากคาสัมประสิทธิ ์ความแปรปรวนมีคาเขาใกลศ ูนยมากเทาไร แสดงวามี
เสถียรภาพมากขึ้นเทาน้ัน 

2)  การวิเคราะหความเปนฤดูกาลของการทองเท่ียว 

ในการพิจารณาแบบแผนการเคลื่อนไหวของความเปนฤดูกาลดวยกราฟ ในการศึกษาน้ีจะ
พิจารณาจากคาดัชนีฤดูกาล (seasonal index) โดยมีสูตรการทําคํานวณดังน้ี   

100
X

X
S 4

1i
i

i
i 




 ; i = 1, 2, 3 และ 4   (11) 

โดยที่ Xi คือ ขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวในไตรมาสที่ i 
สําหรับการวัดขนาดความเปนฤดูกาลประยุกตใช Gini-coefficient (GC) ซ่ึงคา GC จะแสดง

ใหเห็นถึงการกระจุกตัวหรือความไมเทาเทียมกันของความเปนฤดูกาล โดย GC จะเปนการวัดกระจายตัว
ของจํานวนนักทองเท่ียวที่เกิดขึ้นในรอบป อันเนื่องมาจากอิทธิพลฤดูกาล ซ่ึงมีสูตรการคํานวณดังน้ี 
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      (12) 

โดยที่ G คือ คาสัมประสิทธิ์จีนี 
 i คือ อันดับของสัดสวนของไตรมาสที่ i  
 Si คือ สัดสวนจํานวนนักทองเท่ียวของไตรมาสที่ i  
 n คือ จํานวนไตรมาสในรอบป (4 ไตรมาส) 

คาสัมประสิทธิ์จีนีที่คํานวณไดมีคาระหวาง 0 (ไมมีความเปนฤดูกาล) ถึง n/)1n(Glim
1S




 

( 0.75) (มีฤดูทองเท่ียว 1 ไตรมาส หรือมีความเปนฤดูกาลสูง)  
จากสมการที่ (12) สามารถคํานวณ relative marginal effects (RME) ที่เปนการวัดผล

ของการเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาดของนักทองเที่ยวแตละกลุมที่มีตอการกระจุกตัวของความเปนฤดูกาล
ของนักทองเท่ียวทั้งหมด ตามวิธีที่เสนอโดย Fernández-Morales and Mayorga-Toledano (2008)  
ไดดังน้ี 






  1

G
GR

SRME kk
kk

  
   (13) 

โดยที่ RMEk คือ relative marginal effects ของนักทองเท่ียวกลุม k 
 Sk คือ สวนแบงตลาดของนักทองเท่ียวกลุม k 
 Rk คือ Gini-correlation ระหวางนักทองเท่ียวกลุม k กับนักทองเท่ียวทั้งหมด 
 Gk คือ คาสัมประสิทธิ์จีนีของนักทองเท่ียวกลุม k 
 G คือ คาสัมประสิทธิ์จีนีของนักทองเท่ียวทั้งหมด 

คา RMEk ที่คํานวณไดแสดงใหเห็นวา ควรเพ่ิมสวนแบงตลาดของนักทองเที่ยวกลุมใดจึงจะ
ทําใหการกระจุกของความเปนฤดูกาลของนักทองเท่ียวทัง้หมดลดลง (ในกรณีน้ีคา ) เน่ืองจาก 
สวนแบงตลาดสามารถควบคุมเปลี่ยนแปลงไดงายกวาการเปลี่ยนแปลง Gini-correlation (Rk) และ 
คาสัมประสิทธิ์จีนี (Gk) ที่เปนการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสราง ขณะที่การเปลี่ยนแปลงสวนแบงตลาด
ขึ้นอยูกับความสําเร็จของนโยบายหรือแผนการตลาดที่แหลงทองเที่ยวแตละแหงใชสงเสริมการทองเท่ียว 

3)  การวิเคราะหแนวโนมและการพยากรณ 

การศึกษานี้ใชอัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยตอป (cumulative annual growth rate: CAGR)  
ในการพิจารณาอัตราการเติบโตตอป เน่ือง CAGR จะใหคาอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่เทากันทุกป ตั้งแต 
ปแรกจนถึงปสุดทายที่พิจารณา ซ่ึงมีสูตรคํานวณดังน้ี 

 
1

N

N
)t,t(CAGR

0nn
tt

1

0t

t
n0 












  
 (14) 

โดยที่ nt
N  คือ จํานวนนักทองเท่ียวในปแรกที่พิจารณา 

0RMEk 
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 0t
N  คือ จํานวนนักทองเท่ียวในปสุดทายที่พิจารณา 

 0t  คือ ปแรกที่พิจารณา 

 nt  คือ ปสุดทายที่พิจารณา 

เน่ืองดวยขอจํากัดของขอมูลที่มีจํานวนนอย และเน่ืองจากแนวโนมของการทองเท่ียวที่มีความ 
ผันผวนมากขึ้น การศึกษาน้ีจึงไมสามารถประยุกตใชเทคนิคการพยาการณดวยการวิเคราะหอนุกรมเวลา 
(time series analysis) โดยทั่วไป เชน วิธีบ็อกซและเจนกินส (Box and Jenkins) เปนตน และ 
วิธี artificial neural network (ANN) ได ในการศึกษานี้จึงประยุกตใชแบบจําลอง Grey ในการพยากรณ 
เน่ืองจากมีความเหมาะสมในกรณีที่ขอมูลมีจํานวนนอย ซ่ึงเพียง 4 คาสังเกต ก็เพียงพอที่จะใชแบบจําลอง 
Grey ในการพยากรณได (Chin-Tsai and Ya-Ling, 2009; Huang, 2012) นอกจากน้ีแบบจําลอง Grey ยังมี
ความแมนยํามากกวาแบบจําลองอนุกรมเวลา เชน แบบจําลองแนวโนม แบบจําลองบ็อกซและเจนกินส เปน
ตน (Ho, 2012) ในชวงที่ผานมามีการนําเสนอแบบจําลอง Grey ในหลายรูปแบบ โดยแบบจําลอง Grey ที่
ไดรับความนิยม คือ single-variable first-order grey model หรือเรียกยอๆ วา GM(1,1) (Haung, 2012) 
ซ่ึงมีขั้นตอนในการพยากรณดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1: สมมติใหลําดับขั้นเริ่มตนของ x0 มีลักษณะดังน้ี 
  0x   )n(x,),2(x),1(x 000   

 โดยที่ x0 เปนเมตริกซของขอมูลในอดีตที่มีความตอเน่ือง 
  ขั้นตอนที่ 2: กําหนดให x1 เปนลําดับขั้น x0’s first-order accumulated generating operation 
(AGO) ดังน้ี 
  1x   )n(x,),2(x),1(x 111   

   






 



n

1k
0

2

1k
0

1

1k
0 )n(x,),k(x),k(x   

  ขั้นตอนที่ 3: สมการอนุพันธลําดับที่ 1 (first-order differential) ของแบบจําลอง GM(1,1) คือ 

  b)t(ax
dt

)t(dx
1

1   

 เม่ือ t หมายถึง ตัวแปรอิสระในระบบ, a แสดงถึง คาสัมประสิทธิของการพัฒนา (coefficient 
development) และ b แสดงถึง ตัวแปรควบคุม (หรือ Grey controlled variable) โดยที่ a และ b คือ 
คาพารามิเตอรที่ทราบคา 

ขั้นตอนที่ 4: ใชวิธี ordinary least-squares (OLS) ประมาณคา a และ b ดังน้ี    

  







b

a
   YBBB 1    

 เม่ือเมตริกซ B และ เวกเตอร Y คือ 
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โดยท่ี  คือ generation coefficient ที่มีคาระหวาง 0–1 แตโดยท่ัวไปกําหนดที่ 0.5  
คาสัมประสิทธิ์ตัวนี้แสดงใหเห็นควรใหความสําคัญกับขอมูลใหมหรือเกา หากตองการใหความสําคัญกับ
ขอมูลใหม ก็กําหนดใหคา   > 0.5 ในทางตรงกันขาม หากตองการใหความสําคัญกับขอมูลเกา  
ก็กําหนดใหคา  < 0.5 

ขั้นตอนที่ 5: กําหนดคาเริ่มตนของ )1(x̂1  ใหเทากับ )1(x0  และกําหนดให t = 1 ดังน้ัน จาก
สมการอนุพันธลําดับที่ 1 ของแบบจําลอง GM (1, 1) ที่ไดจากขั้นตอนที่ 3 สามารถแสดงเปนสมการพยากรณ
ไดดังนี้ 

  )1k(x̂1   
a
b

e
a
b

)1(x ak
0 





    ; k = 2, 3, 4, … 

  ขั้นตอนที่ 6: จากที่กําหนดให )1(x̂)1(x̂ 01   ดังน้ันเม่ือ inverse AGO ที่ไดจากขั้นตอนที่ 2  
จะไดวา 
  )1k(x̂0   )k(x̂)1k(x̂ 11   
 และจะไดวา 
  )1(x̂0  =  )n(x̂,),3(x̂,)2(x̂ 000   

  สําหรับการพิจารณาระดับคา  จะเลือกระดับคา  ที่ใหผลการพยากรณที่แมนยํามากที่สุด  
โดยจะพิจารณาความแมนยําของการพยากรณจาก คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของความคลาดเคลื่อน (mean 
absolute error: MAE) คาเฉลี่ยของคาสัมบูรณของเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อน (mean absolute 
percentage error: MAPE) รากที่สองของคาเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (root mean square 
error: RMSE) และรากที่สองของคาเฉลี่ยของเปอรเซ็นตของความคลาดเคลื่อนกําลังสอง (root mean 
square percentage error: RMSPE)   

4) การพัฒนาแบบจําลองอุปสงคการทองเท่ียวไทยในระยะยาว 

การศึกษานี้พัฒนาแบบจําลองอุปสงคการทองเท่ียวไทยในระยะยาวตามแนวทางของ
แบบจําลองอุปสงคการทองเท่ียวรวม (aggregate tourism demand models) ที่เนนการพัฒนาแบบจําลอง
ที่เหมาะสม (model fit) กับชุดขอมูลที่ใชในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ (คาความยืดหยุน) ของแบบจําลอง 
บนพ้ืนฐานของทฤษฏีอุปสงคทางตรงที่สมมติใหอุปสงคการทองเที่ยวขึ้นอยูกับรายไดที่มีศักยภาพของ
ผูบริโภค (income of potential consumers) ราคาของแหลงทองเที่ยว (prices at destination) และราคา
ของแหลงทองเที่ยวทดแทน (price at substitute destination) เน่ืองจากนักทองเท่ียวแตละประเทศตนทาง 
(country of origin) มีความยืดหยุนของอุปสงคแตกตางกัน (Song, Witt and Li, 2003; Song, Kim and 
Yang, 2010; Untong et al. 2014) ดังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงพัฒนาแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยใน
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ระยะยาวของประเทศอาเซียนแตละประเทศ ซ่ึงมี 9 ประเทศ ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร สปป. ลาว 
เวียดนาม อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟลิปปนส สหภาพเมียนมาร และบรูไน  

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา จํานวนนักทองเท่ียวเปนตัวแปรที่นิยมใชเปนตัวแทน 
(proxy) อุปสงคของนักทองเที่ยว หรือตัวแปรอิสระ (Crouch, 1994; Song and Li, 2008; Untong et al. 
2014) ขณะที่ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (gross domestic product: GDP) และผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติตอหัว (GDP per capita) มักถูกใชเปนตัวแทนของรายไดของนักทองเที่ยว (Song, Witt and 
Li, 2003; Narayan, 2004; Song et al, 2009; Untong et al. 2014) ซ่ึงในการศึกษาครั้งน้ีจะใชผลิตภัณฑ
มวลรวมประชาติที่แทจริง (GDP ณ ราคาคงที่) เปนตัวแทนรายไดของนักทองเที่ยว เน่ืองจากสามารถ
สะทอนผลกระทบของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของจํานวน
นักทองเที่ยวอาเซียนไดดีกวา GDP per capita ที่ประกอบดวยผลของการเปลี่ยนแปลงของ การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและประชากร สําหรับราคาการทองเที่ยวไทยใชราคาเปรียบเทียบ (relative price) เปน
ตัวแทนราคาดังกลาว เน่ืองจากเปนราคาที่สะทอนคาครองชีพ (cost of living) ของนักทองเที่ยวอาเซียน
เม่ือเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทย โดยมีสูตรการคํานวณราคาการทองเท่ียวไทยดังน้ี 

t,iRPT  
t,T/it,i

t,T

ER*CPI

CPI
      (15) 

โดยที่ t,iRPT  คือ  ราคาการทองเท่ียวไทย (T) เทียบกับประเทศอาเซียนที่ i ในปที่ t 
 t,TCPI  คือ  ดัชนีราคาผูบริโภคของไทย ณ ปฐาน (ดูปฐานในตารางที่ 1) ในปที่ t 
 t,iCPI   คือ  ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศอาเซียนที่ i ณ ปฐาน (ดูปฐานในตารางที่ 1) ในปที่ t 
 t,T/iER  คือ  อัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศอาเซียนที่ i กับประเทศไทยในปที่ t 

i คือ  ประเทศอาเซียนจํานวน 9 ประเทศ ซ่ึงประกอบดวย มาเลเซีย สิงคโปร สปป. ลาว 
เวียดนาม อินโดเนีย กัมพูชา ฟลิปปนส สหภาพเมียนมาร  และบรูไน 

สําหรับราคาการทองเที่ยวของประเทศคูแขงใชราคาเปรียบเทียบเปนตัวแทนเชนเดียวกัน  
โดยพิจารณาประเทศคูแขงจากสวนแบงตลาดของนักทองเที่ยวอาเซียนแตละประเทศ ดังมีรายละเอียด
ของประเทศคูแขงแตละประเทศในตารางที่ 1.3 สําหรับประเทศที่มีจํานวนคูแขงมากกวา 1 ประเทศ จะใช
สูตรการคํานวณที่มีการถวงน้ําหนักราคาเปรียบเทียบของประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยวทดแทนดังน้ี 

t,iRPS  
t,S/it,i

t,S
N

1S
t,S ER*CPI

CPI
W


     (16) 

โดยที่ t,iRPT  คือ  ราคาการทองเท่ียวเฉลี่ยของประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยวทดแทนเทียบกับ
ประเทศอาเซียนที่ i ในปที่ t 

t,SCPI  คือ ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศที่เปนแหลงทองเท่ียวทดแทน ณ ปฐาน (ดูปฐานใน
ตารางที่ 1.3) ในปที่ t 

t,iCPI   คือ ดัชนีราคาผูบริโภคของประเทศอาเซียนที่ i ณ ปฐาน (ดูปฐานในตารางที่ 1.3) ในปที่ t 
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t,S/iER  คือ อัตราแลกเปลี่ยนระหวางประเทศอาเซียนที่ i กับประเทศท่ีเปนแหลงทองเที่ยว
ทดแทนในปที่ t 

WS,t คือ คาถวงน้ําหนักของประเทศที่เปนแหลงทองเท่ียวทดแทนที่ S ในปที่ t 
S คือ ประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยวทดแทนจํานวน N ประเทศ (ดูรายละเอียดใน 

ตารางที่ 1.3) 
โดยทั่วไปนิยมใชสวนแบงตลาดของจํานวนหรือรายไดจากนักทองเท่ียวเปนคาถวงน้ําหนัก  

(อัครพงศ อ้ันทอง, 2555) ดวยขอจํากัดของขอมูลรายไดจากนักทองเที่ยว ดังน้ันการศึกษานี้จึงใชสวนแบง
ตลาดของจํานวนนักทองเที่ยวของประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยวทดแทนเปนคาถวงน้ําหนัก โดยมีสูตร 
การคํานวณ ดังนี้ 

 t,SW  
t,i

t,S,i

TA

TA
       (17) 

โดยที่ TAi,S,t คือ จํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ S ที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศอาเซียนที่ i ในปที่ t 
TAi,t คือ จํานวนนักทองเท่ียวทั้งหมดที่เดินทางมาทองเท่ียวประเทศอาเซียนที่ i ในปที่ t 

ตารางที่ 1.3 ชวงของขอมูล ปฐาน และประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยวทดแทน/คูแขงของไทย 
ประเทศตนทาง ชวงปท่ีใชวิเคราะห ปฐาน ประเทศท่ีเปนแหลงทองเท่ียวทดแทน/คูแขง 
มาเลเซีย 2530-2556 2548 สิงคโปร, อินโดนีเซีย 
สิงคโปร 2530-2556 2548 มาเลเซีย, อินโดนีเซีย 
สปป. ลาว 2536-2556 2545 กัมพูชา 
เวียดนาม 2535-2556 2553 สปป. ลาว, กัมพูชา 
อินโดนีเซีย 2530-2556 2543 มาเลเซีย, สิงคโปร 
กัมพูชา 2538-2556 2543 เวียดนาม 
ฟลิปปนส 2530-2556 2543 มาเลเซีย, สิงคโปร 
สหภาพเมียนมาร 2538-2556 2553 มาเลเซีย, สิงคโปร 
บรูไน 2530-2556 2543 มาเลเซีย 

หมายเหตุ: ประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยวทดแทน/คูแขงพิจารณาตามสวนแบงตลาด 

การศึกษาที่ผานมานิยมใชฟงกชันฟอรม (function form) แบบ log-linear เน่ืองจากจะทราบ
คาความยืดหยุนโดยตรงจากการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลอง และการแปลงขอมูลดวย natural 
logarithm ยังเปนการบรรเทาความไมคงที่ของความแปรปรวนของขอมูล (อัครพงศ อ้ันทอง, 2555) ดังน้ัน
แบบจําลองอุปสงคการทองเท่ียวไทยของแตละประเทศอาเซียนที่ใชในการศึกษามีลักษณะดังน้ี 

 t,it,ii,RPSt,ii,RPTt,ii,Yi,0t,i RPSlnRPTlnYNTAln    (18) 

โดยที่ lnNTAi,t คือ  natural logarithm ของจํานวนนักทองเท่ียวจากประเทศอาเซียนที่ i ที่เดินทางมา
ทองเท่ียวไทยในปที่ t 
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 lnYi,t คือ  natural logarithm ของผลิตภัณฑมวลประชาชาติที่แทจริง (GDP ณ ราคาคงที่) ของ
ประเทศอาเซียนที่ i ในปที่ t 

 lnRPTi,t คือ  natural logarithm ของราคาการทองเท่ียวไทยของประเทศอาเซียนที่ i ในปที่ t 
 lnRPSi,t  คือ  natural logarithm ของราคาการทองเที่ยวของประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยว

ทดแทนของประเทศอาเซียนที่ i ในปที่ t 
  คือ  คาสัมประสิทธิ์ (coefficient) 
 i,t คือ  คาสวนที่เหลือ (residual) 

การศึกษาใชขอมูลอนุกรมเวลารายป ซ่ึงมีชวงเวลาที่แตกตางกันตามขอจํากัดของขอมูลที่มี
การเผยแพร ดังแสดงในตารางที่ 1.3 โดยประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และบรูไน มี
ขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2530-2556 รวม 27 ตัวอยาง สวนประเทศ สปป. ลาว และ เวียดนาม มีขอมูลตั้งแตป  
พ.ศ. 2535-2556 และป พ.ศ. 2536-2556 รวม 22 และ 21 ตัวอยาง ตามลําดับ สําหรับประเทศกัมพูชา และ
สหภาพเมียนมาร มีขอมูลตั้งแตป พ.ศ. 2538-2556 รวม 19 ตัวอยาง ขอมูลจํานวนนักทองเท่ียวของทั้ง  
9 ประเทศ รวบรวมจากสถิติการทองเท่ียวของประเทศไทยที่รายงานโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
(ระหวางป พ.ศ. 2535-2550) และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (ระหวางป พ.ศ. 2551-2556) 
สําหรับขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติที่แทจริง ดัชนีราคาผูบริโภค และอัตราแลกเปลี่ยนของ 
แตละประเทศ รวบรวมจากรายงาน International Financial Statistics ของ International Monetary Fund 
(IMF) ที่ใหบริการออนไลนทางอินเตอรเน็ต 

สมการที่ (18) เปนแบบจําลองเชิงสถิต (static) ที่แสดงวา อุปสงคการทองเที่ยวในปจจุบันถูก
อธิบายดวยตัวแปรอธิบายในชวงเวลาเดียวกัน ซ่ึงตัวแปรที่ใชในแบบจําลองจะตองมีคุณสมบัติคงที่ 
(stationary) ทุกตัวแปร จึงจะทําใหคาสัมประสิทธิ์ที่ประมาณคาดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด (ordinary least 
squares: OLS) มีประสิทธิภาพ และนาเชื่อถือ หากในแบบจําลองมีตัวแปรบางตัวที่มีคุณสมบัติไมคงที่ 
(non-stationary) คาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากวิธี OLS จะขาดความนาเชื่อถือ และแบบจําลองดังกลาวอาจเผชิญ
กับปญหา spurious regression (Granger and Newbold, 1974) ดังน้ัน Banerjee et al. (1986) จึงเสนอวา 
ในกรณีที่มีจํานวนตัวอยางนอยและตัวแปรในแบบจําลองมีคุณสมบัติไมคงที่ ควรประยุกตใชแบบจําลอง
เชิงพลวัต (dynamic modelling) แทนแบบจําลองเชิงสถิตในการพัฒนาแบบจําลองระยาว แบบจําลอง
ดังกลาวจะใหคาสัมประสิทธิ์ที่นาเชื่อถือ (reliable) มากกวาการวิเคราะห co-integration เม่ือประยุกตใชวิธี 
OLS ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ (Maddala, 2001)  

อยางไรก็ตาม Engle and Granger (1987) เสนอวา ขอมูลอนุกรมเวลาที่ไมคงที่อาจมี
ความสัมพันธในระยะยาว (long run relationships) หากพบวา คาเบี่ยงเบน (deviation) ที่ไดจาก
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวมีลักษณะนิ่ง (stationary) ความสัมพันธในลักษณะดังกลาวเรียกวา 
co-integration ซ่ึงตอมาไดมีการนําเสนอวิธีการทดสอบ co-integration หลายวิธี โดยวิธีที่นิยมใช ไดแก 
วิธี two-step residual-based (Engle and Granger, 1987) วิธี system-based reduced rank regression 
(Johansen, 1988, 1995; Johansen and Juselius, 1990) วิธี ARDL bounds test (Pesaran, Shin and 
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Smith, 2001) โดยวิธี ARDL bounds test เปนวิธีที่พัฒนาแบบจําลองการทดสอบ co-integration  
บนพ้ืนฐานของแบบจําลองเชิงพลวัตที่เรียกวา แบบจําลอง autoregressive distributed lag (ARDL) จึงมี
ความไดเปรียบกวาวิธีทดสอบสองวิธีแรก (อัครพงศ อ้ันทอง, 2555) และคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากวิธี OLS 
ของแบบจําลอง ARDL มีความนาเชื่อถือมากกวาสองวิธีแรก (Maddala, 2001) อยางไรก็ตามที่ผานมา
ยังคงมีการประยุกตใชวิธีทั้งสามในการทดสอบ co-integration บนเง่ือนไขและขอจํากัดของขอมูลที่แตกตางกัน  

นอกจากนี้ที่ผานมายังมีการพัฒนาเทคนิคการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองในระยะยาว
ที่มี co-integration หรือแบบจําลองความสัมพันธในระยะยาวที่เปนสมการเด่ียวหลายวิธี เชน fully modified 
ordinary least squares (FMOLS) (Phillips and Hansen, 1990) canonical cointegration regression 
(CCR) (Park, 1992) dynamic ordinary least squares (DOLS) (Stock and Watson, 1993) 
autoregressive distributed lag (ARDL) (Pesaran and Shin, 1995) เปนตน อยางไรก็ตามวิธี DOLS และ 
ARDL เปนสองวิธีที่ไดความนิยมนํามาใช เน่ืองจากเปนวิธี parametric ที่ใหผลลัพธที่เที่ยงตรง และ
นาเชื่อถือ (อัครพงศ อ้ันทอง และม่ิงสรรพ ขาวสอาด, 2554) ซ่ึงตอมา Panopoulou and Pittis (2004)  
ไดพิสูจนใหเห็นเชิงประจักษวา ภายใตเง่ือนไขในอุดมคติทางสถิติ วิธี ARDL มีความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือ
ในการอนุมานทางสถิติมากกวาวิธี DOLS ดังน้ันการศึกษาที่ผานมาจึงนิยมใชวิธี ARDL ในการประมาณ
คาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองในระยะยาวที่มี co-integration หรือแบบจําลองความสัมพันธในระยะยาวที่
เปนสมการเด่ียว และใชวิธี DOLS ในการตรวจสอบความเขมแข็ง (robustness) ของคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจาก
วิธี ARDL (อัตรพงศ อ้ันทอง, 2555) 

จากขางตนสามารถสรุปเปนขั้นตอนของการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองอุปสงค
การทองเที่ยวในระยะยาวไดดังรูปที่ 1.1 ซ่ึงประกอบไปดวยการทดสอบความคงท่ีของขอมูล (stationary 
testing) การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพระยะยาว (หรือการทดสอบ co-integration) และการประมาณ
คาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองดวยวิธีเศรษฐมิติที่เหมาะสม จากขั้นตอนดังกลาวจะเห็นไดวา การทดสอบ
ความคงที่ของขอมูลถือไดวาเปนเง่ือนไขสําคัญของการประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองอุปสงคการ
ทองเที่ยวในระยะยาว ทั้งน้ีเน่ืองจากขอมูลที่ใชเปนอนุกรมเวลา (timer series data) ความคงที่ของขอมูล
อนุกรมเวลาเปนขอสมมติเบื้องตนหรือเง่ือนไขสําคัญเม่ือตองใชวิธีเศรษฐมิติในการวิเคราะหขอมูล (Engel 
and Granger, 1987; Banerjee et al., 1993; Enders, 2004) และการตรวจสอบความคงที่ (stationary)  
ของขอมูลยังเปนเง่ือนไขสําคัญเม่ือตองทดสอบ co-integration ของแบบจําลองระยะยาว ทั้งน้ีจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ผานมา พบวา วิธีตรวจความคงที่ของขอมูลอนุกรมเวลาแบบรายปที่นิยมใช ไดแก  
การทดสอบ unit root เชน ADF-test (Said and Dickey, 1984) PP-test (Phillips and Perrson, 1988) 
KPSS-test (Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin, 1992) เปนตน 
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รูปที่ 1.1 ข้ันตอนของการประมาณคาสัมประสิทธ์ิของแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวในระยะยาว   

อยางไรก็ตามเนื่องจากการทองเท่ียวมักออนไหวตอเหตุการณวิกฤตและความไมแนนอน 
(crisis and uncertainty) รวมทั้งความวุนวายทางการเมือง สงคราม และโรคระบาด (Faulkner, 2001; 
Ritchie, 2004; Araña and León, 2008) ดังน้ันคาความยืดหยุนของอุปสงคการทองเที่ยวอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามเวลา สถานการณ และนโยบาย หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในแบบจําลองอุป
สงคตามสถานการณวิกฤตและความไมแนนอนตางๆ (อัครพงศ อั้นทอง, 2555; Untong et al., 2014) 
ทําใหวิธีการทดสอบ unit root การทดสอบ co-integration และการประมาณคาสัมประสิทธิ์ระยะยาวที่
เสนอขางตนอาจไมเหมาะสมสําหรับแบบจําลองอุปสงคที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ซึ่ง Song Witt 
and Li (2009) และอัครพงศ อั้นทอง (2555) เสนอใหมีการทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
แบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวดวยวิธี Chow-test หรือ recursive OLS และหากพบวาแบบจําลอง
ดังกลาวมีการเปลี ่ยนแปลงโครงสราง ควรประมาณคาสัมประสิทธิ ์ของแบบจําลองระยะยาวดวย
แบบจําลอง long-run static model of time varying parameter (TVP-LRM)  

สําหรับวิธีทดสอบ unit root ในกรณีที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง (structural break) 
ที่นิยมใช ไดแก วิธีของ Zivot-Andrews (1992) ซ่ึงเหมาะสําหรับกรณีที่ไมทราบชวงที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสราง และวิธีของ Perron (1997) ที่เปนการทดสอบ unit root กับการเปลี่ยนแปลง 
(break) ในฟงกชันแนวโนมที่ไมทราบเวลา ซึ่งปรับปรุงเพิ่มเติมมาจากวิธีของ Zivot-Andrews (1992) 
โดยวิธีการทั้งสองจะไมมีการกําหนดชวงหรือจุดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง (break point) แต
กําหนดใหการเปลี ่ยนแปลงโครงสรางเปนหนึ่งตัวแปรภายในของแบบจําลองเชนเดียวกับคาคงท่ี 
(intercept) และแนวโนม (trend)   

สวนวิธีทดสอบ co-integration ที่เหมาะสมในกรณีที่แบบจําลองอุปสงคมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสราง ไดแก วิธีของ Gregory and Hansen (1996) ที่ไดพัฒนาแบบจําลองสําหรับการทดสอบ co-
integration ภายใตความสัมพันธของชุดขอมูลอนุกรมเวลาที่สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธได โดย
การเพ่ิมตัวแปรหุน (dummy variable) เขาไปในสมการทดสอบ 4 รูปแบบ คือ 1) level shift (C) สําหรับ
ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคาคงที่ (intercept), 2) level shift with trend (C/T) สําหรับทดสอบการ

ทดสอบความคงที่ของขอมูล
(stationary testing) 

ทดสอบความสัมพันธ
เชิงดุลยภาพในระยะยาว

ประมาณคาสัมประสิทธิ์ระยะยาว
ดวยวิธีเศรษฐมิติที่เหมาะสม 

non-stationary 

co-integration 

sta
tio

na
ry no co-integrationไมมีความสัมพันธ 

เชิงดุลยภาพในระยะยาว 
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เปลี่ยนแปลงของคาคงที่ และแนวโนม (intercept and time trend), 3) regime shift (C/S) สําหรับ
ทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคาคงที่และคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ (intercept and slope) และ 4) 
regime shift with trend (C/S/T) สําหรับทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคาคงที่ คาสัมประสิทธิ์
ความสัมพันธ และแนวโนม (intercept, slope and time trend) โดยสมการทดสอบทั้ง 4 รูปแบบมี
สมมติฐานหลักวา ไมมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว (H0: no co-integration) ดังนั้นหาก
คาสถิติที่คํานวณไดจากการทดสอบ unit root ของสวนที่เหลือจากสมการความสัมพันธในระยะยาวมีคา
มากกวาคาวิกฤติที่เสนอโดย Gregory and Hansen (1996) แสดงวา สมการดังกลาวมีความสัมพันธเชิง
ดุลยภาพในระยะยาวภายใตการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในรูปแบบตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน 

นอกจากน้ี การศึกษาท่ีผานมาโดยสวนใหญมักจะนําเสนอคาความยืดหยุนที่ไดจากการ
ประมาณคาแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวในระยะยาวที่เปนคาความยืดหยุนแบบจุด (เรียกวา point 
estimates) ที่ขาดการนําเสนอขอมูลเก่ียวกับความแปรปรวนของคาความยืดหยุนที่ประมาณได และใน
บางครั้งคาความยืดหยุนที่ประมาณไดอาจมีความอคติ (biased) หากแบบจําลองมีลักษณะความสัมพันธที่
ไมใชเสนตรง (non-linear function) นอกจากน้ีภายใตขอมูลจํานวนนอยทําใหคาความยืดหยุนที่ประมาณ
ไดมักละเมิดขอสมมติในเรื่องของการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) และขาดความนาเชื่อถือ 
(reliable) (Song, Kim and Yang, 2010) 

ดังน้ันภายใตสภาพปญหาดังกลาว Song, Kim and Yang (2010) เสนอใหใชการประมาณคา
ความยืดหยุนแบบชวง (interval estimates) หรือประยุกตใช bias-corrected bootstrap ภายใต 
bootstrapping approach ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ (หรือ คาความยืดหยุน) เน่ืองจากเปนวิธีที่
เหมาะสมในกรณีที่มีชุดตัวอยางจํานวนนอย ซ่ึงไมเพียงพอที่จะทําใหตัวประมาณคาที่ไดจากวิธี OLS มี
คุณสมบัติสมมาตร (asymptotic properties) และคาสวนที่เหลือ(residue) จากสมการความสัมพันธใน
ระยะยาวไมมีลักษณะของการแจกแจงแบบปกติ ทั้งนี้ชวงความเชื่อม่ัน (confidence interval) ของคา
ความยืดหยุนที่ไดจากการประมาณคาแบบชวง ยังทําใหคาความยืดหยุนที่ไดมีความเขมแข็ง (robust) ตอ
ความอคติที่เกิดจากการมีชุดตัวอยางจํานวนนอยและคาคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบไมปกติ และจะให
ชวงความเชื่อม่ันของคาความยืดหยุนของอุปสงคที่ถูกตอง (accurate) และนาเชื่อถือ (reliable) ซ่ึงมีสวน
ชวยในการกําหนดระดับของความเชื่อม่ันของคาความยืดหยุนที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของผูกําหนดนโยบาย โดยเฉพาะนโยบายที่เก่ียวของกับราคา (Song, Kim and Yang, 2010) 

จากขั้นตอนในรูปที่ 1.1 สามารถสรุปขั้นตอนของการประมาณคาความยืดหยุนของ
แบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของแตละประเทศในอาเซียนที่ประยุกตใชในการศึกษา
ไดด้ังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1: การทดสอบความคงที่ของขอมูล (stationary testing) 
ในขั้นตอนนี้เปนการทดสอบคุณสมบัติความคงที่ของขอมูลอนุกรมเวลาที่ใชในการศึกษา  

(ตัวแปรที่ใชในการศึกษาทั้งหมดจะแปลงใหอยูรูป natural logarithm เพ่ือลดความแปรปรวน และงายตอ
การอธิบายเม่ือไดผลลัพธจากการประมาณคา) โดยประยุกตใชวิธีทดสอบ unit root ที่สําคัญ 2 วิธี ภายใต
ลักษณะของขอมูลที่แตกตางกัน คือ 1) กรณีที่ขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางจะประยุกตใชวิธีของ 
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Perron (1997) ในการทดสอบความคงที่ของขอมูล และ 2) ในกรณีที่ขอมูลมีจํานวนนอยไมเพียงพอที่จะ
ทดสอบดวยวิธี Perron (1997) จะประยุกตใชวิธี KPSS-test ในการทดสอบแทน เน่ืองจากเปนวิธีที่ใหผล
การทดสอบที่เที่ยงตรงมากกวาวิธีอ่ืนๆ (Lütkepohl and Krätzing, 2004)  

ข้ันตอนที่ 2: การทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว หรือ co-integration  
ขั้นตอนนี้ เปนการตรวจสอบความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรในแบบจําลองอุปสงค 

การทองเท่ียววามีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวหรือไม โดยประยุกตใชวิธีทดสอบ co-integration 
ที่สําคัญ 2 วิธี ภายใตลักษณะความสัมพันธที่แตกตางกันของตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทย
ในระยะยาว คือ 1) หากความสัมพันธของตัวแปรในแบบจําลองมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง จะประยุกตใชวิธี
ทดสอบ co-integration ของ Gregory and Hansen (1996) ในการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพใน
ระยะยาว และ 2) หากความสัมพันธของตัวแปรในแบบจําลองไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง จะ
ประยุกตใชวิธี Bounds-test ในการทดสอบความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ทั้งน้ีหากพบวา ตัวแปร
ในแบบจําลองมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาวและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ก็จะประยุกตวิธี 
Chow-test ในการทดสอบการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของแบบจําลอง เพ่ือใหม่ันใจวามีการเปลี่ยนแปลง
โครงสราง ณ จุด breakpoint (ปที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง) ที่ไดจากการทดสอบ co-integration ดวย
วิธีของ Gregory and Hansen (1996) จริง 

ข้ันตอนที่ 3: การประมาณคาสัมประสิทธิ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว 
หลังจากการทดสอบ co-integration แลวพบวา ชุดตัวแปรที่ใชในการศึกษามีความสัมพันธ

เชิงดุลยภาพในระยะยาว ก็จะนําชุดตัวแปรดังกลาวมาพัฒนาเปนแบบจําลองอุปสงคการทองเท่ียวกอนที่
จะประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคการทองเท่ียวในระยะยาวดวยแบบจําลอง long-run static model of 
time varying parameter (TVP-LRM) จากขอจํากัดของขอมูลที่มีจํานวนนอยทําใหมีจํานวนตัวอยาง 
ไมเพียงพอที่จะทําใหการใชแบบจําลองเชิงพลวัต หรือแบบจําลอง ARDL มีประสิทธิภาพ (efficient) 
นาเชื่อถือ และเที่ยงตรง เนื่องจากการใชวิธีถดถอย (regression) จะตองมีขนาดจํานวนตัวอยางอยาง
นอย 10 ตัวอยางตอคาสัมประสิทธิ์ที่ตองประมาณคา 1 ตัว (Hair et al., 1998; Van Voorhis and 
Morgan, 2007) นอกจากนี้ ตามที่ไดนําเสนอไวแลววา หนึ่งในลักษณะพิเศษของสินคาทองเที่ยว คือ 
การออนไหวตอเหตุการณวิกฤตและความไมแนนอน ซ่ึงมีผลทําใหคาความยืดหยุนของอุปสงค 
การทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา สถานการณ และนโยบาย ดังน้ันแบบจําลอง TVP-LRM  
จึงเปนแบบจําลองที่เหมาะสมที่สุดในการประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคการทองเท่ียวในระยะยาว 
อยางไรก็ตาม เพ่ือใหคาความยืดหยุนที่ไดมีความเขมแข็ง (robust) ตอความอคติที่เกิดจากการมี 
ชุดตัวอยางขนาดเล็กและคาคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงแบบไมปกติ รวมทั้งเพ่ือเปนประโยชนตอ 
การตัดสินใจเชิงนโยบาย การศึกษาคร้ังน้ีจึงประยุกตใช bootstrapping approach และประมาณคา 
ความยืดหยุนแบบชวง (interval estimates) ณ ระดับความเชื่อม่ันทางสถิติที่รอยละ 95 
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1.5.2 การศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวในระดับจุลภาค 

การศึกษาในครั้งน้ีจําแนกนักทองเที่ยวออกเปนสองกลุมคือ กลุมนักทองเที่ยวที่เดินทางทองเที่ยว
ทั่วไป ทั้งผูที่ใชบริการบริษัทนําเที่ยว และผูที่เดินทางเอง และกลุมนักทองเท่ียวที่มีวัตถุสงคหลักเพ่ือการ
ทําธุรกิจแบบทั่วไป หรือการประชุมสัมมนา โดยลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และกลุมตลาด
นักทองเท่ียวยอยจําแนกตามประเทศท่ีพํานักอาศัย  และความชอบดานการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว 
เปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมการทองเท่ียวในครั้งน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1.2 กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยว 

ก. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาคือนักทองเที่ยวที่เดินทางทองเท่ียวมาจากกลุมประเทศอาเซียน ซ่ึง
หมายถึง บุคคลที่มีภูมิลําเนาอาศัยอยูในประเทศอาเซียนทั้งหมด คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. 
ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม รวมทั้งสิ้น 9 ประเทศ (ไมนับรวมประเทศไทย) 
และเดินทางมาประเทศไทย ซ่ึงจะตองมีการคางคืนอยางนอย 1 คืน แตไมเกินระยะเวลา 1 ป เพ่ือการ
พักผอน ทําธุรกิจ และวัตถุประสงคอ่ืนๆ โดยไมใชเพ่ือการประกอบอาชีพเพ่ือหารายได หรือ รับ
คาตอบแทนใดๆ จากการมาเยี่ยมเยือนประเทศไทย (นิยามผูมาเย่ียมเยือนที่เปนนักทองเที่ยวที่ใหไวโดย 
EUROSTAT, OECD, WTO and UN Division, 2001) 

สถานที่เก็บขอมูลคือดานตรวจคนเขาเมือง โดยศึกษานักทองเที่ยวที่กําลังเดินทางออกนอก
ประเทศไทย (Exit survey) ทางบก และทางอากาศ โดยพิจารณาจากขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวอาเซียน
จําแนกตามดานตรวจคนเขาเมืองในป พ.ศ. 2556 พบวานักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทางอากาศ มี
เพียงนักทองเที่ยวบางประเทศที่มีจํานวนนักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางมาทางบก ไดแก สปป. ลาว 
กัมพูชา และมาเลเซีย ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศดังกลาว (ยกเวนเวียดนาม) มีอาณาเขตติดตอกับประเทศ
ไทย  ทําใหมีการเดินทางโดยทางบกสะดวกสบายกวาการเดินทางมาจากประเทศอ่ืนๆ เชน บรูไน หรือ
ฟลิปปนส ดังน้ันจึงทําการเลือกตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) โดยในกรณีที่บางประเทศท่ีมีการ

(1) 
นักทองเท่ียวท่ัวไป 

ประเทศท่ีพํานักอาศัย (สัญชาติ)

ความชอบดานการทองเท่ียว 
(ทะเล, วัฒนธรรม, บันเทิงราตรี, อ่ืนๆ) 

• พฤติกรรมการทองเท่ียว 
• จํานวนวันพัก 
• คาใชจายในการทองเท่ียว 

กลุมตลาดยอย 

(2) 
นักทองเท่ียวธุรกิจ ลักษณะเศรษฐกิจและสังคม • พฤติกรรมการทองเท่ียว 

ลักษณะเศรษฐกิจและสังคม 
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เดินทางโดยทางบกเปนจํานวนมากจะมีการเก็บขอมูลจากดานตรวจคนเขาเมืองทั้งทางบกและทางอากาศ 
แตในกรณีที่นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางโดยเครื่องบินก็จะเก็บขอมูลจากสนามบินเพียงอยางเดียว 
ดังน้ันนักทองเที่ยวจาก 3 ประเทศหลักที่มีการเก็บขอมูลจากการเดินทางทางบกคือ นักทองเที่ยวชาวลาว 
ณ ดานหนองคาย จังหวัดหนองคาย นักทองเที่ยวกัมพูชา ณ จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก (ดานอรัญ
ประเทศ) จังหวัดสระแกว และนักทองเท่ียวชาวมาเลเซีย ณ ดานนอก(สะเดา) จังหวัดสงขลา อยางไรก็
ตามหากพบนักทองเที่ยวอาเซียนชาติอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ไดกลาวมา ก็จะเก็บตัวอยางเพ่ิมเติมดวย 
และสําหรับประเทศอ่ืนๆ เก็บจากสนามบินที่มีจํานวนนักทองเท่ียวเดินทางมากที่สุด ไดแก สนามบิน
สุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง สนามบินภูเก็ต และเชียงใหม ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ีจึงเก็บขอมูลจาก
ดานตรวจคนเขาเมืองทั้ง 7 แหง  

จากตาราง 1.4 จะเห็นไดวาจํานวนนักทองเที่ยวชาวบรูไนที่เดินทางมายังประเทศไทยมีอยู
นอย ดังนั้นการเก็บตัวอยางในครั้งน้ีจึงไมไดวางแผนเก็บนักทองเท่ียวชาวบรูไน อยางไรก็ตามการเก็บ
ตัวอยางในภาคสนามพบนักทองเท่ียวชาวบรูไน 2 รายที่เดินทางมายังประเทศไทย จึงไดรวมนักทองเที่ยว
ดังกลาวไวในการวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเท่ียวในภาพรวม  

ขนาดตัวอยางที่ใชในการศึกษานักทองเท่ียวทั่วไปนั้น เพ่ือใหสามารถวิเคราะหขอมูลราย
ประเทศใหเหมาะสมตามหลักสถิติจึงกําหนดใหทําการศึกษากลุมตัวอยางจากประเทศอาเซียน คิดเปน
ประเทศ ๆ ละไมนอยกวา 400 ราย แตเน่ืองจากชาวลาวที่เดินทางมายังประเทศไทย มักเดินทางมาทาง
บก และเขาขายเปนผูเยี่ยมเยือน (Visitors) เน่ืองจากมาเชากลับเย็น ไมไดพักคางแรม จึงทําให
นักทองเที่ยวชาวลาวที่เขาขายการเปนนักทองเที่ยวต่ํากวารายงานของดานตรวจคนเขาเมือง ดังน้ันใน
การศึกษาครั้งน้ีจึงมีจํานวนนักทองเที่ยวชาวลาวต่ํากวาประเทศอ่ืนๆ โดยมีการศึกษาขอมูลเชิงลึกของชาว
ลาวเพ่ิมเติม  

จํานวนตัวอยางสําหรับนักทองเที่ยวทั่วไปที่ เ ก็บในแตละประเทศเปนดังตาราง 1.4 
ประกอบดวย นักทองเท่ียวชาวบรูไน 2 ราย นักทองเท่ียวชาวกัมพูชา 209 ราย นักทองเท่ียวชาว
อินโดนีเซีย 452 ราย นักทองเที่ยวชาวลาว 173 ราย นักทองเท่ียวชาวเมียนมาร 407 ราย นักทองเท่ียว
ชาวมาเลเซีย 408 ราย นักทองเท่ียวชาวฟลิปปนส 419 ราย นักทองเท่ียวชาวสิงคโปร 407 ราย และ
นักทองเท่ียวชาวเวียดนาม 418 ราย รวมเปน 3,095 ราย  

การศึกษาในครั้งน้ีไดแยกศึกษานักทองเท่ียวธุรกิจออกจากนักทองเท่ียวโดยทั่วไป เน่ืองจาก
นักทองเท่ียวธุรกิจน้ันไมไดมีวัตถุประสงคที่ตองการทองเทียวเพ่ือพักผอนหยอนใจเปนหลัก ซ่ึง
นักทองเที่ยวกลุมน้ีจะเปนผูที่เดินทางมาเพ่ือทําธุรกิจในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําธุรกิจแบบ
ด้ังเดิม (Conventional business) เขารวมการประชุม (Conference) สัมมนา (Seminar) นิทรรศการ 
(Exhibition) หรือการเดินทางเนื่องมาจากไดรับรางวัลจากการทํางาน (Incentive trip) โดยทําการศึกษา
นักทองเที่ยวธุรกิจจากกลุมประเทศอาเซียนอีกไมต่ํากวา 400 ราย อยางไรก็ตามสําหรับนักทองเที่ยว
ธุรกิจจะไมไดกําหนดตามวิธีการเดินทางออกไปจากประเทศไทย แตจะเปนการเก็บขอมูลแบบบังเอิญจาก
ทั้ง 7 ดาน ไดจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 420 ราย รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมดที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี
เทากับ 3,505 ราย 
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ตารางที่ 1.4 จํานวนนักทองเที่ยวจําแนกตามดานตรวจคนเขาเมือง ป พ.ศ. 2555 
หนวย: คน 

ลําดับ ดาน 
บรูไน กัมพูชา อินโดนิเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ทางอากาศ

1 สุวรรณภูมิ 8756 84 50677 12 258399 58 30302 3 434244 17 117054 90 206423 71 520561 67 318052 50 1944468 
2 ดอนเมือง 331 3 885 0 42485 9 358 0 66906 3 6360 5 2394 1 13966 2 7694 1 141379 
3 อูตะเภา 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0 1 0 1 0 975 0 1 0 990 
4 เชียงใหม 49 0 23 0 1811 0 825 0 51458 2 3068 2 518 0 14941 2 1187 0 73880 
5 หาดใหญ 78 1 32 0 3443 1 40 0 35775 1 174 0 708 0 33588 4 3496 1 77334 
6 กระบี่ 54 1 17 0 1460 0 5 0 35816 1 122 0 1324 0 21375 3 2936 0 63109 
7 ภูเก็ต 372 4 71 0 37563 8 103 0 112090 4 1313 1 13127 5 84652 11 14516 2 263807 
8 สมุย 54 1 9 0 854 0 11 0 15848 1 32 0 904 0 8657 1 1560 0 27929 

ทางเรือ
9 ทาเรือกรุงเทพ 0 0 31 0 228 0 29 0 31 0 33 0 340 0 61 0 183 0 936 
10 ทาเรือสมุทรปราการ 4 0 2019 0 53 0 0 0 0 0 4 0 95 0 23 0 67 0 2265 
11 ทาเรือคลองใหญ 5 0 20378 5 62 0 379 0 463 0 24 0 497 0 119 0 1693 0 23620 
12 ทาเรือศรีราชา 0 0 25 0 120 0 0 0 288 0 7 0 1245 0 841 0 45 0 2571 
13 ทาเรือนครพนม 0 0 231 0 79 0 34867 4 462 0 12 0 169 0 97 0 31605 5 67522 
14 ทาเรือเชียงของ 0 0 67 0 72 0 17477 2 1340 0 77 0 88 0 307 0 3079 0 22507 
15 ทาเรือเชียงแสน 0 0 12 0 29 0 4350 0 172 0 10 0 1 0 23 0 93 0 4690 
16 ทาเรือกระบี่ 1 0 0 0 128 0 0 0 5569 0 9 0 45 0 88 0 19 0 5859 
17 ทาเรือภูเก็ต 53 1 15 0 12763 3 5 0 40489 2 90 0 5843 2 29288 4 4312 1 92858 
18 ทาเรือสตูล 5 0 168 0 706 0 20 0 14341 1 5 0 121 0 293 0 20 0 15679 
19 ทาเรือสงขลา 3 0 0 0 2108 0 0 0 1785 0 15 0 929 0 297 0 68 0 5205 
20 ทาเรือตากใบ 5 0 5891 1 1260 0 3876 0 33752 1 58 0 44 0 171 0 86 0 45143 
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ตารางที่ 1.4 (ตอ) 

ลําดับ ดาน 
บรูไน กัมพูชา อินโดนิเซีย สปป. ลาว มาเลเซีย เมียนมาร ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
ทางบก

21 อรัญประเทศ 8 0 314564 74 6046 1 100031 10 9436 0 778 1 22981 8 4832 1 30740 5 489416 
22 กาบเชิง 0 0 9080 2 358 0 4057 0 331 0 52 0 714 0 176 0 868 0 15636 
23 มุกดาหาร 2 0 887 0 75 0 93790 10 1507 0 49 0 1281 0 337 0 24331 4 122259 
24 หนองคาย 292 3 1757 0 3745 1 486759 50 7313 0 9 0 16423 6 3845 0 152789 24 672932 
25 พิบูลยมังสาหาร 0 0 306 0 76 0 96906 10 585 0 14 0 381 0 190 0 8411 1 106869 
26 เบตง 27 0 383 0 6038 1 359 0 191880 8 16 0 187 0 3430 0 829 0 203149 
27 ควนโดน 5 0 855 0 527 0 37721 4 34953 1 0 0 1212 0 409 0 435 0 76117 
28 ปาดังเบซาร 42 0 363 0 1416 0 3401 0 158431 6 0 0 734 0 2145 0 553 0 167085 
29 สะเดา 267 3 4842 1 64552 14 38915 4 1131331 44 0 0 9901 3 30834 4 18742 3 1299384 
30 สุไหงโกลก 40 0 9382 2 2892 1 11116 1 167785 7 0 0 924 0 973 0 5102 1 198214 

รวม 10453 100 422970 100 449350 100 965702 100 2554391 100 129386 100 289554 100 777494 100 633512 100 6232812 
สัดสวนของนักทองเที่ยวรวม

(รอยละ) 
0.17 6.79 7.21 15.49 40.98 2.08 4.65 12.47 10.16 100.00 

ที่มา: กรมการทองเที่ยว (2556) 
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ตารางที่ 1.5 จํานวนกลุมตัวอยางที่เก็บจริงจําแนกตามประเทศและวิธีการเดินทาง 
หนวย: คน 

ประเทศ 
วิธีเดินทาง 

รวม 
อากาศ บก 

1. บรูไน 2 0 2 
2. กัมพูชา 213 196 409 
3. อินโดนีเซีย 449 3 452 
4. สปป. ลาว 106 67 173 
5. เมียนมาร 407 0 407 
6. มาเลเซีย 208 200 408 
7. ฟลิปปนส 419 0 419 
8. สิงคโปร 406 1 407 
9. เวียดนาม 417 1 418 

รวม 2,625 470 3,095 
นักทองเท่ียวธุรกิจ  420 

รวม  3,505 

ข. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

การศึกษาในครั้งน้ีใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยตัวอยางของแบบสอบถาม
ปรากฏในภาคผนวก  

(1) แบบสอบถามนักทองเที่ยวทั่วไป ประกอบไปดวย 4 สวน คือ ก) ลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของนักทองเที่ยว ข) พฤติกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไป/พฤติกรรมการทองเที่ยวในครั้งน้ี  
ค) ทัศนคติและความชอบดานการทองเที่ยว และ ง) คาใชจายที่ใชในการเดินทางทองเท่ียวครั้งน้ี 

(2) แบบสอบถามนักทองเที่ยวธุรกิจ ประกอบดวย 2 สวน คือ ก) ลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของนักทองเท่ียว ข) พฤติกรรมการทองเท่ียวโดยทั่วไป/พฤติกรรมการทองเที่ยวในครั้งน้ี 

แบบสอบถามที่ใชในครั้งน้ีมีภาษาหลักเปนภาษาอังกฤษ และมีการแปลเปนภาษาทองถิ่นอีก  
6  ภาษา คือ ภาษาเมียนมาร ภาษาลาว ภาษามาลายู ภาษาเขมร ภาษาจีน และภาษาเวียดนาม ทั้งน้ี
เน่ืองจากการทดสอบแบบสอบถามในเบื้องตนพบวากลุมนักทองเท่ียวบางประเทศไมสะดวกที่จะตอบ
แบบสอบถามเปนภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจึงตองการอํานวยความสะดวกใหผูตอบแบบสอบถาม โดยผูตอบ
แบบสอบถามสามารถเลือกไดวาตองการแบบสอบถามภาษาใด แบบสอบถามภาษาทองถิ่นมีคําถามที่
เหมือนกันกับแบบสอบถามภาษาอังกฤษ เน่ืองจากการแปลภาษาใชวิธีการ double translation ที่ใหผู
แปลคนหนึ่งแปลคําถามจากตนฉบับภาษาอังกฤษมาเปนภาษาทองถิ่น แลวใหผูแปลอีกรายหนึ่งทําการ
แปลภาษาทองถิ่นกลับมาเปนภาษาอังกฤษอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือยืนยันความถูกตองของการแปล 
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ค. วิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเฉพาะในการศึกษาทั้งสิ้น 3 ขอ คือ (1)  เพ่ือจําแนกกลุม
นักทองเที่ยวตามความชอบ (preferences) ของนักทองเที่ยว  (2) เพ่ือประมาณอุปสงคการทองเที่ยวของ
นักทองเที่ยวจากจํานวนวันพักในประเทศไทย (3) เพ่ือประมาณการใชจายของนักทองเที่ยวตามลักษณะ
เศรษฐกิจและสังคมของนักทองเท่ียว และการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับการตัดสินใจทองเท่ียวและความไม
สงบทางการเมืองโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) การจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามความชอบ (Preferences) ของนักทองเท่ียว 

การศึกษาในครั้งน้ีจะใชกลุมคําถามเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางมายังประเทศ
ไทยเพ่ือจําแนกกลุมนักทองเท่ียวออกเปนกลุมตลาดยอยตามความชอบ โดยแบบสอบถามแสดงรายการ
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวทั้งสิ้น 21 รายการ นักทองเที่ยวกลุมตัวอยางจะเลือกระดับ
ความมีอิทธิพลจาก 0 (ไมมีอิทธิพลเลย) จนกระทั่งสูงสุดคือ 4 (มีอิทธิพลมากที่สุด) โดยมีแนวคิดวา
นักทองเที่ยวที่มีปจจัยที่มีผลตอการทองเที่ยวเหมือนกันควรจะถูกจัดใหอยูเปนกลุมประเภทเดียวกัน 
การศึกษานี้ใชวิธี Factor analysis และ K-mean cluster analysis จากการวิเคราะห สวนประกอบหลัก 
(Principle component analysis) เม่ือจําแนกนักทองเที่ยวไดตามกลุมความชอบแลว จะทําการพยากรณ
กลุมของนักทองเท่ียวโดยพิจารณาจากลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยวโดยใช
แบบจําลองทางโพรบิตหลายตัวแปร (Multivariate probit)  

2) การประมาณอุปสงคการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวจากจํานวนวนัพักในประเทศไทย 

จํานวนวันพักเปนการวัดอุปสงคการทองเท่ียวที่สําคัญอยางหนึ่งนอกเหนือไปจากจํานวน
นักทองเท่ียว (Tourist arrivals) หรือ คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยว (Tourist expenditure) การศึกษา
จํานวนวันพักน้ันมีความสําคัญในสองประเด็นคือ (1) จํานวนวันพักน้ันมีผลตอการทํากิจกรรมของ
นักทองเท่ียว ซ่ึงมีผลโดยตรงตอการใชจายและความรูสึกผูกพันกับแหลงทองเท่ียว จํานวนวันพักจึงมักถูก
นํามาใชในการแบงกลุมตลาดเพื่อเพ่ิมคาใชจายของนักทองเที่ยว (Davies and Mangan, 1992; 
Legoherel, 1998; Mok and Iverson, 2000) และ (2) การประมาณอุปสงคจากจํานวนวันพักน้ันมี
ประโยชนตอการวิเคราะหความยั่งยืนของการทองเท่ียว ซ่ึงเปนเปาหมายสําคัญของการทองเท่ียว 

การศึกษาจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวพิจารณาจากจํานวนวันทั้งหมดที่นักทองเที่ยวพํานัก
ในประเทศไทย โดยพิจารณาจากปจจัยที่เปนลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยว ไดแก อายุ 
เพศ รายได สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา กลุมอาชีพ และสัญชาติ และปจจัยที่เปนลักษณะการ
เดินทาง ไดแก วัตถุประสงคการเดินทาง การเดินทางลําพัง หรือการเดินทางเปนกลุม การเดินทางมายัง
ประเทศไทยทางอากาศหรือทางบก การใชบริการบริษัทนําเที่ยว การเดินทางมายังประเทศไทยครั้งแรก 
และความตั้งใจที่จะกลับมายังประเทศไทย  ซ่ึงกลุมตัวแปรดังกลาวเปนตัวแปรทั่วไปที่นิยมใชอธิบาย
จํานวนวันพักในการเดินทางทองเท่ียว สําหรับการประมาณจํานวนวันพักน้ีจะใชการวิเคราะหความอยูรอด 
(Survival analysis) ซ่ึงเปนแบบจําลองเก่ียวกับระยะเวลา (Duration model) ที่ไดนํามาใชในการประมาณ
จํานวนวันพักแทนการวิเคราะหความถดถอยแบบเชิงเสน (Linear Regression) เน่ืองจากตัวแปรจํานวน
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วันพักจะไมมีคาเปนลบ (Nonnegative variable) จึงทําใหการประมาณโดยการวิเคราะหความถดถอย
แบบเชิงเสน (Linear Regression) จะทําใหเกิดความเอนเอียงได (Green, 2000) 

การวิเคราะหความอยูรอดน้ันถูกนํามาใชในการกําหนดจํานวนวันพักเน่ืองจากจํานวนวันพัก
คือชวงเวลาระหวางที่นักทองเที่ยวเดินทางมาถึงแหลงทองเที่ยว (Tourists’ arrival) และเวลาที่
นักทองเท่ียวเดินทางกลับ (Tourists’ departure) เน่ืองจากการเก็บขอมูลครั้งน้ีเปนการสอบถาม
นักทองเที่ยวที่กําลังเดินทางกลับ (Exit survey) ดังน้ันกลุมตัวอยางที่ใชวิเคราะหจึงถือส้ินสุดการเดินทาง 
เพราะผูวิจัยทราบจํานวนวันพักของนักทองเท่ียวทุกราย ดังน้ันแบบจําลองเลยถูกเรียกอีกอยางวา
แบบจําลองชวงเวลา (Duration model) ที่สามารถวัดไดจากระยะเวลาที่นักทองเท่ียวอยูในแหลงทองเที่ยว 
(วันพัก) หรือความนาจะเปนที่นักทองเท่ียวเดินทางกลับ ภายใตเง่ือนไขวานักทองเท่ียวไดใชเวลา (t) อยูใน
แหลงทองเท่ียวระยะหนึ่งแลว 

แบบจําลองนี้มีลักษณะแตกตางกันไปตามฟงกชันความอยูรอด (Survival function) และ
ความนาจะเปนที่นักทองเที่ยวจะเดินทางกลับ หลังจากไดใชเวลาอยูในแหลงทองเท่ียวเทากับ t โดย
แบบจําลองอาจมีลักษณะเปน Parametric ที่แบงออกเปน 2 กลุมยอย คือ (1) Accelerated Failure-Time 
(AFT) และ (2) Proportional Hazard (PH) หรืออาจจะเปน Semi-parametric (Cox PH) การเลือกใช
แบบจําลองมีความสําคัญเน่ืองจากคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากแตละแบบจําลองแตกตางกัน  

การตัดสินใจเลือกแบบจําลองนั้นสามารถพิจารณาไดจากวิธีการทางสถิติตางๆ โดยเริ่มจาก
การใช Scheoenfeld test เพ่ือทดสอบสมมติฐานหลักวาแบบจําลองแบบ Semi-parametric (Cox PH)  
มีความเหมาะสมหรือไม หากไมเหมาะสมก็จะพิจารณาใชแบบจําลอง Parametric ตอไป โดยทําการ
ทดสอบคาพารามิเตอร โดยใช misspecification test และเลือกการแจกแจง (Distribution) ที่เหมาะสม
โดยใชคา log-likelihood และคา AIC ตอไป 

3) การประมาณการใชจายของนักทองเท่ียวตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเท่ียว 

การวิเคราะหคาใชจายของนักทองเท่ียวจะใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติที่เรียกวา “การวิเคราะห
การจําแนกพหุ” (Multiple Classification Analysis: MCA) เปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหเพ่ือชี้ใหเห็นถึง
อิทธิพลของตัวแปรทางดาน คุณลักษณะของนักทองเที่ยวที่มีผลตอการใชจายของนักทองเที่ยวอาเซียนที่
เดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย วิธีการวิเคราะหขอมูลดวย MCA สามารถชี้ ใหเห็นถึงอิทธิพลของตัว
แปรอิสระตางๆ ที่มีตอตัวแปรตาม ซ่ึงพิจารณาไดจาก คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรอิสระที่แสดงถึงความ
เบี่ยงเบนไปจากคากลาง (Grand mean) และ สามารถคํานึงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ไปพรอมๆ 
กันไดดวย  วิธีการ MCA เปนวิธีการวิเคราะหที่เหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจาก ตัวแปรอิสระที่นํามาใชใน
การศึกษาครั้งน้ีมีหนวยวัดเปนนามมาตร (Nominal scale) และอันดับ (Ordinal scale) และยังไมแนใจวา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามจะมีความสัมพันธ เปนเสนตรงหรือไม อยางไรก็ตาม
เน่ืองจากการวิเคราะหดวย MCA มีขอจํากัดเก่ียวกับจํานวนตัวแปรอิสระที่ใชในการวิเคราะห และ
การศึกษาในครั้งนี้สนใจตัวแปรตนเปนจํานวนมาก ดังน้ันการวิเคราะหคาใชจายของนักทองเที่ยวจึงใช
วิธีการประมาณสมการถดถอยแบบโทบิต (Tobit regression) กอนการวิเคราะห MCA ซ่ึงวิธีการดังกลาว



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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เปนการประมาณสมการถดถอยโดยกําหนดใหตัวแปรตามไมสามารถต่ํากวาศูนยได หลังจากการวิเคราะห
โทบิต ก็จะเลือกกลุมตัวแปรเฉพาะที่มีนัยสําคัญทางสถิติมาใชในการวิเคราะหโดยวิธีการ MCA  

ตัวแปรคาใชจายที่ใชในการศึกษาในครั้งน้ีเปนคาใชจายตอวันตอคน (Average expenditure 
per day) เพ่ือใหคาใชจายที่นํามาใชเหมาะสมกับวิธีการวิเคราะห ผูวิจัยจึงไดตัดขอมูลคาใชจายที่ถือวา
เปนคาผิดปกติ (Outlier) ออกจากการวิเคราะหขอมูล โดยคิดเฉพาะกลุมตัวอยางที่มีคาใชจายอยูในชวง
ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 90 คือ มีคาใชจายไมนอยกวา 5 เหรียญสหรัฐตอวันจนถึงไมเกิน 500 เหรียญ
สหรัฐตอวัน ทั้งน้ีคาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายภายหลังหักคาเดินทางระหวางประเทศ และคาแพคเก็จ
ทัวรในกรณีที่นักทองเที่ยวใชบริการบริษัทนําเที่ยวออกไปแลว 

4) การตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวมายังประเทศไทยเม่ือเผชิญความไมสงบทางการเมือง 

ในการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวมายังประเทศไทยในกรณีที่มีความ
ไมสงบทางการเมือง จากลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยว การวิเคราะหจึงอาศัยคําถาม
เก่ียวกับการตัดสินใจเปนคําถามปลายปดที่มี 3 ตัวเลือกคือ หากประเทศไทยมีปญหาความไมสงบทาง
การเมืองดังเชนปลายป พ.ศ. 2556 นักทองเที่ยวจะตัดสินใจอยางไร (1) ยังคงตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว 
(2) เลื่อนการเดินทาง และ (3) ยกเลิกการเดินทาง ตัวเลือกดังกลาวมีลักษณะเปนระดับความรุนแรงของ
การตอบสนองตอความไมสงบทางการเมือง ดังน้ันแบบจําลองที่ใชประมาณการตัดสินใจดังกลาวจึงเปน
แบบจําลอง ordered probit ที่ตัวแปรตามมีขอมูลลักษณะเปนมาตราเรียงลําดับ 

สําหรับการวิเคราะหขอมูลในกรณีวัตถุประสงคเฉพาะสามารถสรุปไดดังตารางที่ 6.6 
นอกจากนี้ในการศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว ทัศนคติและความชอบของนักทองเที่ยว 
จะใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ในการอธิบายพฤติกรรมและลักษณะตางๆ ของ
นักทองเท่ียว 

ตารางที่ 1.6 วิธีการวิเคราะหขอมูลจําแนกตามวัตถุประสงคยอย 
วัตถุประสงคยอย วิธีการวิเคราะห 

1. การจําแนกกลุมนักทองเท่ียวตามความชอบ (Preferences) ของนักทองเที่ยว  Factor analysis, K-Mean 
Multivariate probit 

2. การประมาณการใชจายของนักทองเท่ียวตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคม 
ของนักทองเท่ียว  

Tobit regression 
Multiple Classification analysis 

3. การประมาณอุปสงคการทองเท่ียวจากจํานวนวันพักของนักทองเท่ียว Survival analysis  
4. การตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวมายังประเทศไทยอันเนื่องมาจากความไมสงบ

ทางการเมือง 
Ordered probit 
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1) นโยบายและกลยุทธสําหรับเสริมสรางความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทย 
รวมทั้งทราบประเทศคูคาบริการทองเท่ียวที่สําคัญของไทยในภูมิภาคอาเซียน 

2) ทราบกลุมนักทองเท่ียวอาเซียนที่มีแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทองเที่ยวไทยที่แตกตาง
กัน   

3) ทราบพฤติกรรมการตัดสินใจของนักทองเท่ียวอาเซียนที่แตกตางกันในแตละกลุม 
4) แนวทางการปรับปรุงสินคาทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวอาเซียน

ในแตละกลุม 
5) เกิดการเผยแพรขอมูล ซ่ึงจะกระตุนใหเกิดความสนใจในการเตรียมรับมือกับการเกิด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจการทองเท่ียวของไทย 
6) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวของไทยที่ยั่งยืน  

 



  

31 

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม

 

โครงการนี้มุงเนนที่จะศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพและความสามารถในการแขงขันดานการ
ทองเที่ยวของไทยในตลาดอาเซียน รวมทั้งการศึกษาพฤติกรรมการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวที่
เดินทางมากจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นในสวนของการทบทวนวรรณกรรมจะทบทวนในเรื่อง
ของการประเมินศักยภาพและความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว และการประยุกตใชแนวคิด
และวิธีการทางดานเศรษฐศาสตรในการวิเคราะหพฤตกิรรมการทองเที่ยวดังมีรายละเอียดในแตละสวนพอ
สังเขปดังน้ี 

2.1 การประเมินศักยภาพและความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว 

การศึกษาเพ่ือประเมินศักยภาพการทองเที่ยวมีทั้งผลงานที่เปนการศึกษาระดับนานาชาติ 
ประเทศ และทองถิ่น สวนใหญเปนการประเมินศักยภาพระดับแหลงทองเที่ยวและระดับประเทศ โดยใช
ตัวชี้วัด (indicators) หรือดัชนีการทองเท่ียว (tourism indices) ที่ผานมายังมีผลงานการศึกษาจํานวนนอย
ที่มีการเปรียบเทียบศักยภาพทางดานการทองเที่ยวระหวางประเทศ เชน งานศึกษาของ World 
Economic Forum ที่ไดจัดทํา The Travel & Tourism Competitiveness (TTCI) ตั้งแตป ค.ศ. 2007 แต
ดัชนี TTCI เปนดัชนีที่สอบถามผูประกอบการ สวนการประเมินโดยนักทองเที่ยวซึ่งปกติจะสํารวจใน
ขั้นตอนกอนที่นักทองเที่ยวจะเดินทางกลับประเทศ (exit survey) มีงานศึกษาที่ดีของ ADB (2005) และ 
ม่ิงสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2536 และ 2549) ที่ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพดานการทองเที ่ยว
ระหวางประเทศไทยกับประเทศในอนุภูมิภาคแมนํ้าโขงและประเทศในกลุมอินโดจีน โดยใหนักทองเที่ยว
ตางชาติเปนผูประเมินศักยภาพของประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคแมนํ้าโขงและอินโดจีน การศึกษาดังกลาว 
พบวา ประเทศไทยมีศักยภาพดานสิ่งดึงดูดใจมากที่สุด แตเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบองคประกอบสินคา
ทองเท่ียวไดแก สถานที่ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร อาหาร อัธยาศัยของผูคน และการจัดการของ
ภาคเอกชนและรัฐ พบวา ประเทศไทยเปนรองกัมพูชาในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร และเปน
รองสิงคโปรสองดานคือ ดานสถานที่ทองเที่ยวที่เปนสวนสนุก การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และยังเปนรองดาน
การจัดการของภาคเอกชนและรัฐ โดยเฉพาะดานมาตรฐานสุขอนามัย การจัดการดานสาธารณสุข และ
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มลภาวะ สวนมลฑลยูนนานมีความโดดเดนในดานของความหลากหลายทางเชื้อชาติ ขณะที่ สปป.ลาว มี
ความโดดเดนดานความมีอัธยาศัยที่ดี  

2.2 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาด 

การศึกษาตามแนวทางนี้เปนการประยุกตใชแนวคิดทางดานการคาระหวางประเทศมาใชใน
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวระหวางประเทศ ซ่ึงหากพิจารณาใน
ดุลบัญชีการชําระเงินระหวางประเทศ (balance of payments account) การทองเที่ยวเปนการสงออกของ
ภาคบริการ (service sectors) ดังน้ันการศึกษาที่ผานมาโดยสวนใหญ จึงมุงเนนการวิเคราะหตัวแปรที่เปน
ตัวกําหนดความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยว และความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในระดับภูมิภาค 
เชน อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง (real exchange rate) ความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (revealed 
comparative advantage: RCA) เปนตน รวมทั้งการแยกองคประกอบการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยว 
เพื่อเขาใจพลวัตความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียว (Fuchs, Lennaert, Mike and Klaus, 2000; 
Toh, Khan and Lim, 2004; Vu and Turner, 2011) 

การวิเคราะหความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยวโดยใช Balassa’s revealed comparative 
advantage (BRCA) (Sahli 2006; Kim and Lee, 2010) ไดขอสรุปที่นาสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยวและคุณลักษณะเฉพาะของการสงออกบริการการทองเท่ียว เชน 
Sahli (2006) พิสูจนใหเห็นวา ประเทศในกลุม OECD ที่มีสวนแบงรายรับจากการสงออกบริการการ
ทองเท่ียวสูงสุดอาจไมใชประเทศที่มีความชํานาญพิเศษสูงที่สุด ขณะที่ Kim and Lee (2010) พบวา 
BRCA ใหผลลัพธที่สอดคลองกับการวิเคราะหดวยอัตราสวนการคา (trade ratio) เปนตน 

นอกจากน้ีที่ผานมามีการประยุกตใช shift-share analysis (SSA) แยกองคประกอบการเติบโต
ของตัวแปรดานการทองเที่ยว โดย Sirakaya, Uysal and Toepper (1995) ประยุกตใช SSA แยกองคประกอบ
การเติบโตของแรงงานในภาคเศรษฐกิจการทองเที่ยว เพ่ือประเมินความไดเปรียบในการแขงขันของภาค
เศรษฐกิจการทองเที่ยวเทียบกับภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ตอมา Fuchs et al. (2000) แนะนําใหใชจํานวน
นักทองเที่ยวในการวิเคราะหดวย SSA เน่ืองจากผลลัพธที่ไดจะใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวาง
นโยบายดานการทองเท่ียวมากกวาการใชตัวแปรอ่ืนๆ และทําใหเขาใจบทบาทของความไดเปรียบในการ
แขงขันและความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยวที่มีในแตละตลาด (Alvai and Yasin, 2000) อยางไรก็
ตาม Toh, Khan and Lim (2004) แสดงใหเห็นวา การใช SSA แยกองคประกอบการเติบโตของจํานวน
นักทองเที่ยวเปนเพียงการวัดการเปลี่ยนแปลงอุปสงคในแตละตลาด และเปนการวิเคราะหการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณเทาน้ัน ไมไดมีการพิจารณารายละเอียดดานอ่ืนของนักทองเท่ียว 

แมวา Vu and Turner (2011) ประยุกตใช SSA วิเคราะหการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยว
ตางชาติในเวียดนามโดยเปรียบเทียบกับประเทศไทยและจีน แตการศึกษาดังกลาวไมมีวิเคราะหการ
เติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติของประเทศไทย ดังนั้น Untong (2012) จึงไดประยุกตแนวคิด
ดังกลาวมาศึกษาเปรียบเทียบความไดเปรียบในการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยกับประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงจาการศึกษาพบวา  ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันดานการทองเที่ยว 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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โดยมีสวนเกินของการสงออกบริการการทองเท่ียวเม่ือเทียบกับภูมิภาค และเปนประเทศที่มุงม่ันที่จะ
สงออกและแขงขันในการทองเที่ยวเหมือนกับประเทศมาเลเซีย กัมพูชา และ สปป. ลาว นอกจากน้ี 
ประเทศไทยมีความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยวสูงสุดในภูมิภาค แตมีแนวโนมลดลงเม่ือเทียบระหวางป 
พ.ศ. 2542-2551 และประเทศไทยไมไดกําหนดตําแหนงที่ถูกตองสําหรับตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ตอมา อัครพงศ อ้ันทอง (2556b) ไดประยุกตใช coverage ratio และความไดปรียบโดย
เปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ทั้งในเชิงสถิตและพลวัต ศึกษาเปรียบเทียบวามชํานาญพิเศษดานการ
ทองเที่ยว และสถานการณการสงออกบริการการทองเที่ยวของแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียนระหวางป 
พ.ศ. 2545-2553 พบวา ตลอดชวงป พ.ศ. 2545-2553 ประเทศกัมพูชา สปป. ลาว มาเลเซีย ไทย และ
เวียดนาม มีความสามารถในการแขงขัน และมุงม่ันที่จะสงออกและแขงขันในการทองเที่ยว แมวาประเทศ
ไทยมีความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยวสูงสุดในภูมิภาค แตมีแนวโนมลดลงเม่ือเทียบระหวางป  
พ.ศ. 2553 กับ พ.ศ. 2545 ขณะที่มาเลเซียเปนประเทศที่มีความชํานาญพิเศษเพ่ิมขึ้นสูงสุด ประเทศ
มาเลเซีย กัมพูชา และสิงคโปรเพียงสามประเทศที่มีแนวโนมความชํานาญพิเศษเพิ่มขึ้นในชวงเวลาที่ศึกษา 
โดยอัตราการหดตัวของสวนแบงการสงออกบริการของทั้งสามประเทศลดลงชากวาการหดตัวของสวนแบง
การสงออกของภูมิภาค ทําใหทั้งสามประเทศอยูในสถานการณการสงออกที่ “ตั้งรับปรับตัว” ขณะท่ี
ประเทศอ่ืนๆ อยูในสถานการณการสงออกที่ “ถอยนํา” ซ่ึงเปนสถานการณที่สวนแบงการสงออกบริการ
การทองเท่ียวของประเทศลดลงเร็วกวาการหดตัวของภูมิภาค 

นอกจากการศึกษาในลักษณะดังกลาว ม่ิงสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2548a) และ Kaosa-ard 
and Untong (2005c, 2008) ไดใชดัชนีความไดเปรียบ (comparative advantage ratio: CAR) ที่เปนการ
วัดความสามารถในการดึงดูดนักทองเท่ียวของประเทศตางๆ เม่ือเทียบกับภูมิภาคที่กําลังพิจารณา ในการ
เปรียบเทียบความชํานาญพิเศษดานการทองเที่ยว (tourism specialization) ของประเทศไทยกับประเทศ
ในอนุภูมิภาคแมนํ้าโขงและประเทศในกลุมเอเชียแปซิฟกแลวพบวา ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญดานการ
ทองเท่ียว เหนือกวาประเทศตางๆ ในอนุภูมิภาคแมนํ้าโขง และไดสูญเสียโอกาสในการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชนจากความเชี่ยวชาญดังกลาวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใตและจีน แตกลับเปนดาวรุงใน
ตลาดเอเชียใตสวนตลาดยุโรปน้ันการทองเท่ียวกลบัตกอยูในสถานการณถอยนํา (พิจารณาระหวางป พ.ศ. 
2542-2548) ขณะที่ พุทธรักษ พิจิตร (2545) ไดประยุกตใชดัชนีเดียวกันในการศึกษาการทองเที่ยวของ 
สปป. ลาว พบวา  สปป.ลาว มีความชํานาญพิเศษดานการทองเท่ียวต่ํา อาจเปนเพราะวา สปป. ลาว ยัง
ขาดแคลนสาธารณูปโภค และบุคลากรดานการทองเท่ียว 

ขณะที่ อัครพงศ อ้ันทอง (2556i) ไดประยุกตใช normalized CAR และ dynamic CAR ศึกษา
ความสามารถในการแขงขันของประเทศอาเซียนในตลาดจีน พบวา แมวาประเทศไทยจะมีสวนแบงตลาด
จีนสูงสุดในอาเซียน แตก็มิไดหมายความวาประเทศไทยจะมีความไดเปรียบในการแขงขันเหนือกวา
ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน จากผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขันทั้งในเชิงสถิตและพลวัต 
พบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดจีนต่ํากวาเวียดนามและสิงคโปร และมีแนวโนม
ความไดเปรียบในการแขงขันลดลงในชวงทศวรรษที่ผานมา (ป พ.ศ. 2545-2554) เนื่องจากในชวงเวลา
ดังกลาวประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณวิกฤตทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงมีสวนทําให
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ความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวจีนของไทยต่ํากวาอาเซียน ดังนั้นในชวงทศวรรษที่ผานมา
แนวโนมตลาดจีนสําหรับประเทศไทยจึงตกอยูในสถานการณที่เรียกวา “ควาไมทัน” 

นอกจากน้ีในงานศึกษา อัครพงศ อ้ันทอง (2556j) อีกชิ้นไดประยุกตใช SSA เพ่ือคนหาที่มาของการ
ขยายตัวของตลาดจีนในประเทศอาเซียน ผลการศึกษาพบวา ทศวรรษที่ผานมา (พ.ศ. 2545-2554) การ
ขยายตัวของนักทองเที่ยวจีนในประเทศไทยไดรับผลมาจากการขยายตัวของการทองเท่ียวอาเซียนและความ
ไดเปรียบในการแขงขันของอาเซียนในตลาดจีน ขณะที่ไทยกลับไมมีความสามารถในการแขงขันในตลาดจีน 
แตยังคงมีความชํานาญพิเศษในตลาดนี้ ดังน้ันในอนาคตประเทศไทยควรปรับเปลี่ยนตําแหนงทางการตลาด 
(repositioning) สําหรับนักทองเที่ยวจีน เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันของตนเองในตลาดจีน 
รวมทั้งชวงชิงสวนแบงตลาดจากประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนใหมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

2.3 การทองเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน 

การรวมกลุมอาเซียนจะกอใหเกิดการเช่ือมโยงการทองเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้น ทั้งจาก
นักทองเที่ยวที่มาจากในและนอกภูมิภาคอาเซียน โดยในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีนักทองเท่ียว
อาเซียนมาเยือนถึงรอยละ 28 จากนักทองเที่ยวชาวตางประเทศทั้งหมดมาที่เยือน ภายใตการขยายตัว
เฉลี่ยในชวงระหวางป พ.ศ. 2552-2555 ประมาณรอยละ 17 ตอป ทั้งน้ีประเทศไทยคอนขางมีความพรอม
ในดานการทองเท่ียวทุกดานเปนทุนเดิมอยูแลว มีแหลงทองเท่ียวดานธรรมชาติที่มีชื่อเสียงจํานวนมาก 
อีกทั้งยังเปน gate way ในการรองรับนักทองเที่ยวซึ่งเขามาทองเท่ียวยังภูมิภาคน้ี และสงตอนักทองเท่ียวไป
ยังประเทศใกลเคียง 4 ประเทศ และประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน โดยเฉพาะกับกลุมนักทองเที่ยวชาวยุโรปและ
อเมริกาที่อยูหางไกลจะมีระยะเวลาทองเท่ียวที่คอนขางนาน และมักจะมีจุดหมายในการทองเที่ยวหลาย
จุดหมาย ในอนาคตการทองเที่ยวในอาเซียนจะสะดวกมากขึ้น เน่ืองจากการผลักดันใหใช single visa หรือ
การขอวีซาเพียงคร้ังแรกและสามารถเที่ยวไดทุกประเทศในอาเซียน  

ปจจุบันประเทศไทยคอนขางมีความพรอมในดานธุรกิจบริการการขนสงทางอากาศ ทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิมีจํานวนการใชบริการเคร่ืองบินโดยสารมากเปนอันดับ 2 ของอาเซียน อีกทั้งยังมีสายการบิน
ตนทุนต่ําที่ใหบริการไปยังจังหวัดทองเที่ยวสําคัญของไทยเกือบครบทุกจังหวัด และยังมีเที่ยวบินที่มี
จุดหมายปลายทางไปยังทุกประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุมประเทศ CLMV (Cambudia, Lao 
PDR., Malaysia and Vietman) ซ่ึงถือวาเปนจุดแข็งของไทยที่ตางออกไปจากคูแขงอยางสิงคโปร และจะ
มีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตเน่ืองจากประเทศดังกลาวไดเร่ิมพัฒนาดานการทองเที่ยว ผลประโยชนที่
คาดวาจะไดรับจากการเปดเสรีอาเซียนในครั้งน้ีมีมากมาย และไทยตองเตรียมตัวและพัฒนาศักยภาพใหมี
ความพรอมมากข้ึนกวาเดิม เพ่ือรองรับการขยายตัวของนักทองเท่ียวจํานวนมากที่เดินทางมาทองเที่ยวยัง
ภูมิภาคอาเซียน นํามาซ่ึงรายไดและการจางงานที่เพ่ิมขึ้น  

จากการสํารวจ “ทัศนะของผูประกอบการทองเที่ยวที่มีตอการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)” ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย (2555) ที่ทําการสํารวจในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2555 จากประชากรผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมทองเท่ียวจํานวน 400 ตัวอยางทั่วประเทศ พบวา สิ่งที่การทองเท่ียวของประเทศไทยขาด
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ตามทัศนะของผูประกอบการ คือ การพัฒนาบริการและแหลงทองเที่ยว เพ่ิมการรักษาความปลอดภัย และการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวไทย (รอยละ 25.7, 24.0 และ 17.7 ตามลําดับ) สวนสิ่งที่ผูประกอบการ
ตองการใหรัฐดําเนินการจากสูงไปต่าํ คือ การพัฒนาบริการและแหลงทองเที่ยว (รอยละ 31.9) แตตองการการ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวในสัดสวนสูงกวาการเพิ่มการรักษาความปลอดภัย (รอยละ 27.8 และ 12.6 
ตามลําดับ) ผูประกอบการประมาณครึ่งหน่ึงยังมองในแงดีวา หากเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
เกิดผลกระทบดานบวกตอธุรกิจทั้งในดานจํานวนนักทองเท่ียวและรายได ขณะที่ผูประกอบการรอยละ 
23.9 ระบุวา จะมีผลดานลบตอธุรกิจของตนเอง เน่ืองจากการแขงขันที่สูงขึ้น ธุรกิจมีรายไดและกําไรลดลง แต
มุมมองดานผลกระทบตอการทองเท่ียวไทยในภาพรวมรอยละ 46.2 ระบุวา มีผลกระทบดานบวก ขณะที่มี
ผลกระทบดานลบรอยละ 17.3 มีผลกระทบสองดานพอๆ กันรอยละ 14.07 และไมแนใจถึงรอยละ 22.36   
ทั้งนี้ขอมูลจากการสํารวจยังมีประเด็นที่นาสนใจวา กวาคร่ึงหน่ึงของผูประกอบการเห็นวา การเปด AEC 
เปนโอกาสมากกวาอุปสรรค (รอยละ 52.7) และกวารอยละ 30.1 ระบุวา เปนทั้งโอกาสและอุปสรรคพอๆ 
กัน สําหรับการสํารวจความตองการการเตรียมพรอมจากภาครัฐบาล พบวา ผูตอบแบบสอบถามประมาณ
ครึ่งหนึ่งระบุวา รัฐบาลควรเรงดําเนินการในระดับปานกลางในทุกดาน ไดแก การสรางมาตรฐานการ
บริการและการทองเที่ยว การเชื่อมโยงดานภูมิภาคอาเซียน การประชาสัมพันธ สาธารณูปโภค การปรับปรุง
ภูมิทัศน และกฎระเบียบที่เอ้ือตอการตอทองเท่ียว โดยมีชุดตัวอยางประมาณรอยละ 30 ที่ตองการให
รัฐบาลเรงดําเนินการปรับปรุงในดานที่กลาวมา ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความพรอมของภาคธุรกิจที่คอนขาง
ม่ันใจสําหรับการแขงขันในระดับหนึ่งแลวกอนเปดเสรีอาเซียน 

2.4 ความยืดหยุนของอุปสงคการทองเที่ยวรวม 

Dwyer, Forsyth and Dwyer (2010) แบงคาความยืดหยุนที่เก่ียวของกับนโยบายการทองเที่ยวไว  
4 ประเภท คือ 1) ความยืดหยุนตอราคา (price elasticity) ซ่ึงแสดงถึงการตอบสนองของนักทองเที่ยวที่มี
ตอการเปลี่ยนแปลงราคาการทองเท่ียว 2) ความยืดหยุนตอรายได (income elasticity) เปนการตอบสนอง
ตอการเปลี่ยนแปลงรายไดของนักทองเที่ยว 3) ความยืดหยุนไขว (cross-price elasticity) แสดงถึง การ
ตอบสนองตอราคาของแหลงทองเที่ยวทดแทน (substitute) หรือแหลงทองเที่ยวที่เที่ยวรวมกัน 
(complementary) และ 4) ความยืดหยุนตอการโฆษณา (advertising elasticity) เปนการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของคาใชจายในการโฆษณาดานการทองเท่ียว  

คาความยืดหยุนตอราคาของการทองเที่ยว (tourism price elasticity) เปนขอมูลสําคัญสําหรับ 
การวางแผนเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว เน่ืองจากราคาเปนองคประกอบ
หน่ึงที่สําคัญของความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว (Dwyer, Forsyth and Rao, 2000; World 
Economic Forum, 2009) ขณะที่คาความยืดหยุนตอรายได (income elasticity) สะทอนถึงประเภทของ
สินคาทองเที่ยว ซ่ึงการศึกษาในอดีต พบวา โดยทั่วไปแลว อุปสงคของนักทองเที่ยวตางชาติจะมีคา 
ความยืดหยุนตอรายไดมากกวา 1 หรือเปนสินคาฟุมเฟอย (luxury goods) (Li, Song and Witt, 2005; 
Song, Kim and Yang, 2010) นอกจากน้ีคาความยืดหยุนอาจเปลี่ยนแปลงตามเวลา สถานการณ และ
นโยบาย (Li, Wong, Song and Witt, 2006b: Li, Song and Witt, 2006a; Song, Witt and Li, 2009a) 



รายงานฉบับสมบูรณ  
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เชน ในงานศึกษาของ อัครพงศ อ้ันทอง และม่ิงสรรพ ขาวสอาด (2554b) พบวา การเปลี่ยนแปลงระบบ
อัตราแลกเปลี่ยนของไทยในป พ.ศ. 2540 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุปสงคการทองเที่ยวที่
แตกตางกันในแตละตลาด โดยทําใหคาความยืดหยุนตอราคาของการทองเที่ยวไทยและราคาของแหลง
ทองเท่ียวทดแทนมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากราคาของการทองเท่ียวไทยมีการเคลื่อนไหวและผันผวน
มากขึ้น และสามารถสะทอนตนทุนคาครองชีพของการทองเท่ียวในประเทศไทยไดมากขึ้น นอกจากนี้ อัคร
พงศ อ้ันทอง และม่ิงสรรพ ขาวสอาด (2554b) ไดใหขอเสนอแนะวา ในวิเคราะหอุปสงคการทองเที่ยวใน
ระยาว ควรมีการทดสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีผลกระทบตอราคาของการทองเที่ยวและรายไดของ
นักทองเที่ยว โดยสามารถทดสอบดวยวิธี Chow-test หรือ recursive OLS (Song, Witt and Li, 2009a) 
และหากพบวา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกิดขึ้น แบบจําลอง TVP-LRM เปนหน่ึงในแบบจําลองที่
เหมาะสมที่จะนํามาใชศึกษาในกรณีดังกลาว เปนตน ดังน้ัน การเปลี่ยนแปลงคาความยืดหยุนอาจนํามาสู
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแขงขันของแหลงทองเท่ียวในระยะยาว  

การศึกษาในอดีต พบวา นักทองเที่ยวตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของราคาในระยาวมากกวา 
ในระยะสั้น (Song, Witt and Li, 2003; Song, Witt and Li, 2009a) และการเปลี่ยนแปลงรายไดของ
นักทองเที่ยวจะมีผลกระทบตออุปสงคการทองเที่ยวในระยะยาวมากกวาในระยะสั้นดวย (Syriopoulos, 
1995) ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีอุปสงคที่วา ความไมเทาเทียมกันของขอมูล (information 
asymmetry) และความไมยืดหยุน (inflexibility) ในการจัดสรรรายไดของผูบริโภค ทําใหผลกระทบจาก 
การเปลี่ยนแปลงราคาและรายไดที่มีตออุปสงคการทองเที่ยวตองใชระยะเวลาหนึ่งจึงจะทราบผลกระทบ
ดังกลาว (Syriopoulos, 1995; Song, Witt and Li, 2009a) นอกจากน้ี นักทองเที่ยวในแตละประเทศตน
ทาง (country of origin) มีความยืดหยุนตออุปสงคแตกตางกัน (Song, Witt and Li, 2003; Narayan, 
2004; Habibi and Rahim, 2009; Song, Kim and Yang, 2010) เน่ืองจากอุปสงคการทองเท่ียวมีลักษณะ 
Heterogeneous และแตละประเทศมีฤดูกาลทองเที่ยวแตกตางกัน (Koenig-Lewis and Bischoff, 2004; 
Fernández-Morales and Mayorga-Toledano, 2008; อัครพงศ อ้ันทอง และม่ิงสรรพ ขาวสอาด, 2552b)  
ที่ผานมาจึงใชตัวแปรหุน (dummy variable) สะทอนผลกระทบของฤดูกาลท่ีมีตออุปสงคการทองเที่ยว แต
มีการศึกษาจํานวนนอยที่แสดงใหเห็นถึง ความแตกตางของคาความยืดหยุนของอุปสงคการทองเที่ยว
ระหวางชวงฤดูและนอกฤดูทองเที่ยว (high and low seasons) ผลลัพธดังกลาวเปนประโยชนสําหรับการ
กําหนดนโยบายการทองเท่ียวใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้น ซ่ึงจากงานศึกษาของ อัคร
พงศ อ้ันทอง และม่ิงสรรพ ขาวสอาด (2554b) พบวา คาความยืดหยุนตอราคาของอุปสงคการทองเท่ียว
ไทยในระยะยาวระหวางชวงฤดูและนอกฤดูทองเท่ียวมีคาไมแตกตางกันในตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ที่สําคัญ นอกจากน้ีในงานศึกษาชิ้นเดียวกันไดพิสูจนใหเห็นวา การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
รายไดและราคาของนักทองเท่ียวตางชาติไมไดขึ้นอยูกับฤดูกาลในการทองเท่ียว แตขึ้นอยูกับความ
สมบูรณของขอมูลที่ไดรับและผลกระทบจากปจจัยตางๆ ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรร
งบประมาณในการทองเที่ยว โดยการเปลี่ยนแปลงคาความยืดหยุนของอุปสงคจะตองอาศัยระยะเวลาหนึ่ง
ในการเปลี่ยนแปลง ยกเวน ในกรณีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีผลกระทบตอรายไดของนักทองเท่ียว 
หรือราคาของแหลงทองเท่ียว โดยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะตองมากพอที่จะทําใหนักทองเท่ียวมีการ
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เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณในการทองเที่ยวของตนเองใหม เชน การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เปนตน 

จากการศึกษาอุปสงคการทองเที่ยวรวม (aggregate demand tourism) ทั้งในประเทศไทยและ
ตางประเทศ พบวา อุปสงคการทองเที่ยวและคาใชจายของนักทองเท่ียวชาวตางชาติโดยสวนใหญมีปจจัย
ทางเศรษฐกิจที่เปนตัวกําหนดที่คลายคลึงกัน ไดแก ปจจัยดานรายได ราคาการทองเที่ยว (หรือราคา
เปรียบเทียบ) คาใชจายในการเดินทาง อัตราแลกเปลี่ยน และปจจัยคุณภาพอ่ืนๆ เชน โรคระบาด วิกฤติ
เศรษฐกิจ สถานการณความไมสงบทางการเมือง เปนตน (ม่ิงสรรพ ขาวสอาด และคณะ, 2540a, 2544; อัคร
พงศ อ้ันทอง และม่ิงสรรพ ขาวสอาด, 2554b) โดยการศึกษาในตางประเทศจะใหความสําคัญกับคาความ
ยืดหยุนของตัวแปร ขณะที่การศึกษาในประเทศไทยเนนการศึกษาเพ่ือประโยชนดานการพยากรณมากกวา 

การศึกษาสวนใหญ พบวา ราคาและรายไดเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดอุปสงคของนักทองเท่ียว  
แต Rudez (2008) ไดใหขอสังเกตวา การเพ่ิมขึ้นของรายไดของนักทองเท่ียวไมไดทําใหจํานวน
นักทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเสมอไป หากแหลงทองเที่ยวนั้นเปนสินคาดอยคุณภาพ (inferior goods) หรือมีคา
ความยืดหยุนตอรายไดเปนลบ นอกจากน้ีงานศึกษาในประเทศไทยของ วิโชค อางมณี (2532) พบวา 
นักทองเที่ยวแตละกลุมออนไหวตอราคาแตกตางกัน เชน นักทองเที่ยวชาวยุโรปจะออนไหวตอราคาตั๋ว
เคร่ืองบิน ขณะที่นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนจะใหความสําคัญกับราคาที่พัก เปนตน สําหรับอัตราแลกเปลี่ยน
เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตออุปสงค โดยมีอิทธิพลในทิศทางบวก กลาวคือ หากคาเงินของประเทศตน
ทางมีคาแข็งขึ้นเม่ือเทียบกับประเทศที่เปนแหลงทองเท่ียวยอมทําใหนักทองเท่ียวจากประเทศดังกลาว
เดินทางมาทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น สวนตัวแปรคุณภาพ เชน การระบาดของโรค สถานการณสงคราม และ
เหตุการณไมสงบทางการเมือง เปนกลุมตัวแปรที่มีอิทธิพลตออุปสงคการทองเที่ยวในทิศทางลบ หรือ 
ทําใหจํานวนนักทองเที่ยวลดลง เชน การศึกษาของ ม่ิงสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2544) พบวา สงคราม
อาวเปอรเซียมีผลทําใหจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติของประเทศไทยลดลง แตถามีการสงเสริมการ
ทองเท่ียวจะทําใหผลกระทบนอยลง อยางไรก็ตาม การสงเสริมการทองเท่ียวมีใหผลทําใหจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติเพ่ิมขึ้นเฉพาะในชวงกอนป พ.ศ. 2530 เทาน้ัน หลังจากปดังกลาวกลับไมมีผลตอ
จํานวนนักทองเท่ียว 

นอกจากนี้ในงานศึกษาของ อัครพงศ อ้ันทอง และม่ิงสรรพ ขาวสอาด (2554b) ไดแสดงใหเห็นวา
นักทองเที่ยวตางชาติในแตละตลาดของประเทศไทยมีความยืดหยุนแตกตางกัน แตการทองเที่ยวไทย
ยังคงเปนสินคาฟุมเฟอยสําหรับตลาดนักทองเที่ยวตางชาติที่สําคัญ (มีคาความยืดหยุนตอรายไดมากกวา 
1) และมีความยืดหยุนตอราคามากกวา 1 และนอยกวาคาความยืดหยุนไขว ดังน้ันการดําเนินนโยบายการ
ทองเที่ยวที่มีผลกระทบตอราคาควรมีความแตกตางกันในแตละตลาดนักทองเที่ยวตางชาติ และควร
ติดตามนโยบายที่เก่ียวของกับราคาของแหลงทองเท่ียวทดแทนหรือคูแขง เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงราคา
ของคูแขงมีผลกระทบตออุปสงคการทองเท่ียวไทยมากกวาการเปลี่ยนแปลงราคาของไทย ในขณะที่วิกฤติ
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนในป พ.ศ. 2540 มีสวนทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางอุปสงคการทองเที่ยวในแตละตลาด 



รายงานฉบับสมบูรณ  
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การศึกษาอุปสงคการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวตางชาตินับวามีความสําคัญอยางยิ่งตอการวาง
นโยบายการทองเท่ียวของประเทศไทย แตเปนที่นาเสียดายวา การศึกษาอุปสงคการทองเที่ยวในประเทศ
ไทย สวนใหญเปนวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท ซ่ึงมีจํานวนขอมูลนอยเกินไป และละเลยตัวแปรสําคัญ
ที่ใชในการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือการพยากรณอุปสงคดังกลาว ทําใหผลการศึกษาขาดความแมนยําและ
ความนาเชื่อถือ สวนผลงานระดับชาติที่มีการศึกษาอยางจริงจัง และเจาะลึกมีจํานวนนอย โดยกรณีศึกษา
ดานอุปสงคที่ผานมามักเนนการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือการพยากรณมากกวาการใหความสําคัญกับการ
ประเมินคาความยืดหยุนตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร ทั้งน้ีมีผลงานการศึกษาเพ่ือจัดทําแผนแมบทการ
พัฒนาการทองเท่ียวของประเทศไทย (ม่ิงสรรพ ขาวสอาด และคณะ, 2540b) และการศึกษาเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9  
(พ.ศ. 2545-2549) ( ม่ิงสรรพ ขาวสอาด และคณะ, 2544) ที่ไดศึกษาอุปสงคจํานวนนักทองเที่ยว 
คาใชจายของการทองเท่ียว ตลอดจนระยะเวลาในการพํานักของนักทองเที่ยว โดยแบงการศึกษาออกเปน
นักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 

หลังป พ.ศ. 2550 มีการศึกษาอุปสงคการทองเที่ยวรวมเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงของการพัฒนา
แบบจําลองเพ่ือประเมินคาความยืดหยุน เชน Chaiboonsri, Chaitip and Rangaswamy (2009), Chaitip 
and Chaiboonsri (2009), Chaiboonsri, Siroonjit, Sriwichailamphan, Chaitip and Sriboonchitta 
(2010), Kraipornsak (2011), อัครพงศ อ้ันทอง และม่ิงสรรพ ขาวสอาด (2554b) เปนตน และการ
พยากรณ เชน ม่ิงสรรพ ขาวสอาด และคณะ (2550), อัครพงศ อ้ันทอง และปวีณา คําพุกกะ (2552a; 
2553a), Chang, Sriboonchitta and Wiboonpongse (2009), Chaovanapoonpho, Lim, McAleer and 
Wiboonpongse (2010) เปนตน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพ่ิมเติมในประเด็นของความเปนฤดูกาลในการ
ทองเที่ยว เชน งานศึกษาของ อัครพงศ อ้ันทอง และม่ิงสรรพ ขาวสอาด (2552b, 2554b) ที่สะทอนใหเห็นวา 
การวิเคราะหความเปนฤดูกาลในการทองเท่ียวควรใหความสําคัญในการวิเคราะหระดับตลาด และแหลง
ทองเท่ียว (จะอธิบายประเด็นนี้เพ่ิมเติมในหัวขอถัดไป) เน่ืองจากนักทองเที่ยวแตละตลาดมีฤดูทองเที่ยว
แตกตางกัน และอาจซอนทับกันได เชนเดียวกับแหลงทองเท่ียวแตละแหงที่มีอยูภายในประเทศเดียวกัน  

จากการสืบคนบทความที่เผยแพรทางวารสารวิชาการทั้งภายในและตางประเทศ พบวา 
นักทองเที่ยวชาวตางชาติแตละตลาดมีความยืดหยุนตอราคาและรายไดแตกตางกัน และมีประเทศที่เปน
แหลงทองเท่ียวทดแทนแตกตางกัน งานศึกษาแตละชิ้นใชนิยามและที่มาของตัวแปรแตกตางกัน เม่ือเทียบ
กับนิยามและที่มาของตัวแปรที่ใชทั่วไปในงานศึกษาระดับนานาชาติ จึงยากที่จะนําผลการศึกษาในแตละงาน
มาเปรียบเทียบกัน ความแตกตางของนิยามและที่มาของตัวแปรทําใหผลลัพธที่ไดในงานศึกษาบางชิ้น 
ไมสอดคลองกับทฤษฎีอุปสงค เชน กรณีที่คาความยืดหยุนตอราคามีคาเปนบวก เปนตน 

สําหรับกรณีตลาดอาเซียน การศึกษาที่ผานมา ใหความสําคัญกับตลาดนักทองเที่ยวอาเซียน 
ที่สําคัญ 2 ตลาด คือ มาเลเซีย และสิงคโปร ตลาดทั้งสองมีขนาดความยืดหยุนตอรายไดและราคาแตกตางกัน 
(ม่ิงสรรพ ขาวสอาด และอัครพงศ อ้ันทอง, 2557) แสดงวา ตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนแตละตลาดอาจมี
การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของรายไดและราคาแตกตางกัน 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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2.5 ปจจัยที่กําหนดพฤติกรรมของนักทองเที่ยว 

ปจจัยที่สําคัญที่กําหนดพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวนั้น คือ ลักษณะทางเศรษฐกิจ
สังคมของนักทองเที่ยว โดยเฉพาะรายไดของนักทองเท่ียว เวลาหรือจํานวนวันที่สามารถใชในการทองเที่ยว 
และราคาหรือคาใชจายในการทองเที่ยว (Vanhov,  2005)  ในทางเศรษฐศาสตร สินคาทองเท่ียวจัดเปนสินคา
ปกติ (Normal good) น่ันคือ เม่ือรายไดเพ่ิมสูงขึ้น ความตองการทองเท่ียวจะเพิ่มขึ้น การศึกษาเชิงประจักษ
ยืนยันวาเม่ือรายไดของนักทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น ความตองการทองเที่ยวจะเพ่ิมขึ้น (Lim, 1997) 

นอกจากน้ีจํานวนวันที่ใชเพ่ือการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจะขึ้นอยูกับจํานวนวันหยุดราชการ
และจํานวนวันลาท่ียังคงไดรับคาตอบแทนจากการทํางานก็มีผลโดยตรงตอการตัดสินใจทองเที่ยว ผูที่
ทํางานอิสระ ผูที่เกษียณอายุ หรือผูที่มีอายุนอยจะมีเวลาสําหรับการทองเที่ยวมากกวาผูที่ทํางานประจํา 
(WTO, 1999) อยางไรก็ตามปจจัยดานรายไดและเวลามักมีความขัดแยงกันคือ ผูที่มีรายไดสูงมักจะมี
ขอจํากัดดานเวลาที่ใชในการทองเท่ียว ในขณะที่ผูมีเวลาเพื่อการทองเที่ยวมากก็จะมีขอจํากัดดานรายได 
สําหรับปจจัยสุดทาย คือปจจัยดานราคาหรือคาใชจายในการทองเที่ยวนั้นเปนไปตามกฎของอุปสงคคือ
เม่ือราคาเพ่ิมขึ้นจะทําใหความตองการเดินทางทองเท่ียวลดลง สําหรับการเดินทางทองเท่ียวระหวาง
ประเทศ นักทองเที่ยวจะพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนรวมกับราคาการทองเท่ียวในตางประเทศดวย 

บทความเก่ียวกับการตัดสินใจของนักทองเท่ียวโดย Eugenio-Martin  (2003) และ Nicolau (2003) 
แสดงใหเห็นวาผูที่เดินทางทองเท่ียวมีกระบวนการตัดสินใจเลือกแหลงทองเที่ยวทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ  
ในขั้นแรกคือการตัดสินใจวาจะเดินทางทองเท่ียวหรือไม ตัวแปรที่นิยมใชอธิบายการตัดสินใจของผูบริโภค
ในขั้นนี้ ไดแก ตัวแปรทางดานสังคมและเศรษฐกิจของผูบริโภคและครอบครัวของผูบริโภค เชน อายุ 
รายได ขนาดของครอบครัว เปนตน  

ในขั้นที่สอง หากตัดสินใจเดินทางแลว นักทองเท่ียวจะพิจารณางบประมาณที่จะตองใชจายเพ่ือการ
ทองเที่ยว โดยคิดจากสัดสวนของรายจายเพ่ือการทองเทีย่วหรืองบประมาณตอรายไดทั้งหมด สําหรับตัวแปร
อิสระที่นิยมใชโดยทั่วไป ไดแก ตัวแปรทางสังคมและเศรษฐกิจของนักทองเที่ยว เชน รายได อายุ เปนตน  

ในขั้นที่สาม เม่ือกําหนดงบประมาณไดแลว นักทองเที่ยวจะกําหนดระยะเวลาในการทองเที่ยว 
สวนตัวแปรอิสระที่นิยมใชโดยทั่วไป ไดแก ตัวแปรทางสังคมและเศรษฐกิจของนักทองเที่ยว เชน รายได 
อายุ รวมทั้งเง่ือนไขทางสุขภาพของนักทองเท่ียว และคุณลักษณะตางๆ ของแหลงทองเท่ียว  

ตอมาในขั้นที่สี่ นักทองเที่ยวจะเลือกลักษณะ/ประเภทของแหลงทองเท่ียว ในขั้นตอนนี้นักทองเที่ยว
จะตองตัดสินใจ 2 สิ่งพรอมกัน คือ ลักษณะของการทองเที่ยว เชน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การ
ทองเที่ยวแบบผจญภัย เปนตน และประเภทของแหลงทองเท่ียว เชน ชายหาด ภูเขา ธรรมชาติ ตัวเมือง 
ชนบท เปนตน โดยลักษณะของการทองเที่ยวแตละลักษณะจะมีประเภทของแหลงทองเท่ียวที่อาจจะเหมือน
หรือแตกตางกัน เชน การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ แหลงทองเท่ียวประเภทชายหาด ภูเขา ตัวเมือง หรือ
ชนบท เปนตน ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในขั้นนี้ ไดแก ตัวแปรทางสังคมและเศรษฐกิจของนักทองเที่ยว 
ตัวแปรทางประชากรศาสตรของบุคคล และตัวแปรทางกายภาพของแหลงทองเที่ยว 

ขั้นสุดทาย นักทองเที่ยวจะเลือกแหลงทองเที่ยวซึ่งรวมไปถึงวิธีการเดินทางทองเที่ยว โดยปจจัยที่
กําหนดการตัดสินใจในแตละขั้นน้ันขึ้นอยูกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยว ลักษณะทาง
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กายภาพและคุณลักษณะตางๆ ของแหลงทองเที่ยว  สวนตัวแปรอิสระท่ีนิยมใชในการศึกษาแบงออกเปน 3 
กลุม คือ 1) กลุมที่เปนประเภทคุณลักษณะของนักทองเท่ียวหรือครัวเรือน เชน รายได งบประมาณในการ
ทองเท่ียว เปนตน 2) กลุมที่เปนลักษณะของแหลงทองเที่ยว เชน ราคา สิ่งอํานวยความสะดวก เปนตน และ 
3) กลุมที่ผสมทั้งสองคุณลักษณะเขาดวยกัน เชน ตนทุนคาเดินทาง ตนทุนของเวลา เปนตน 

จะเห็นไดวาตัวแปรในตารางขางตนเปนตัวแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลตอการตัดสินใจทองเที่ยว
เชนเดียวกับ Vanhov (2005) แต  Eugenio-Martin  (2003) ยังเห็นวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจบาง
ปจจัยเกิดจากทั้งลักษณะแหลงทองเที่ยวและลักษณะของนักทองเที่ยวรวมกัน เชน ภาษาที่ใชของ
นักทองเที่ยวและภาษาที่ใชในแหลงทองเที่ยว หากภาษาทั้งสองเปนภาษาเดียวกันแลว ตนทุนการสื่อสาร
ระหวางการทองเท่ียวก็จะต่ําลง นักทองเท่ียวก็จะเลือกแหลงทองเท่ียวเปนจุดหมายปลายทางมากขึ้น 
ตารางที่ 2.1 ลําดับการตัดสินใจของนักทองเที่ยว 

ลําดับขั้น ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ 
1. การเดินทางทองเที่ยว ตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม เชน รายได อายุ ขนาด

ครอบครัว  
2. งบประมาณที่ใชทองเที่ยว ตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม เชน รายได อายุ 
3. ระยะเวลาทองเทีย่ว ตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม เชน รายได อายุ สุขภาพ 

ลักษณะของแหลงทองเที่ยว 
4. ลักษณะการทองเที่ยว (วัฒนธรรม ผจญภัย ฯลฯ) และลักษณะ
ของแหลงทองเท่ียว (ชายหาด ธรรมชาติ ชนบท ตัวเมือง ฯลฯ) 

ตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม ตัวแปรดานประชากรศาสตร
ของบุคคล และตัวแปรทางกายภาพของแหลงทองเท่ียว 

5. แหลงทองเท่ียวและวิธีการเดินทางทองเที่ยว ตัวแปรทางเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะทางกายภาพและ
คุณลักษณะของแหลงทองเท่ียว 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Juan L. Eugenio-Martin (2003) และ Nicolau (2003) 

ตารางที่ 2.2 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจทองเที่ยว 
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 

ของนักทองเที่ยว 
ลักษณะของแหลงทองเที่ยว ลักษณะของแหลงทองเที่ยวรวมกับ

ลักษณะของนักทองเที่ยว 
1. รายไดพึงจาย 
2. งบประมาณการทองเที่ยว 
3. เวลาวางเพื่อการทองเที่ยว 
4. ภาวะการทํางาน 
5. ความถ่ีในการทองเที่ยว 
6. อายุสมาชิกในครัวเรือนที่นอยที่สุดและที่มากท่ีสุด 
7. ขนาดครัวเรือน 
8. ระดับการศึกษา 
9. ที่อยูอาศัย 
10. ขนาดที่อยูอาศัย 
11. การกลัวความเส่ียง 
12. จํานวนสมาชิกท่ีรวมเดินทาง 

1. ราคาและอัตราแลกเปลี่ยน
2. คาที่พัก 
3. ภูมิอากาศ 
4. ความปลอดภัย 
5. ความหนาแนนของนักทองเที่ยว 
6. การพัฒนาและส่ิงอํานวยความ

สะดวก 
7. ขนาดของประเทศ 

1. ตนทุนการเดินทาง 
2. ระยะเวลาในการเดินทาง 
3. ขอมูลการทองเที่ยว 
4. ภาษา 
5. ความเหมาะสมของแหลงทองเที่ยว 
6. การสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศ

ของนักทองเที่ยว 

ที่มา: ดัดแปลงจาก Juan L. Eugenio-Martin (2003) 
 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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2.6 การศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว 

การศึกษาเชิงประจักษเก่ียวกับการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวไปยังตางประเทศมีอยูหลากหลาย 
เชน การตัดสินใจของชาวเยอรมันในการเดินทางทองเที่ยวอยางเปนลําดับขั้นของ Eymann and Ronning 
(1997) ที่ตัดสินใจเลือก  3 ลําดับขั้นคือ (1) การตัดสินใจวาจะเดินทางทองเที่ยวหรือไม (2) การตัดสินใจ
เลือกประเภทของการทองเที่ยวจากทั้งหมด 7 ประเภทคือ การทองเท่ียวเพ่ือพักผอนหยอนใจ 
(Relaxation) การทองเที่ยวชายหาด (Beach holiday) การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health and wellness) 
การทองเที่ยวเพื่อผจญภัย การเยี่ยมชมและการศึกษา (Adventure, sightseeing and study) การเยี่ยม
ญาติ (Visiting relatives) การกีฬา (Sports) และความสนุกสนาน (Amusement) และ (3) นักทองเที่ยวก็
จะเลือกจุดหมายปลายทาง (Destinations) ผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยวที่มีอายุนอยมีแนวโนมที่จะไม
เดินทางทองเที่ยว และหากเลือกที่จะทองเที่ยวก็จะเลือกทองเที่ยวชายหาด นอกจากนี้นักทองเที่ยวที่อายุ
นอย หรือผูเกษียณอายุที่มีรายไดสูงมีแนวโนมที่จะทองเที่ยวและใชจายเพ่ือการทองเที่ยวสูงกวากลุมอ่ืนๆ 
เน่ืองจากมีเวลาที่ใชเพ่ือการทองเที่ยวมากกวากลุมอ่ืนๆ กลุมนักทองเที่ยวที่มีการศึกษาต่ํามีแนวโนมที่จะ
ทองเท่ียวแบบพักผอนหยอนใจ และเลือกไปแหลงทองเที่ยวที่ใชภาษาเยอรมันเปนหลัก แสดงใหเห็นวา
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งลักษณะของแหลงทองเที่ยวมีผลตอการตัดสินใจของนักทองเที่ยว 
การกําหนดประเภทของการทองเท่ียว และการเลือกแหลงทองเท่ียว 

การที่ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยวมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวนั้น
สอดคลองกับการศึกษาอุปสงคการทองเที่ยวของครัวเรือนในประเทศสเปนโดย Alegre, Mateo and Pou 
(2010) ที่เห็นวาขอจํากัดของงบประมาณเปนปจจัยหลักที่กําหนดการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวของ
ครัวเรือน โดยครัวเรือนที่มีรายไดและเงินออมสูงมีแนวโนมที่จะตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวมากขึ้น 
นอกจากนี้ จํานวนของสมาชิกในครัวเรือนที่มีการศึกษาสูงจะมีแนวโนมที่จะทองเท่ียวมากขึ้น ในขณะที่
ปญหาสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือนและจํานวนสมาชิกที่มีอายุต่ํากวา 16 ป เปนอุปสรรคตอการเดินทาง
ทองเท่ียว 

Nicola and Más (2005) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจของชาวสเปนที่แบงออกเปน 3 ขั้นตอน 
คือ ในขั้นที่หน่ึง การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว ขั้นที่สอง การเลือกเดินทางทองเท่ียวในประเทศและ
ตางประเทศ และขั้นสุดทายคือการตัดสินใจที่จะมีจุดหมายปลายทางเดียว (Single destination) หรือมี
หลายปลายทาง (Multi-destination) ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยว คือขนาดประชากรของเมืองที่อยูอาศัย และรายไดทําใหบุคคลมีแนวโนมที่จะเดินทางทองเที่ยว
มากขึ้น   ในขณะที่ครัวเรือนขนาดใหญทําใหแนวโนมการเดินทางทองเที่ยวลดลง และกลุมผูมีงานทําและ
นักเรียน มีแนวโนมที่จะทองเที่ยวมากกวากลุมอาชีพอ่ืนๆ สําหรับการตัดสินใจเลือกเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศหรือตางประเทศ พบวานักทองเที่ยวมีแนวโนมที่จะทองเท่ียวตางประเทศจะเพิ่มขึ้นหาก
นักทองเที่ยวมีการศึกษาสูง มีความสนใจดานวัฒนธรรม และมีการจัดการการทองเที่ยวผานบริษัทนํา
เที่ยว ในขณะที่แนวโนมการทองเที่ยวตางประเทศจะลดลงหากมีเด็กรวมเดินทางทองเที่ยวดวย สําหรับ
การตัดสินใจขั้นสุดทายเพ่ือเลือกวามีจุดหมายปลายทางเดียวหรือมีหลายปลายทาง พบวา การจัดการผาน
บริษัททองเท่ียวจะทําใหนักทองเท่ียวเลือกเดินทางหลายปลายทาง 
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นอกจากปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเดินทางไปตางประเทศของนักทองเท่ียวนอกเหนือจากปจจัย
ดานเศรษฐกิจและสังคมที่ไดกลาวมาแลวในขางตนน้ัน ยังมีปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอการเดินทางทองเที่ยวไป
ยังตางประเทศอ่ืนอีก เชน ความแตกตางของสภาพภูมิอากาศระหวางแหลงทองเที่ยวกับพ้ืนที่ที่
นักทองเท่ียวอาศัย หากพ้ืนที่ที่อยูอาศัยมีอากาศดี โอกาสในการเดินทางทองเที่ยวไปตางประเทศของชาว
ยุโรปจะนอยลง (Eugenio-Martin and Campos-Soria, 2010) ในกรณีของประเทศจีน นโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังตางประเทศของรัฐบาลที่ผอนคลายมากขึ้น การแข็งคาของเงินหยวน 
การเปดเสรีทางการคาที่ทําใหบริษัทนําเที่ยวตางชาติในประเทศจีนเพ่ิมขึ้น การสงเสริมการขายของ
ประเทศปลายทาง การแขงขันของสายการบินที่ใหบริการการเดินทางจากจีนไปยังภูมิภาคตางๆ และการ
เพ่ิมวันหยุดประจําปใหกับชาวจีนแผนดินใหญ ลวนทําใหการเดินทางทองเที่ยวไปยังตางประเทศของชาว
จีนแผนดินใหญเพ่ิมสูงขึ้น (Gao, Kim and Timothy, 2007) 

ปยะลักษณ พุทธวงศ (2555) ไดศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปตางประเทศ
รวมทั้งการเดินทางไปกลุมประเทศอาเซียน ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาอ่ืนๆ ที่เห็นวาตัวแปร
ทางเศรษฐกิจและสังคมมีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยว และการเลือกแหลงทองเที่ยว พบวา
นักทองเท่ียวชาวไทยที่เลือกเดินทางไปกลุมประเทศอาเซียนมีความแตกตางกับนักทองเที่ยวกลุมอ่ืนๆ ทั้ง
ในดานลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และพฤติกรรมการทองเท่ียว กลาวคือนักทองเที่ยวไทยที่เลือก
เดินทางไปอาเซียนมีการตั้งงบประมาณการทองเท่ียวตางประเทศโดยรวมไวต่ํากวานักทองเที่ยวที่เลือก
เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอ่ืน การมีงานทําไมไดเปนอุปสรรคใหนักทองเท่ียวที่เดินทางไปยัง
อาเซียน ตางจากการทองเที่ยวไปยังยุโรปหรืออเมริกาที่ตองใชเวลาในการเดินทางยาวนานกวา 
นักทองเที่ยวที่เดินทางไปอาเซียนไมเนนการไปเที่ยวซื้อของ เม่ือเปรียบเทียบกับนักทองเท่ียวที่เดินทาง
ไปยังจุดหมายปลายทางอ่ืนๆ  

2.7 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนวันพักของนักทองเที่ยว 

จํานวนวันพัก (length of stay) หมายถึง จํานวนวันที่นักทองเที่ยวพํานักอยูในแหลงทองเที่ยว 
(destination) ซ่ึงนับตั้งแตวันที่เดินทางเขามาจนถึงวันที่เดินทางออกจากแหลงทองเที่ยว ขณะที่ระยะเวลา
ของการทองเที่ยวในแตละทริป (duration of tourism trip) หมายถึง ระยะเวลาที่นับตั้งแตวันที่เดินทาง
ออกจากประเทศท่ีพํานักอาศัยจนถึงวันที่เดินทางกลับเขาประเทศท่ีพํานักอาศัย จากตารางที่ 2.3 จะเห็น
ไดวา การศึกษาที่ผานมาโดยสวนใหญใหความสําคัญกับการศึกษาจํานวนวันพัก (length of stay) และ
นิยมประยุกตทฤษฏีอุปสงค และทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภคอธิบายปจจัยที่กําหนดจํานวนวันพักของ
นักทองเที่ยว (Santos, 2012) โดยใชวิธีเศรษฐมิติและแบบจําลองที่แตกตางกันในการวิเคราะหขอมูล
ระดับจุลภาค (micro data) เพ่ือใหไดมาซ่ึงปจจัยที่สามารถอธิบายถึงการกําหนดจํานวนวันพักหรือ
ระยะเวลาของการทองเที่ยวที่แตกตางกันของนักทองเที่ยว เน่ืองจากความเขาใจและการทราบปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการกําหนดจํานวนวันพักหรือระยะเวลาของการทองเท่ียวจะชวยใหแหลงทองเท่ียวสามารถจูง
ใจใหนักทองเท่ียวใชเวลาในแหลงทองเท่ียวใหยาวนานขึ้น ซ่ึงนํามาสูการเพ่ิมขึ้นของรายรับที่แหลง
ทองเท่ียวไดจากการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว  
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อยางไรก็ตาม การศึกษาเก่ียวกับจํานวนวันพักในระดับจุลภาคมีอยูจํานวนนอย เม่ือเทียบกับ
การศึกษาอุปสงคการทองเที่ยวในประเด็นอ่ืนๆ เชน อุปสงคการทองเที่ยวรวม (tourism aggregate 
demand) การใชจายของนักทองเที่ยว (tourists’ expenditure) ความพึงพอใจของนักทองเที่ยว (tourists’ 
satisfaction) เปนตน โดยมีทั้งการศึกษาวิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive) การวิเคราะหกรณีตัวแปร
เดียว (univariate analysis) และการวิเคราะหกรณีหลายตัวแปร (multivariate analysis) เพ่ือคนหาปจจัย
ที่อธิบายหรือกําหนดจํานวนวันพักของนักทองเที่ยว สวนใหญมักจะเก่ียวของกับคุณลักษณะสวนบุคคล 
(individuals characteristics) ของนักทองเท่ียว คุณลักษณะของการเดินทาง (travel characteristics) 
ราคาของการทองเท่ียว (tourism price) และการใชจาย (expenditure) เพ่ือการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว 
(Santos, Ramos and Rey-Maquieira, 2014) 

สําหรับวิธีเศรษฐมิติที่ประยุกตใชศึกษาแบบจําลองจํานวนวันพักของนักทองเท่ียว (tourists’ 
length of stay) ถูกจํากัดดวยคุณลักษณะเฉพาะที่สําคัญของตัวแปรจํานวนวันพัก (length of stay) ที่เปน
ตัวแปรตาม ซ่ึงมีคาเปนบวก (positive variable) และเปนขอมูลไมตอเน่ือง (discrete data) ในลักษณะตางๆ 
เชน binary, ordered, count, duration เปนตน ดังน้ันการประยุกตใชวิธีเศรษฐมิติเพ่ือวิเคราะหแบบจําลอง
ดังกลาวจึงตองใหความสําคัญกับขอสมมติและคุณลักษณะขอมูลของตัวแปรตาม เชน หากตัวแปรตาม
เปนขอมูล binary ควรใช binary logit หรือ probit ในการวิเคราะห (Alegre and Pou, 2006) ถาขอมูล
เปนตัวแปรทางเลือกที่ไมมีการเรียงลําดับหรือมีมาตราวัดแบบนามบัญญัติ (nominal scale) ควรใช 
multinomial logit (Nicolau and Mas, 2009) แตถามีมาตราวัดแบบเรียงลําดับ (ordinal scale) หรือให
เรียงลําดับควรใช ordinal logit (Ferrer-Rosell, Martinez-Garcia and Coenders, 2014) แตถาขอมูลเปน
จํานวนนับควรใช count data model (Alegre and Pou, 2007) สวนการวิเคราะหในกรณีที่ขอมูลเปน 
duration ควรใช survival model หรือ duration model ในการวิเคราะหจึงจะเหมาะสมมากกวาวิธีอ่ืนๆ เชน 
regression model, Tobit model เปนตน (Gokovali, Bahar and Kozak, 2007; Santos, Ramos and Rey-
Maquieira, 2014) 

จากตารางที่ 2.3 จะเห็นไดวา การศึกษาในลักษณะการวิเคราะหกรณีหลายตัวแปร (multivariate 
analysis) กอนป พ.ศ. 2538 นิยมใชแบบจําลองถดถอย (regression models) และประมาณคา
สัมประสิทธิ์ดวยวิธี multiple stage least squares (MSLS) และ/ ordinary least squares (OLS) ภายใต
แบบจําลองที่มีรูปแบบฟงกชัน (function form) แตกตางกัน อยางไรก็ตาม ในกรณีของแบบจําลองจํานวนวัน
พัก ซ่ึงตัวแปรตามเปนจํานวนวันพักที่ไมมีคาเปนลบ (nonnegative value) การประยุกตใชวิธี MSLS และ 
OLS ประมาณคาสัมประสิทธิ์ของแบบจําลองจํานวนวันพักที่เปนสมการถดถอยเชิงเสน (linear regression 
equation) ทําใหคาสัมประสิทธิ์ที่ไดเกิดความเอนเอียง (bias) (Green, 2000) ตอมาจึงมีการประยุกตใชวิธี
เศรษฐมิติที่หลากหลายศึกษาแบบจําลองดังกลาว เชน Fleischer and Pizam (2002) ประยุกตใช Tobit 
model ศึกษาจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวสูงอายุในประเทศอิสราเอล ขณะที่ Alegre and Pou (2007) 
ประยุกตใชแบบจําลอง multinomial logit ศึกษาจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวชาวอังกฤษและเยอรมันที่
เดินทางทองเที่ยวเกาะ Balearic ประเทศสเปน โดยแบงระยะเวลาของการพํานักออกเปน 3 กลุม คือ  
สั้น (ไมเกิน 1 สัปดาห) ปานกลาง (มากกวา 1 สัปดาหแตไมเกิน 2 สัปดาห) และยาว (มากกวา  
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2 สัปดาห) นอกจากนี้ Gokovali, Bahar and Kozak (2007) Marinez-Garcia and Raya (2008) และ 
Menezes and Moniz (2011) ประยุกตใช survival model ศึกษาจํานวนวันพักของนักทองเที่ยวที่เดินไป
ทองเท่ียวยังประเทศตุรกี สเปน และโปรตุเกส ตามลําดับ 

ผลการศึกษาที่ผานมา พบวา รายไดของนักทองเท่ียวและความปลอดภัยในแหลงทองเที่ยวมี
อิทธิพลตอการกําหนดจํานวนวันพักในทิศทางเดียวกัน (ผลทางบวก) ขณะที่นักเรียนและผูเกษียณอายุจะ
มีจํานวนวันพักยาวกวากลุมอ่ืนๆ แตการใชบริการบริษัทนําเที่ยวและขนาดของกลุมการเดินทางจะทําให
จํานวนวันพักลดลง สําหรับสถานที่พักแรมอาจมีผลตอการกําหนดจํานวนวันพัก เชน การศึกษาของ 
Alegre and Pou (2007) พบวา ผูที่เลือกพํานักในอพารตเมนตมีแนวโนมที่จะมีวันพักมากกวากลุมอ่ืนๆ 
ขณะท่ี Gokovali, Bahar and Kozak (2007) พบวา ผูที่พักบนเรือยอรช (yacht) จะมีจํานวนวันพัก
มากกวากลุมอ่ืนๆ งานวิจัยทั้งสองชิ้นยังพบวา นักทองเที่ยวชาวเยอรมันจะมีจํานวนวันพักมากกวา 
ชาวอังกฤษ สําหรับอายุและสถานภาพการสมรสของนักทองเที่ยวไมมีผลในการกําหนดจํานวนวันพัก 
หากผูวิจัยมีการควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ เชน อาชีพ หรือรายได  

เม่ือเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ Marinez-Garcia and Raya (2008) ที่ศึกษาเฉพาะกลุม
นักทองเท่ียวที่ใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา พบวา กลุมนักทองเท่ียวชาวอังกฤษมีจํานวนวันพักยาวนาน
กวากลุมอ่ืนๆ ขณะที่อายุของนักทองเที่ยวมีผลตอการกําหนดจํานวนวันพัก โดยนักทองเที่ยวที่มีอายุ
มากกวา 60 ปขึ้นไป จะมีจํานวนวันพักมากกวากลุมอ่ืนๆ สวนผูที่มีงานทําแตมีระดับงานต่ําถึงปานกลาง 
รวมทั้งผูที่ทํางานอิสระมีแนวโนมจะมีจํานวนวันพักนอยกวากลุมอ่ืนๆ สําหรับผูที่มีการศึกษาไมเกินชั้น
ประถมจะมีจํานวนวันพักมากกวากลุมอ่ืนๆ นอกจากน้ี ความแตกตางของแหลงทองเท่ียวก็มีสวนทําให
จํานวนวันพักของนักทองเท่ียวมีความแตกตางกัน 

ตารางที่ 2.3 ผลงานการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอจํานวนพักและระยะเวลาของการทองเท่ียวที่
สําคัญ 

ผูแตง ตัวแปรตาม วิธีการ รูปแบบของแบบจําลอง แหลงทองเที่ยว 
Mak, Moncur  
and Yonamine (1977) 

Length of stay MSLS linear Hawaii, USA 

Mak and Nishimura (1979) Length of stay OLS double log Hawaii, USA 
Walsh and Davitt (1983) Length of stay OLS linear, Quadratic,  

log-linear, double log
Aspen, USA 

Silberman (1985) Length of stay MSLS linear, Quadratic,  
log-linear, double log

Virginia Beach, USA 

Uysal, Mcdonald  
and O’Leary (1988) 

Length of stay OLS, MSLS linear-log USA 

Paul and Rimmawi (1992) Length of stay OLS linear Asir National Park, 
Saudi Arabia 

Blaine, Mohammad  
and Var (1993) 

Length of stay OLS double log Fredericksburg, USA 

Fleischer and Pizam (2002) Duration of Trip Probit Model, 
Tobit model

linear Israel 

Alegre and Pou (2006) Length of stay Logit model linear Balearic Islands, Spain
Hellström (2006) Length of stay Count model Bivariate Poisson lognormal Stockholm, Gothenburg 

and Malmö, Sweden 
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ผูแตง ตัวแปรตาม วิธีการ รูปแบบของแบบจําลอง แหลงทองเท่ียว
Gokovali, Bahar  
and Kozak (2007) 

Length of stay Survival model Cox, exponential, Weibull, 
Gompertz

Bodrum, Turkey 

Barros, Correia  
and Crouch (2008) 

Length of stay Survival model Cox, Weibull, logistics Latin America 

Martínez-Garcia and Raya 
(2008) 

Length of stay Survival model log-logistic, Cox Catalonia, Spain 

Menezes, Moniz and Vieira 
(2008) 

Length of stay Survival model Cox Azores, Portugal 

Fleischer and Rivlin (2009) Duration of Trip MSLS double log Israel 
Barros, Butler  
and Correia (2010) 

Length of stay Survival model Cox, Weibull Algarve, Portugal 

Barros and Machado (2010) Length of stay Survival model Weibull Madeira, Portugal
Alegre, Mateo  
and Pou (2011) 

Length of stay Count model truncated Poisson Balearic Islands, Spain 

Thrane (2012) Duration of Trip OLS,  
Survival model

log-linear (OLS), Weibull, 
lognormal, log-logistic (Sur.) 

Scandinavia 

Ferrer-Rosell, Martinez-Garcia 
and Coenders (2014) 

Length of stay Ordered logit linear Spain 

Santos, Ramos  
and Rey-Maquieira (2014)

Length of stay Duration model lognormal-gamma Brazil 

2.8 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคาใชจายของนักทองเที่ยว 

สินคาการทองเท่ียวเปนสินคาที่แตกตางไปจากสินคาโดยทั่วไป น่ันคือผลิตภัณฑการทองเท่ียว 
(Tourism product) ไมไดเปนสินคาเพียงหนึ่งชนิด แตเปนกลุมของสินคาและบริการที่นักทองเที่ยว
ตองการซ้ือ ดังน้ันพฤติกรรมการใชจายของนักทองเที่ยวจึงมีความแตกตางกันตามลักษณะทางสังคม 
จํานวนวันพัก ชนิดของที่พักอาศัย วัตถุประสงคการเดินทาง และปจจัยอ่ืนๆ อีกมากมาย (Wang and 
Davidson, 2010) 

การวิเคราะหสวนใหญใชขอมูลในระดับประเทศ ไมใชขอมูลในระดับนักทองเที่ยว และใชการ
ประมาณแบบจําลองโดยใชการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ที่สามารถหา
ความสัมพันธของตัวแปรตนหลายตัวที่มีตอคาใชจายได แตเน่ืองจากคาใชจายจะมีคาเปนบวกเสมอ 
การศึกษาคาใชจายบางชิ้นจึงเลือกใชแบบจําลองโทบิต (Tobit model) แทนการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ
ทั่วไป (Lee, 2001; Leones, Colby, & Crandall, 1998) นอกจากน้ียังมีการประมาณคาใชจายรวมกับการ
ตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวกับจํานวนวันพักพรอมๆ กันโดยใชระบบสมการ (System equations) เชน
การศึกษาของ Mak et al. (1977) และ Nicolau & Más (2005) 

วิธีการวัดคาใชจายสวนบุคคลทําไดหลายวิธี เชน คาใชจายตอคนตอวัน (Expenditure per 
person per day) คาใชจายรวม (total travel expenditure) คาใชจายทั้งหมดของกลุม (total party 
expenditure) คาใชจายของกลุมตอวัน (party expenditure per day) คาใชจายลวงหนาในประเทศของ
ตนเอง (pre-paid expenditure in the origin country) และคาใชจายที่แหลงทองเที่ยว (expenditure in 
the destination) 
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โดยทฤษฎีแลวปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดอุปสงคการทองเที่ยวนั้น นอกจากจะเปนปจจัย
ทางเศรษฐกิจและสังคม ก็ยังมีปจจัยทางจิตวิทยาอ่ืนๆ (Ryan, 2003) รวมไปถึงลักษณะการทองเที่ยวและ
ลักษณะของแหลงทองเที่ยว ลักษณะของนักทองเท่ียวที่ใชในการศึกษา เชน เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส การศึกษา อาชีพ ประเทศที่พํานักอาศัย สัญชาติ ความเช่ือ ขนาดและลักษณะของครอบครัว เปน
ตน สําหรับการเดินทางเปนกลุมก็อาจจะใชขอมูลสวนบุคคลของหัวหนากลุมได (Agarwal and Yochum; 
1999 & 2000) 

ผลการศึกษาเก่ียวกับลักษณะเศรษฐกิจและสังคมที่ผานมามีความแตกตางมาก เชน งานวิจัยของ 
Downward & Lumsdon (2000), Jang et al., (2004), Mak et al. (1997) และ Wang et al. (2006) 
พบวาอายุมีอิทธิพลตอการใชจาย แต Leones et al. (1998), Agarwal and Yochum (1999), Chhabra, 
Sills, and Rea (2002), and Lee (2001) กลับพบวาอายุไมมีผลตอคาใชจาย งานวิจัยเชิงประจักษที่เห็น
วาอายุของนักทองเที่ยวมีผลก็มีทิศทางความสัมพันธที่แตกตางกันออกไป น่ันคือ บางงานวิจัยพบวาผูที่มี
อายุสูงกวาจะใชจายมากกวา (Henthorne, 2000; Thrane, 2002) แตบางงานวิจัยก็ผูมีอายุนอยใชจาย
มากกวา (Wang et al. ,2006; Mehmetoglu, 2007) นอกจากน้ี Mak et al. (1977), Nicolau and Más 
(2005) พบวาความสัมพันธของอายุตอคาใชจายไมไดเปนเสนตรง น่ันคือผูที่อยูในวัยกลางคนจะใชจาย
มากกวาผูที่มีอายุนอยหรือผูสูงอายุ สําหรับตัวแปรเพศและสถานภาพการสมรสก็มีลักษณะคลายคลึงกับ
อายุ ที่อาจพบวามีหรือไมมีความสัมพันธกัน และแมวาหากสัมพันธกันทิศทางความสัมพันธก็ขัดแยงกัน 
(Wang and Davidson, 2010) 

ลักษณะของการเดินทาง เชน ขนาดของกลุมเดินทาง จํานวนวันพัก การเปนนักทองเท่ียว 
คร้ังแรก/ นักทองเท่ียวซ้ําก็มีผลตอคาใชจาย งานวิจัยที่ผานมาพบวาขนาดของกลุมแปรผกผันกับ
คาใชจายตอคน (Taylor, Fletcher and Clabaugh, 1993) การมีเด็กรวมเดินทางอาจมีคาใชจายเฉลี่ย
ลดลง (Agarwal and Yochum, 1999) จํานวนวันพักมีผลลบตอคาใชจายเฉลี่ยเชนกัน (Mehmetoglu, 
2007; Taylor et al., 1993) Jang et al. (2004) and Pouta et al. (2006) พบวานักทองเที่ยวซ้ําจะใชจาย 
นอยกวานักทองเที่ยวครั้งแรก แตงานวิจัยอีกหลายงานเห็นวาตัวแปรดังกลาวไมมีผลตอคาใชจาย  
(Mak et al., 1977; Wang et al., 2006)  

นอกจากนี้ งานวิจัยที่ผานมา พบวา ยังมีปจจัยอ่ืนๆ เชน กิจกรรมการทองเที่ยว คุณภาพของ
สินคาแหลงทองเที่ยว และรสนิยมของนักทองเที่ยว ที่มีอิทธิพลตอคาใชจายของนักทองเที่ยว ในประเทศไทย 
อัครพงค อ้ันทองและคณะ (2549) พบวานักทองเที่ยวตางชาติเฉลี่ยมีคาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันประมาณ 
4,294 บาท กลุมที่มีระดับรายไดสูง เพศหญิง มีอายุระหวาง 35 – 44 ป หรือมากกวา 60 ป มีอาชีพ
ประเภท White-Collar Worker และเปนนักทองเที่ยวที่มาจากอาเซียน หรือตะวันออกกลาง หรือเอเชียใต 
จะเปนกลุมนักทองเท่ียวที่มีการใชจายเพ่ือการ ทองเท่ียวสูงกวากลุมอ่ืนๆ  

2.9 การศึกษาเก่ียวกับการจัดกลุมตลาดนักทองเที่ยว 

การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวที่ผานมาไมคอยมีการศึกษาความแตกตางของนักทองเที่ยว
ตาม Market segment แตเปนมักจําแนกตามสัญชาติ หรือวัตถุประสงคของการทองเที่ยว (เชน 
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Njegovan, 2005 หรือ Qju and Zhang, 1995) แต Schiff and Beckon (2011) เห็นวาควรแยกศึกษา
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวตามกลุมตลาดยอย (Market segment) โดยเฉพาะเรื่องของการตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินคาทองเท่ียว ผลการศึกษาการทองเท่ียวของนิวซีแลนดจําแนกเปน 18 กลุม
ตลาดยอย โดยจําแนกตามสัญชาติและลักษณะการทองเที่ยว เชน นักทองเที่ยวที่เดินทางโดยใชบริษัทนํา
เที่ยว หรือนักทองเท่ียวที่จัดการการเดินทางเองเพื่อวัตถุประสงคตางๆ เชน เพ่ือพักผอนในวันหยุด หรือ
การเยี่ยมญาติหรือเพ่ือน พบวาการใชจายของนักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนและจีนที่จัดการการทองเที่ยวเอง
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของราคามากกวากลุมตลาดอ่ืนๆ  

ในประเทศไทย บริษัท In-Touch ไดดําเนินโครงการศึกษาตลาดทองเที่ยวกลุมอาเซียน เพ่ือเสนอ
ตอการทองเท่ียวแหงประเทศไทยในป พ.ศ. 2557 โดยทําการศึกษานักทองเท่ียวศักยภาพของประเทศ
ตางๆ ในอาเซียนรวม 9 ประเทศ แลวจําแนกนักทองเที่ยวตามรสนิยมผานทัศนคติและอุปนิสัยในการ
ดํารงชีวิต อาศัยหลักการตลาด Cross Cultural Consumer Characterization (4Cs) ของบริษัท Young & 
Rubicam ที่จําแนกบุคคลออกเปน 7 กลุม คือ (1) Survival (2) Escape (3) Security (4) Status (5) 
Discovery (6) Control และ (7) Enlightenment โดยหลักการดังกลาวพัฒนาจากขอมูลระดับบุคคลจาก 
45 ประเทศ (รวมทั้งประเทศไทย) แลวจําแนกบุคคลเปนกลุมตางๆ ที่อาศัยขั้นตอนวิธี (Algorithm) แลว
ปรับคาดานความเชื่อทองถิ่น (Norm) เพ่ือใหการจําแนกดังกลาวสามารถเปรียบเทียบระหวางกลุมที่มี
วัฒนธรรมหรือประเทศท่ีแตกตางกัน  

การจําแนกบุคคลออกเปนกลุมตางๆ นอกจากวัตถุประสงคหลักคือ ใชกําหนดตําแหนงสินคา 
(Brand positioning) และกําหนดเปาหมายสินคา (Brand targeting) วิธีการน้ีก็ยังสามารถนําไปใชศึกษา
กิจกรรมตางๆ ของมนุษยที่ตองตัดสินใจเลือก (Choice) ได ซ่ึงวิธีการจัดกลุมดังกลาวเปนการจัดกลุม
นักทองเที่ยวตามการใชชีวิตในภาพรวม ไมไดจําเพาะเจาะจงปจจัยที่เก่ียวกับการทองเที่ยวโดยตรง 
รายละเอียดลักษณะบุคคลตามไลฟสไตลละกลุมแสดงในตาราง 2.2 เม่ือทราบกลุมไลฟสไตลของ
นักทองเท่ียวแลว ก็ทําการเลือกกลุมนักทองเที่ยวที่มีศักยภาพสูงจากนักทองเท่ียวที่มีทัศนคติในการ
ดํารงชีวิตในกลุม (3) Security (6) Control และ (7) Enlightenment ซ่ึงหมายถึงกลุมที่เปนคนธรรมดา 
(Mainstream) ผูควาชัย (Succeeder) และนักปฏิรูป (Reformer) ตามลําดับ มีการนําเสนอแผนการตลาด
และกลยุทธดานการทองเที่ยวที่แตกตางกันตามเหมาะสมของนักทองเที่ยวศักยภาพในแตละประเทศใน
กลุมอาเซียน  

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทองเท่ียวไทยของนักทองเท่ียวอาเซียนในคร้ังนี้สนใจ
ศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเท่ียว โดยจําแนกนักทองเท่ียวออกเปนกลุมตลาดยอยตาม
สัญชาติของนักทองเท่ียว และตามความชอบของการทองเท่ียว 
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ตารางที่ 2.4 ลักษณะของผูบริโภคจําแนกตามไลฟสไตล 7 ประเภท 

อุปนิสัยในการ
ดํารงชีวิต 

คุณลักษณะ 

SURVIVAL  

ผูจํานน (Resigned) “โลกใบเกาของผูท่ีอยูไปวันๆ”  
คอนขางยึดมั่นถือมั่นในแนวทางดั้งเดิม หรือยึดมั่นในอุดมการณเกาๆ มีความสุขกับการระลึก
ถึงส่ิงท่ีผานมา ชอบรูปแบบงายๆ ทําซ้ําแบบเดิมๆ มีความจงรักภักดีสูง ไมชอบรองแรกแหก
กระเชอ แตตองการไดรับเกียรติคืนจากสังคมรอบตัว

ESCAPE 

 

ผูดิ้นรน (Struggler) “คนท่ีอยากออกไปจากโลกที่ไรทางออก”   
เกิดความรูสึกแปลกแยกกับสังคมรอบตัว จึงหันไปใชชีวิตแบบสบายๆ จนดูคลาย 
ไรเปาหมายชีวิต ชอบเส่ียง ชอบวัดดวง ชอบรวมกลุม เพียงเพ่ือพูดคุยหัวเราะ 
สนุกสนาน แลวปลอยใหเวลาผานไปวันๆ 

SECURITY 

 

คนธรรมดา (Mainstream) “ครอบครัวท่ีอบอุน…มั่นคง” 
ความมั่นคงในชีวิต เกิดจากครอบครัวท่ีอบอุน ใชชีวิตตามกฎเกณฑ ไมชอบการสุมเส่ียงใดๆ 
 เนนความปลอดภัยของครอบครัวและทรัพยสิน ใหความสาคัญกับการใชจาย และราคาสินคา 
 

STATUS 

 

ผูมีความปรารถนา (Aspirer) “คนอินเทรนดในโลกแหงการมีหนามีตา” 
ยึดติดในวัตถุ เนนคุณคาผานภาพลักษณท่ีโดดเดน แฟชั่นและวิถีการดํารงชีวิต เปนความ
พยายามในการยกระดับตนเอง ไปสูจุดท่ีไดมุงหมายเอาไว 

DISCOVERY 

 

นักสํารวจ (Explorer) “นักแสวงหาความเราใจใหมๆ” 
ดวยพลังงานของการแสวงหาที่ลนเหลือ การทดลองเก็บเกี่ยวประสบการณใหมๆ จึงเปน
เปาหมายหลักของชีวิต 

CONTROL 

 

ผูควาชัย (Succeeder) “โลกในกํามือของผูชนะ” 
กําหนดเปาหมายการดํารงชีวิต เชื่อมั่นในความสามารถของตน เพ่ือชีวิตท่ีมั่นคงจึงทํางาน
หนัก โดยไมลืมใหรางวัลกับตนเองดวยส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

ENLIGHTENMENT 

 

นักปฏิรูป (Reformer) “ผูรังสรรคตนเอง และโลกใหดีกวาเดิม” 
การเติบโตของความคิด สรางมุมมองใหมใหกับโลก และสังคม ความกระหายในการเรียนรู 
และการคนหา ทําใหเวลาสําคัญกวาเงิน นิยมวัดความสําเร็จจากคุณคาภายในท่ีไมใชแค
เปลือกนอก แตมีรสนิยม 
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บทที่ 3
ความสามารถในการแขงขัน

 ดานการทองเทีย่วของประเทศอาเซียน
 

ในปจจุบัน ดัชนีวัดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวในระดับนานาชาติที่รูจักกัน
แพรหลายที่สุดไดแก ดัชนี TTCI (Travel & Tourism Competitiveness Index) ที่ จัดทําโดย World 
Economic Fourum (WEF) ซ่ึงไดรับความสนใจจากประเทศตางๆ ทั่วโลก เขารวมโครงการกวารอย
ประเทศและไดดําเนินการตอเน่ืองกันมาถึง พ.ศ. 2556  “WEF” เดิมชื่อ European Management Forum 
เปนมูลนิธิไมแสวงหากําไรซ่ึงตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2514 โดยกลุมผูนําธุรกิจ forum น้ีมีชื่อเสียงจากประชุม
ประจําประดับโลกที่เมือง Davos (Switzerland) ที่มีระดับผูนําของประเทศเขารวมประชุมจํานวนมาก และ
เปนผูจัดทําดัชนี GCI (Global competitive index) ในป พ.ศ. 2522 และเร่ิมทําดัชนี TTCI คร้ังแรกในป 
พ.ศ. 2550 

3.1 กรอบแนวคิดการวัดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของ World Economic 
Forum 

The World Economic Forum (2013) เสนอดัชนีวัดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว
ของโลก (TTCI: Travel & Tourism Competitiveness Index) โดยอาศัยตัวชี้วัด (Indicators) จํานวนทั้งสิ้น 
75 ตัว และไดลําดับประเทศตางๆ สําหรับป พ.ศ. 2556 (พ.ศ. 2556) ทั่วโลกจํานวน 140 ประเทศ  

การสํารวจของ TTCI มีการใชทั้งขอมูลขอมูลทุติยภูมิที่เก็บรวบรวมเอาไวแลวจากแหลงตางๆ 
อ าทิ  World Economic Forum, UNWTO, World Travel & Tourism Council แ ล ะ  World Bank  
เปนตน อีกทั้งในบางตัวชี้วัดยังมีการใชขอมูลปฐมภูมิ โดยเปนการสํารวจความคิดเห็นหรือทัศนคติของ
ผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียวของประเทศตางๆ เพ่ือจัดทําดัชนีชี้วัดความสามารถในการแขงขันดาน
การทองเท่ียว โดยดัชนีของ TTCI น้ีประกอบดวยขอมูลจํานวน 133 ประเทศในป พ.ศ. 2552 เพ่ิมเปน 
139 ประเทศในป พ.ศ. 2554 และ 140 ประเทศในป พ.ศ. 2556 แตเน่ืองจากการสํารวจในแตคร้ังมี
จํานวนของประเทศที่จัดลําดับเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน การเปรียบเทียบความสามารถระหวางปจึงควรให
ความสําคัญกับคาคะแนนมากกวาลําดับประเทศ สําหรับชวงคะแนนของแตละดัชนียอยมีพิสัยจาก
ต่ําสุด (1) ถึงสูงสุด (7) และในสวนของตัวชี้วัดคาคะแนนมีทั้งที่เปนตัวเลขจริง (เชน จํานวนมรดกโลก
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ทางวัฒนธรรม ระดับราคาคาโรงแรม เปนตน) และคาคะแนนที่ TTCI กําหนดขึ้นมา (คาคะแนน 1-7)  
รูปที่ 3.1 แสดงถึงความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางดัชนีรวม ดัชนียอย เสาหลัก และตัวชี้วัด 
 

 
รูปที่ 3.1 แผนผังดัชนีรวม ดัชนียอย และเสาหลัก 

ดัชนี TTCI (ดัชนีรวม)

ดัชนียอยกลุมกฎและระเบียบ
ขอบังคับของการเดินทางและการ

ทองเที่ยว 

นโยบาย กฎ และ
ระเบียบขอบังคับ 

ความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดลอม 

ความปลอดภัยและ
การรักษาความ
ปลอดภัย 

สุขภาพและ
สุขอนามัย 

ลําดับความสําคัญของ
การสงเสริมการ
ทองเที่ยว 

ดัชนียอยกลุมโครงสรางพ้ืนฐานและ
สภาพแวดลอมของธุรกิจการ
เดินทางและการทองเที่ยว

โครงสรางพื้นฐานการ
ขนสงทางอากาศ 

โครงสรางพื้นฐานการ
ขนสงทางบก 

โครงสรางพื้นฐาน
ดานการทองเที่ยว 

โครงสรางพื้นฐาน
ดาน ICT 

ความสามารถในการ
แขงขันดานราคา 

ดัชนียอยกลุมทรัพยากรมนุษย 
วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
ของการเดินทางและการทองเที่ยว

ทรัพยากรมนุษย 

การเปดรับ
นักทองเที่ยว 

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรทางดาน
วัฒนธรรม 
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รูปที่ 3.2 แผนผังตัวชี้วัดในดัชนียอยกลุมกฎและระเบียบขอบังคับของการเดินทางและการทองเที่ยว 

ดัชนียอยกลุมกฎและระเบียบขอบังคับของการเดินทางและการทองเที่ยว

นโยบาย กฎ และระเบียบ
ขอบังคับ 

ความหนาแนนของเจาของ
ธุรกิจจากตางประเทศ 

สิทธิในทรัพยสิน

ผลกระทบทางธุรกิจจากการ
ลงทุนทางตรงจากตางประเทศ 

การขอวีซาเขาประเทศ 

การเปดกวางในขอตกลงทวิ
ภาคีระหวางธุรกิจสายการบิน

ความโปรงใสในการกําหนด
นโยบายของรัฐ

ระยะเวลาที่ตองใชกอนเริ่ม
ธุรกิจ 

ตนทุนที่ใชเริ่มธุรกิจ 

ขอจํากัดทางดานการคา
บริการ

ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม 

ความเขมงวดของกฎ
ขอบังคับดานสิ่งแวดลอม 

การบังคับใชกฎขอบังคับดาน
สิ่งแวดลอม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืนของ
ภาครัฐ

ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด

ความเขมขนของฝุนละอองใน
เขตเมือง

รอยละของสปชีสัตวที่ถูก
คุกคาม

การใหสัตยาบันในสนธิสัญญา
สิ่งแวดลอม

ความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย 

ตนทุนธุรกิจที่เกี่ยวกับ
อาชญากรรมและความรุนแรง

ความนาเชื่อถือตอการ
ใหบริการของตํารวจ

อุบัติเหตุทางถนน

ตนทุนทางธุรกิจในการ
ควบคุมการกอการราย

สุขภาพและสุขอนามัย 

ความหนาแนนของแพทยตอ
ประชากรหนึ่งพันคน 

การเขาถึงสุขาภิบาลที่ดี

การเขาถึงน้ําดื่มสะอาด 

จํานวนเตียงในโรงพยาบาล
ตอประชากร

ลําดับความสําคัญของการ
สงเสริมการทองเที่ยว 

การจัดลําดับความสําคัญของ
ภาคการทองเที่ยวโดยรัฐบาล

การใชจายในภาคการ
ทองเที่ยวของรัฐบาล

ประสิทธิภาพการตลาด และ
แบรนดิ้ง

ความครอบคลุมของขอมูล
การทองเที่ยวรายป 

ความสามารถในการจัดหา
ขอมูล สถิติ รายเดือนและราย
ไตรมาส
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รูปที่ 3.3 แผนผังตัวชี้วัดดัชนียอยกลุมโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมของธุรกิจการเดินทางและการทองเที่ยว  

ดัชนียอยกลุมโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมของธุรกจิการเดินทางและการทองเที่ยว

โครงสรางพื้นฐานการขนสงทาง
อากาศ 

คุณภาพของสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานดานการขนสงทาง
อากาศ 

จํานวนที่นั่งผูโดยสารคูณ
ระยะทางบินภายในประเทศ 

จํานวนที่นั่งผูโดยสารคูณ
ระยะทางบินนานาชาติ 

จํานวนนักทองเที่ยวขาออกตอ
ประชากร 1,000 คน 

ความหนาแนนของสนามบิน

จํานวนสายการบินที่ดําเนินงาน

เครือขายการขนสงทางอากาศ
ระหวางประเทศ

โครงสรางพื้นฐานการขนสงทาง
บก 

คุณภาพของถนน 

คุณภาพของสาธารณูปโภคการ
ขนสงทางราง 

คุณภาพของสาธารณูปโภค
ทาเรือ 

คุณภาพการเชื่อมโยง
สาธารณูปโภคการขนสง
ภาคพื้นดิน 

ความหนาแนนของถนน 

โครงสรางพื้นฐานดานการ
ทองเที่ยว

จํานวนหองพักโรงแรมตอ
ประชากร 

การปรากฏตัวของบริษัทรถเชา
ขนาดใหญ 

จํานวนของเครื่อง ATM ที่
ยอมรับ Visa credit ตอ
ประชากร 

โครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับการติดตอระหวางบริษัท 

การใชอินเทอรเน็ตสําหรับการ
ติดตอระหวางบริษัทกับลูกคา 

รอยละของผูใชอินเทอรเน็ตตอ
ประชากร 

รอยละของหมายเลขโทรศัพท
แบบประจําที่ตอประชากร

รอยละของผูใช
บรอดแบนดอินเทอรเนตแบบ
ประจําที่ตอประชากร 

รอยละของหมายเลข
โทรศัพทมือถือตอประชากร

รอยละของของผูใชบรอดแบนด
แบบไมประจําที่ตอประชากร

ความสามารถในการแขงขันดาน
ราคา

ภาษีตั๋วเครื่องบินและคาใชจายที่
เกี่ยวกับสนามบิน 

ความเทาเทียมกันของอํานาจซือ้ 

ขนาดและผลกระทบของการเกบ็
ภาษี 

ระดับราคาเชื้อเพลิง 

ระดับราคาคาหองพักโรงแรม 
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รูปที่ 3.4 แผนผังตัวชี้วัดดัชนียอยกลุมทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ดัชนียอยกลุมทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรมนุษย 

รอยละการเขาเรียนขั้นประถมศึกษา 

รอยละการเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

คุณภาพของระบบการศึกษา 

การวิจัยเฉพาะทางของทองถิ่นและการ
ใหบริการฝกอบรม 

การลงทุนของเอกชนในการฝกอบรม 

ขอปฏิบัติในการจางและปลดแรงงาน 

ความสะดวกในการจางแรงงานตางชาติ 

การแพรของไวรัส HIV 

ผลกระทบของการแพรของไวรัส HIV 
ตอธุรกิจ 

อายุขัยโดยเฉลี่ย 

การเปดรับนักทองเที่ยว 

ระดับการเปดประเทศดานการทองเที่ยว 

ทัศนคติตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติของ
ประชาชน 

ระดับการแนะนําใหทองเที่ยวเพื่อพักผอน
ในประเทศตอหลังจากการทําธุรกิจ 

ระดับการใหความสําคัญตอนักทองเที่ยว
ตางชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติ

มรดกโลกทางดานธรรมชาติ 

คุณภาพของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

จํานวนสปชีของสัตวที่รูจัก 

การปกปองระบบนิเวศนบนพื้นดิน 

พื้นที่คุมครองทางทะเล

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม  

จํานวนของมรดกโลกทางดานวัฒนธรรม 

จํานวนของพี่นั่งของสนามกีฬาตอ
ประชากรหนึ่งลานคน 

จํานวนของงานแสดงสินคาและนทิรรศการ
นานาชาติ 

การสงออกในอุตสาหกรรมสรางสรรค 
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3.2 ภาพรวมความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของประเทศอาเซียน 

การจัดลําดับของ TTCI ในป พ.ศ. 2556 (ตารางที่ 3.1) เม่ือดูเฉพาะประเทศในอาเซียน พบวา 
ประเทศสิงคโปรมีคะแนนความสามารถในการแขงขันทางดานการทองเที่ยวสูงสุดเปนลําดับหน่ึงใน
อาเซียน เปนลําดับ 1 ในเอเชีย และลําดับ 10 ของโลก รองลงมาไดแก มาเลเซีย และไทย ที่มีคะแนนเปน
ลําดับ 2 และ 3 ของอาเซียน ลําดับ 8 และ 9 ของอาเซียน และลําดับ 34 และ 43 ของโลก ตามลําดับ โดย
สิงคโปรมีความสามารถอยูในระดับสูงที่สุดในเอเซีย โดยเปนลําดับหน่ึงของอาเซียนในทุกเสาหลัก และมี
ถึง 3 เสาหลักที่ติดลําดับ 1 ใน 5 ของโลก ไดแก เสาหลักนโยบาย กฎ และระเบียบขอบังคับ เสาหลัก
ลําดับความสําคัญของการสงเสริมการทองเที่ยว และเสาหลักความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 
(ลําดับ 1, 4 และ 5 ของโลกตามลําดับ) สูงกวาประเทศที่มีสถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาติที่สวยงาม และ
ดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากอยาง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และญี่ปุน ทั้งนี้หมายความวาสิงคโปรมี
ความสามารถในการบริหารจัดการดานการแขงขันดีกวามาเลเซียและไทยมาก อีกทั้งมาเลเซียยังอยูใน
ลําดับที่เหนือกวาไทย และเหนือกวาในทุกดัชนียอยมาโดยตลอด ซ่ึงในชวงที่ผานมาโครงสรางน้ีก็ยังมิได
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีลําดับในเสาหลักที่โดดเดนมากคือ เสาหลักนโยบาย กฎ และระเบียบขอบังคับ ที่
เปนลําดับ 9 ของโลก ในขณะที่ไทยอยูลําดับที่ 76 ของโลก โดยมี 4 จาก 5 เสาหลัก อยูในลําดับคร่ึงลาง
ของโลก (ไมไดแสดงในตาราง) และเสาหลักที่มีลําดับโลกท่ีดีสุดคือ เสาหลักลําดับความสําคัญของการ
สงเสริมการทองเที่ยว ที่อยูในลําดับ 33 ของโลก และท่ีนาเปนหวงคือ เสาหลักทรัพยากรมนุษยที่ลําดับ
โลกลดลงจาก 57 ในป พ.ศ. 2552 มาอยูที่ลําดับ 70 ในป พ.ศ. 2556 

จากขอมูลขางตนทําใหทราบวา ประเทศคูแขงดานการทองเที่ยวที่สําคัญของไทยอยาง สิงคโปร 
และมาเลเซีย มีลําดับคะแนนในดัชนียอยทั้งสามกลุมดีกวาไทย และเปนเชนน้ันมาตลอดตั้งแตป พ.ศ. 2550 
ซ่ึงเปนปแรกที่มีการสํารวจดัชนี TTCI (ไมไดแสดงขอมูลป พ.ศ. 2550 ในตาราง) แมวาการเปลี่ยนแปลง
คะแนนความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวจะคอนขางคงที่ แตก็ยังมีคะแนนและลําดับที่คอนขาง
สูงและสูงกวาไทย (ตารางที่ 3.2) โดยไทยมีความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวต่ํากวา
มาเลเซียในทุกดัชนียอย   

เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศอาเซียนและไทยในป 
พ.ศ. 2556 ในแตละดัชนียอยของประเทศกลุมอาเซียน  ในดัชนียอยกลุมกฎระเบียบและขอบังคับฯ 
ประเทศในอาเซียนมีลําดับที่คอนขางต่ํา โดยประเทศอาเซียน 6 จาก 8 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย มี
คะแนนต่ํากวาลําดับ 70 จากทั้งหมด 140 ประเทศ อีก 2 ประเทศที่มีลําดับสูงกวาไดแก สิงคโปร ลําดับ
รองลงมาไดแก มาเลเซีย และฟลิปปนส โดยไทยอยูในลําดับที่ 4 ของอาเซียน 

ดัชนียอยกลุมโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมของธุรกิจการเดินทางและ 
การทองเที่ยว พบวาคาคะแนนของแตละประเทศคอนขางแตกตางกัน และมีความแตกตางมากกวาอีก 
2 ดัชนียอย โดยพบวามีถึง 4 จาก 8 ประเทศที่มีคะแนนดัชนียอยน้ีต่ํากวา 4 คะแนน สําหรับประเทศไทย
อยูในลําดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปร และมีคะแนนใกลเคียงกับมาเลเซียที่อยูในลําดับ 2 
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กลุมสุดทาย ดัชนียอยกลุมทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของการ
เดินทางและการทองเที่ยว พบวาประเทศในอาเซียนมีคะแนนคอนขางดี สวนใหญเพราะเปนประเทศที่
สมบูรณดวยธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์และวัฒนธรรมที่ด้ังเดิม เชน กัมพูชา และเวียดนาม เปนตน โดยในดัชนี
ยอยดังกลาวประเทศไทยอยูในลําดับที่ 2 ของอาเซียน เปนรองมาเลเซียเพียงประเทศเดียวเทาน้ัน แต
ประเทศสิงคโปรกลับมีคะแนนในดัชนียอยกลุมน้ีนอยกวามาเลเซีย และไทย ตามลําดับ เน่ืองจากสิงคโปร
เปนเมืองทาและศูนยกลางการเงินที่สําคัญของเอเซีย แตมีทรัพยากรธรรมชาตินอย (ตารางที่ 3.1)  

ตารางที่ 3.1 ลําดับและคาคะแนนของดัชนีรวมและดัชนียอย World Economic Forum (WEF) 2013: 
The Travel & Tourism Competitiveness Index (ป พ.ศ. 2556) 

คาคะแนนและลําดับ 

ประเทศ 
ภาพรวมของคะแนน 

ดัชนียอย 

ดัชนียอยกลุมกฎระเบียบ
และขอบังคับฯ 

ดัชนียอยกลุมโครงสราง
พื้นฐานและสภาพแวดลอม

ของธุรกิจฯ 

ดัชนียอยกลุมทรัพยากร
มนุษย วัฒนธรรม และ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ลําดับ 
คะแนน ลําดับ

อาเซียน 
คะแนน ลําดับ

อาเซียน 
คะแนน ลําดับ

อาเซียน 
คะแนน 

โลก เอเซีย อาเซียน 
สิงคโปร 10 1 1 5.23 1 5.74 1 5.31 3 4.64 
มาเลเซีย 34 8 2 4.70 2 4.82 2 4.36 1 4.93 
ไทย 43 9 3 4.47 4 4.47 3 4.25 2 4.68 
อินโดนีเซีย 70 12 4 4.03 6 4.18 5 3.36 4 4.56 
บรูไน 72 13 5 4.01 5 4.18 4 3.94 7 3.91 
เวียดนาม 80 16 6 3.95 7 4.30 7 3.26 5 4.30 
ฟลิปปนส 82 17 7 3.93 3 4.51 6 3.33 6 3.95 
กัมพูชา 106 20 8 3.56 8 4.06 8 2.86 8 3.77 

ที่มา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013 

ตารางที่ 3.2 คะแนนและลําดับของดัชนีรวม The Travel & Tourism Competitiveness Index 
2009, 2011 และ 2013 (ป พ.ศ. 2552, 2554 และ 2556) 

คาคะแนน (ลําดับโลก) 
ประเทศ คะแนนป พ.ศ. 2552 คะแนนป พ.ศ. 2554 คะแนนป พ.ศ. 2556 

สิงคโปร 5.24 (10) 5.2 (10) 5.23 (10)
มาเลเซีย 4.71 (32) 4.6 (35) 4.70 (34)
ไทย 4.45 (39) 4.5 (41) 4.47 (43)
อินโดนีเซีย 3.79 (81) 4.0 (74) 4.03 (70)
บรูไน 3.99 (69) 4.1 (67) 4.01 (72)
เวียดนาม 3.70 (89) 3.9 (80) 3.95 (80)
ฟลิปปนส 3.73 (86) 3.7 (94) 3.93 (82)
กัมพูชา 3.43 (108) 3.4 (109) 3.56 (106)
จํานวนประเทศ 133 139 140 

ที่มา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013 
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ดัชนียอยกลุมกฎและระเบียบขอบังคับฯ ประเทศที่โดดเดนที่สุดในอาเซียนคือ ประเทศสิงคโปร 
โดยมีคะแนนเปนลําดับ 1 มีคะแนนหางจาก มาเลเซีย ฟลิปปนส และไทย ที่มีคะแนนรองลงมาอยางเห็น
ไดชัด แมวาที่ผานมาสิงคโปรจะมีคะแนนที่คอนขางคงที่ แตคาคะแนนทุกเสาหลักยังคงสูงกวาไทยและ
มาเลเซียอยางเห็นได เปนที่นาสนใจวาฟลิปปนสในอดีตเคยมีคะแนนในดัชนียอยกลุมกฎและระเบียบ
ขอบังคับฯ ต่ํากวาไทย แตปจจุบันไดมีคะแนนแซงหนาไทยและอยูลําดับที่ 3 ของอาเซียน เปนที่นาสังเกตวา 
ไทยมีลําดับการจัดการดานนโยบายต่ํากวาฟลิปปนสที่มีระดับการพัฒนาประเทศต่ํากวา อันเนื่องมาจาก
การเพ่ิมขึ้นของคาคะแนนอยางเห็นไดชัดใน เสาหลักลําดับความสําคัญของการสงเสริมการทองเที่ยว และ
เสาหลักนโยบาย กฎ และระเบียบขอบังคับ ซ่ึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาจนมีคะแนนสูงกวาไทย และ
ที่ตามหลังไทยมาติดๆ อยางเวียดนามก็มีคะแนนในดัชนียอยกลุมน้ีเพ่ิมขึ้นมาใกลเคียงกับไทย อีกทั้งใน
ไทยใน 3 จาก 5 เสาหลัก จึงเปนความทาทายอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยในการปรับตัวใหพรอมสําหรับ
การแขงขันที่เกิดขึ้น (สดมภที่มีอักษรตัวหนา แสดงคะแนนรวมของดัชนียอย และในสวนสดมภอ่ืนๆ 
แสดงคะแนนของเสาหลัก ซ่ึงนํามาใชคํานวณคาคะแนนของดัชนียอยในแตละกลุม) 

ปจจุบัน (พ.ศ. 2556) ประเทศไทยมีคะแนนดัชนียอยกลุมกฎและระเบียบขอบังคับฯ เพ่ิมขึ้นเพียง
เล็กนอยเม่ือเทียบกับคาคะแนนป พ.ศ. 2552 (ตารางที่ 3.3) และอยูในลําดับที่ 5 ของอาเซียนในเกือบทุก
เสาหลักยกเวนเพียงเสาหลักความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่อยูในลําดับ 7 จาก 8 ประเทศ
อาเซียน  

แมวาประเทศไทยจะมีคะแนนลดลงใน 3 จาก 5 เสาหลัก แตก็เปนเพียงการลดลงเพียงเล็กนอย
เทาน้ัน และเสาหลักที่มีคะแนนลดลงมากสุดคือ เสาหลักลําดับความสําคัญของการสงเสริมการทองเท่ียว 
แตการลดลงในเสาหลักน้ีเปนปญหาที่เกิดขึ้นกับเกือบทุกประเทศในอาเซียน โดยในเสาหลักดังลาว
ประเทศไทยอยูในลําดับ 5 มีคะแนนสูงกวา มาเลเซีย เวียดนาม และบรูไน  สําหรับเสาหลักนโยบาย กฎ 
และระเบียบขอบังคับ และเสาหลักสุขภาพและสุขอนามัย ก็แทบจะไมมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนสัก
เทาใดนัก  

เสาหลักที่มีการเพ่ิมขึ้นของคะแนนคือ เสาหลักความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย แมวา
ปจจุบันไทยจะมีลําดับที่ไมคอยสูดีนักและรั้งทายอยูในลําดับที่ 7 ของอาเซียน แตก็ดีขึ้นจากป พ.ศ. 2552 
ทั้งในดานคะแนนและลําดับที่เคยอยูลําดับสุดทายของอาเซียน (ตัวชี้วัดเกือบทั้งหมดในเสาหลักน้ีมาจาก
การสํารวจความคิดเห็นจากผูประกอบการ ตอไปจะกลาวเพียงสั้นๆ วาการสํารวจความคิดเห็นฯ) สวน
หน่ึงมาจากการเพิ่มขึ้นของความเชื่อม่ันเก่ียวกับเหตุการณความรุนแรง และอาชญากรรม วาจะไมสงผล
กระทบตอธุรกิจ และอีกหน่ึงเสาหลักที่มีคะแนนเพิ่มขึ้น คือ เสาหลักความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม  
โดยคะแนนสูงขึ้นเพียงเล็กนอยเทาน้ัน และมีการเปลี่ยนแปลงของคะแนนในทิศทางเดียวกับเกือบทุก
ประเทศในอาเซียน ที่ไดปรับปรุงและพัฒนาในดานดังกลาวอยางตอเน่ือง 
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ตารางที่ 3.3 คาคะแนนเสาหลักของดัชนียอยกลุมกฎและระเบียบขอบังคับฯ ป พ.ศ. 2556 
คาคะแนนนอยสุด-มากสุด 

ประเทศ ลําดับ
อาเซียน 

ดัชนียอยกลุม
กฎและระเบียบ
ขอบังคับฯ 

นโยบาย กฎ และ
ระเบียบขอบังคับ

ความย่ังยืนของ
ส่ิงแวดลอม 

ความปลอดภัย 
และการรักษา
ความปลอดภัย 

สุขภาพและ
สุขอนามัย 

ลําดับความสําคัญ
ของการสงเสริมการ

ทองเที่ยว 
สิงคโปร 1 5.74 (5.77) 6.0 (6.2) 5.2 (4.9) 6.1 (6.3) 5.3 (5.2) 6.1 (6.3) 
มาเลเซีย 2 4.82 (5.03) 5.3 (5.4) 4.7 (4.7) 4.8 (5.3) 4.6 (4.5) 4.7 (5.3) 
ฟลิปปนส 3 4.51 (4.27) 4.7 (4.3) 4.4 (4.4) 4.1 (4.1) 3.8 (4.0) 5.6 (4.5) 
ไทย 4 4.47 (4.46) 4.4 (4.5) 4.3 (4.1) 4.4 (3.9) 4.3 (4.4) 5.0 (5.3) 
เวียดนาม 5 4.30 (4.15) 4.6 (3.9) 3.8 (4.1) 4.9 (4.5) 4.5 (3.8) 3.6 (4.4) 
อินโดนีเซีย 6 4.18 (3.77) 4.3 (3.3) 3.9 (3.4) 4.4 (3.9) 2.9 (2.6) 5.4 (5.7) 
บรูไน 7 4.18 (4.04) 3.7 (4.0) 3.5 (3.3) 5.7 (6.1) 4.9 (3.0) 3.2 (3.8) 
กัมพูชา 8 4.06 (3.80) 3.6 (3.3) 4.5 (4.0) 4.6 (4.7)  1.9 (1.6) 5.7 (5.4) 

หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บเปนคะแนนในป พ.ศ. 2552 และคาคะแนนเรียงจากนอยสุด-มากสุด คะแนนตํ่าสุด=1 และเต็ม=7 
ที่มา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013 

ในดัชนียอยกลุมโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมของธุรกิจการเดินทางและการทองเท่ียว 
สิงคโปรยังคงเปนประเทศที่มีคะแนนสูงสุดในอาเซียน โดยสิงคโปรเปนลําดับหน่ึงของอาเซียนในเกือบทุก
เสาหลัก (ยกเวน เสาหลักความสามารถในการแขงขันดานราคาอยูในลําดับสุดทายของอาเซียน) ในขณะที่
อีก 2 จาก 5 เสาหลักของสิงคโปรมีคะแนนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด ไดแก เสาหลักโครงสรางพ้ืนฐานดาน
การทองเที่ยว และเสาหลักโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT  โดยในเสาหลักน้ีสิงคโปรไดมีคะแนนทิ้งหางลําดับ
ที่รองลงมาอยางชัดเจน ประเทศท่ีมีคะแนนรองลงมาไดแก มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม ตามลําดับ 
สําหรับมาเลเซียที่อยูในลําดับที่สอง มีคะแนนลดลงถึง 3 เสาหลัก แตที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นมากในเสาหลัก
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานดานการขนสงทางอากาศ ที่มีคะแนนสูงขึ้นจนใกลเคียงกับไทย อีกทั้งยังมีคา
คะแนนที่เพ่ิมขึ้นในเสาหลักโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว ที่พัฒนาขึ้นจากในอดีตที่มีคะแนนต่ํา  

เ กือบทุกประเทศในอาเซียนมีคะแนนในดัชนียอยกลุมโครงสรางพื้นฐานและ
สภาพแวดลอมของธุรกิจการเดินทางและการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน และทุกประเทศมีคะแนนเพิ่มข้ึน
ในเสาหลักโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว แตมีคะแนนต่ําลงในเสาหลักความสามารถใน
การแขงขันดานราคา อันเนื่องมาจากภาวะการออนคาของเงินดอลลารและการเพ่ิมขึ้นของราคาสินคา 
ซ่ึงทําใหความสามารถในการแขงขันทางดานราคาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่มีราคายอมเยาวเปน
จุดเดนของอาเซียนอาจกําลังหายไป โดยเฉพาะอินโดนีเซีย และสิงคโปร ที่เคยมีคะแนนอยูในระดับ 5.9 
และ 5.2 ในป พ.ศ. 2552 ตามลําดับ แตปจจุบันป พ.ศ. 2556 ไดมีคะแนนลดลงเปน 5.3 และ 4.6  ในสวน
ของไทยอยูในลําดับรองสุดทายของอาเซียนในเสาหลักความสามารถในการแขงขันดานราคา โดยประเทศ
ในเอเซียที่มีคะแนนเพิ่มขึ้นในเสาหลักน้ีไดแก เกาหลีใต และเปนการเพ่ิมขึ้นเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ทั้งนี้
อาจเปนเพราะมีประเทศที่เปนแหลงทองเท่ียวใหมเพ่ิมขึ้น 
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สําหรับประเทศไทย มีคะแนนความสามารถในการแขงขันใน ดัชนียอยกลุมโครงสรางพ้ืนฐานและ
สภาพแวดลอมของธุรกิจการเดินทางและการทองเที่ยว ป พ.ศ. 2556 เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากป พ.ศ. 2552 
เปนรองเพียงสิงคโปรและมาเลเซียเทาน้ัน และในดัชนียอยกลุมน้ีประเทศไทยมีคะแนนอยูในระดับ
คอนขางดี มีคะแนนเสาหลักอยูในสามลําดับแรกของอาเซียนถึง 3 เสาหลักดวยกัน ไดแก โครงสราง
พ้ืนฐานดานการทองเท่ียว โครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางอากาศ และโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางบก 
(เปนลําดับ 1 2 และ 3 ของอาเซียนตามลําดับ) และท่ีสําคัญ ในเสาหลักโครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเที่ยว 
มีการเพิ่มขึ้นของคะแนนอยางเห็นไดชัด (จากเดิม 4.3 ในป พ.ศ. 2552 มาเปน 5.2 ในป พ.ศ. 2556) 
แซงหนาสิงคโปรขึ้นมาเปนที่หน่ึงในเสาหลักดังกลาว สําหรับอีกสองเสาหลักน้ันไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง
ของคะแนนสักเทาใดนัก แตไทยยังคงมีความพรอมในดานการแขงขันดานดังกลาว ทั้งในดานการยอมรับ
บัตรวีซาของเครื่อง ATM จํานวนของบริษัทใหเชารถยนตที่มีชื่อเสียง และจํานวนหองพักโรงแรมตอ
ประชากร ที่ มี จํานวนมากเปนลําดับตนๆ ของอาเซียน อีกทั้ งการมีสนามบินสุวรรณภูมิทําให
สาธารณูปโภคดานการบินดีขึ้น มีสายการบินที่ดําเนินงานจํานวนมากที่สุดในอาเซียน อีกทั้งยังมีการ
เชื่อมโยงเสนทางการบินภายในภูมิภาคไปยังประเทศ CLMV ซ่ึงเปนจุดไดเปรียบคูแขงดานการบินอยาง
สิงคโปร (ตารางที่ 3.4)  

สิ่งที่นาสนใจและนาเปนหวงสําหรับประเทศไทย คือ เสาหลักโครงสรางพ้ืนฐานดาน ICT ที่มี
คะแนนคอนขางต่ําโดยอยูในลําดับที่ 6 ของประเทศอาเซียน อีกทั้งยังมีคะแนนลดลง ตรงกันขามกับ
ประเทศอาเซียนเกือบทั้งหมดที่มีคะแนนสูงขึ้น โดยเฉพาะอินโดนีเซียและเวียดนาม ที่มีคะแนนแซงหนา
ไทยไปเปนที่เรียบรอย โดยในเสาหลักดังกลาวประเทศไทยที่มีคะแนนเหนือกวาฟลิปปนสและกัมพูชา
เทาน้ัน เน่ืองจากไทยติดขัดในดานการพัฒนาในดานโครงขายการสื่อสาร 

ตารางที่ 3.4 คาคะแนนเสาหลักของดัชนียอยกลุมโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมของ
ธุรกิจการเดินทางและการทองเที่ยว ป พ.ศ. 2556 

คาคะแนนนอยสุด-มากสุด 

ประเทศ 
ลําดับ
อาเซียน 

ดัชนียอยกลุม
โครงสรางพ้ืนฐาน

และสภาพแวดลอมฯ 

สาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานดานการ
ขนสงทางอากาศ

โครงสรางพ้ืนฐาน
การขนสงทางบก

โครงสรางพ้ืนฐาน
ดานการทองเที่ยว

โครงสราง 
พ้ืนฐานดาน ICT 

ความสามารถ
ในการแขงขัน
ดานราคา 

สิงคโปร 1 5.31 (5.25) 5.1 (5.0) 6.5 (6.5) 5.0 (4.4) 5.4 (5.1) 4.6 (5.2) 
มาเลเซีย 2 4.36 (4.24) 4.5 (4.2) 4.6 (4.8) 3.8 (2.7) 3.5 (3.6) 5.4 (5.8) 
ไทย 3 4.25 (4.14) 4.6 (4.5) 3.8 (3.8) 5.2 (4.3) 2.6 (2.7) 5.0 (5.4) 
บรูไน 4 3.94 (3.96) 3.9 (4.2) 3.7 (4.3) 3.1 (2.2) 3.2 (3.2) 5.8 (5.9) 
อินโดนีเซีย 5 3.36 (3.24) 3.5 (3.2) 3.2 (3.0) 2.1 (2.1) 2.7 (2.1) 5.3 (5.9) 
ฟลิปปนส 6 3.33 (3.07) 3.0 (2.9) 3.2 (3.0) 2.9 (1.9) 2.5 (2.2) 5.1 (5.4) 
เวียดนาม 7 3.26 (3.12) 2.8 (2.7) 3.0 (3.2) 2.2 (1.6) 3.2 (2.6) 5.1 (5.5) 
กัมพูชา 8 2.86 (2.64) 2.4 (2.4) 3.3 (2.7) 1.4 (1.3) 2.1 (1.6) 5.1 (5.3) 

หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บเปนคะแนนในป พ.ศ. 2552 และคาคะแนนเรียงจากนอยสุด-มากสุด คะแนนตํ่าสุด=1 และเต็ม=7 
ที่มา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013 
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จากตารางที่ 3.5 ในดัชนียอยกลุมทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของการ
เดินทางและการทองเท่ียวประเทศที่มีคะแนนสูงสุดคือ มาเลเซีย รองลงมาไดแก ไทย สิงคโปร และ
อินโดนีเซีย โดยไทยมีคะแนนสูงกวาสองประเทศที่มีคะแนนนอยกวาเพียงเล็กนอยเทาน้ัน แมวามาเลเซีย
จะมีคะแนนดัชนีเปนลําดับหนึ่งของอาเซียน แตก็ไมมีเสาหลักใดเลยที่ไดคะแนนสูงสุดในอาเซียน และเปน
ลําดับที่ 2 ในทุกเสาหลัก มาเลเซียมีการเพ่ิมขึ้นของคะแนนในเสาหลักทรัพยากรธรรมชาติ เพียงเสาหลัก
เดียวเทาน้ัน และการเพ่ิมขึ้นดังกลาวเปนไปในทิศทางเดียวกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ทุกประเทศใน
อาเซียนมีคะแนนเพิ่มข้ึนในเสาหลักทรัพยากรธรรมชาติ และเกือบทุกประเทศมีคะแนนลดลงใน
เสาหลักทรัพยากรมนุษย ยกเวน บรูไน และกัมพูชา ที่มีคะแนนในเสาหลักทรัพยากรมนุษยเพ่ิมขึ้น 
ในขณะที่สิงคโปรมีคะแนนดัชนียอยน้ีคอนขางคงที่ แมวาจะมีการลดลงในเสาหลักทรัพยากรมนุษย และ
วัฒนธรรม  แตก็ถูกชดเชยดวยการเพ่ิมขึ้นในเสาหลักทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผูจัดทําไดยกเลิก ตัวชี้วัด
พ้ืนที่คุมครอง (Protected areas) ที่เคยนํามาคิดคะแนนในป พ.ศ. 2552 ซ่ึงสิงคโปรมีคะแนนคอนขางต่ํา 
(คะแนน 3.1 ในป พ.ศ. 2552) และไดมีเพ่ิมตัวชี้วัดอยางการปกปองระบบนิเวศนบนบก และพ้ืนที่คุมครอง
ทางทะเล ที่สิงคโปรมีคะแนนดีกวาตัวชี้วัดที่ถูกตัดไป 

คะแนนของไทยในกลุมทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ ลดลงเล็กนอยเม่ือ
เทียบกับป พ.ศ. 2552 โดยมีลําดับของแตละเสาหลักอยูในลําดับ 3-5 ของอาเซียน (ตารางที่ 3.5) และ 
เสาหลักการเปดรับนักทองเที่ยวมีคะแนนดีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับเสาหลักตางๆ ในกลุมดัชนี และอยูใน
ลําดับที่ 3 ของอาเซียน ในขณะที่เสาหลักทรัพยากรมนุษย มีคะแนนลดลงและนาเปนหวงอยางยิ่ง แสดงถึง
การสูญเสียความสามารถในการแขงขันดานทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก เน่ืองจากการลดลงของคะแนนใน
เสาหลักทรัพยากรมนุษยในชวงที่ผานมา และหลายตัวชี้วัดมีคะแนนไมคอยดีนัก มีตัวชี้วัดในเสาหลัก
ทรัพยากรมนุษยที่มีคะแนนอยูในลําดับที ่6-8 ของอาเซียนถึง 4 จาก 10 ตัวชี้วัด โดยเฉพาะดานคุณภาพของ
ระบบการศึกษาที่อยูในลําดับสุดทายของอาเซียน และการแพรของไวรัส HIV ที่ไทยมีสัดสวนผูติดเชื้อสูงสุด
ในภูมิภาคน้ี  สําหรับการลดลงของคะแนนใน เสาหลักทรัพยากรมนุษย เกิดขึ้นกับเกือบทุกประเทศใน
อาเซียน ยกเวนเพียง บรูไน และกัมพูชา  ในสวนของเสาหลักทรัพยากรทางวัฒนธรรมมีคะแนนลดลง
เล็กนอย สิ่งที่นาเกตคือ เวียดนามจากเดิมที่มีคะแนนในเสาหลักวัฒนธรรมอยูในลําดับที่ 6 ในป พ.ศ. 2552 
กลับกลายมาเปนประเทศที่มีคะแนนสูงสุด เพราะมีจํานวนมรดกโลกทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเพ่ิมขึ้น 

 

 

 

 

 

 



รายงานฉบับสมบูรณ  
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ตารางที่ 3.5 คาคะแนนเสาหลักของดัช นียอยกลุ มทรัพยากรมนุษย  วัฒนธรรม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติของการเดินทางและการทองเที่ยว ป พ.ศ. 2556 

คาคะแนนนอยสุด-มากสุด 

ประเทศ 
ลําดับ
อาเซียน 

ดัชนียอยกลุมทรัพยากร
มนุษย วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ทรัพยากร
มนุษย 

การเปดรับ
นักทองเที่ยว 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม 

มาเลเซีย 1 4.93 (4.86) 5.4 (5.5) 5.4 (5.4) 5.1 (4.6) 3.9 (3.9) 
ไทย 2 4.68 (4.74) 4.9 (5.2) 5.4 (5.4) 4.9 (4.5) 3.6 (3.8) 
สิงคโปร 3 4.64 (4.69) 6.0 (6.3) 5.7 (5.7) 3.2 (2.7) 3.6 (4.1) 
อินโดนีเซีย 4 4.56 (4.36) 4.9 (5.3) 4.2 (4.6) 5.6 (4.4) 3.5 (3.1) 
เวียดนาม 5 4.30 (3.83) 4.8 (4.9) 4.3 (4.6) 4.0 (3.6) 4.1 (2.2) 
ฟลิปปนส 6 3.95 (3.86) 4.7 (5.0) 4.9 (4.9) 4.1 (3.1) 2.1 (2.4) 
บรูไน 7 3.91 (3.95) 5.2 (5.2) 4.7 (4.5) 3.9 (4.3) 1.8 (1.9) 
กัมพูชา 8 3.77 (3.84) 4.6 (4.4) 5.3 (5.5) 3.6 (3.5) 1.6 (2.0) 

หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บเปนคะแนนในป พ.ศ. 2552 และคาคะแนนเรียงจากนอยสุด-มากสุด คะแนนตํ่าสุด=1 และเต็ม=7 
ที่มา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013 

3.3 เสาหลักและตัวชี้วัดในกลุมกฎและระเบียบขอบังคับของการเดินทางและการทองเที่ยว 

ดัชนียอยกลุมกฎและระเบียบขอบังคับฯ ประกอบดวย 5 เสาหลัก และมีรายละเอียดในแตละเสา
หลักดังตอไปน้ี (ในแตละตารางตอไปน้ี ตัวหนา คือเสาหลัก ในขณะที่ตัวที่มิใชตัวหนาคือคาตัวชี้วัด) 
 เสาหลักนโยบาย กฎ และระเบียบขอบังคับ (ตารางที่ 3.6) ประกอบดวย 9 ตัวชี้วัด ประเทศที่มี
คะแนนในเสาหลักน้ีสูงสุดคือ สิงคโปร รองลงมาคือ มาเลเซียและฟลิปปนส ตามลําดับ ในสวนประเทศไทย
น้ัน มีความสามารถในการแขงขันในเสาหลักดังกลาวไมคอยดีนักโดยอยูในลําดับที่ 5 ของอาเซียน เปนรอง
สิงคโปร และมาเลเซีย ยังไมพอ ยังเปนรองฟลิปปนสและเวียดนามอีก ในเสาหลักนโยบาย กฎ และ
ระเบียบขอบังคับ ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันอยูในลําดับที่ 7 หรือลําดับรองสุดทาย
ถึง 3 ตัวชี้วัด ไดแก สิทธิในทรัพยสิน (Property rights) การเปดกวางในขอตกลงทวิภาคีระหวาง
ธุรกิจสายการบิน และขอจํากัดทางดานการคาบริการ อีกทั้งการขอวีซาเขาประเทศซึ่งเปนตัวชี้วัด
ความสะดวกในการเดินทางเขาประเทศไทยในดานหนังสือเดินทางยังอยูในลําดับ 6 ของอาเซียน  
แตอยางไรก็ตาม ประเทศไทยก็มีคะแนนคอนขางดีในดานความหนาแนนของเจาของธุรกิจจากตางประเทศที่
มีจํานวนมาก และผลกระทบทางธุรกิจจากระเบียบจากการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่สงผลดีตอธุรกิจ
การทองเที่ยวภายในประเทศ (คาคะแนน 5.3) อยูในลําดับ 3 ของอาเซียนรองจากสิงคโปรและมาเลเซีย  
โดยตัวชี้วัดทั้งสองเปนคะแนนจากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหาร 
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ตารางที่ 3.6 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักนโยบาย กฎ และระเบียบขอบังคับ  
 

ลําดับในอาเซียน (คาคะแนน) 

ประเทศ นโยบาย กฎ และ
ระเบียบขอบังคับ1 

ความหนาแนนของ
เจาของธุรกิจจาก
ตางประเทศ2

สิทธิใน 
ทรัพยสิน3 

ผลกระทบทางธุรกิจจาก
การลงทุนทางตรงจาก

ตางประเทศ4

การขอวีซา 
เขาประเทศ5 

การเปดกวางใน
ขอตกลงทวิภาคีระหวาง

ธุรกิจสายการบิน6

สิงคโปร 1 (6.0) 1 (6.1) 1 (6.4) 1 (6.3) 2 (161.0) 2 (16.1) 
มาเลเซีย 2 (5.3) 2 (5.0) 2 (5.4) 2 (5.5) 1 (163.0)  5 (12.2)
ฟลิปปนส 3 (4.7) 3 (4.8) 4 (4.1) 6 (4.6) 3 (151.0) 6 (11.2)
เวียดนาม 4 (4.6) 8 (4.0) 8 (3.5) 8 (4.4) 4 (140.3) 4 (13.1)
ไทย 5 (4.4) 3 (4.8) 7 (3.7) 3 (5.3) 6 (69.0) 7 (9.8)
อินโดนีเซีย 6 (4.3) 5 (4.6) 4 (4.1) 7 (4.6) 7 (60.1)  3 (14.3)
บรูไน 7 (3.7) 6 (4.6) 3 (4.6) 5 (4.8) 8 (55.5)  1 (17.6)
กัมพูชา 8 (3.6) 7 (4.4) 6 (3.8) 4 (5.0) 5 (102.1) 8 (8.5)
คาเฉลี่ยโลก - (4.6) (4.3) (4.5) - - 

ตารางที่ 3.6 (ตอ) 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนน) 

ประเทศ 
นโยบาย กฎ 
และระเบียบ
ขอบังคับ1 

ความโปรงใสในการ
กําหนดนโยบายของรัฐ7

ระยะเวลาท่ีตองใช
กอนเริ่มธุรกิจ8 ตนทุนท่ีใชเร่ิมธุรกิจ9 ขอจํากัดทางดาน

การคาบริการ10 

สิงคโปร 1 (6.0) 1 (6.2) 1 (3) 1 (0.6) 5 (59.0) 
มาเลเซีย 2 (5.3) 2 (5.2) 2 (6) 5 (15.1) 6 (54.6)
ฟลิปปนส 3 (4.7) 7 (4.0) 5 (36) 6 (18.1) 4 (62.3)
เวียดนาม 4 (4.6) 8 (3.9) 4 (34) 3 (8.7) 3 (66.2)
ไทย 5 (4.4) 5 (4.0) 3 (29) 2 (6.7) 7 (48.5)
อินโดนีเซีย 6 (4.3) 4 (4.2) 6 (47) 7 (22.7) 2 (66.7)
บรูไน 7 (3.7) 3 (4.2) 8 (101) 4 (10.7) 8 (0.0)
กัมพูชา 8 (3.6) 6 (4.0) 7 (85) 8 (100.5) 1 (69.1)
คาเฉลี่ยโลก - (4.3) - - -

หมายเหตุ: 1 เสาหลักนโยบาย กฎ และระเบียบขอบังคับ TTCI ประกอบดวย 9 ตัวชี้วัด คะแนนต่ําสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2 สํารวจความ
คิดเห็นฯ สามารถพบเจาของธุรกิจที่ชาวตางชาติได นอยสุด-พบไดมากสุด (คะแนน 1-7); 3 สํารวจความคิดเห็นฯ ระดับการ
ปกปองทรัพยสินรวมทั้งสินทรัพยทางการเงิน นอยสุด-มากสุด (คะแนน 1-7); 4 สํารวจความคิดเห็นฯ รัฐบาลควรมีออกกฎอยางไร
ตอการลงทุนจากตางประเทศ กีดกันมากสุด-สงเสริมมากสุด (คะแนน 1-7); 5 ผลรวมคะแนนจาก ประเทศที่ประชาชนไดรับการ
ยกเวนการตรวจลงตรา (Visa) = 1.0 (ไดคะแนนประเทศละ 1 คะแนน) สามารถขอรับการตรวจลงตรา ณ ชองทางอนุญาตของ
ดานตรวจคนเขาเมือง = 0.70, สามารถเขาประเทศไดโดยการขอ Electronic Visa = 0.50 และจําเปนตองมีวีซากอนเขามายัง
ประเทศ = 0; 6 ดัชนีที่แสดงการเปดกวางทางขอตกลงดานการบริการการบิน เขมงวดมากสุด-ใหเสรีมากสุด (คะแนน 0-38); 7 
สํารวจความคิดเห็นฯ ความงายของการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐและขอจํากัดท่ีมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ เปนไปไมได-ไดรับขอมูลงายมาก (คะแนน 1-7); 8 จํานวนวันที่นักกฎหมายตองใชเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ 
ที่รัฐกําหนดไวเพื่อเร่ิมธุรกิจ ใชคามัธยฐาน; 9 ตนทุนที่ใชดําเนินการเพ่ือเร่ิมธุรกิจ ในรูปสัดสวนตนทุนตอรายไดประชาชาติตอหัว 
(GNI per capita) เชน คาธรรมเนียมที่ตองจายใหรัฐ และคาที่ปรึกษาตามกฎหมาย;10 ดัชนีขอจํากัดทางดานการคาบริการ 
เขมงวดมากสุด-ใหเสรีมากสุด (คะแนน 0-100)  

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013; 2, 3, 4 และ 7 World Economic Forum อางโดย TTCI; 5 United Nations World 
Tourism Organization อางโดย TTCI; 6 ICAO and IATA data อางถึงใน World Trade Organization อางโดย TTCI; 8 และ 9 World 
Bank/International Finance Corporation, Doing Business 2013 อางโอย TTCI; 10 The World Bank Institute อางโดย TTCI;  
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 การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันใน เสาหลักความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมของ TTCI 
ประเทศที่มีคะแนนเปนลําดับที่ 1 คือ สิงคโปร (ตารางที่ 3.7) รองลงมาไดแก มาเลเซีย กัมพูชา และ
ฟลิปปนส ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยอยูในลําดับที่ 5 ของอาเซียน มีความสามารถในการแขงขันใน
เสาหลักดังกลาวไมคอยดีนัก  

สิงคโปรและมาเลเซียเปนลําดับ 1 และ 2 ในเกือบทุกเสาหลักในดานความยั่งยืนของ
ส่ิงแวดลอม  โดยประเทศสิงคโปรมีคะแนนสูงสุดถึง 4 ตัวชี้วัด ในขณะที่มาเลเซียไมมีตัวชี้วัดใดเลยที่มี
คะแนนเปนลําดับหน่ึงของอาเซียน แตกลับเปนลําดับสอง ถึง 5 จาก 7 ตัวชี้วัด แตอยางไรก็ตามคา
คะแนนในสามตัวชี้วัดที่สิงคโปรและมาเลเซียมีคะแนนเปนลําดับ 1 และ 2 ที่คาคะแนนมาจากการสํารวจ
ความคิดเห็นฯ  แตในดานปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ของสิงคโปรและมาเลเซีย มีคะแนน
เปนลําดับ 6 และ 7 ของอาเซียน มีปริมาณการปลอยมลพิษดังกลาวสูงกวาไทยที่อยูในลําดับ 5 อยางเห็น
ไดชัด (บรูไนเปนลําดับสุดทายของอาเซียน) สิงคโปรมีการใหสัตยาบันในสนธิสัญญาสิ่งแวดลอม เปน
ลําดับ 6 จาก 8 ประเทศอาเซียน และและมาเลเซียมีคะแนนนอยในดานรอยละของสปซีสัตวที่ถูกคุมคาม 
เปนลําดับ 6 ของอาเซียน 

สําหรับประเทศไทย มีคะแนนไมคอยดีนักเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ทั้งในดาน ความ
เขมงวดของกฎขอบังคับดานสิ่งแวดลอม และการบังคับใชขอบังคับดานสิ่งแวดลอม โดยตัวชี้วัดทั้งสองมี
คะแนนอยูในลําดับ 6 จาก 8 ประเทศอาเซียน อีกทั้งยังมีคะแนนคอนขางนอยเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงใน
ดานการทองเท่ียวที่สําคัญอยาง สิงคโปรและมาเลเซีย เปนที่นาสังเกตวาประเทศไทยยังไมมีการใชภาษี
สิ่งแวดลอม เชนเดียวกับ พมา ลาว และกัมพูชา ในขณะที่ประเทศในอาเซียนที่มีระดับการบังคับใชภาษี
สิ่งแวดลอม ก็หยอนยานทําใหสิ่งแวดลอมทรุดโทรมลงเรื่อยๆ  แตสําหรับดานการพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืนของภาครัฐ ประเทศไทยมีคะแนนเปนลําดับ 3 ในอาเซียน  

ตารางที่ 3.7 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนน) 

ประเทศ ความย่ังยืนของ
ส่ิงแวดลอม1 

ความเขมงวด
ของกฎขอบังคับ
ดานส่ิงแวดลอม2

การบังคับใชกฎ
ขอบังคับดาน
ส่ิงแวดลอม3 

การพัฒนาอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวอยางย่ังยืน

ของภาครัฐ4 

ปริมาณการ
ปลอยกาซารบอน

ไดออกไซด5 
สิงคโปร 1 (5.2) 1 (5.6) 1 (5.7) 1 (6.0) 6 (6.7) 
มาเลเซีย 2 (4.7) 2 (5.0) 2 (4.9) 2 (5.6) 7 (7.6) 
กัมพูชา 3 (4.5) 7 (3.7) 4 (3.7) 4 (4.9) 1 (0.3) 
ฟลิปปนส 4 (4.4) 4 (4.0) 7 (3.3) 7 (4.1) 2 (0.9) 
ไทย 5 (4.3) 6 (3.8) 6 (3.6) 3 (4.9) 5 (4.2) 
อินโดนีเซีย 6 (3.9) 5 (3.8) 5 (3.6) 6 (4.3) 4 (1.7) 
เวียดนาม 7 (3.8) 8 (2.7) 8 (2.9) 8 (3.8) 3 (1.5) 
บรูไน 8 (3.5) 3 (4.7) 3 (4.5) 5 (4.8) 8 (27.5) 

คาเฉลี่ยโลก - (4.1) (3.8) (4.3) - 

 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
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ตารางที่ 3.7 (ตอ) 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนน) 

ประเทศ 
ความย่ังยืนของ
ส่ิงแวดลอม1 

ความเขมขนของฝุน
ละออง ในเขตเมือง6 

รอยละของสปซีสัตวท่ี
ถูกคุมคาม7 

การใหสัตยาบันใน
สนธิสัญญาส่ิงแวดลอม8 

สิงคโปร 1 (5.2) 3 (23.2) 1 (5.7) 6 (16) 
มาเลเซีย 2 (4.7) 2 (18.6) 6 (13.0) 2 (18) 
กัมพูชา 3 (4.5) 4 (37.0) 4 (9.1) 4 (17) 
ฟลิปปนส 4 (4.4) 1 (17.1) 8 (18.6) 1 (21) 
ไทย 5 (4.3) 7 (52.6) 2 (7.8) 4 (17) 
อินโดนีเซีย 6 (3.9) 8 (68.1) 7 (13.0) 2 (18) 
เวียดนาม 7 (3.8) 6 (50.4) 3 (9.1) 6 (16) 
บรูไน 8 (3.5) 5 (48.1) 5 (10.1) 8 (12) 

คาเฉลี่ยโลก - - - - 
หมายเหตุ: 1 เสาหลักความยั่งยืนของส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด คะแนนต่ําสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2, 3 และ 4 จากการสํารวจ

ความคิดเห็นฯ ตอความเขมงวดและการบังคับใชขอบังคับ นอยสุด-มากสุด (คะแนน 1-7); 5 ปริมาณการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด เมตริกตันตอประชากร; 6 ความเขมขนของฝุนละออง (PM10) คาเฉลี่ยของเมืองที่มีประชากรมากกวา  
1 แสนคน; 7 รอยละของสปชีสัตวที่เส่ียงตอการสูญพันธตอสปชีสัตวที่ทราบ; 8 จํานวนสนธิสัญญาส่ิงแวดลอมระดับนานาชาติ  
จากจํานวนที่กําหนดไวทั้งส้ิน 25 สนธิสัญญา 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013;  2, 3 และ 4 World Economic Forum อางโดย TTCI; 5 และ 6 The World 
Bank, World Development Indicators (September 2012 edition) อางโดย TTCI; 7 The International Union for Conservation of 
Nature (IUCN), Red List of Threatened Species 2012 อางโดย TTCI; 8 The International Union for Conservation of Nature 
(IUCN), Environmental Law Centre ELIS Treaty Database อางโดย TTCI   

 ประเทศสิงคโปรเปนลําดับ 1 ในเสาหลักความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (ตารางที่ 3.8) 
รองลงมาคือ บรูไน และเวียดนาม ตามลําดับ แตสองประเทศที่มีคะแนนสูงสุดมีคะแนนหางจากเวียดนาม
ที่เปนลําดับสามอยางเห็นไดชัด ในขณะที่ไทยอยูในลําดับที่ 7 มีคาคะแนนใกลเคียงกับอินโดนีเซีย และ
ดีกวาฟลิปปนสเพียงประเทศเดียวเทาน้ัน แตอยางไรก็ตามตัวชี้วัดในเสาหลักน้ี 3 จาก 4 ตัวชี้วัดมาจาก
การสํารวจความคิดเห็นฯ 

ประเทศสิงคโปรมีคะแนนสูงสุดถึง 3 จาก 4 ตัวชี้วัด และบรูไนที่เปนเปนลําดับสองมีคาคะแนน
ตัวชี้วัดทั้งหมดอยูในลําดับ 1-3  สําหรับเวียดนามมีคะแนนเปนลําดับ 4 ในทุกตัวชี้วัด และถึงแมวา
มาเลเซียจะมีคะแนนในสองตัวชี้วัดเปนลําดับ 3 แตในตัวชี้วัดอุบัติเหตุทางถนนตอประชากรฯ เปนลําดับ
สุดทายของอาเซียน มีสัดสวนผูประสบอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดในอาเซียน  

สําหรับประเทศไทย มีคะแนนเสาหลักความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเปนลําดับ 
รองสุดทายของอาเซียน โดยมีศักยภาพและความนาเชื่อถือของงานดานการตํารวจ อยูในลําดับ 7 จาก  
8 ประเทศ  และเปนลําดับ 6 ในดานอุบัติเหตุทางถนนตอประชากรฯ และตนทุนทางธุรกิจในการควบคุม
การกอการราย ในขณะที่เสาหลักที่มีลําดับสุดเม่ือเปรียบเทียบกับลําดับในตัวชี้วัดอ่ืนคือ ตนทุนทางธุรกิจ
ในการควบคุมความรุนแรงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
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ตารางที่ 3.8 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนน) 

ประเทศ 
ความปลอดภัย
และการรักษา
ความปลอดภัย1 

ตนทุนทางธุรกิจในการ
ควบคุมความรุนแรงและ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ2

ศักยภาพและความ
นาเช่ือถือของงาน
ดานการตํารวจ3 

อุบัติเหตุทางถนน (ตอ
ประชากร 1 แสนคน)4 

ตนทุนทางธุรกิจ
ในการควบคุมการ

กอการราย5 
สิงคโปร 1 (6.1) 1 (6.1) 1 (6.4) 1 (4.8) 3 (5.5) 
บรูไน 2 (5.7) 2 (6.0) 2 (5.1) 3 (13.8) 1 (6.3) 
เวียดนาม 3 (4.9) 4 (4.8) 4 (4.6) 4 (16.1) 4 (5.4) 
มาเลเซีย 4 (4.8) 3 (4.9) 3 (5.0) 8 (23.6) 2 (5.7) 
กัมพูชา 5 (4.6) 6 (4.4) 8 (3.5) 2 (12.1) 5 (5.0) 
อินโดนีเซีย 6 (4.4) 7 (4.3) 5 (3.9) 5 (16.2) 7 (4.6) 
ไทย 7 (4.4) 5 (4.8) 7 (3.6) 6 (19.6) 6 (4.8) 
ฟลิปปนส 8 (4.1) 8 (3.9) 6 (3.6) 7 (20.0) 8 (4.4) 

คาเฉลี่ยโลก - (5.7) (4.3) - (5.4) 
หมายเหตุ: 1 เสาหลักความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด คะแนนตํ่าสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2 จากการ

สํารวจความคิดเห็นฯ ตนทุนทางธุรกิจในการควบคุมความรุนแรงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบมากสุด-ไมมี
ผลกระทบเลย (คะแนน 1-7); 3 จากการสํารวจความคิดเห็นฯ ศักยภาพและความนาเชื่อถือของงานดานการตํารวจ ไมสามารถ
ไววางใจไดเลย-สามารถไวใจไดอยางเต็มที่ (คะแนน 1-7); 5 ตนทุนทางธุรกิจในการควบคุมการกอการราย มีผลกระทบมากสุด-ไมมี
ผลกระทบเลย (คะแนน 1-7) 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013;  2, 3 และ 5 World Economic Forum อางโดย TTCI; 4 World Health 
Organization, World Health Statistics 2012 อางโดย TTCI 

 ประเทศสิงคโปรซึ่งเปนหน่ึงเดียวในอาเซียนที่อยูในกลุมประเทศที่พัฒนาแลว เปนลําดับ 
1 ในเสาหลักสุขภาพและสุขอนามัย และมีคะแนนสูงสุดในตัวชี้วัดทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด (ตารางที่ 3.9) 
เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน (ตรงกันขามกับกัมพูชาที่อยูในลําดับสุดทายเกือบทุกตัวชี้วัด) 
รองลงมาคือ บรูไน ที่อยูในลําดับ 2-3 และมีคะแนนใกลเคียงกับคาสูงสุดในเกือบทุกเสาหลัก ในขณะท่ี
มาเลเซียมีคะแนนเสาหลักน้ีเปนลําดับ 3  สวนไทยอยูในลําดับที่ 5 มีคะแนนสูงกวา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
และกัมพูชา แตละตัวชี้วัดในเสาหลักน้ีเปนขอมูลทุติยภูมิที่ไดจาก World Health Organization (WHO) 
และ The World Bank 

นาสนใจวาดานตางๆ ในเสาหลักสุขภาพและสุขอนามัย ประเทศไทยเปนรองสิงคโปรและ
มาเลเซียทุกดาน  ประชาชนไทยรอยละ 96 สามารถเขาถึงสุขาภิบาลที่ดี การเขาถึงนํ้าด่ืมสะอาด และมี
จํานวนเตียงในโรงพยาบาลตอประชากรจํานวน 21 เตียงตอประชากร 1 แสนคน โดยสามตัวชี้วัดที่กลาวมา
มีคะแนนคอนขางดีแตอยูในลําดับ 3-4 ของอาเซียน โดยการเขาถึงสุขาภิบาลที่ดีมีคะแนนใกลเคียงกับ
มาเลเซีย 

ในดานความหนาแนนของแพทย ประเทศที่มีคะแนนสูงสุด คือ สิงคโปร รองลงมาไดแก บรูไน 
และเวียดนาม ในขณะท่ีไทยอยูในลําดับ 6 มีคะแนนใกลเคียงกับอินโดนีเซีย และกัมพูชา ที่มีความ
หนาแนนของแพทยแทบจะไมแตกตางกัน โดยมีแพทยเพียง 3 คน จากประชากร 1,000 คน ในขณะที่
มาเลเซียที่อยูในลําดับ 5 มีแพทยถึง 9 จาก 10,000 คน 
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มาเลเซียและไทยมีคะแนนในดานการเขาถึงสุขาภิบาลที่ดีใกลเคียงกัน และมีคะแนนรองจาก
สิงคโปร และมีคะแนนหางจากลําดับ 4 อยางบรูไนอยางเห็นไดชัด 

สิงคโปรและมาเลเซีย มีคะแนนในดานการเขาถึงนํ้าด่ืมสะอาดใกลเคียงกัน ที่รอยละ 100 ในขณะ
ที่บรูไนมีคะแนนไมแตกตางจากสองประเทศดังกลาวเลย ที่รอยละ 99.9 สวนประเทศไทยอยูในลําดับ 4  
มีความสามารถในการเขาถึงนํ้าด่ืมสะอาดใกลเคียงกับเวียดนาม 

เวียดนาม และสิงคโปร มีจํานวนเตียงในโรงพยาบาลสูงสุดใน 8 ประเทศ ที่จํานวน 31 เตียงตอ
ประชากร 1 แสนคน รองลงมาไดแก บรูไน และไทย ตามลําดับ ในขณะที่อินโดนีเซียและฟลิปปนส  
มีสัดสวนเพียง 6 และ 5 เตียงตอประชากร 1 แสนคน ตามลําดับ 

ตารางที่ 3.9 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักสุขภาพและสุขอนามัย 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนนนอยสุด-มากสุด) 

ประเทศ 
สุขภาพและ
สุขอนามัย1 

ความหนาแนนของ
แพทย2 

การเขาถึง
สุขาภิบาลท่ีดี3 

การเขาถึงน้ําด่ืม
สะอาด4 

จํานวนเตียงใน
โรงพยาบาลตอ
ประชากร5 

สิงคโปร 1 (5.3) 1 (1.8) 1 (100) 1 (100) 1 (31) 
บรูไน 2 (4.9) 2 (1.4) 4 (90) 3 (99.9) 3 (26) 
มาเลเซีย 3 (4.6) 5 (0.9) 2 (96) 1 (100) 5 (18) 
เวียดนาม 4 (4.5) 3 (1.2) 5 (76) 5 (95) 1 (31) 
ไทย 5 (4.3) 6 (0.3) 3 (96) 4 (96) 4 (21) 
ฟลิปปนส 6 (3.8) 4 (1.2) 6 (74) 6 (92) 8 (5) 
อินโดนีเซีย 7 (2.9) 7 (0.3) 7 (54) 7 (82) 7 (6) 
กัมพูชา 8 (1.9) 8 (0.2) 8 (31) 8 (64) 6 (8.4) 
คาเฉลี่ยโลก - - - - - 

หมายเหตุ: 1 เสาหลักสุขภาพและสุขอนามัย ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด คะแนนต่ําสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2 จํานวนของแพทยตอประชากร
หน่ึงพันคน โดยเปนผูที่ทํางานในสายแพทยที่ทํางานอยูภายในประเทศทั้งภาคปฏิบัติ การสอน และการวิจัย; 3 รอยละของผูที่
สามารถเขาถึงสุขาภิบาลข้ันพื้นฐาน หรือส่ิงอํานวยความสะดวกในการกําจัดส่ิงขับถาย เชน การใชทิชชูเพื่อปองกันการสัมผัส 
ส่ิงขับถายของทั้งคน สัตว และแมลง; 4 รอยละของผูที่สามารถเขาถึงนํ้าที่สะอาดและเพียงพอ (อยางนอย 20 ลิตร/คน/วัน) จาก
แหลงที่ไดรับการพัฒนาแลว เชน ครัวเรือน ทอถายนํ้า (Stand pipes) หลุมเจาะ นํ้าพุหรือนํ้าฝนที่เก็บไวและปองกันอยางดี และ
แหลงที่มิไดพัฒนา เชน ผูขายนํ้า รถบรรทุกนํ้า และนํ้าพุหรือนํ้าฝนที่เก็บไวแตมิไดปองกันอยางดี; 5 จํานวนเตียงคนไขใน
โรงพยาบาลตอประชากร 1 แสนคน ที่มีในโรงพยาบาลสาธารณะ เอกชน ทั่วไป และเฉพาะทาง และฟนฟูสภาพ (คะแนน 1-7) 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013;  2, 3 และ 4 World Health Organization, World Health Statistics 2012 
อางโดย TTCI; 5 The World Bank, World Development Indicators (September 2012 edition) อางโดย TTCI 

 เสาหลักลําดับความสําคัญของการสงเสริมการทองเที่ยว ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ซ่ึงในจํานวนนี้ 
ประเทศสิงคโปร เปนลําดับหน่ึงถึง 2 ตัวชี้วัดสําคัญ และลําดับสองจํานวน 1 ตัวชี้วัด ในขณะที่ไทยมี
คะแนนคอนขางดีอยูในลําดับ 1-3 เกือบทุกตัวชี้วัด และดีกวามาเลเซียเกือบทุกตัวชี้วัด และดีกวาสิงคโปร
ใน 2 ตัวชี้วัด ไดแก ความครอบคลุมของขอมูลการทองเที่ยวรายป และความสามารถในการจัดหาขอมูล 
สถิติ รายเดือนและรายไตรมาส 
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 ประเทศในอาเซียนที่ใหความสําคัญของการสงเสริมการทองเที่ยวสูงสุดคือ สิงคโปร รองลงมาคือ 
กัมพูชา ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ตามลําดับ (ตารางที่ 3.10) สวนประเทศไทยอยูในลําดับที่ 5 แมจะมี
คะแนนดัชนีในเสาหลักลําความความสําคัญของการสงเสริมการทองเที่ยวคอนขางดี (ได 5 คะแนน) 
ในขณะที่มาเลเซียมีคะแนนเปนลําดับ 6 รองจากไทย  
 สําหรับตัวชี้วัดการใชจายในภาคการทองเที่ยวของรัฐบาล พบวา ฟลิปปนส เปนลําดับหน่ึง มี
คาใชจายของรัฐบาลในดานการทองเที่ยวและการเดินทางกวา 1 ใน 4 ของการใชจายภาครัฐท้ังหมด 
รองลงมาไดแก สิงคโปร และกัมพูชา ในขณะที่ไทยและมาเลเซียอยูในลําดับที่ 5 และ 6 ตามลําดับ แตเปนที่
นาสังเกตวารัฐบาลมาเลเซียที่ไดทําการตลาดในระดับสากลอยางเขมขน กลับมีคาใชจายของการทองเที่ยวใน
คาใชจายของรัฐทั้งหมดเปนสัดสวนต่ํากวาไทย คาใชจายของรัฐที่รวมถึงงบประมาณที่รัฐใหตอศิลปะและ
พิพิธภัณฑอุทยานแหงชาติ ฯลฯ 

ตารางที่ 3.10 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักลําดับความสําคัญของการสงเสริมการทองเที่ยว 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนนนอยสุด-มากสุด) 

ประเทศ 

ลําดับ
ความสําคัญของ
การสงเสริมการ

ทองเที่ยว1 

ลําดับความสําคัญ
ของการสงเสริม
การทองเที่ยวโดย

รัฐบาล2 

การใชจายในภาค
การทองเที่ยวของ

รัฐบาล3 

ประสิทธิภาพ
การตลาดและ 
แบรนด้ิง4 

ความครอบคลุม
ของขอมูลการ
ทองเที่ยวรายป5 

ความสามารถใน
การจัดหาขอมูล 

สถิติ รายเดือนและ
รายไตรมาส6 

สิงคโปร 1 (6.1) 1 (6.4) 2 (10.2) 1 (6.2) 6 (56.0) 5 (13.5) 
กัมพูชา 2 (5.7) 4 (5.8) 3 (9.4) 4 (5.0) 5 (64.0) 1 (16.5) 
ฟลิปปนส 3 (5.6) 5 (5.7) 1 (27.7) 7 (4.2) 3 (69.0) 1 (16.5) 
อินโดนีเซีย 4 (5.4) 8 (4.9) 4 (9.1) 6 (4.4) 1 (92.0) 1 (16.5) 
ไทย 5 (5.0) 3 (6.1) 5 (2.7) 2 (5.6) 2 (80.0) 1 (16.5) 
มาเลเซีย 6 (4.7) 2 (6.2) 6 (1.8) 3 (5.6) 4 (68.0) 5 (13.5) 
เวียดนาม 7 (3.6) 6 (5.2) 7 (1.4) 8 (3.9) 7 (28.0) 7 (12.0) 
บรูไน 8 (3.2) 7 (5.1) 8 (0.7) 5 (4.5) 8 (22.0) 8 (3.0) 

คาเฉลี่ยโลก - (5.2) - (4.4) - - 
หมายเหตุ: 1 เสาหลักลําดับความสําคัญของการสงเสริมการทองเที่ยว ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด คะแนนต่ําสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2 สํารวจ

ความคิดเห็นฯ ลําดับความสําคัญของการสงเสริมการทองเท่ียวของรัฐบาล ไมใหความสําคัญเลย-ใหความสําคัญสูงสุด (คะแนน 1-7);  
3 สัดสวนคาใชจายในภาคการทองเที่ยวและการเดินทาง (Travel & Tourism) ของรัฐบาล ตอคาใชจายทั้งหมดของภาครัฐบาล;  
4 สํารวจความคิดเห็นฯ การตลาดและแบรนดิ้ง ไรประสิทธิภาพมากสุด-มีประสิทธิภาพมากสุด (คะแนน 1-7); 5 ระดับของขอมูลที่
จัดหาไวให ไมมีขอมูล-มีตัวชี้วัดท่ีกําหนดเอาไวทั้งหมด (คะแนน 0-120); 6 ระดับของขอมูลลาสุดท่ีจัดหาไวให (รายเดือน ไตรมาส) 
ขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ และรายไดจากการทองเที่ยว ไมมีขอมูล-มีขอมูลในทุกชวงเวลาที่กําหนดไว (คะแนน 0-18) 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013;  2 และ 4 World Economic Forum อางโดย  TTCI; 3 World Travel & 
Tourism Council, Tourism Satellite Accounting Research 2012 อ า ง โ ดย  TTCI; 5  และ  6  United Nations World Tourism 
Organization อางโดย TTCI 

 สวนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดและแบรนดิ้ง ประเทศสิงคโปรมีคะแนนสูงสุด โดยมีคะแนน
หางจากลําดับรองลงมาอยางเห็นไดชัด ซ่ึงประเทศที่มีคะแนนรองลงมาไดแก ไทย และมาเลเซีย ที่มี
คะแนนไมตางกัน สําหรับประเทศไทยมีการทําการตลาดเปนประเทศแรกๆ ผานโครงการ Amazing 
Thailand  
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 ตัวชี้วัดความครอบคลุมของขอมูลการทองเที่ยวรายป อินโดนีเซียมีคะแนนโดดเดนที่สุด โดยเปน
ลําดับ 1 และมีคาคะแนนหางจากไทยที่เปนลําดับ 2 อยางเห็นไดชัด เน่ืองจากอินโดนีเซียมีขอมูลที่
เก่ียวกับการทองเที่ยวที่หลากหลายกวาไทย และในบางดานไทยก็ไมไดมีการรวบรวมขอมูลไวใหเปน
ระบบ เชน ขอมูลจํานวนธุรกิจแตละประเภทที่อยูในภาคการทองเที่ยว และขอมูลการจางงานในแตละ
ธุรกิจในภาคการทองเท่ียว เปนตน  
 สวนความสามารถในการจัดหาขอมูล สถิติ รายเดือนและรายไตรมาส ซ่ึงเปนขอมูลจํานวน
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ และรายไดจากการทองเที่ยว มีประเทศที่อยูในลําดับ 1 รวมกันถึง 4 ประเทศ 
ไดแก กัมพูชา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย 

3.4 เสาหลักและตัวชี้วัดในกลุมโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมของธุรกิจการเดินทางและ
การทองเที่ยว 

 ดัชนียอยกลุมโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมของธุรกิจการเดินทางและการทองเที่ยว
พ้ืนฐานที่เอ้ือตอการทองเท่ียว ประกอบดวย 5 เสาหลัก ไดแก สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานดานการขนสง
ทางอากาศ โครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางบก โครงสรางพ้ืนฐานดานการทองเท่ียว โครงสรางพ้ืนฐาน
ดาน ICT และความสามารถในการแขงขันดานราคา 
 ประเทศสิงคโปรมีคะแนนสูงสุดในดานความสามารถในการแขงขันในเสาหลักสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานดานการขนสงทางอากาศ (ตารางที่ 3.11) และมีคะแนนหางจากประเทศอ่ืนๆ อยางเห็นไดชัด 
ในขณะที่ไทยอยูในลําดับ 2 ใกลเคียงกับมาเลเซียที่อยูในลําดับ 3 เสาหลักสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานดาน
การขนสงทางอากาศประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด โดยสิงคโปร มาเลเซีย และไทย เกือบทั้งหมด มีคะแนนอยู
ในลําดับที่ 1-3 เกือบทุกตัวชี้วัด 

ในดานจํานวนที่น่ังผูโดยสารคูณระยะทางบินภายในประเทศ ประเทศอินโดนีเซียมีคะแนนสูงสุด 
รองลงมาไดแก มาเลเซีย และฟลิปปนส เปนที่นาสังเกตวาทั้ง 3 ประเทศตั้งอยูในภูมิประเทศที่เปนเกาะ 
และลําดับ 4 ไดแก เวียดนาม ที่มีเมืองหลวง 2 แหงตั้งอยูในภาคเหนือและภาคใต ในขณะที่ไทยอยูใน
ลําดับที่ 5 มีระยะทางนอยกวาเวียดนามเล็กนอย  สิงคโปรและบรูไนอยูในลําดับสุดทายของอาเซียน ไมมี
การเดินทางในประเทศที่โดยสารเคร่ืองบินแตอยางใด ถึงแมวาประเทศไทยจะมีลําดับที่ไมคอยดีนักในดาน
จํานวนที่น่ังผูโดยสารคูณระยะทางบินภายในประเทศ แตโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางบกของไทยมี
คุณภาพคอนขางดีเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนประกอบกับลักษณะของภูมิประเทศทําใหเกิดการ
เดินทางภาคพ้ืนดินที่สะดวก (อธิบายตอไปในตารางที่ 3.12) 

ในดานจํานวนที่น่ังผูโดยสารคูณระยะทางบินนานาชาติ สิงคโปรมีคะแนนเปนลําดับ 1 ของ
อาเซียน แมวาสิงคโปรจะไมมีคะแนนในตัวชี้วัดที่เก่ียวกับการเดินทางทางเคร่ืองบินในประเทศเลยก็ตาม 
รองลงมาไดแก ไทย ที่มีระยะทางฯ ใกลเคียงกับสิงคโปร ใขณะที่มาเลเซียอยูในลําดับ 3 

สําหรับจํานวนนักทองเที่ยวขาออกตอประชากร 1,000 คน พบวา บรูไน มีคะแนนสูงสุด และสูง
กวาทุกประเทศอยางเห็นไดชัด  รองลงมาไดแก สิงคโปร และมาเลเซีย ในขณะที่ไทยอยูในลําดับ 4 มี
คะแนนคอนขางนอยและหางจากลําดับ 3 อยางมาเลเซียมาก 
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ตารางที่ 3.11 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานดานการขนสงทางอากาศ 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนนนอยสุด-มากสุด) 

ประเทศ 
สาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานดานการ
ขนสงทางอากาศ1 

คุณภาพของ
สาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐานดานการ
ขนสงทางอากาศ2 

จํานวนท่ีนั่ง
ผูโดยสารคูณ
ระยะทางบิน 

ภายในประเทศ3 

จํานวนท่ีนั่ง
ผูโดยสารคูณ
ระยะทางบิน
นานาชาติ4 

จํานวน
นักทองเที่ยวขา
ออกตอประชากร 

1,000 คน5 
สิงคโปร 1 (5.1) 1 (6.8) 7 (0.0) 1 (2,069.1) 2 (16) 
มาเลเซีย 3 (4.5) 2 (5.9) 2 (355.7) 3 (1,120.1) 3 (8.5) 
ไทย 2 (4.6) 3 (5.7) 5 (222.9) 2 (1,956.7) 4 (1.8) 
อินโดนีเซีย 5 (3.5) 6 (4.2) 1 (978.6) 4 (703.9) 6 (1.7) 
บรูไน 4 (3.9) 4 (4.9) 7 (0.0) 7 (68.6) 1 (26.7) 
เวียดนาม 7 (2.8) 7 (4.1) 4 (230.9) 6 (379.9) 7 (1.2) 
ฟลิปปนส 6 (3.0) 8 (3.6) 3 (231.0) 5 (636.0) 4 (1.8) 
กัมพูชา 8 (2.4) 5 (4.4) 6 (1.0) 8 (56.7) 8 (0.4) 

คาเฉลี่ยโลก - (4.6) - - - 

ตารางที่ 3.11 (ตอ) 

ประเทศ สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน
ดานการขนสงทางอากาศ1 

ความหนาแนนของ
สนามบิน6 

จํานวนสายการบนิท่ี
ดําเนินงาน7 

เครือขายการขนสงทาง
อากาศระหวางประเทศ8 

สิงคโปร  1 (5.1) 5 (0.4) 2 (60.5) 1 (6.8) 
มาเลเซีย  3 (4.5) 2 (1.3) 3 (59.0) 2 (5.9) 
ไทย  2 (4.6) 4 (0.4) 1 (93.5) 3 (5.7) 
อินโดนีเซีย  5 (3.5) 6 (0.3) 4 (47.5) 5 (4.6) 
บรูไน  4 (3.9) 1 (2.5) 8 (6.0) 4 (4.7) 
เวียดนาม  7 (2.8) 8 (0.2) 5 (43.0) 8 (3.9) 
ฟลิปปนส  6 (3.0) 3 (0.4) 5 (43.0) 7 (4.3) 
กัมพูชา  8 (2.4) 6 (0.3) 7 (19.0) 6 (4.3) 
 - - - (4.8) 

หมายเหตุ: 1เสาหลักสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานดานการขนสงทางอากาศ ประกอบดวย จํานวน 7 ตัวชี้วัด คะแนนต่ําสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2
สํารวจความคิดเห็นฯ การประเมินคุณภาพของระบบการขนสงทางอากาศของประเทศ ดอยพัฒนาอยางมาก-มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพสูงจากคุณภาพของนานาชาติ (คะแนน 1-7); 6 จํานวนของสนามบินที่มีเที่ยวบินอยางนอย 1 เที่ยวบินตอประชากร
จํานวน 1 ลานคน; 7 จํานวนของสายการบินที่มีจุดเร่ิมตนการเดินทางอยูภายในประเทศ; 8 สํารวจความคิดเห็นฯ การขนสงทาง
อากาศท่ีมีการเชื่อมโยงไปสูตลาดตางประเทศ สงผลดีตอธุรกิจในประเทศในระดับใด ไมแมแตนอย-สงผลดีอยางยิ่ง (คะแนน 1-7) 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013;  2 และ 8 World Economic Forum อางโดย TTCI; 3, 4, 6 และ 7 
International Air Transport Association, SRS Analyser อางโดย TTCI; 5 Booz & Company, based on World Bank data อางโดย 
TTCI; 8World Economic Forum อางโดย TTCI   

ในดานความหนาแนนของสนามบินตอประชากร พบวา บรูไนมีคะแนนเปนลําดับ 1 เน่ืองจาก
บรูไนเปนประเทศขนาดเล็กและมีประชากรจํานวนนอย (4 แสนคน) รองลงมาไดแก มาเลเซีย และ
ฟลิปปนส ในขณะที่ไทยอยูในลําดับ 4 ใกลเคียงกับฟลิปปนส 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 

นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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ประเทศไทยมีคะแนนสูงสุด ในดานจํานวนสายการบินที่ดําเนินงานที่มีจุดเร่ิมตนเดินทางอยูใน
ประเทศ  รองลงมาไดแก สิงคโปร และมาเลเซีย โดยไทยมีคะแนนสูงกวาลําดับที่รองลงมาอยางเห็นไดชัด 
เน่ืองจากมีการสายบินที่เปดดําเนินงานในไทยจํานวนมาก 

เครือขายการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ สิงคโปร มีคะแนนเปนลําดับ 1 รองลงมาไดแก 
มาเลเซีย และไทย ที่มีคะแนนตามหลังสิงคโปรมาก เน่ืองจากมีการเชื่อมโยงเสนทางการเดินทางไปยัง
ตางประเทศที่หลากหลายกวา 
 เสาหลักโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางบก (ตารางที่ 3.12) ในดานคะแนนความสามารถดานการ
แขงขัน ปรากฏวา สิงคโปร มีความสามารถในเสาหลักดังกลาวสูงสุดในอาเซียน มีคะแนนเปนลําดับ 1 
ของอาเซียนในทุกตัวชี้วัด เน่ืองดวยเปนประเทศเล็ก รองลงมาคือ มาเลเซีย และไทย ตามลําดับ ซ่ึงมี
คะแนนนอยกวาสิงคโปรอยางเห็นไดชัด และมาเลเซียก็มีคะแนนสูงกวาไทยมากเชนกัน โดยในเสาหลักน้ี
ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ซ่ึงเก่ียวกับสาธารณูปโภคทางถนน ราง และทาเรือ โดยประเทศไทยมีคะแนน
นอยกวาสองประเทศที่กลาวมาอยางชดัเจน โดยทั้งสิงคโปรเปนลําดับ 1 และมาเลเซยีเปนลาํดับ 2 
ในเกือบทุกตัวชี้วัด ยกเวนตัวชี้วัดความหนาแนนของถนน ที่สิงคโปรอยูในลําดับ 1 และมาเลเซียอยูใน
ลําดับ 6 ของอาเซียน 

ตารางที่ 3.12 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักโครงสรางพื้นฐานการขนสงทางบก 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนนนอยสุด-มากสุด) 

ประเทศ 
โครงสรางพ้ืนฐาน
การขนสงทางบก1 คุณภาพของถนน2

คุณภาพของ
สาธารณูปโภคการ
ขนสงทางราง2 

คุณภาพของ
สาธารณูปโภค

ทาเรือ3 

คุณภาพการเช่ือมโยง
สาธารณูปโภคการ
ขนสงภาคพ้ืนดิน2 

ความหนาแนน
ของถนน4 

สิงคโปร 1 (6.5) 1 (6.5) 1 (5.7) 1 (6.8) 1 (6.3) 1 (473.0)
มาเลเซีย 2 (4.6) 2 (5.4) 2 (4.9) 2 (5.5) 2 (5.1) 6 (30.0)
ไทย 3 (3.8) 4 (5.0) 4 (2.6) 3 (4.6) 3 (4.6) 5 (35.0)
อินโดนีเซีย 6 (3.2) 6 (3.4) 3 (3.2) 6 (3.6) 4 (4.0) 7 (25.0)
บรูไน 4 (3.7) 3 (5.2) 7 (2.1) 4 (4.5) 8 (3.6) 3 (51.0)
เวียดนาม 8 (3.0) 8 (2.7) 5 (2.6) 7 (3.4) 7 (3.6) 4 (48.0)
ฟลิปปนส 7 (3.2) 6 (3.4) 8 (1.9) 8 (3.3) 6 (3.7) 2 (67.0)
กัมพูชา 5 (3.3) 5 (4.0) 6 (2.3) 5 (4.2) 4 (4.0) 8 (21.0)
คาเฉลี่ยโลก - (4.1) (3.1) (4.3) (4.5) - 

หมายเหตุ: 1 เสาหลักโครงสรางพื้นฐานการขนสงทางบก ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด คะแนนต่ําสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2 สํารวจความคิดเห็นฯ  
การประเมินคุณภาพเม่ือเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ ดอยการพัฒนาอยางยิ่ง-ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง (คะแนน 1-7);  
3 การประเมินคุณภาพคุณภาพของสาธารณูปโภคทาเรือเม่ือเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ ดอยการพัฒนาอยางยิ่ง-ครอบคลุมและ 
มีประสิทธิภาพอยางยิ่ง (คะแนน 1-7) *สําหรับประเทศที่ไมมีทางออกทะเลจะเขาถึงทาเรือไดอยางไร?; 4 ระยะทางของถนน (กิโลเมตร) 
ตอแผนดิน 100 ตารางกิโลเมตร 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013;  2 และ 3 World Economic Forum อางโดย TTCI; 4 The World Bank, 
World Development Indicators (September 2012 edition) อางโดย TTCI    

 สวนไทยอยูในลําดับ 3 ในดานคุณภาพของสาธารณูปโภคทาเรือ มีคะแนนใกลเคียงกับบรูไนที่
เปนลําดับ 4 ในขณะที่ลําดับ 5 ไดแก กัมพูชา 
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สิงคโปรและมาเลเซียมีคะแนนสูงสุดเปนลําดับหน่ึงและสองถึง 4 จาก 5 ตัวชี้วัด ไดแก คุณภาพ
ของถนน คุณภาพของสาธารณูปโภคการขนสงทางราง คุณภาพของสาธารณูปโภคทาเรือ และคุณภาพ
การเชื่อมโยงสาธารณูปโภคการขนสงภาคพ้ืนดิน (จากการสํารวจความคิดเห็นฯ) 

เม่ือพิจารณาทั้งคุณภาพของถนน ประเทศที่มีคะแนนเปนลําดับ 3 ไดแก บรูไน และลําดับ
รองลงมาไดแก ไทย และกัมพูชา โดยไทยมีคะแนนตางจากกัมพูชามาก (จากการสํารวจความคิดเห็นฯ) 
 อินโดนีเซียมีคะแนนเปนลําดับ 3 ในดานคุณภาพของสาธารณูปโภคการขนสงทางราง ซ่ึงมี
คะแนนหางจากลําดับ 2 และลําดับรองลงมาซ่ึงไดแก ไทย และเวียดนาม ที่มีคะแนนเทากัน (จากการ
สาํรวจความคิดเห็นฯ) 

สําหรับตัวชี้วัดคุณภาพการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคการขนสงภาคพ้ืนดิน ไทยมีคะแนนเปนลําดับ 
3 และอินโดนีเซียและกัมพูชาเปนลําดับ 4 รวมกัน โดยไทยมีคะแนนหางจากสองประเทศดังกลาวมาก 
(จากการสํารวจความคิดเห็นฯ) 

สําหรับตัวชี้วัดความหนาแนนของถนน พบวา สิงคโปร ที่มีคะแนนสูงสุด มีคะแนนหางจากลําดับ 
2 และ 3  อยางฟลิปปนสและบรูไนมาก โดยมีความหนาแนนของถนนมากกวาถึง 7 และ 9 เทา 
ตามลําดับ ในขณะที่ไทยอยูในลําดับ 5 มีความหนาแนนของถนนสูงกวามาเลเซียที่อยูในลําดับ 6 

ขอมูลในตารางที่ 3.13 แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยมีคะแนนสูงสุดในเสาหลักโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานการทองเที่ยว และเปนเพียงเสาหลักเดียวที่ไทยไดคะแนนเปนลําดับ 1 โดยเปนลําดับ 1 ในตัวชี้วัด
ดานการยอมรับบัตรเครดิต Visa ของเคร่ือง ATM เปนลําดับ 2 ในดานการปรากฏตัวของบริษัทรถเชา
ขนาดใหญที่มีจํานวน 5 บริษัท ใกลเคียงกับเวียดนามที่มี 6 บริษัท และเปนลําดับ 3 ในดานจํานวน
หองพักโรงแรมตอประชากร แตก็ใกลเคียงกับบรูไน และสิงคโปร ที่มีคะแนนสูงกวา  

ตารางที่ 3.13 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนนนอยสุด-มากสุด) 

ประเทศ โครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานการทองเที่ยว1 

จํานวนหองพัก
โรงแรมตอประชากร2 

การปรากฏตัวของ 
บริษัทรถเชาขนาดใหญ3 

จํานวนของเครื่อง ATM ท่ียอมรับ 
Visa credit ตอประชากร4 

ไทย 1 (5.2) 3 (0.8) 2 (5) 1 (645.2) 
สิงคโปร 2 (5.0) 2 (0.9) 2 (5) 2 (516.6) 
มาเลเซีย 3 (3.8) 4 (0.7) 4 (3) 3 (415) 
บรูไน 4 (3.1) 1 (0.9) 5 (2) 4 (152.7) 
ฟลิปปนส 5 (2.9) 8 (0.0) 1 (6) 7 (55.6) 
เวียดนาม 6 (2.2) 6 (0.2) 5 (2) 5 (134.3) 
อินโดนีเซีย 7 (2.1) 7 (0.2) 5 (2) 6 (121) 
กัมพูชา 8 (1.4) 5 (0.3) 8 (0) 8 (34.7) 

คาเฉลี่ยโลก - - - - 
หมายเหตุ: 1 เสาหลักโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยวประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด คะแนนต่ําสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2 จํานวนหองพักโรงแรม

ตอประชากร 100 คน;  3 การมีอยูของบริษัทใหเชารถยนตที่สําคัญ 7 บริษัท ไดแก Avis, Budget, Eurocar, Hertz, National Car 
Rental, Sixt และ Thifty (คะแนน 1-7); 4 จํานวนของ ATM ที่ยอมรับบัตรเครดิต Visa ตอประชากร 1 ลานคน 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013;  2 World Tourism Organization อางโดย TTCI; 3 Individual rental car 
websites อางโดย TTCI; 4 Visa อางโดย TTCI  
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ในดานการปรากฏตัวของบริษัทรถเชาขนาดใหญ แมวาเวียดนามจะมีบริษัทรถเชาขนาดใหญมาก
สุดจํานวน 6 บริษัท แตก็มีมากกวาลําดับ 2 เพียงเล็กนอยเทาน้ัน โดยประเทศที่มีบริษัทดังกลาวจํานวน 5 
แหง ไดแก สิงคโปรและไทย ในขณะที่กัมพูชาไมมีบริษัทดังกลาวเลย 

ประเทศสิงคโปรมีคะแนนสูงสุดในเสาหลักโครงสรางพื้นฐานดาน ICT และมีคะแนนสูง
กวามาเลเซียที่มีคะแนนเปนลําดับ 2 อยางเห็นไดชัด และเปนลําดับ 1 เกือบทุกตัวชี้วัด ยกเวน
เพียง การใชอินเทอรเน็ตสําหรับการติดตอระหวางบริษัทกับลูกคา ที่เปนรองมาเลเซียเล็กนอย 
(ตารางที่ 3.14) รองลงมาไดแก บรูไน และเวียดนาม สําหรับประเทศไทยมีคะแนนคอนขางต่ํา โดยเปน
ลําดับ 6 ของอาเซียน อยูในลําดับ 6-8 ถึง 5 เสาหลัก ในเสาหลักน้ีประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด ไดแก การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการติดตอระหวางบริษัท การใชอินเทอรเน็ตสําหรับการติดตอระหวางบริษัท
กับลูกคา รอยละของผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร รอยละของหมายเลขโทรศัพทแบบประจําที่ตอ
ประชากร รอยละของผูใชบรอดแบนดอินเทอรเน็ตแบบประจําที่ตอประชากร รอยละของหมายของ
โทรศัพทมือถือตอประชากร และรอยละของผูใชบรอดแบนดแบบไมประจําที่ตอประชากร 

ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการติดตอระหวางบริษัท เวียดนามอยูในลําดับ 2 
รองลงมาไดแก มาเลเซีย และฟลิปปนส ในขณะที่ไทยมีคะแนนเปนลําดับรองสุดทาย ดีกวาอินโดนีเซีย
ประเทศเดียว 

สําหรับการใชอินเทอรเน็ตสําหรับการติดตอระหวางบริษัทกับลูกคา มาเลเซียมีคะแนนเปนลําดับ
หน่ึง เปนตัวชี้วัดเดียวที่สิงคโปรมีคะแนนเปนลําดับ 2 รองลงมาคือ เวียดนาม ในขณะที่ไทยอยูในลําดับ 6 
ใกลเคียงกับฟลิปปนส และดีกวาบรูไน และกัมพูชา เทาน้ัน 

ดานรอยละของผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร มาเลเซียมีคะแนนเปนลําดับ 2 และลําดับ 3 ไดแก 
บรูไน ในขณะที่ไทยมีคะแนนเปนลําดับ 6 มีสัดสวนผูใชอินเทอรเน็ตสูงกวาอินโดนีเซีย และกัมพูชา 

ในสวนของรอยละหมายเลขโทรศัพทแบบประจําที่ตอประชากร บรูไน และอินโดนีเซีย มีคะแนน
เปนลําดับ 2 และ 3 ตามลําดับ ในขณะที่ไทยอยูในลําดับ 6 ดีกวาฟลิปปนส และกัมพูชา 

มาเลเซียมีคะแนนเปนลําดับ 2 ในตัวชี้วัดรอยละของผูใชบรอดแบนดอินเทอรเน็ตแบบประจําที่ตอ
ประชากร รองลงมาคือ บรูไน และไทยมีคะแนนเปนลําดับ 4 ของอาเซียน  

เวียดนามมีคะแนนเปนลําดับสองในเสาหลักรอยละของหมายของโทรศัพทมือถือตอประชากร 
รองลงมาคือ มาเลเซีย ในขณะที่ไทยมีคะแนนเปนลําดับ 4  

อินโดนีเซียมีคะแนนเปนลําดับสองในตัวชี้วัดผูใชบรอดแบนดแบบไมประจําที่ตอประชากร 
รองลงมาไดแก เวียดนาม ในขณะที่ไทยมีสัดสวนผูใชเพียงรอยละ 0.1 เปนลําดับสุดทายของอาเซียน แต
อยางไรก็ตามขอมูลดังกลาวของไทยเปนขอมูลป พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  
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ตารางที่ 3.14 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนนนอยสุด-มากสุด) 

ประเทศ โครงสรางพ้ืนฐาน 
ดาน ICT1 

การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการ
ติดตอระหวางบริษัท2 

การใชอินเทอรเน็ต
สําหรับการติดตอ

ระหวางบริษัทกบัลูกคา3

รอยละของผูใช
อินเทอรเน็ต  
ตอประชากร4 

รอยละของหมายเลข
โทรศัพทแบบประจําท่ี 

ตอประชากร5  
สิงคโปร 1 (5.4) 1 (6.0) 2 (5.3) 1 (71.0) 1 (38.9) 
มาเลเซีย 2 (3.5) 3 (5.6) 1 (5.4) 2 (61.0) 4 (14.7) 
บรูไน 3 (3.2) 5 (5.2) 7 (4.7) 3 (56.0) 2 (19.7) 
เวียดนาม 4 (3.2) 2 (5.7) 3 (5.2) 4 (35.1) 5 (11.5) 
อินโดนีเซีย 5 (2.7) 8 (4.6) 4 (4.9) 7 (18.0) 3 (15.9) 
ไทย 6 (2.6) 7 (4.7) 6 (4.8) 6 (23.7) 6 (9.6) 
ฟลิปปนส 7 (2.5) 4 (5.2) 5 (4.8) 5 (29.0) 7 (3.7) 
กัมพูชา 8 (2.1) 6 (4.7) 8 (4.1) 8 (3.1) 8 (3.7) 
คาเฉลี่ยโลก - (5.0) (4.5) - - 

ตารางที่ 3.14 (ตอ) 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนนนอยสุด-มากสุด) 

ประเทศ 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

ดาน ICT1 

รอยละของผูใชบรอดแบนด 
อินเทอรเน็ตแบบประจําท่ี  

ตอประชากร6 

รอยละของหมายของ
โทรศัพทมือถือ 
ตอประชากร7 

รอยละของผูใชบรอด
แบนดแบบไมประจําท่ี

ตอประชากร8 
สิงคโปร 1 (5.4) 1 (25.6) 1 (150.2) 1 (114.1) 
มาเลเซีย 2 (3.5) 2 (7.4) 3 (127.0) 4 (12.3) 
บรูไน 3 (3.2) 3 (5.7) 5 (109.2) 5 (6.3) 
เวียดนาม 4 (3.2) 5 (4.3) 2 (143.4) 3 (18.0) 
อินโดนีเซีย 5 (2.7) 7 (1.1) 6 (103.1) 2 (22.2) 
ไทย 6 (2.6) 4 (5.0) 4 (111.6) 8 (0.1) 
ฟลิปปนส 7 (2.5) 6 (1.9) 7 (99.3) 6 (3.4) 
กัมพูชา 8 (2.1) 8 (0.2) 8 (96.2) 7 (2.2) 

คาเฉลี่ยโลก - - - - 
หมายเหตุ: 1 เสาหลักโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ประกอบดวย 7 ตัวชี้วัด คะแนนต่ําสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับการติดตอส่ือสารและการจัดการดําเนินธุรกิจระหวางบริษัท ไมมีการใชเลย-ถูกใชอยางมาก (คะแนน 1-7); 3 การใช
อินเทอรเน็ตเพื่อติดตอกับลูกคา ไมมีการใชเลย-ถูกใชอยางมาก (คะแนน 1-7) 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013; 2 และ 3 World Economic Forum อางโดย TTCI; 4, 5, 6, 7 และ 8 
International Telecommunication Union, World Telecommunication Indicators 2012, December update อางโดย TTCI  

เสาหลักความสามารถในการแขงขันดานราคา (ตารางที่ 3.15) ประเทศท่ีมีคะแนนดัชนีในเสาหลัก
น้ีสูงสุดคือ บรูไน รองลงมาคือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตามลําดับ ในขณะที่ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 7 
จาก 8 ประเทศอาเซียน โดยในเสาหลักน้ีประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด และท้ังหมดเปนตัวแปรทางเศรษฐกิจ 
ประกอบดวย 
 สําหรับภาษีตั๋วเครื่องบินและคาใชจายที่เก่ียวกับสนามบิน พบวา ประเทศที่มีคะแนนสูงสุดคือ 
บรูไน รองลงมาไดแก อินโดนีเซีย และฟลิปปนส โดยไทยและสิงคโปร ที่มีความสามารถในดาน
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานดานการขนสงทางอากาศสูง กลับมีคาคะแนนในตัวชี้วัดน้ีคอนขางต่ํา  
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 กัมพูชา มีคะแนนสูงสุดดานความเทาเทียมกันของอํานาจซ้ือ รองลงมาไดแก เวียดนาม และไทย 
โดยกัมพูชาและเวียดนามมีคะแนนใกลเคียงกัน และหางจากไทยอยางเห็นชัดได โดยไทยมีคะแนน
ใกลเคียงกับฟลิปปนส บรูไน และมาเลเซีย  
 สําหรับตัวชี้วัดขนาดและผลกระทบของการเก็บภาษี ประเทศที่มีคะแนนสูงสุดไดแก สิงคโปร 
รองลงมาไดแก มาเลเซีย และบรูไน ที่มีคะแนนใกลเคียงกัน สําหรับไทยอยูในลําดับ 6 ของอาเซียน มีคา
คะแนนคอนขางต่ํา ซ่ึงอธิบายไดวาขนาดและผลกระทบของการเก็บภาษีของประเทศไทยคอนขางมีผล
ทางดานลบตอการตัดสินใจลงทุน (จากการสํารวจความคิดเห็นฯ) 
 บรูไน มีคะแนนสูงสุดในดานระดับราคาเชื้อเพลิง และมีระดับราคาดังกลาวต่ํากวาประเทศที่อยูใน
ลําดับ 2-3 อยางมาเลเซีย และอินโดนีเซียอยางชัดเจน เน่ืองจากการบรูไนเปนเจาของแหลงนํ้ามันดิบ และ
มีการอุดหนุนราคาน้ํามัน ในขณะที่ไทยอยูในลําดับที่ 6 มีระดับราคาเชื้อเพลิงสูงกวากัมพูชา และสิงคโปร  
 ประเทศที่มีระดับราคาต่ําที่สุดในดานระดับราคาคาหองพักโรงแรม ไดแก อินโดนีเซีย ในขณะท่ี
ลําดับรองลงมาไดแก ไทย และมาเลเซีย โดยอินโดนีเซียมีระดับราคาต่ํากวาไทยเพียงเล็กนอย เน่ืองจาก
ไทยมีความพรอมทางดานที่พัก โดยมีจํานวนหองพักโรงแรมมากเปนลําดับตนๆ ของอาเซียน และเปนที่
นาสังเกตวาสิงคโปรมีระดับราคาคาหองพักโรงแรมแพงสุด มีราคาประมาณ 2 เทาของราคาในประเทศอ่ืนๆ 

ตารางที่ 3.15 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักความสามารถในการแขงขันดานราคา 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนน) 

ประเทศ 
ความสามารถใน
การแขงขันดาน

ราคา1 

ภาษีต๋ัวเครื่องบิน
และคาใชจายท่ี

เกี่ยวกับสนามบิน2

ความเทาเทียมกัน
ของอํานาจซ้ือ3 

ขนาดและผลกระทบ
ของการเก็บภาษี4 

ระดับราคา
เช้ือเพลิง5 

ระดับราคาคา
หองพักโรงแรม6 

บรูไน 1 (5.8) 1 (94.3) 5 (0.6) 3 (4.7) 1 (24.0) n/a
มาเลเซีย 2 (5.4) 4 (89.3) 6 (0.6) 2 (4.7) 3 (56.0) 3 (107.7)
อินโดนีเซีย 3 (5.3) 2 (91.3) 7 (0.7) 4 (4.1) 2 (51.0) 1 (97.6)
เวียดนาม 4 (5.1) 5 (88.8) 2 (0.4) 8 (3.4) 4 (77.0) 6 (125.1)
ฟลิปปนส 4 (5.1) 3 (89.6) 4 (0.6) 6 (3.6) 5 (84.0) 4 (112.3)
กัมพูชา 4 (5.1) 8 (82.7) 1 (0.4) 5 (4.0) 7 (98.0) 5 (120.6)
ไทย 7 (5.0) 6 (86.5) 3 (0.6) 6 (3.6) 6 (95.0) 2 (101.3)

สิงคโปร 8 (4.6) 7 (84.7) 8 (0.8) 1 (5.5) 8 (104.0) 7 (220.6)

คาเฉลี่ยโลก - - - (3.6) - - 
หมายเหตุ: 1 เสาหลักความสามารถในการแขงขันดานราคา ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด คะแนนตํ่าสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2 ดัชนีจากการ

ประเมินตนทุนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ เชน ภาษีตั๋วเครื่องบิน และคาธรรมเนียมสนามบิน 
ตนทุนสูงสุด-ตนทุนต่ําสุด (คะแนน 0-100); 3 อํานาจซ้ือ (purchasing power parity) ที่เปนสวนกลับของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปน
ทางการ (คายิ่งสูงแสดงวาอํานาจซ้ือของชาวตางชาติยิ่งนอย); 4 สํารวจความคิดเห็นฯ การประเมินผลกระทบของภาษีที่มีตอ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและลงทุนจํากัดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและลงทุนอยางสําคัญ-ไมมีผลตอการปฏิบัติงานและลงทุน 
(คะแนน 1-7); 5 ใชระดับราคาขายปลีกของนํ้ามันดีเซล หนวย: เซนต (สหรัฐ) ตอลิตร (ระดับราคานอยสุด-มากสุด ยิ่งนอยยิ่งดี);  
6 อัตราคาหองพักตอวันเฉลี่ยระยะเวลา 1 ป ของโรงแรมที่มีแบรนดระดับ First-class (ระดับราคานอยสุด-มากสุด ยิ่งนอยยิ่งดี) 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013; 2 International Air Transport Association, SRS Analyser อางโดย TTCI;  
3 และ 5 The World Bank, World Development Indicators (September 2012 edition) อางโดย TTCI; 4 World Economic Forum  
อางโดย TTCI; 6 Deloitte-STR Global and Smith Travel Research Inc. อางโดย TTCI 
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3.5 เสาหลักและตัวชี้วัดในกลุมกรอบกฎระเบียบดานทรัพยากรมนุษย  วัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

 ดัชนียอยดานกรอบกฎระเบียบดานทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ประกอบดวย 4 เสาหลัก ประกอบดวย ทรัพยากรมนุษย การเปดรับนักทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ 
และวัฒนธรรม ในที่น้ีจะใหความสําคัญกับตัวชี้วัดเฉพาะที่เก่ียวของกับการพัฒนาโดยรัฐมากกวา 
 ประเทศที่มีคะแนนสูงสุดในหมวดนี้คือ สิงคโปร มาเลเซียและบรูไน ตามลําดับ เปนที่ทราบกันโดย
ทั่วกันวา แมประเทศไทยจะมีโครงสรางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจที่คอนขางดี แตกลับมีปญหาในดาน
ความสามารถทางการแขงขันในดานทรัพยากรมนุษยที่คอนขางต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนอ่ืนๆ 
โดยการจัดลําดับในเสาหลักทรัพยากรมนุษย พบวาประเทศไทยมีคะแนนอยูในลําดับ 5 ของอาเซียน โดยใน
เสาหลักดังกลาวประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด ซ่ึงในจํานวนตัวชี้วัดดังกลาวมี 6 ตัวชี้วัดที่มาจากการสํารวจความ
คิดเห็นฯ (ตารางที่ 3.16)  

เด็กในประเทศสิงคโปรเขาเรียนระดับประถมศกึษาทัง้หมด ในขณะที่ เวียดนาม และอินโดนีเซีย มี
สัดสวนรองลงมา สวนไทยอยูในลําดับ 7 จาก 8 ประเทศอาเซียนโดยมีลําดับสูงกวาฟลิปปนสเพียง
ประเทศเดียว 

ประเทศบรูไนมีสัดสวนผูลงทะเบียนเรียนในชั้นมัธยมศึกษากวารอยละ 109.7 ซ่ึงเปนสัดสวนรวม
ตอจํานวนประชากรที่มีอายุอยูในชวงที่ควรศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษา รองลงมาคือ สิงคโปร ซ่ึงมีสัดสวน
สูงกวา ฟลิปปนส ที่อยูในลําดับ 3 อยางเห็นไดชัด และประเทศไทยอยูในลําดับ 4 

ตัวชี้วัดที่นาเปนหวงอยางยิ่งคือ คุณภาพของระบบการศึกษาไทย ซึ่งจากการจัดลําดับพบวา
อยูในลําดับสุดทายของอาเซียน มีคะแนนต่ํากวาเวียดนามเล็กนอย โดยลําดับ 1 ไดแก สิงคโปร 
รองลงมาไดแก มาเลเซีย และบรูไน ตามลําดับ 

ตัวชี้วัดการวิจัยเฉพาะทางของทองถิ่นและการใหบริการฝกอบรม ประเทศท่ีมีคะแนนสูงสุดไดแก 
สิงคโปร มาเลเซีย ที่มีคะแนนเทากัน ในขณะที่ลําดับ 3 ไดแก อินโดนีเซีย มีคะแนนหางจากสองประเทศที่
กลาวมาอยางชัดเจน สวนไทยอยูในลําดับ 5 ของอาเซียน โดยมีคะแนนสูงกวา กัมพูชา บรูไน และ
เวียดนาม เทาน้ัน 

สิงคโปรมีการลงทุนของเอกชนในการฝกอบรมพนักงานสูงสุด (จากการสํารวมความคิดเห็นฯ) 
รองลงมาคือ มาเลเซีย และฟลิปปนส ในขณะที่ไทยอยูในลําดับ 5 

ตัวชี้วัดการปฏิบัติในดานการวาจางและการปลดออกจากงาน ประเทศที่มีความสะดวกในดาน
ดังกลาวมากสุดคือ สิงคโปร รองลงมาไดแก มาเลเซีย และบรูไน ที่มีคะแนนเทากัน โดยไทยอยูในลําดับ 5 
ของอาเซียน มีความสะดวกในดานดังกลาวสูงกวา อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส ตามลําดับ 

ตัวชี้วัดความสะดวกในการจางแรงงานตางชาติ ประเทศท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ กัมพูชา รองลงมา
ไดแก สิงคโปร มาเลเซีย ที่มีคะแนนใกลเคียงกัน สวนประเทศไทยมีคะแนนเปนลําดับ 4 เทากับ
อินโดนีเซีย และเวียดนาม 
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ตารางที่ 3.16 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักทรัพยากรมนุษย 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนน) 

ประเทศ ทรัพยากร 
มนุษย1 

รอยละการเขา
เรียนช้ัน

ประถมศึกษา2 

รอยละการเขา
เรียนช้ัน

มัธยมศึกษารวม3

คุณภาพของ 
ระบบการศึกษา4

การวิจัยเฉพาะทาง
ของทองถ่ินและการ
ใหบริการฝกอบรม5 

การลงทุนของ
เอกชนในการ
ฝกอบรม6 

สิงคโปร 1 (6.0) 1 (100.0) 2 (107.0) 1 (5.8) 1 (5.4) 1 (5.3) 
มาเลเซีย 2 (5.4) 5 (95.9) 7 (68.3) 2 (5.1) 2 (5.4) 2 (5.2) 
บรูไน 3 (5.2) 6 (92.9) 1 (109.7) 3 (4.7) 7 (3.5) 6 (4.1) 
อินโดนีเซีย 4 (4.9) 3 (96.0) 6 (77.2) 4 (4.1) 3 (4.3) 4 (4.3) 
ไทย 5 (4.9) 7 (89.7) 4 (79.2) 8 (3.5) 5 (4.2) 5 (4.2) 
เวียดนาม 6 (4.8) 2 (98.0) 5 (77.2) 7 (3.6) 8 (3.1) 8 (3.3) 
ฟลิปปนส 7 (4.7) 8 (88.3) 3 (84.8) 4 (4.1) 3 (4.3) 3 (4.6) 
กัมพูชา 8 (4.6) 4 (95.9) 8 (46.2) 6 (3.9) 6 (4.0) 7 (3.9) 
คาเฉลี่ยโลก - - - (4.2) (4.0) (4.0) 

ตารางที่ 3.16 (ตอ) 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนน) 

ประเทศ ทรัพยากร
มนุษย1 

ขอปฏิบัติในดาน
การวาจางและการ
ปลดออกจากงาน7 

ความสะดวกใน
การจางแรงงาน

ตางชาติ8 

การแพรของ
ไวรัส HIV9 

ผลกระทบของ 
การแพรของไวรัส 

HIV ตอธุรกิจ10 

อายุขัยของ
ประชากร 
โดยเฉลี่ย11 

สิงคโปร 1 (6.0) 1 (5.7) 2 (4.5) 2 (0.1) 1 (5.5) 1 (81.6) 
มาเลเซีย 2 (5.4) 2 (4.5) 3 (4.4) 6 (0.5) 4 (4.9) 4 (74.3) 
บรูไน 3 (5.2) 2 (4.5) 7 (3.7) 1 (0) 2 (5.2) 2 (78.1) 
อินโดนีเซีย 4 (4.9) 6 (4.2) 4 (4.1) 4 (0.2) 8 (4.0) 6 (69.3) 
ไทย 5 (4.9) 5 (4.3) 4 (4.1) 8 (1.3) 6 (4.6) 5 (74.1) 
เวียดนาม 6 (4.8) 7 (4.1) 4 (4.1) 5 (0.4) 7 (4.4) 3 (74.8) 
ฟลิปปนส 7 (4.7) 8 (3.4) 8 (3.5) 2 (0.1) 3 (5.1) 7 (68.8) 
กัมพูชา 8 (4.6) 4 (4.4) 1 (4.7) 6 (0.5) 5 (4.7) 8 (63.0) 
คาเฉลี่ยโลก - (3.9) (4.1) - (5.1) - 

หมายเหตุ: 1 เสาหลักทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด คะแนนต่ําสุด=1 และคะแนนเต็ม=7;  2 รอยละการลงทะเบียนเขาเรียนในชั้น
ประถมศึกษาสุทธิ; 3 รอยละการลงทะเบียนเขาเรียนในชั้นมัธยมศึกษารวม; 4 สํารวจความคิดเห็นฯ ระบบการศึกษาของประเทศดีพอ
สําหรับความตองการของระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันหรือไม ไมดีเลย-ดีอยางยิ่ง (คะแนน 1-7); 5 สํารวจความคิดเห็นฯ มีการ
ฝกอบรมเฉพาะดานในกิจกรรมที่สรางผลงานคุณภาพสูงจัดไวใหหรือไม ไมมีเลย-มีใหหลายกิจกรรม (คะแนน 1-7); 6 ระดับของการ
ลงทุนเพื่อฝกและพัฒนาแรงงานของธุรกิจในประเทศ แทบจะไมเกิดข้ึน-อยูในระดับดี (คะแนน 1-7); 7 สํารวจความคิดเห็นฯ 
คุณลักษณะของการวาจางและการปลดพนักงานออก ถูกกีดกันใหปฏิบัติไดยากโดยขอบังคับ-ยืดหยุนข้ึนอยูกับนายจาง (คะแนน 1-7); 
8 สํารวจความคิดเห็นฯ ขอบเขตของขอจํากัดในดานการจางแรงงานตางชาติ ถูกจํากัดอยางยิ่ง-ไมถูกจํากัดเลย (คะแนน 1-7); 9 รอยละ
ของผูติดเชื้อ HIV ที่มีอายุระหวาง 15-49 ป; 10 ความรุนแรงของผลกระทบจากการแพรของเชื้อไวรัส HIV ที่มีตอธุรกิจของคุณในอีก  
5 ปขางหนา เชน การตาย ความพิการ คารักษาพยาบาลและคาทําศพ ผลิตภาพแรงงาน การขาดงาน การจางงาน และคาใชจายหรือ
รายไดจากการฝกแรงงาน มีผลกระทบอยางรุนแรง-ไมมีผลกระทบเลย (คะแนน 1-7); 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013; 2 และ 3 UNESCO Institute for Statistics อางโดย TTCI; 4, 5, 6, 7, 8 
และ 10 World Economic Forum อางโดย TTCI; 9 และ 11 The World Bank, World Development Indicators (April 2012 
edition) อางโดย TTCI 
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บรูไนแทบจะไมพบผูติดเชื้อ HIV และมีคะแนนเปนลําดับหน่ึงในตัวชี้วัดน้ี รองลงมาไดแก 
สิงคโปร และฟลิปปนส  สําหรับประเทศไทยนั้นมีสัดสวนผูติดเชื้อมากสุดใน 8 ประเทศอาเซียน  
รอยละ 1.3 

ผลกระทบของการแพรของไวรัส HIV ที่มีตอธุรกิจ พบวาคาเฉลี่ยของผูประกอบการผูตอบ
แบบสอบถามจากสิงคโปรมีคาสูงสุด หรือแปรผลไดวาไดรับผลกระทบนอยสุดเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนใน
อาเซียน รองลงมาคือ บรูไน และฟลิปปนส ในขณะที่ไทยมีคะแนนเปนลําดับ 6 สูงกวา เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย 

สิงคโปร ที่เปนประเทศที่พัฒนาแลว มีคาเฉลี่ยอายุขัยของประชากรสูงสุดที่ประมาณ 82 ป 
รองลงมาคือ บรูไน และเวียดนาม (74.8 ป) ในขณะท่ีไทยมีอายุขัยเฉล่ียของประชากรเปนลําดับ 5 ที่อายุ 
74.1 ป หางจากสิงคโปรที่เปนลําดับ 1 ถึง 7 ป และมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกับมาเลเซีย 

ตารางที่ 3.17 เปนเสาหลักการเปดรับนักทองเที่ยว ประเทศสิงคโปรมีคะแนนสูงสุด เปนลําดับ  
1-2 ใน 3 ตัวชี้วัด รองลงมาไดแก มาเลเซีย และไทย ตามลําดับ โดยในเสาหลักน้ีประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด
ที่เปนการสํารวจดวยแบบสอบถามท้ังหมดเกือบทั้งหมด ไดแก ระดับการเปดประเทศดานการทองเที่ยว 
ทัศนคติตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติของประชาชน ระดับการแนะนําใหทองเที่ยวเพื่อพักผอนในประเทศ
ตอหลังจากการทําธุรกิจ และระดับการใหความสําคัญกับนักทองเท่ียวตางชาติ  
 ระดับการเปดประเทศดานการทองเท่ียว เปนตัวชี้วัดเดียวในกลุมน้ีที่ มิใชการสํารวจดวย
แบบสอบถาม โดยใชรอยละของคาใชจายและรายไดจากการทองเท่ียวตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
มาเปนคาคะแนน พบวา สิงคโปรมีคะแนนสูงสุด มีสัดสวนถึงรอยละ 15 รองลงมาคือ กัมพูชา และมาเลเซีย 
ตามลําดับ ในขณะที่ไทยเปนลําดับ 4 (รอยละ 9.5) มีสัดสวนใกลเคียงกับมาเลเซีย (รอยละ 10.5)  
 ไทยมีคะแนนเปนลําดับ 1 ในดานทัศนคติตอนักทองเท่ียวชาวตางชาติของประชาชน โดยมีคา
คะแนน 6.6 จากคะแนนเต็ม 7 รองลงมาไดแก สิงคโปร และฟลิปปนส ที่มีคะแนนแทบไมแตกตางกันกับไทย 

การสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารในประเทศฟลิปปนสมีระดับการแนะนําใหเพ่ือนักธุรกิจ
ทองเที่ยวเพื่อพักผอนในประเทศตอหลังจากการทําธุรกิจสูงสุดตอมากที่สุด และมีคาคะแนนใกลเคียงกับ
ไทยที่อยูในลําดับรองลงมา สวนมาเลเซียและสิงคโปรมีคะแนนเปนลําดับ 3 และ 4 ตามลําดับ 
 ระดับการใหความสําคัญกับนักทองเท่ียวตางชาติของธุรกิจ พบวาสิงคโปรมีคะแนนสูงสุด 
รองลงมาคือ มาเลเซีย และไทย ที่มีคะแนนตางจากสิงคโปรเพียงเล็กนอย เปนที่นาสนใจวาใน 3 ตัวชี้วัดที่
เก่ียวกับการสํารวจความคิดเห็นฯ น้ี ประเทศเวียดนามมีคะแนนเปนลําดับ 7-8 ทุกตัวชี้วัด  
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ตารางที่ 3.17 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักการเปดรับนักทองเที่ยว 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนนนอยสุด-มากสุด) 

ประเทศ การเปดรับ
นักทองเที่ยว1 

ระดับการเปด
ประเทศดานการ

ทองเที่ยว2 

ทัศนคติตอ นทท.
ชาวตางชาติของ

ประชาชน3 

ระดับการแนะนําใหทองเที่ยว
เพ่ือพักผอนในประเทศตอ
หลังจากการทําธุรกิจ4 

ระดับการให
ความสําคัญกับ

นักทองเที่ยวตางชาติ5 
สิงคโปร 1 (5.7) 1 (15.0) 2 (6.6) 4 (5.5) 1 (5.5) 
มาเลเซีย 2 (5.4) 3 (10.5) 4 (6.3) 3 (5.9) 2 (5.4) 
ไทย 2 (5.4) 4 (9.5) 1 (6.6) 2 (6.0) 3 (5.4) 
กัมพูชา 4 (5.3) 2 (14.5) 6 (6.0) 5 (5.3) 6 (4.9) 
ฟลิปปนส 5 (4.9) 7 (3.0) 3 (6.5) 1 (6.0) 4 (5.3) 
บรูไน 6 (4.7) 5 (6.8) 5 (6.2) 7 (4.7) 5 (4.9) 
เวียดนาม 7 (4.3) 6 (6.0) 7 (5.9) 8 (4.7) 8 (4.0) 
อินโดนีเซีย 8 (4.2) 8 (1.7) 8 (5.8) 6 (5.1) 7 (4.6) 
คาเฉลี่ยโลก - - -6.1 -5.3 -4.6 
หมายเหตุ: 1 เสาหลักการเปดรับนักทองเท่ียว ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด คะแนนต่ําสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2 รอยละของคาใชจายและรายไดจากการทองเท่ียว

ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ; 3 สํารวจความคิดเห็นฯ ความรูสึกเต็มใจตอนรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติของประเทศ ไมยินดีตอนรับ-ยินดี
ตอนรับเปนอยางยิ่ง (คะแนน 1-7); 4 สํารวจความคิดเห็นฯ จากคําถาม “เม่ือผูบริหารระดับสูงชาวตางชาติเดินทางมาเพื่อทําธุรกิจในประเทศของ
คุณ คุณจะแนะนําใหเขาขยายเวลาในทริปนี้เพื่อพักผอนตอหรือไม?” ไมเลย-มีโอกาสแนะนําสูง (คะแนน 1-7); 5 สํารวจความคิดเห็นฯ การปฏิบัติ
อันดีตอนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีใชบรกิารบริษัทตางๆ ปฏิบัติตอนักทองเท่ียวชาวตางชาติแยมาก-มีการตอบสนองในระดับสูง และคอยเก็บขอมูล
ของลูกคา (คะแนน 1-7) 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013; 2 United Nations World Tourism Organization; International Monetary 
Fund, World Economic Outlook, 2012 อางโดย TTCI; 3, 4 และ 5 World Economic Forum อางโดย TTCI 

ในเสาหลักดานทรัพยากรธรรมชาติ (ตารางที่ 3.18) ประเทศที่มีคะแนนสูงสุดไดแก อินโดนีเซีย 
รองลงมาไดแก มาเลเซียและไทย ซ่ึงไทยมีคะแนนสูงกวาฟลิปปนสที่อยูในลําดับ 4 อยางเห็นไดชัด  
โดยในเสาหลักน้ีประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด ไดแก จํานวนของมรดกโลกทางดานธรรมชาติ และคุณภาพของ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ จํานวนสปชีของสัตวที่พบ การคุมครองระบบนิเวศนบนพ้ืนดิน และพื้นที่
คุมครองทางทะเล 
 ประเทศที่มีแหลงมรดกโลกดานธรรมชาติสูงสุดคือ อินโดนีเซีย ที่จํานวน 4 แหง รองลงมาไดแก 
มาเลเซีย เวียดนาม ฟลิปปนส และไทย ที่มีมรดกโลกดานธรรมชาติจํานวน 2 แหงเทากัน ในขณะที่
ประเทศที่เหลือไมมีมรดกโลกที่กลาวมาเลย 

บรูไน มีคะแนนเปนลําดับ 1 ดานคุณภาพของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ โดยมีคะแนน
ใกลเคียงกับสิงคโปรที่อยูในลําดับ 2 โดยมี มาเลเซีย และกัมพูชา อยูในลําดับรองลงมา สําหรับประเทศ
ไทยอยูในลําดับ 5 (จากการสํารวจความคิดเห็นฯ)  
 
 
 
 
 



รายงานฉบับสมบูรณ  
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ตารางที่ 3.18 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักทรัพยากรธรรมชาติ 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนนนอยสุด-มากสุด) 

ประเทศ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ1 

มรดกโลก
ทางดานธรรมชาติ 

(แหง)2 

คุณภาพของ
สภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติ3 

จํานวนสปชีของ
สัตวท่ีพบ4 

การคุมครอง
ระบบนิเวศนบน

พ้ืนดิน5 

พ้ืนท่ีคุมครอง
ทางทะเล6 

สิงคโปร 8 (3.2) 6 (0) 2 (5.5) 8 (457) 8 (4.8) 3 (1.3) 
มาเลเซีย 2 (5.1) 2 (2) 3 (5.1) 4 (1,248) 1 (17.0) 6 (0.7) 
ไทย 3 (4.9) 2 (2) 5 (4.1) 2 (1,377) 5 (13.2) 1 (1.6) 
อินโดนีเซีย 1 (5.6) 1 (4) 6 (4.0) 1 (2,603)  4 (13.8) 4 (1.1) 
บรูไน 6 (3.9) 6 (0) 1 (5.6) 7 (602) 1 (17.0) 2 (1.4) 
เวียดนาม 5 (4.0) 2 (2) 8 (2.7) 3 (1,263) 7 (6.2) 7 (0.5) 
ฟลิปปนส 4 (4.1) 2 (2) 6 (4.0) 5 (858) 6 (10.9) 5 (1.0) 
กัมพูชา 7 (3.6) 6 (0) 4 (4.4) 6 (722) 1 (17.0) 8 (0.2) 
คาเฉลี่ยโลก - - (4.4) - - - 

หมายเหตุ: 1 เสาหลักทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย 5 ตัวชี้วัด คะแนนตํ่าสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2 จํานวนของมรดกโลกทางดานธรรมชาติ
ที่ข้ึนทะเบียนกับ UNESCO (แหง); 3 สํารวจความคิดเห็นฯ การประเมินคุณภาพของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ แยมาก-อยูในกลุมที่
คงสภาพด้ังเดิมไวมากแหงหน่ึงของโลก (คะแนน 1-7); 4 จํานวนสปชีสัตวที่พบในประเทศ ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม สัตวปก 
และสัตวคร่ึงบกคร่ึงนํ้า; 5 รอยละโดยเฉลี่ยของพื้นที่ระบบนิเวศนบนพื้นดินที่ไดรับการปกปอง (อยูในชวงรอยละ 0-17 ซ่ึงรอยละ 17 
เปนเปาหมายสูงสุดสําหรับการปกปองพื้นที่ดังกลาว); 6รอยละของบริเวณที่อยูเลยไปจากและประชิดกับทะเลอาณาเขต โดยเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive economic zone: EEZ) จะตองไมขยายออกไปเลย 200 ไมลทะเล ภายใตการปกปองของ Marine 
Protected Area (MPA) 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013; 2 UNESCO World Heritage List (http://whc.unesco.org/en/list/) อางโดย 
TTCI; 3 World Economic Forum อางโดย TTCI; 4 The International Union for Conservation of Nature (IUCN), Red List 
Threatened Species 2012 อางโดย TTCI; 5 Yale University-CIESIN, Environmental Performance Index 2012, based on UNEP 
World Conservation Monitoring Centre อางโดย TTCI; 6 Yale University-CIESIN, Environmental Performance Index 2012, based 
on IUCN and UNEP-WCMC The World Database on Protected Areas (WDPA) อางโดย TTCI 

นอกจากน้ีขอมูลในตารางที่ 3.18 แสดงใหเห็นวา อินโดนีเซียซ่ึงมีภูมิประเทศเปนเกาะและมี
ชื่อเสียงในดานปาฝนเขตรอนบนเกาะสุมาตราท่ีเปนแหลงมรดกโลกที่ประกอบไปดวยเขตอุทยานแหงชาติ
รวมกันถึง 3 แหง มีจํานวนสปชีของสัตวที่พบสูงสุดในอาเซียน และมีจํานวนเปน 2 เทาของประเทศไทยที่
เปนลําดับ 2 ในขณะที่เวียดนาม และมาเลเซีย มีจํานวนรองลงมาเปนลําดับ 3 และ 4  

บรูไน กัมพูชา และมาเลเซีย มีคะแนนสูงสุดในดานสัดสวนพ้ืนที่ระบบนิเวศนบนพ้ืนดินที่ไดรับการ
คุมครอง ในขณะที่ไทยมีคะแนนเปนลําดับ 5 ของอาเซียน และสิงคโปรมีสัดสวนพ้ืนที่ที่ถูกปกปองนอยสุด 

ประเทศไทย มีสัดสวนพ้ืนที่คุมครองทางทะเลสูงสุด (รอยละ 1.6 ของพื้นที่ทั้งหมด) รองลงมาคือ 
บรูไน และสิงคโปร ในขณะที่กัมพูชามีสัดสวนนอยสุด เพียงรอยละ 0.2 

สวนเสาหลักทรัพยากรทางวัฒนธรรม (ตารางที่ 3.19) ประกอบดวยตัวชี้วัดจํานวนทั้งสิ้น 4 
ตัวชี้วัด ประเทศท่ีมีคะแนนในเสาหลักทรัพยากรทางวัฒนธรรมสูงสุดคือ เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร 
ตามลําดับ สวนประเทศไทยอยูในลําดับ 4 จาก 8 ประเทศอาเซียน และมีคะแนนใกลเคียงกับสิงคโปร   

เวียดนาม มีมรดกโลกทางวัฒนธรรมสูงสุดในอาเซียนโดยมีถึง 11 แหง รองลงมาคือ อินโดนีเซีย
จํานวน 10 แหง ในขณะที่ไทยมีเพียงแค 3 แหง และเปนที่นาสนใจวาแมสิงคโปรจะไมมีมรดกโลกทาง
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วัฒนธรรมเลยก็ตาม แตการขาดหายไปดังกลาวกลับถูกแทนที่ดวย จํานวนของงานแสดงสินคาและ
นิทรรศการนานาชาติ  

สิงคโปร มีจํานวนของงานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติสูงสุด รองลงมาไดแก มาเลเซีย 
และไทย ตามลําดับ ในขณะที่ลําดับ 4 อยาง อินโดนีเซีย มีงานจัดแสดงดังกลาวนอยกวาไทยประมาณ
คร่ึงหน่ึง  

ตารางที่ 3.19 ลําดับของตัวชี้วัดในเสาหลักทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
ลําดับในอาเซียน (คาคะแนนนอยสุด-มากสุด) 

ประเทศ ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม1 

จํานวนของมรดก
โลกทางวัฒนธรรม2 

จํานวนท่ีนั่งของสนาม
กีฬาตอประชากร 
หนึ่งลานคน3 

จํานวนของงานแสดง
สินคาและนิทรรศการ

นานาชาติ4 

การสงออกใน
อุตสาหกรรม
สรางสรรค5 

สิงคโปร 3 (3.6) 7 (0) 3 (29,972) 1 (136.7) 1 (1.6) 
มาเลเซีย 2 (3.9) 5 (3)  2 (32,761) 2 (124.7) 4 (0.9) 
ไทย 4 (3.6) 5 (3) 4 (10,576) 3 (104.0) 3 (1.3) 
อินโดนีเซีย 5 (3.5) 2 (10)  5 (6,798) 4 (58.3) 5 (0.6) 
บรูไน 7 (1.8) 7 (0) 1 (73,903) 7 (4.7) 8 (0.0) 
เวียดนาม 1 (4.1) 1 (11) 6 (4,372) 6 (35.0) 2 (1.5) 
ฟลิปปนส 6 (2.1) 3 (5) 8 (3,417) 5 (38.3) 6 (0.1) 
กัมพูชา 8 (1.6) 4 (4)  7 (3,635) 8 (4.3) 7 (0.0) 

คาเฉลี่ยโลก - - - - - 
หมายเหตุ: 1 เสาหลักทรัพยากรทางวัฒนธรรม ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด คะแนนต่ําสุด=1 และคะแนนเต็ม=7; 2 จํานวนของมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ที่ข้ึนทะเบียนกับ UNESCO; 4 จํานวนของงานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติที่จัดข้ึนในประเทศ ภายในชวงระยะเวลา 1 ป;  
5 สวนแบงตลาดโลกของการสงออกสินคาสรางสรรค 

ที่มา: 1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013; 2 UNESCO World Heritage List อางโดย TTCI; 3 Booz & Company, 
based on Worldstadiums.com อางโดย TTCI; 4 International Congress and Convention Association อางโดย TTCI; 5 United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Creative industry database, Creative Economy Report 2012  
อางโดย TTCI 

ในดานการสงออกในอุตสาหกรรมสรางสรรค ซ่ึงอาจเปนตัวสินคาหรือบริการทางดานการ
ทองเที่ยว ที่เก่ียวของกับความทันสมัย หรือวัฒนธรรมด้ังเดิมของสังคมท่ีสถานที่ทองเที่ยวตั้งอยู ลําดับ 1 
ของอาเซียนเปนของ สิงคโปร ซ่ึงมีสวนทําใหสิงคโปรมีคะแนนในเสาหลักทรัพยากรทางวัฒนธรรมเปน
ลําดับ 3 ของอาเซียน  ลําดับรองลงมาไดแก เวียดนาม และไทย ตามลําดับ 

สรุปไดวา แมประเทศไทยจะมีความโดดเดนกวาประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน ในแงรายรับจากการ
ทองเท่ียว แตในดานความสามารถในการแขงขันในแงของอุปทาน และนโยบายของรัฐ ไทยตกเปนรอง 
สิงคโปรและมาเลเซีย เม่ือมาดูดัชนียอยในแตละกลุมก็พบวา ไทยเปนรองมาเลเซียในทุกดาน และยังเปน
รองฟลิปปนสในดานกรอบนโยบาย สวนตัวชี้วัดที่นาเปนหวงมากๆ จะเปนดานสาธารณูปโภคการขนสง
ภาคพ้ืนดิน และการศึกษา 
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บทที่ 4
สถานการณและความสามารถในการแขงขัน

ของไทยในตลาดอาเซยีน

 

บทน้ีแบงเนื้อหาออกเปน 5 สวน คือ แนวโนมและสถานการณทองเที่ยวโลก สถานการณอาเซียน
เที่ยวอาเซียน สถานการณทองเท่ียวไทย สถานการณอาเซียนเที่ยวไทย และความสามารถของไทยใน
ตลาดอาเซียน ดังมีรายละเอียดในแตละสวนพอสังเขปดังน้ี 

4.1 แนวโนมและสถานการณทองเที่ยวโลก 

องคการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization: UNWTO) ประมาณการไววา  
การทองเท่ียวจะเปนอุตสาหกรรมที่สําคัญลําดับ 4 ของโลก และมีแนวโนมการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเน่ืองในสองทศวรรษหนา โดยเฉพาะตลาดในกลุมประเทศเอเชียแปซิฟก ทั้งน้ี UNWTO (2011)  
ไดพยากรณวา ในป พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) จะมีนักทองเท่ียวทั่วโลกประมาณ 1.8 พันลานคน จํานวน 
ผูที่เดินทางทองเท่ียวในโลกยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง แตจะเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงจากรอยละ 
3.9 ตอป (ระหวาง พ.ศ. 2538-2563) เหลือรอยละ 3.3 ตอป (ระหวางป พ.ศ. 2553-2573) ดวยเหตุผล 
ที่สําคัญ 4 ประการ คือ 1) การเพ่ิมขึ้นในอนาคตจะเปนการขยายตัวจากฐานจํานวนนักทองเที่ยวที่สูง  
ในกรณีเชนนี้อัตราการเพ่ิมมักไมเพ่ิมสูงแบบกาวกระโดดอีกตอไป  2) เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตราที่
ต่ําตามการถดถอยของเศรษฐกิจในโลกตะวันตก 3) ความยืดหยุนตอรายไดของการเดินทางทองเที่ยวต่ํา และ 
4) การเพ่ิมขึ้นของตนทุนคาขนสง (UNWTO, 2011)  

UNWTO (2011) คาดวาในป พ.ศ. 2573 จะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวในโลก
ประมาณ 1.8 พันลานคน เอเชียแปซิฟกจะเปนจุดมุงหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวนิยมเที่ยวมากท่ีสุด 
และจะมีสวนแบงตลาดเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 22 ในป พ.ศ. 2553 เปนรอยละ 30 ในป พ.ศ. 2573 ขณะที่
ยุโรปและอเมริกาจะมีสวนแบงตลาดลดลงจากรอยละ 51 และ 16 ในป พ.ศ. 2553 เหลือรอยละ 41 และ 
14 ในป พ.ศ. 2573 ตามลําดับ โดยในแตละปจะมีนักทองเที่ยวตางชาติเพ่ิมขึ้นในเอเชียแปซิฟกเฉลี่ย 
ปละ 17 ลานคน และสวนใหญจะเปนการทองเที่ยวกันเองภายในภูมิภาค สําหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(หรืออาเซียน) จะมีนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 5.1 ตอป และจะเปนจุดหมายปลายทางที่นิยม
เปนลําดับสี่ของโลก โดยจะมีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเที่ยวประมาณ 187 ลานคน หรือมีสวนแบง
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ตลาดประมาณรอยละ 10.3 ในป พ.ศ. 2573 ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจาก 88.3 ลานคน ในป พ.ศ. 2555 นอกจากน้ี 
ในสองทศวรรษหนาจีนและอินเดียจะเปนตัวขับเคลื่อนการทองเท่ียวที่สําคัญของโลก 

4.2 สถานการณทองเที่ยวอาเซียนเท่ียวอาเซียน 

จากขอมูลในสวนแรกจะเห็นไดอยางชัดเจนวา การทองเที่ยวจะมีความสําคัญมากขึ้นในอนาคต 
โดยเฉพาะการทองเที่ยวกันเองภายในภูมิภาค เน่ืองจากมีวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน และสามารถเดินทาง
ไปมาไดอยางสะดวก โดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนที่จะมีการเปดเสรีในปลายป พ.ศ. 2558 ซ่ึงจากขอมูล 
ในตารางที่ 4.1พบวา ในป พ.ศ. 2554 อาเซียนออกมาเที่ยวตางประเทศ (ASEAN outbound) ประมาณ 
50 ลานคน เพ่ิมขึ้นจากป พ.ศ. 2551 ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 7.02 ตอป โดยสิงคโปรเปนประเทศที่ออกมา
ทองเท่ียวตางประเทศมากที่สุด อยางไรก็ตามจากการตรวจสอบตัวเลขของทางการสิงคโปรและมาเลเชีย 
พบวา ในป พ.ศ. 2554 ประเทศสิงคโปรรายงานตัวเลขชาวสิงคโปรออกมาเที่ยวตางประเทศ (outbound) 
7.75 ลานคน (ไมรวมการเดินทางทางบกไปยังประเทศมาเลเซีย) ขณะที่ประเทศมาเลเซียรายงานตัวเลข
ชาวสิงคโปรที่มาทองเท่ียวมาเลเซีย (inbound) 13.37 ลานคน (รวมการเดินทางทางบก) ซ่ึงจากการ
ตรวจทานและคํานวณใหม พบวา กวารอยละ 62.7 ของชาวสิงคโปรที่ออกมาเที่ยวตางประเทศ เปนการ
เดินทางทางบกไปยังประเทศมาเลเซียประมาณ 13 ลานคน โดยเปนลักษณะของการเดินทางเพ่ือไป
รับประทานอาหารเย็น หรือทองเที่ยวในชวงวันหยุดสุดสัปดาหที่เปนไปตามนิยามของผูมาเยี่ยมเยือน
มากกวานักทองเท่ียวดังน้ันหากไมนับรวมนักทองเที่ยวชาวสิงคโปรที่เดินทางทางบกไปยังประเทศ
มาเลเซีย จํานวนตัวเลขนักทองเที่ยวชาวสิงคโปรที่ออกไปเที่ยวตางประเทศมีเพียง 7.75 ลานคนเทาน้ัน 
ทําใหตัวเลขของคนอาเซียนที่ออกมาเท่ียวตางประเทศเหลือเพียง 37.12 ลานคน จาก 50.17 ลานคน 

ตารางที่ 4.1 จํานวนคนอาเซียนที่ออกไปทองเที่ยวตางประเทศใน พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555 
 หนวย: ลานคน 

ประเทศตนทาง พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554 
อัตราการเติบโตสะสม 
เฉลี่ยตอป (รอยละ) 

สิงคโปร 17.83 20.80 5.27 
มาเลเซีย 6.65 8.85 9.59 
อินโดนีเซีย 6.62 8.02 6.63 
ไทย 3.86 5.51 12.62 
ฟลิปปนส 3.74 4.30 4.73 
เวียดนาม 2.85 4.18 13.71 
บรูไน 1.24 1.43 4.91 
สปป. ลาว 0.77 1.09 12.33 
กัมพูชา 0.33 0.83 36.09 
สหภาพเมียนมาร 0.83 0.66 -7.25 

อาเซียน 40.85 50.17 7.02 
ที่มา: Pacific Asia Travel Association (PATA) (2014) และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 
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นอกจากประเทศสิงคโปรแลว มาเลเซียและอินโดนีเซียเปนอีกสองประเทศที่ออกมาทองเท่ียว
ตางประเทศในลําดับรองลงมา โดยออกมาทองเที่ยวในป พ.ศ. 2554 จํานวน 8.85 และ 8.02 ลานคน 
ตามลําดับ สําหรับประเทศไทยออกมาทองเท่ียวตางประเทศเพียง 5.51 ลานคน สวนประเทศที่ออกมา
ทองเที่ยวตางประเทศนอยที่สุดในอาเซียน ไดแก สหภาพเมียนมาร และกัมพูชา ซ่ึงมีจํานวนคนที่ออกมา
ทองเท่ียวตางประเทศไมถึง 1 ลานคนตอป (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.1) 

เม่ือเทียบจํานวนคนอาเซียนที่ออกไปทองเท่ียวตางประเทศตอประชากรที่แสดงในตารางที่ 4.2 
พบวา ในป พ.ศ. 2554 จะมีคนอาเซียนออกไปทองเที่ยวตางประเทศประมาณ 8 คน ตอจํานวนประชากร 
100 คน ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับประเทศจีน แตขนาดของประชากรมีความแตกตางกันมาก (ประชากร
อาเซียนมีประมาณ 600 ลานคน ซ่ึงเปนครึ่งหน่ึงของประชากรชาวจีน) จากสัดสวนที่นอยดังกลาว สะทอน
ใหเห็นถึงโอกาสการทําการตลาดเพ่ือสงเสริมหรือกระตุนใหมีการทองเท่ียวกันเองภายในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น  

หากพิจารณาเปนรายประเทศ พบวา คนสิงคโปรและบรูไนจะออกมาทองเท่ียวตางประเทศ
มากกวา 1 คร้ังตอป (ประมาณ 3-4 คร้ังตอคนตอป) อยางไรก็ตาม ในกรณีของประเทศสิงคโปรเม่ือ 
หักจํานวนชาวสิงคโปรที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศมาเลเซียทางบก พบวา ในป พ.ศ. 2554  
ชาวสิงคโปรออกไปทองเที่ยวตางประเทศประมาณ 1.5 คร้ังตอคนตอป ไมใช 3.9 คร้ังตอคนตอป สําหรับ
คนไทยออกไปทองเที่ยวตางประเทศในสัดสวนประมาณ 9 คน ตอจํานวนประชากร 100 คน สวนคนใน
สหภาพเมียนมารออกไปทองเท่ียวตางประเทศนอยที่สุดเม่ือเทียบกับจํานวนประชากร คือ ประมาณ 1 คน 
ตอจํานวนประชากร 100 คน (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.2) 

ตารางที่ 4.2 สัดสวน ASEAN Outbound ตอประชากร ในป พ.ศ. 2554 
 หนวย: ลานคน 

ประเทศตนทาง ASEAN Outbound ประชากร 
ASEAN Outbound  
ตอประชากร 100 คน 

สิงคโปร 20.8 5.2 392 
บรูไน 1.4 0.4 358 
มาเลเซีย 8.7 28.9 30 
สปป. ลาว 1.1 6.3 17 
ไทย 5.5 69.5 9 
กัมพูชา 0.8 14.7 6 
เวียดนาม 4.2 87.9 5 
ฟลิปปนส 4.3 95.7 4 
อินโดนีเซีย 8.0 238.2 3 
สหภาพเมียนมาร 0.7 54.0 1 

อาเซียน 50.2 601.3 8 
ที่มา: Pacific Asia Travel Association (PATA) (2014) และ Population Reference Bureau (2011) 
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ในป พ.ศ. 2554 คนอาเซียนที่ออกมาทองเที่ยวตางประเทศมากกวารอยละ 90 เปนการทองเที่ยว
ภายในภูมิภาคเอเชียแปซิกฟก โดยประมาณรอยละ 72 เปนการทองเที่ยวภายในอาเซียนกันเอง ทั้งนี้คน
บรูไน สปป. ลาว และกัมพูชา เปนกลุมที่ทองเท่ียวภายในอาเซียนมากกวารอยละ 90 ของจํานวนคนที่
ออกมาทองเที่ยวตางประเทศทั้งหมด ขณะที่คนฟลิปปนส และสหภาพเมียนมาร ทองเท่ียวภายในอาเซียน
ประมาณรอยละ 38 และ 49 เทาน้ัน อยางไรก็ตาม คนทั้งสองประเทศยังคงทองเท่ียวภายในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกมากกวารอยละ 90 ของจํานวนคนที่ออกมาทองเท่ียวตางประเทศท้ังหมด สําหรับคนไทย
ทองเที่ยวในอาเซียนประมาณรอยละ 78 ของจํานวนคนที่ออกมาทองเที่ยวตางประเทศทั้งหมด และ
ทองเท่ียวอยูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกสูงถึงรอยละ 94 ของจํานวนคนที่ออกมาทองเที่ยวตางประเทศ
ทั้งหมด (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.3)  

ตารางที่ 4.3 การทองเที่ยวตางประเทศของอาเซียน (ASEAN Outbound) ป พ.ศ. 2554 
 หนวย: ลานคน 

ประเทศตนทาง ท้ังโลก (ลานคน) เอเชียแปซิฟก (รอยละ) อาเซียน (รอยละ) 
สิงคโปร 20.80 91.72 82.66 
มาเลเซีย 8.85 98.94 61.82 
อินโดนีเซีย 8.02 88.15 72.90 
ไทย 5.51 93.63 78.19 
ฟลิปปนส 4.30 99.10 37.95 
เวียดนาม 4.18 85.81 62.40 
บรูไน 1.43 97.69 97.49 
สปป. ลาว 1.09 98.72 98.03 
กัมพูชา 0.83 96.44 93.46 
สหภาพเมียนมาร 0.66 90.47 49.25 

อาเซียน 50.17 93.13 72.17 
ที่มา: Pacific Asia Travel Association (PATA) (2014) 

ดังนั้นอาจกลาวไดวา การออกมาทองเท่ียวตางประเทศของคนอาเซียนเปนการทองเท่ียวภายใน
ภูมิภาคดวยกันเอง โดยเฉพาะการทองเท่ียวในประเทศอาเซียนดวยกัน และสวนหนึ่งก็จะทองเท่ียวอยู
ภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูลในตารางที่ 4.4 ที่แสดงถึงจุดหมาย
ปลายทาง 3 อันดับแรก ที่คนอาเซียนนิยมเดินทางไปทองเท่ียวเม่ือออกมาทองเที่ยวตางประเทศ  
โดยประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร เปนจุดหมายปลายทางที่นิยมของคนอาเซียน สวนหนึ่งอาจเปน
เพราะวา ประเทศทั้งสามมีระดับการพัฒนาท่ีสูงกวาประเทศอาเซียนอ่ืนๆ นอกจากประเทศในอาเซียน
ดวยกันเองแลว ประเทศจีนยังเปนอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางที่สําคัญของอาเซียน 
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ตารางที่ 4.4 จุดหมายปลายทางที่สําคัญ 3 อันดับแรกของคนอาเซียนในป พ.ศ. 2555 
ประเทศตนทาง ลําดับท่ี 1 ลําดับท่ี 2 ลําดับท่ี 3 และ 4 
สิงคโปร มาเลเซีย (71%) อินโดนีเซีย (7.5%) จีน (5.4%) 

มาเลเซีย ไทย (26.9%) อินโดนีเซีย (16.1%) จีน (15.2%) สิงคโปร (12.6%) 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย (35.3%) สิงคโปร (33.3%) จีน (8.3%) 

ไทย มาเลเซีย (33.0%) สปป. ลาว (16.6%) สิงคโปร (6.8%) 

ฟลิปปนส จีน (19.4%) ฮองกง (14.3%) สิงคโปร (13.0%) มาเลเซีย (10.2%) 

เวียดนาม จีน (24.8%) กัมพูชา (13.0%) ไทย (11.7%) สปป. ลาว (11.6%) 

บรูไน มาเลเซีย (88.8%) สิงคโปร (4.7%) อินโดนีเซีย (2.7%) 

สปป. ลาว ไทย (79.1%) กัมพูชา (11.0%) เวียดนาม (4.2%) 

กัมพูชา เวียดนาม (48.6%) ไทย (32.0%) มาเลเซีย (8.6%) 
สหภาพเมียนมาร จีน (51.8%) ไทย (11.3%) สิงคโปร (9.7%) 

ที่มา: Pacific Asia Travel Association (PATA) (2014) 

 สิงคโปร เปนประเทศที่มีการใชจายสูงสุดเม่ือออกมาทองเที่ยวตางประเทศ โดยใชจายสูงถึงเกือบ 
8 หม่ืนบาทตอคนตอทริป รองลงมาไดแก ประเทศบรูไน และฟลิปปนสที่ใชจายเฉลี่ยประมาณ 51,000 
และ 48,000 บาทตอคนตอทริป สําหรับคนไทยใชจายเฉลี่ยประมาณ 32,000 บาทตอคนตอทริป  
เม่ือออกไปทองเท่ียวตางประเทศ สวนกัมพูชาและ สปป. ลาว ใชจายนอยสุดประมาณ 18,000 และ 
22,000 บาทตอคนตอทริป อยางไรก็ตาม ในการทองเที่ยวตางประเทศของคนอาเชียนจะมีสัดสวนของ 
การใชจายที่มีลักษณะเหมือนกันตรงที่จะใชจายชอปปงมากที่สุด รองลงมา คือ ใชจายในเรื่องของสถานที่
พักแรม (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.5) 

ตารางที่ 4.5 โครงสรางการใชจายในการทองเที่ยวตางประเทศของคนอาเซียน 
หนวย: รอยละ 

ประเทศตนทาง บาท/คน/ทริป ท่ีพัก 
อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

ชอปปง 
บันเทิง  
และอื่นๆ 

สิงคโปร 79,346 26.70 21.96 33.35 17.98 
บรูไน 59,501 30.32 19.89 32.17 17.61 
ฟลิปปนส 47,668 26.26 19.34 37.26 17.15 
อินโดนีเซีย 40,501 30.13 17.35 35.25 17.26 
สหภาพเมียนมาร 37,895 20.88 22.31 36.91 19.90 
มาเลเซีย 33,569 31.02 18.55 31.57 17.97 
ไทย 32,293 35.60 20.69 27.43 16.29 
เวียดนาม 28,356 23.41 18.09 39.45 18.97 
สปป. ลาว 21,756 21.67 22.41 38.01 17.90 
กัมพูชา 18,321 19.38 23.23 38.45 18.94 

ที่มา: Pacific Asia Travel Association (PATA) (2014) และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 
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ทั้งนี้หากพิจารณาในการกลับกันวา ตลาดใดเปนตลาดนักทองเที่ยวตางประเทศที่สําคัญของอาเซียน 
ซ่ึงจากรูปที่ 4.1 พบวา ตลาดนักทองเที่ยวตางประเทศของอาเซียนประมาณรอยละ 45 ของจํานวน
นักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมด เปนนักทองเที่ยวจากประเทศอาเซียนดวยกัน และเม่ือพิจารณาถึงอัตราการ
เติบโตของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติในชวงป พ.ศ. 2545-2555 พบวา กลุมประเทศอาเซียนมีนักทองเที่ยว
ตางชาติมาเยือนเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.5 ตอป โดยเพิ่มขึ้นจาก 43 ลานคน ในป พ.ศ. 2545 เปน 88 ลานคน
ในป พ.ศ. 2555 ทั้งนี้สัดสวนการขยายตัวของนักทองเที่ยวจากอาเซียนดวยกันเพ่ิมสูงถึงรอยละ 8.2 ตอป 
ขณะที่นักทองเที่ยวจากชาติอ่ืนๆ ขยายตัวเพียงรอยละ 0.7 ตอป เทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: Pacific Asia Travel Association (PATA) (2014)  
รูปที่ 4.1 โครงสรางตลาดนักทองเที่ยวตางชาติของอาเซียนระหวางป พ.ศ. 2545-2555 

 หากพิจารณาขอมูลในตารางที่ 4.6 จะเห็นไดวา ในป พ.ศ. 2555 อาเซียนมีการทองเที่ยวกันเอง 
39.45 ลานคน เติบโตจากป พ.ศ. 2551 ที่มีการทองเที่ยวกันเอง 29.81 ลานคน โดยในอัตราเฉลี่ย 
รอยละ 7.25 ตอป กวารอยละ 79 ของการทองเที่ยวกันเองภายในอาเซียนเปนการออกมาทองเที่ยวของคน
จากประเทศสิงคโปร อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย หรือกลาวไดวา ประเทศทั้ง 4 เปนประเทศ ที่ออกมา
ทองเที่ยวกันเองภายในอาเซียนมากที่สุด ขณะท่ีคนของประเทศกัมพูชาและเวียดนามมีอัตราการขยายตัว
ของการออกมาทองเที่ยวในอาเซียนสูงสุดถึงรอยละ 33.91 และ 20.94 ตอป (ดูรายละเอียดในตารางที่ 4.6) 
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ตารางที่ 4.6 จํานวนคนอาเซียนที่ออกมาทองเที่ยวในอาเซียนใน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 

ประเทศตนทาง 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 อัตราการเติบโตสะสม

เฉลี่ยตอป (รอยละ) จํานวน (ลานคน) สัดสวน (รอยละ) จํานวน (ลานคน) สัดสวน (รอยละ) 
สิงคโปร 13.30 44.62 15.37 38.96 3.69 
อินโดนีเซีย 4.50 15.09 5.76 14.59 6.36 
มาเลเซีย 3.97 13.31 5.56 14.09 8.80 
ไทย 3.15 10.57 4.44 11.24 8.92 
เวียดนาม 1.29 4.33 2.76 7.00 20.94 
ฟลิปปนส 1.26 4.24 1.72 4.37 8.05 
บรูไน 1.16 3.91 1.43 3.63 5.27 
สปป. ลาว 0.71 2.38 1.27 3.22 15.65 
กัมพูชา 0.26 0.87 0.83 2.11 33.91 
สหภาพเมียนมาร 0.20 0.68 0.32 0.80 11.74 

รวม 29.81 100.00 39.46 100.00 7.26 
ที่มา: Pacific Asia Travel Association (PATA) (2014)  

 สวนขอมูลในตารางที่ 4.7 แสดงใหเห็นถึงประเทศอาเซียนที่เปนจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว
กันเองภายในอาเซียน จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา มาเลเซีย ไทย และสิงคโปร เปนจุดหมายปลายทางของ
การทองเที่ยวกันเองภายในภูมิภาคอาเซียน โดยทั้ง 3 ประเทศ มีคนอาเซียนเดินทางไปเที่ยวในสัดสวนรวมกัน
สูงถึงรอยละ 78 ของจํานวนคนอาเซียนที่ออกมาทองเท่ียวในอาเซียน ทั้งน้ี สปป. ลาว กัมพูชา และสหภาพ
เมียนมาร เปนจุดหมายปลายที่มีแนวโนมของคนอาเซียนมาเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกวาประเทศอ่ืนๆ  

ตารางที่ 4.7 ประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางของการทองเท่ียวกันเองของคนอาเซียนใน  
พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 

ประเทศตนทาง 
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2555 อัตราการเติบโตสะสม

เฉลี่ยตอป (รอยละ) จํานวน (ลานคน) สัดสวน (รอยละ) จํานวน (ลานคน) สัดสวน (รอยละ) 
มาเลเซีย 16.64 55.82 18.81 47.67 3.12 
ไทย 3.97 13.32 6.28 15.92 12.14 
สิงคโปร 3.54 11.87 5.73 14.53 12.83 
อินโดนีเซีย 2.77 9.31 2.93 7.42 1.35 
สปป. ลาว 1.29 4.31 2.71 6.87 20.52 
กัมพูชา 0.55 1.85 1.51 3.84 28.67 
เวียดนาม 0.65 2.16 0.81 2.06 5.88 
ฟลิปปนส 0.25 0.85 0.38 0.95 10.24 
สหภาพเมียนมาร 0.05 0.17 0.18 0.45 37.27 
บรูไน 0.10 0.33 0.12 0.29 4.27 

รวม 29.81 100.00 39.46 100.00 7.26 
ที่มา: Pacific Asia Travel Association (PATA) (2014)  
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 สําหรับตารางที่ 4.8 แสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของการทองเที่ยวกันเองภายในภูมิภาคอาเซียน 
หรือเปนขอมูลที่สะทอนใหเห็นถึงโครงสรางการกระจายตัวของการทองเที่ยวกันเองภายในภูมิภาคอาเซียน  
ซ่ึงจากตารางที่ 4.8 จะเห็นไดอยางชัดเจนวา ประเทศไทย และมาเลเซีย เปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของ
นักทองเที่ยวจากอาเซียนดวยกันเอง สวนสิงคโปรเปนหนึ่งในจุดหมายปลายท่ีสําคัญของคนอินโดนีเซีย 
นอกจากน้ีขอมูลในตารางที่ 4.8 ยังสะทอนใหเห็นวา คนอาเซียนจะทองเที่ยวในประเทศอาเซียนที่มีลักษณะ
ทางวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน เชน คนบรูไน อินโดนีเซียจะนิยมทองเที่ยวประเทศมาเลเซียที่มีวัฒนธรรม
ทางศาสนาที่คลายคลึงกัน เปนตน 

ตารางที่ 4.8 การทองเที่ยวกันเองภายในประเทศอาเซียน (Intra ASEAN Tourism) พ.ศ. 2555 
หนวย: ลานคน 

 BN ID LA MY MM PH TH KH SG VN AEC 
BN - 0.083 0.001 1.258 0.000 0.006 0.010 0.001 0.072 - 1.43 
ID 0.018 - 0.004 2.383 0.006 0.037 0.448 0.023 2.837 - 5.76 
LA 0.000 - - 0.038 0.001 0.001 0.976 0.254 - - 1.27 
MY 0.056 1.133 0.023 - 0.030 0.115 2.554 0.117 1.231 0.299 5.56 
MM 0.001 - 0.002 0.083 - 0.004 0.129 0.005 0.093 - 0.32 
PH 0.019 0.134 0.014 0.509 0.005 - 0.290 0.097 0.656 - 1.72 
TH 0.004 - 1.938 1.263 0.094 0.041 - 0.201 0.478 0.173 4.19 
KH 0.000 - 0.015 0.050 0.002 0.003 0.424 - - 0.339 0.83 
SG 0.016 1.271 0.011 13.014 0.026 0.148 0.831 0.053 - - 15.37 
VN 0.001 0.063 0.706 0.211 0.011 0.021 0.619 0.763 0.366 - 2.76 
AEC 0.12 2.68 2.71 18.81 0.18 0.38 6.28 1.51 5.73 0.81 39.21 

หมายเหตุ: BN=บรูไน, ID=อินโดนีเซีย, LA=สปป. ลาว, MY=มาเลเซีย, MM=สหภาพเมียนมาร, PH=ฟลิปปนส, TH=ไทย, KH=กัมพูชา,  
SG=สิงคโปร, VN=เวียดนาม และ AEC=อาเซียน 

ที่มา: Pacific Asia Travel Association (PATA) (2014)  
 ทั้งนี้เพ่ือเตรียมรับมือกับการขยายตัวของตลาดอาเซียนในอนาคตอันใกลน้ี การศึกษานี้จึงได
พยากรณขนาดของการทองเที่ยวกันเองภายในภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจนถึงป พ.ศ. 2560 โดยประยุกตใช
แบบจําลอง Gray ทั้งที่เปน single-variable first-order grey model และ Gray-alpha เน่ืองดวยขอจํากัด
ของขอมูลที่มีจํานวนนอย และเนื่องจากแนวโนมของการทองเท่ียวที่มีลักษณะผันผวนมากขึ้นทําให 
การประยุกตใชวิธีการพยากรณดวยการวิเคราะหอนุกรมเวลา (time series analysis) โดยทั่วไป เชน  
วิธีบ็อกซและเจนกินส (Box and Jenkins) เปนตน และวิธี artificial neural network (ANN) มีความ 
คลาดเคลื่อนสูง (อัครพงศ อ้ันทอง, 2557)  
 ผลการพยากรณที่แสดงในตารางที่ 4.9 พบวา ในอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2556-2560)  
การทองเท่ียวกันเองของภูมิภาคอาเซียน (intra ASEAN tourism) จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8.17 ตอป  
ทําใหในป พ.ศ. 2560 คนอาเซียนจะออกมาเที่ยวกันเองประมาณ 56-61 ลานคน (ป พ.ศ. 2555 อาเซียน
ทองเที่ยวกันเองประมาณ 40 ลานคน) โดยคนสิงคโปรและมาเลเซียยังคงเดินทางออกมาทองเที่ยวใน
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อาเซียนมากที่สุด ขณะที่คนกัมพูชาจะออกมาทองเที่ยวในอาเซียนเพ่ิมขึ้นในอัตราการขยายตัวสูงกวา
ประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนดวยกัน เน่ืองจากเปนการขยายตัวมาจากฐานจํานวนนักทองเที่ยวที่ต่ํา  

ตารางที่ 4.9 ผลการพยากรณคนอาเซียนที่ออกมาทองเที่ยวในอาเซียน ป พ.ศ. 2560 
หนวย: ลานคน 

ประเทศตนทาง พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2560 (Interval forecasting) อัตราการเติบโตสะสม 

เฉลี่ยตอป (รอยละ) Lower bound Upper bound 
สิงคโปร 15.36 18.84 19.12 4.33 
มาเลเซีย 5.50 8.39 8.91 9.46 
อินโดนีเซีย 5.74 7.48 7.75 5.82 
เวียดนาม 2.76 5.70 6.95 17.96 
ไทย 4.43 6.23 6.55 7.59 
กัมพูชา 0.83 2.49 3.76 29.87 
ฟลิปปนส 1.71 2.42 2.54 7.80 
สปป. ลาว 1.27 2.24 2.54 13.47 
บรูไน 1.43 1.84 1.90 5.47 
สหภาพเมียนมาร 0.32 0.52 0.56 11.21 

รวม 39.52 56.15 60.59 8.17 
ที่มา: จากการคํานวณ  

4.3 สถานการณทองเที่ยวไทย 

หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ภาคการทองเที่ยวกลายมาเปนหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่
สําคัญของระบบเศรษฐกิจไทย และดวยความไดเปรียบเทียบในเรื่องทําเลที่ตั้ง ความหลากหลายของ
ทรัพยากรการทองเที่ยว ความพรอมของสิ่งสนับสนุนดานการทองเท่ียว และการบริการที่เปนมิตรของคนไทย 
ทําใหการทองเที่ยวของไทยเติบโตอยางตอเน่ืองมากวา 3 ทศวรรษ โดยในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมี
นักทองเท่ียวตางชาติมาเยือนมากเปนลําดับที่ 10 ของโลก หรือเปนลําดับ 2 ในเอเชีย (รองจากจีน) และ
มีรายรับจากการทองเท่ียวมากเปนลําดับที่ 7 ของโลก หรือลําดับ 2 ในเอเชีย (รองจากจีน) โดยมีจํานวน
และรายรับจากนักทองเที ่ยวตางชาติประมาณ 26.55 ลานคน และ 1.29 ลานลานบาท ตามลําดับ 
(UNWTO, 2014)  

นอกจากน้ีจากการประมาณการของ World Travel & Tourism Council (WTTC) พบวา ในป 
พ.ศ. 2556 ประเทศไทยจะมีมูลคาเพ่ิมจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวประมาณรอยละ 9.0 ของผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติ และเม่ือรวมผลกระทบตออุตสาหกรรมอ่ืนๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เก่ียวเนื่องกับการ
ทองเท่ียวจะมีสัดสวนตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติสูงถึงรอยละ 20.2 และจะกอใหเกิดการจางงาน
ประมาณ 6.01 ลานคน หรือรอยละ 15.4 ของการจางงานทั้งหมดของประเทศไทย (WTTC, 2014) 
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รูปที่ 4.2 เปนจํานวนและรายรับจากนักทองเที่ยวตางชาติในชวงกวาก่ึงศตวรรษที่ผานมา  
(ป พ.ศ. 2503-2556) ซ่ึง Untong (2012) ไดแบงวิวัฒนาการของการพัฒนาการทองเท่ียวไทยออกเปน  
4 ระยะ คือ  

ระยะที่ 1: ยุคการพัฒนาผลิตภัณฑ (product development) ระหวางป พ.ศ. 2503-2522  
การพัฒนาการทองเท่ียวในระยะนี้มุงเนนการกระตุนการทองเท่ียวภายในประเทศ (domestic tourism) 

ระยะที่ 2: ยุคการสงเสริมการขาย (promotion effect) ระหวางป พ.ศ. 2523-2533 เปนยุคที่ 
การทองเที่ยวไทยเติบโตแบบกาวกระโดด ซ่ึงเปนผลมาจากความสําเร็จของนโยบายดานการตลาดและ
การสงเสริมการขาย โดยเฉพาะโครงการ “ปทองเที่ยวไทย (Visit Thailand Year)” ในป พ.ศ. 2523 และ 
พ.ศ. 2530 ซ่ึงตอมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดนําแนวทางดังกลาวไปใชรณรงคและสงเสริม
การทองเท่ียวของประเทศตน 

ระยะที่ 3: ยุคการปรับฐาน (consolidation) ครอบคลุมระหวางป พ.ศ. 2534-2545 ในยุคน้ีจํานวน
และรายรับจากนักทองเที ่ยวตางชาติเติบโตในอัตราที ่ลดลงประมาณรอยละ 6 ตอป จากชวงป  
พ.ศ. 2523-2533 (ระยะที่ 2) ที่มีการเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 12 ตอป (สําหรับจํานวน) และรอยละ  
22 ตอป (สําหรับรายรับ) 

ระยะที่ 4: ยุคความไมมีเสถียรภาพ (instability) ระหวางป พ.ศ. 2546-ปจจุบัน (พ.ศ. 2556) เปน
ยุคที่การทองเที่ยวไทยเผชิญกับเหตุการณวิกฤตหลายเหตุการณ เชน การแพรระบาดของโรคซารส 
(SARS) ในป พ.ศ. 2546 การเกิดสึนามิ (tsunami) ในชวงปลายป พ.ศ. 2547 และเหตุการณความวุนวาย
ภายในประเทศ เปนตน นอกจากนี้กระแสการทองเท่ียวตามวัฒนธรรมไทยของคนจีน และภาพยนตร Lost 
in Thailand ไดกระตุนใหนักทองเท่ียวจีนเดินทางมาทองเท่ียวประเทศไทยเพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดดในชวง
ป พ.ศ. 2553-2556  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Untong (2012) 

รูปที่ 4.2 จํานวนและรายรับจากนักทองเที่ยวตางชาติ พ.ศ. 2503-2556 
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หากพิจารณาแนวโนมการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติของไทยในรูปที่  4.1 
พบวา กวาทศวรรษที่ผานมาจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยมีความผันผวน
คอนขางสูงตามสถานการณความไมแนนอนและวิกฤตตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
เชน การกอการราย (9-11) ในป พ.ศ. 2544 การแพรระบาดของโรคซารส (SARS) ในป พ.ศ. 2546 การ
ระบาดของไขหวัดนก (H5N1) และสึนามิ ในป พ.ศ. 2547 ความวุนวายและวิกฤตการเมืองภายในประเทศ
ตั้งแตป พ.ศ. 2551 จนถึงปจจุบัน เปนตน (Untong, 2012) นอกจากน้ีกระแสการทองเที่ยวไทยของคนจีน
ยังสงผลใหมีการเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวแบบกาวกระโดดในชวงป พ.ศ. 2553-2556 สถานการณ
ตางๆ เหลาน้ันทําใหเทคนิคการพยากรณ โดยอาศัยขอมูลแนวโนมขาดความแมนยํา แมวาจะมีเทคนิค
การพยากรณที่สามารถรวมตัวแปรวิกฤตการณตางๆ เขาไปในแบบจําลองแตก็ซับซอนและไมสะดวก 
ในการนํามาใช ทําใหการคาดคะเนอุปสงคโดยใชวิธีทางเศรษฐมิติไมใชวิธีการที่เหมาะสมในการทํานาย
อนาคตแนวโนมการทองเที่ยว ซ่ึงในการศึกษาของ อัครพงศ อ้ันทอง (2556) ไดพิสูจนใหเห็นในเชิง
ประจักษวา แบบจําลอง Gray model-alpha ที่ใชขอมูลจํานวนนอยในระยะสั้นจะใหผลการพยากรณที่
แมนยํากวาเทคนิคการพยากรณอนุกรมเวลา เชน exponential smoothing, ARIMA เปนตน 

ทั้งน้ีขอมูลในสองแถวแรกของตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวา อัตราการเติบโตของจํานวนและรายรับ
จากนักทองเที่ยวตางชาติขยายตัวในอัตราที่สูงถึงรอยละ 16.94 และ 23.37 ในชวงป พ.ศ. 2503-2522 
(ระยะที่ 1) เพราะเปนการขยายตัวมาจากฐานท่ีเล็กมาก ในชวงป พ.ศ. 2546 เปนตนมา จะเห็นการ
ขยายตัวจากฐานที่ใหญ หมายถึง การเหิน (take off) ของการทองเที่ยวอยางแทจริง ซ่ึงมีขยายตัวเพ่ิมขึ้น
เปนรอยละ 10.33 และ 15.00 ในระยะที่ 4 ดวยกระแสการทองเที่ยวไทยของจีน อยางไรก็ตาม สัดสวน
เฉลี่ยของรายรับจากการทองเที่ยวตอ GDP ที่แสดงในแถวที่ 3 สะทอนใหเห็นวา ภาคเศรษฐกิจ 
การทองเที่ยวมีความสําคัญตอเศรษฐกิจไทยมากขึ้น แมวาจะสัดสวนเฉลี่ยตอการสงออกทั้งหมดลดลง
ในชวงป พ.ศ. 2546-2552 แตกลับมาขยายตัวเพ่ิมขึ้นในชวงป พ.ศ. 2553-2556 เน่ืองมาจากการหดตัว
ของการสงออกสินคาของไทย และอานิสงสจากการขยายตัวแบบกาวกระโดดของตลาดนักทองเที่ยวจีน  
อันเนื่องมาจากการทองเท่ียวตามกระแสละครไทย    

ตารางที่ 4.10 การเติบโตและขนาดของภาคเศรษฐกิจทองเที่ยวในประเทศไทย 
หนวย: รอยละ 

รายการ พ.ศ. 2503-2522 พ.ศ. 2523-2533 พ.ศ. 2534-2545 พ.ศ. 2546-2552 พ.ศ. 2553-2556
1. อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปของ

จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติ1/ 16.94 11.04 6.69 5.95 18.82 

2. อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปของ
รายรับจากนักทองเที่ยวตางชาติ1/ 

23.37 20.06 10.25 10.49 25.50 

3. สัดสวนเฉลี่ยของรายรับจากการ
ทองเที่ยวตอ GDP2/ 

1.11 3.57 4.88 5.82 7.91 

4. สัดสวนเฉลี่ยของรายรับจากการ
ทองเที่ยวตอการสงออกท้ังหมด2/ 

7.76 16.45 12.53 9.60 13.00 

ที่มา: 1/ คํานวณจากขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกรมการทองเที่ยว, 2/ คํานวณจากขอมูลของ International Monetary Fund (IMF) 
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จากขอมูลดังกลาว อัครพงศ อ้ันทอง (2556) ไดพิสูจนใหเห็นวา ยุคของการพัฒนาผลิตภัณฑที่
ครอบคลุมระยะเวลาประมาณ 20 ป  (พ.ศ. 2503-2522) เปนยุคที่มีการลงทุนพัฒนาสาธารณูปโภคและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก เชน สนามบิน โรงแรม เปนตน เพ่ือรองรับการขยายตัวของการทองเที่ยว 
ในอนาคต เปนชวงที่การเติบโตทางเศรษฐกิจชักจูงใหเกิดการขยายตัวของการทองเท่ียว (growth-led 
tourism) แตหลังจากชวงเวลาดังกลาว การทองเที่ยวไทยมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง และเปนหนึ่งใน
ภาคเศรษฐกิจสําคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ทําใหหลังป พ.ศ. 2522 จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2556) เปนชวง
ที่การขยายตัวของการทองเท่ียวมีสวนชวยกระตุนใหเศรษฐกิจไทยเติบโต 

จากรูปที่ 4.2 และตารางที่ 4.10 แสดงใหเห็นวา การวิเคราะหสถานการณ รวมทั้งการพยากรณโดย
ใชแนวโนมระยะยาวอาจกอใหเกิดความคลาดเคลื่อนสูงในการวิเคราะห ดังน้ันในการวิเคราะหสถานการณ
อาเซียนเท่ียวไทยในลําดับตอไปจะวิเคราะหในชวงระยะสั้นระหวางป พ.ศ. 2552-2555 เพ่ือใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการตลาดของการทองเที่ยวไทยดังที่ไดอธิบายไวแลวในสวนแรก 

ตารางที่ 4.11 เปนโครงสรางตลาดนักทองเที่ยวตางชาติของประเทศไทยในป พ.ศ. 2552 
และพ.ศ. 2555 ขอมูลในแถวที่หน่ึงของตาราง แสดงใหเห็นวา ในป พ.ศ. 2555 อาเซียนมีสวนแบงตลาด
สูงสุดถึงรอยละ 28.91 เติบโตจากป พ.ศ. 2552 ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 16.62 ตอป แมวาในป พ.ศ. 2555 
ตลาดเอเชียตะวันออกจะมีสัดสวนของตลาดใกลเคียงกับตลาดอาเซียน แตตลาดจีนซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
ตลาดเอเชียตะวันออกมีสัดสวนตลาดสูงถึงรอยละ 12.5 ของจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมดของ
ประเทศไทย นอกจากน้ีหากพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (coefficient of variation: CV)  
ที่แสดงในคอลัมนสุดทาย พบวา ตลาดอาเซียนมีเสถียรภาพสูงกวาตลาดเอเชียตะวันออก แตยังคง 
นอยกวาตลาดนักทองเที่ยวตางชาติอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

ตารางที่ 4.11 โครงสรางตลาดนักทองเที่ยวตางชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555 

ภูมิภาคตนทาง 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 CAGR 

(รอยละตอป) 
CV จํานวน

(ลานคน)
สัดสวน  
(รอยละ) 

จํานวน
(ลานคน)

สัดสวน 
(รอยละ)

อาเซียน 4.07 28.80 6.46 28.91 16.62 0.21 
เอเซียตะวันออก 3.16 22.37 6.31 28.24 25.88 0.31 
เอเซียใต 0.81 5.72 1.26 5.64 15.91 0.19 
ยุโรป 3.92 27.70 5.45 24.40 11.64 0.14 
อเมริกา 0.80 5.62 1.01 4.50 8.19 0.12 
โอซีเนีย 0.73 5.15 1.04 4.63 12.46 0.16 
แอฟริกา 
&ตะวันออกกลาง 

0.63 4.46 0.82 3.67 9.17 0.11 

รวม 14.15 100.00 22.35 100.00 16.47 0.20 
หมายเหตุ: CAGR=อัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยตอป, CV=คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
ที่มา: กรมการทองเที่ยว (2556) 
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อยางไรก็ตาม หากพิจารณารายรับจากนักทองเที่ยวตางชาติของไทยท่ีแสดงในตารางที่ 4.12 
พบวา ในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีรายรับจากตลาดอาเซียนเพียง 163.47 พันลานบาท หรือมีสัดสวน
รอยละ 16.61 ของรายรับจากนักทองเท่ียวตางชาติทั้งหมดของไทย ซ่ึงต่ํากวาตลาดยุโรปประมาณ  
2.2 เทา และต่ํากวาตลาดเอเชียตะวันออกประมาณ 1.4 เทา แมวารายรับจากนักทองเท่ียวอาเซียนจะ 
ต่ํากวาตลาดทั้งสอง แตขอมูลในสองคอลัมนสุดทายของตารางที่ 4.12 แสดงใหเห็นวา ตลาดอาเซียนมี
อัตราการเติบโตสูงกวาตลาดยุโรป และมีเสถียรภาพมากกวาตลาดเอเชียตะวันออก  

ตารางที่ 4.12 โครงสรางรายรับจากนักทองเที่ยวตางชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555 

ภูมิภาคตนทาง 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 CAGR 

(รอยละตอป) 
CV มูลคา 

(พันลานบาท) 
สัดสวน 
(รอยละ)

มูลคา
(พันลานบาท)

สัดสวน 
(รอยละ)

อาเซียน 82.62 16.19 163.47 16.61 25.54 0.30
เอเชียตะวันออก 89.08 17.46 231.98 23.58 37.58 0.43
เอเชียใต 21.88 4.29 46.49 4.73 28.57 0.32
ยุโรป 206.63 40.48 357.19 36.30 20.03 0.24
อเมริกา 46.70 9.15 68.28 6.94 13.50 0.19
โอซีเนีย 36.40 7.13 69.38 7.05 23.99 0.29
แอฟริกา 
&ตะวันออกกลาง 

27.03 5.30 47.13 4.79 20.35 0.24 

รวม 510.26 100.00 983.93 100.00 24.47 0.29
หมายเหตุ: CAGR=อัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยตอป, CV=คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
ที่มา: กรมการทองเที่ยว (2556)   

จากขอมูลขางตนถือไดวาเปนความทาทายเชิงนโยบายของประเทศไทยในการทําการตลาด
อาเซียน เพ่ือกระตุนการใชจายของนักทองเที่ยวอาเซียน ซ่ึงรวมถึงการวางนโยบายในการทําการตลาด
นักทองเที่ยวกลุม high end หรือกลุมที่มีกําลังซ้ือสูงใหเดินทางมาทองเที่ยวและพักผอนในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

4.4 สถานการณอาเซียนเที่ยวไทย 

จากขอมูลในสวนที่ผานมาจะเห็นไดวา อาเซียนเปนหนึ่งในตลาดนักทองเที่ยวตางชาติที่สําคัญ
ของประเทศไทย แมวาประเทศไทยจะไดรับรายรับจากตลาดอาเซียนต่ํากวาตลาดยุโรปและเอเชีย
ตะวันออก แตภายใตสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันและการเพ่ิมขึ้นของตนทุนคาเดินทางตามการขยับขึ้นของ
ราคาเช้ือเพลิง รวมทั้งโอกาสจากการเปดเสรีอาเซียนในป พ.ศ. 2558 อาเซียนจึงเปนหนึ่งในตลาด
ทองเท่ียวที่ประเทศไทยไมควรมองขาม ดังน้ันในสวนนี้จึงขอนําเสนอถึงสถานการณอาเซียนเท่ียวไทย
ในชวงที่ผานมา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานกอนการวิเคราะหถึงความสามารถของไทยในการตลาดอาเซียน 

รูปที่ 4.3 แสดงจํานวนและรายรับจากนักทองเที่ยวอาเซียนในชวงระหวางป พ.ศ. 2546-2555 
ซ่ึงเปนยุคของความไมมีเสถียรภาพของการพัฒนาการทองเท่ียวไทย (ตามวิวัฒนาการการพัฒนาการ
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ทองเท่ียวไทยที่เสนอในรูปที่ 4.2) ในชวงนี้ตลาดนักทองเท่ียวอาเซียนเติบโตในอัตราเฉลี่ยรอยละ 9.5 ตอป 
โดยมีรายรับเติบโตในอัตราเฉลี่ยรอยละ 40.2 ตอป ซ่ึงจะเห็นไดวารายรับจากตลาดอาเซียนเติบโตเร็วกวา
จํานวนนักทองเที่ยว 4.2 เทา ทั้งน้ีเพ่ือใหเห็นภาพของการขยายตัวในระยะสั้นและสถานการณตลาดอาเซียน
ที่ชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดนักทองเที่ยวของประเทศไทย
อันเปนผลของการขยายตัวของตลาดจีนที่เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน (พิจารณารูปที่ 4.2) 
ในการศึกษาจึงแบงยุคของความไมมีเสถียรภาพออกเปน 2 ชวงเวลา ดังนี้ 

ชวงแรก: เปนชวงระหวางป พ.ศ. 2546 ถึง ป พ.ศ. 2552 ซึ่งเปนชวงที่มีเหตุการณวิกฤต
เกิดขึ้นหลายเหตุการณ เชน วิกฤตการณโรคซารสในป พ.ศ. 2546 สึนามิในป พ.ศ. 2547 ความ
วุนวายภายในประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2549-2552 ไขหวัด 2009 ในป พ.ศ. 2552 เปนตน แมวาในชวงนี้
จะมีเหตุการณวิกฤตหลายเหตุการณ แตจํานวนนักทองเที่ยวจากตลาดอาเซียนยังคงเติบโตในอัตรา
รอยละ 9.2 ตอป และมีรายรับขยายตัวในอัตราเฉลี่ยรอยละ 29.5 ตอป 

ชวงที่สอง: เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2552 ถึง ป พ.ศ. 2555 ชวงนี้เปนชวงที่มีเฉพาะเหตุการณความ
วุนวายทางการเมืองภายในประเทศ ซ่ึงหากพิจารณาจากรูปที่ 4.3 จะเห็นไดวา เหตุการณดังกลาวไมได
สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวจากอาเซียนลดลง ในชวงนี้ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวจากอาเซียนขยายตัว
เพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 16.6 ตอป ซ่ึงสูงกวาชวงแรกประมาณ 1.8 เทา และไดรับรายรับจากนักทองเท่ียว
อาเซียนเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 33.1 ตอป ซ่ึงสูงกวาชวงแรกประมาณ 1.1 เทา จากขอมูลดังกลาวแสดงให
เห็นวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 จํานวนนักทองเที่ยวของอาเซียนขยายตัวในอัตราที่สูงกวารายรับจาก
นักทองเท่ียวอาเซียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกรมการทองเที่ยว 

รูปที่ 4.3 จํานวนและรายไดจากนักทองเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2546-2555 
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จากรูปที่ 4.3 ในสวนตอไปจะนําเสนอสถานการณและการวิเคราะหอาเซียนเที่ยวไทยในชวง
ที่สองเทานั้น โดยจะเปนการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2552 และป พ.ศ. 2555 ซึ่งจาก
ตารางที่ 4.13 พบวา ในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวจากอาเซียน 6.46 ลานคน เพิ่มขึ้น
จาก 4.08 ลานคน ในป พ.ศ. 2552 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 16.62 ตอป โดยนักทองเท่ียว
จากมาเลเซีย สิงคโปร และ สปป. ลาว เปนตลาดที่มีสวนแบงตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก โดยมีสวนแบง
ตลาดรวมกันรอยละ 70 ของจํานวนนักทองเที่ยวจากอาเซียนทั้งหมด 

ตารางที่ 4.13 โครงสรางตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555 

ประเทศตนทาง 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 

CAGR 
(รอยละตอป) CV จํานวน 

(ลานคน) 
สัดสวน  
(รอยละ) 

จํานวน 
(ลานคน) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

มาเลเซีย 1.748 42.91 2.546 39.40 13.35 0.17
สิงคโปร 0.651 15.99 0.995 15.39 15.15 0.21
สปป.ลาว 0.658 16.14 0.981 15.18 14.26 0.19
เวียดนาม 0.382 9.37 0.637 9.86 18.63 0.25
อินโดนีเซีย 0.227 5.56 0.449 6.95 25.65 0.29
กัมพูชา 0.103 2.53 0.431 6.66 61.00 0.61
ฟลิปปนส 0.215 5.28 0.281 4.34 9.25 0.11
สหภาพเมียนมาร 0.080 1.97 0.130 2.01 17.45 0.21
บรูไน 0.011 0.26 0.013 0.21 8.19 0.17

รวม 4.075 100.00 6.463 100.00 16.62 0.21 
หมายเหตุ: CAGR=อัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยตอป, CV=คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
ที่มา: กรมการทองเที่ยว (2556) 

ขณะที่ขอมูลในตารางที่ 4.14 แสดงรายรับจากนักทองเที่ยวอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งในป 
พ.ศ. 2555 ประเทศไทยไดรับรายรับจากนักทองเที่ยวอาเซียนประมาณ 163 พันลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก  
83 พันลานบาท ในป พ.ศ. 2552 หรือเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 26 ตอป โดยรายรับกวารอยละ  
74 ของรายรับจากนักทองเที ่ยวอาเซียนทั ้งหมด ไดจากนักทองเที ่ยวที ่เดินทางมาจากประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร สปป. ลาว และเวียดนาม  

ทั ้ง นี ้ข อมูลในตารางที ่ 4.15 แสดงใหเห็นว า  นักทองเที ่ยวจากอาเซียนมีว ันพักเฉลี ่ย 
ในประเทศไทยประมาณ 5-6 วันตอคน โดยฟลิปปนส สหภาพเมียนมาร และกัมพูชามีวันพักเฉลี่ย
สูงสุด โดยมีวันพักเฉลี่ยประมาณ 8 วันตอคน สวนนักทองเที่ยวจากสิงคโปรและมาเลเซียมีวันพัก
เฉลี่ยต่ําสุดประมาณ 4-5 วันตอคน ขณะที่นักทองเที่ยวจากสิงคโปรและบรูไนเปนกลุมที่มีคาใชจาย
เฉลี่ยตอวันสูงสุดประมาณ 5 พันบาทตอคนตอวัน  
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ตารางที่ 4.14 โครงสรางรายรับจากนักทองเที่ยวอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555 

ประเทศตนทาง 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 CAGR 

(รอยละตอป) CV รายรับ 
(พันลานบาท) 

สัดสวน  
(รอยละ) 

รายรับ 
(พันลานบาท)

สัดสวน  
(รอยละ)

มาเลเซีย 31.37 37.96 55.36 33.87 20.85 0.25 
สิงคโปร 15.57 18.84 27.86 17.05 21.42 0.27 
สปป.ลาว 10.68 12.93 20.29 12.41 23.85 0.29 
เวียดนาม 7.97 9.64 17.77 10.87 30.67 0.38 
กัมพูชา 3.08 3.73 14.00 8.56 65.52 0.68 
อินโดนีเซีย 5.01 6.06 13.18 8.06 38.04 0.40 
ฟลิปปนส 6.66 8.06 10.02 6.13 14.57 0.18 
สหภาพเมียนมาร 2.05 2.48 4.59 2.81 30.90 0.35 
บรูไน 0.24 0.29 0.40 0.24 17.91   

รวม 82.62 100.00 163.47 100.00 25.54 0.30 
หมายเหตุ: CAGR=อัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยตอป, CV=คาสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน 
ที่มา: กรมการทองเที่ยว (2556) 

ตารางที่ 4.15 วันพักเฉลี่ยและคาใชจายเฉลี่ยตอวันของนักทองเที่ยวอาเซียน  
ประเทศ 
ตนทาง 

วันพักเฉลี่ย (คน/วัน) CAGR 
(รอยละตอป) 

คาใชจายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) CAGR 
(รอยละตอป) พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 

สิงคโปร 5.12 5.49 2.35 4,667.34 5,102.86 3.02 
บรูไน 4.97 6.05 6.77 4,628.33 4,921.82 2.07 
อินโดนีเซีย 5.03 6.20 7.22 4,398.01 4,731.24 2.46 
ฟลิปปนส 7.63 8.03 1.72 4,058.28 4,446.96 3.10 
มาเลเซีย 4.49 4.90 2.96 3,995.67 4,437.38 3.56 
เวียดนาม 5.34 6.57 7.15 3,907.01 4,244.22 2.80 
สหภาพเมียนมาร 6.72 8.40 7.72 3,806.66 4,215.80 3.46 
กัมพูชา 8.16 8.33 0.69 3,659.53 3,902.57 2.17 
สปป.ลาว 5.38 6.27 5.24 3,018.74 3,298.17 2.99 
รวม 5.15 5.89 4.58 3,937.39 4,294.54 2.94 

หมายเหตุ: CAGR=อัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยตอป 
ที่มา: กรมการทองเที่ยว (2556) 

อยางไรก็ตาม ขอมูลในตารางที่ 4.16 แสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวอาเซียนจากทุกประเทศมี
สัดสวนคาใชจายตอวันในเรื่องชอปปงและที่พักสูงที่สุด และเมื่อเทียบกับคาใชจายเฉลี่ยตอวันของ
นักทองเที่ยวตางชาติของไทย พบวา โดยเฉลี่ยแลวนักทองเที่ยวจากอาเซียนจะใชจายเฉลี่ยตอวันต่ํากวา
คาเฉลี่ยประมาณ 100 บาทตอคนตอวัน  
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ตารางที่ 4.16 สัดสวนการใชจายตอวันของนักทองเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2555  
หนวย: รอยละ 

ประเทศ 
ตนทาง 

คาใชจายเฉลี่ย 
(บาท/คน/วัน) 

ท่ีพัก 
อาหารและ
เคร่ืองดื่ม

ชอปปง บันเทิง 
เดินทางใน
ประเทศ 

อ่ืนๆ 

สิงคโปร 5,102.86 29.77 17.20 30.59 10.14 8.44 3.86 
บรูไน 4,921.82 29.35 16.91 28.97 8.75 10.06 5.96 
อินโดนีเซีย 4,731.24 31.19 16.11 28.69 8.80 9.53 5.68 
ฟลิปปนส 4,446.96 28.98 16.11 28.63 9.56 11.49 5.24 
มาเลเซีย 4,437.38 29.86 17.14 28.76 10.42 8.11 5.70 
เวียดนาม 4,244.22 27.44 16.89 30.86 10.01 9.08 5.72 
สหภาพเมียนมาร 4,215.80 25.86 16.75 31.52 11.59 10.16 4.11 
กัมพูชา 3,902.57 27.50 18.77 24.87 14.69 10.51 3.67 
สปป.ลาว 3,298.17 27.80 18.50 29.35 9.14 11.64 3.57 
อาเซียน 4,294.54 29.06 17.27 29.10 10.38 9.30 4.88 
ท้ังหมด 4,392.81 29.86 18.69 23.87 11.90 10.27 5.41 

หมายเหตุ: CAGR=อัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยตอป 
ที่มา: กรมการทองเที่ยว (2556) 

จากขอมูลขางตนสามารถสรุปไดวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ตลาดอาเซียนเปนตลาดที่มี
สวนแบงตลาดสูงสุด แตมีรายรับหรือมีการใชจายของนักทองเที่ยวนอยกวาตลาดยุโรป และเอเชีย
ตะวันออก อยางไรก็ตาม รายรับจากนักทองเที่ยวอาเซียนโตเร็วกวาจํานวนนักทองเที่ยวประมาณ  
2 เทา และมีความผันผวนนอย โดยนักทองเที่ยวชาวมาเลเซีย สิงคโปร และ สปป. ลาว เปนกลุม
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวไทยมากที่สุด แตขยายตัวต่ํากวาอินโดนีเซีย และกัมพูชา ขณะที่
นักทองเที ่ยวชาวฟลิปปนส สหภาพเมียนมาร และกัมพูชา มีจํานวนวันพักสูงสุดถึง 8 วัน สวน
สิงคโปรและบรูไนจะใชจายตอวันสูงสุดประมาณ 5,000 บาทตอคนตอวัน 

เม่ือวิเคราะหถึงความเปนฤดูกาลในการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวอาเซียน โดยการพิจารณา
ดัชนีความเปนฤดูกาล และคาสัมประสิทธิ์ GINI (GINI coefficient) พบวา โดยทั่วไปแลวตลาด
อา เซ ียนม ีความ เป นฤด ูก าลน อย  (ม ีค า ส ัมประส ิทธิ ์ GINI น อยกว า  0 . 15  ทั ้งหมด )  และ 
มีแนวโนมความเปนฤดูกาลลดลงเมื่อเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2552 กับ ป พ.ศ. 2555 ขณะที่ 
ผลการวิเคราะหดวย relative marginal effects (RME) แสดงใหเห็นวา การเพิ่มสวนแบงตลาดของ
อาเซียนจะชวยบรรเทาความเปนฤดูกาลของการทองเที่ยวไทย ยกเวน มาเลเซีย ทั้งนี้เมื่อพิจารณา
ในระดับประเทศทําใหทราบวา บรูไน สิงคโปร อินโดนีเซีย และเวียดนาม เปนกลุมตลาดที่มีความ
เปนฤดูกาลสูงกวาประเทศอาเซียนอื่นๆ โดย บรูไน สิงคโปร อินโดนีเซีย และมาเลเซีย นิยมเดินทาง
มาทองเที่ยวไทยในชวงไตรมาสสุดทาย สวนเวียดนามเดินทางมาทองเที่ยวไทยมากในชวงไตรมาสที่สอง 
(ดูรายละเอียดในรูปที่ 4.4) 
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นักทองเที่ยวจากอาเซียน นักทองเที่ยวจากบรูไน 
 
 
 
 
 
 
 

นักทองเที่ยวจากกัมพูชา นักทองเที่ยวจากอินโดนีเซีย 
 
 
 
 
 
 
 

นักทองเที่ยวจาก สปป.ลาว นักทองเที่ยวจากมาเลเซีย 
 
 
 
 
 
 
 

นักทองเที่ยวจากสหภาพเมียนมาร นักทองเที่ยวจากฟลิปปนส 

รูปที่ 4.4 ความเปนฤดูกาลของนักทองเที่ยวอาเซียน  
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นักทองเที่ยวจากสิงคโปร นักทองเที่ยวจากเวียดนาม 

รูปที่ 4.4 (ตอ) 

ตารางที่ 4.17 แสดงถึงดุลการทองเท่ียวระหวางประเทศไทยกับอาเซียน พบวา ในป พ.ศ. 2555 
ประเทศไทยไดดุลการทองเที่ยวทุกประเทศจากอาเซียนรวมกันเกินประมาณ 1.01 แสนลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 
0.34 แสนลานบาท ในป พ.ศ. 2552 หรือเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉล่ียรอยละ 44.49 ตอป โดยประเทศไทย
ไดเปรียบดุลการทองเที่ยวกับประเทศมาเลเซียมากที่สุด รองลงมาคือ สิงคโปร และเวียดนาม สวน
ประเทศที่ไทยไดเปรียบดุลการทองเที่ยวนอยที่สุดไดแก บรูไน โดยไดดุลการทองเที่ยวจากประเทศบรูไน
เพียง 0.12 พันลานบาท เทาน้ัน  

ตารางที่ 4.17 ดุลการทองเที่ยวระหวางประเทศไทยกับอาเซียนป พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555 
หนวย: พันลานบาท 

ประเทศ 
ตนทาง 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 CAGR 
(รอยละตอป)Receipts Expenditure Balance Receipts Expenditure Balance 

มาเลเซีย 31.37 28.00 3.36 55.36 34.38 20.98 84.10
สิงคโปร 15.57 6.51 9.05 27.86 11.44 16.42 21.96
เวียดนาม 7.97 1.79 6.18 17.77 2.01 15.76 36.64
กัมพูชา 3.08 0.29 2.79 14.00 0.36 13.63 69.65
อินโดนีเซีย 5.01 0.96 4.05 55.36 34.38 20.98 43.88
ฟลิปปนส 6.66 0.22 6.44 13.18 1.11 12.07 14.58
สปป. ลาว 10.68 10.14 0.54 10.02 0.34 9.68 160.87
สหภาพเมียนมาร 2.05 0.78 1.27 20.29 10.76 9.53 41.56
บรูไน 0.24 0.17 0.07 4.59 0.99 3.60 19.83
อาเซียน 82.62 48.87 33.75 163.47 61.57 101.80 44.49 

หมายเหตุ: CAGR=อัตราการเติบโตสะสมเฉลี่ยตอป 
ที่มา: กรมการทองเที่ยว (2556) 
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ทั ้ง นี ้จากการพยากรณ จํานวนนักทองเที่ยวอาเซียนที่จะเดินทางมาทองเที่ยวไทยในป  
พ.ศ. 2560 ดวยแบบจําลอง Gray ที่แสดงในตารางที่ 4.18 พบวา ในอีก 5 ปขางหนา (พ.ศ. 2556-2560) 
ประเทศไทยจะมีนักทองเที่ยวจากอาเซียนเดินทางมาทองเที่ยวประมาณ 14.46-15.26 ลานคน โดยมี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18.11 ตอป สําหรับคอลัมน PATA เปนผลการพยากรณที่เสนอโดย PATA 
(2013) ซ่ึงไดพยากรณวา ในป พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะมีนักทองเที่ยวจากอาเซียนประมาณ 8.97 ลานคน 
แตในป พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวจากอาเซียนมาทองเที่ยวจํานวน 7.4 ลานคน แลว ดังน้ัน
ตัวเลขประมาณการของ PATA จึงนาจะต่ําเกินไป  

เม่ือพิจารณาในระดับประเทศ พบวา คนมาเลเซียและสิงคโปรยังคงเดินทางมาทองเท่ียวไทยมากที่สุด 
ขณะที่คนกัมพูชาจะออกมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นในอัตราการขยายตัวสูงกวาประเทศอื่นๆ ในอาเซียน 
เน่ืองจากเปนการเพ่ิมมาจากฐานจํานวนนักทองเท่ียวที่ต่ํา  

ตารางที่ 4.18 ผลการพยากรณนักทองเที่ยวอาเซียนที่ออกมาทองเที่ยวในอาเซียน ป พ.ศ. 2560 
หนวย: ลานคน 

ประเทศ 
ตนทาง 

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560 (Interval forecasting) 

PATA (2013)
อัตราการเติบโตสะสม 
เฉลี่ยตอป (รอยละ) Lower bound Upper bound 

มาเลเซีย 2.546 4.251 4.322 3.851 10.98 
สิงคโปร 0.995 1.670 1.676 0.995 10.96 
สปป. ลาว 0.981 1.831 1.836 1.437 13.33 
เวียดนาม 0.637 1.367 1.392 1.116 16.70 
อินโดนีเซีย 0.449 1.049 1.078 0.829 18.80 
กัมพูชา 0.431 3.614 4.270 0.692 55.63 
ฟลิปปนส 0.281 0.389 0.391 0.413 6.82 
สหภาพเมียนมาร 0.130 0.267 0.270 0.222 15.67 
บรูไน 0.013 0.019 0.019 0.008 6.95 

รวม 6.463 14.457 15.255 9.563 18.11 
ที่มา: จากการคํานวณ และ Pacific Asia Travel Association (PATA) (2014) 

ผลการวิเคราะหในสวนสุดทายสรุปไดวา ตลาดอาเซียนเปนตลาดที่มีความเปนฤดูกาลนอย และ
การเพ่ิมขึ้นของสวนแบงตลาดของอาเซียนจะชวยบรรเทาความเปนฤดูกาลของการทองเที่ยวไทย ทั้งนี้
ประเทศไทยไดดุลการทองเท่ียวจากกลุมประเทศอาเซียนกวา 1.01 แสนลานบาทในป พ.ศ. 2555 และ
คาดวาในป พ.ศ. 2560 นักทองเที่ยวจากอาเซียนจะเดินทางมาทองเที่ยวไทยประมาณ 14-15 ลานคน 
ภายใตการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18 ตอป ผลการพยากรณดังกลาวเปนผลการพยากรณดวยแบบจําลอง 
Gray ที่เปนเทคนิคในกลุม univariate forecasting ที่พยากรณบนพ้ืนฐานของแนวโนมของขอมูลอนุกรม
เวลา ขณะที่ผลการพยากรณดวยแบบจําลองอุปสงค (เทคนิคการพยากรณในกลุม multivariate 
forecasting) เปนการพยากรณบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในแบบจําลอง ซ่ึงไดสมมติให
ตัวแปรผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติที่แทจริงของแตละประเทศในอาเซียนมีการเปลี่ยนแปลงตาม 
การคาดการณของ IMF (2014) โดยกําหนดใหตัวแปรอ่ืนๆ ในแบบจําลองคงที่ 
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4.5 ความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดอาเซียน 

การศึกษาสวนนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหและเปรียบเทียบความไดเปรียบในการแขงขัน
และความเชี่ยวชาญพิเศษดานการทองเท่ียวของประเทศไทยในตลาดอาเซียนแตละประเทศในชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2552-2555 การศึกษาประกอบดวย 

1) การวิเคราะหที่มาของอัตราการขยายตัวของตลาดนักทองเท่ียวอาเซียนดวย shift-share 
analysis (SSA) ซ่ึงผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะหจะทาํใหทราบที่มาของการขยายตวัของตลาดอาเซียนแตละ
ประเทศวาเปนผลมาจากองคประกอบใดระหวาง การขยายตัวของการทองเที่ยวในอาเซียน การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวอาเซียนแตละประเทศ หรือความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 
นอกจากน้ีขอมูลที่ไดยังสะทอนใหเห็นถึงแนวทางการปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดสําหรับตลาด
นักทองเท่ียวอาเซียนแตละประเทศในอนาคต  

2) การวิเคราะหอัตราสวนความไดเปรียบในการแขงขัน (competitive advantage ratio: CAR) 
ทั้งในเชิงสถิต (static) และพลวัต (dynamic) ผลลัพธที่ไดเปนขอมูลสําคัญที่สะทอนถึงความสามารถใน
แขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศไทยในตลาดนักทองเท่ียวอาเซียนแตละประเทศ รวมทั้งสถานการณ
แนวโนมของการตลาดอาเซียนแตละประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2552-2555  

สําหรับขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสวนนี้เก็บรวบรวมจากรายงานของ Pacific Asia Travel 
Association (PATA) ในสวนตอไปจะนําเสนอรายละเอียดของผลการศึกษาในแตละสวนดังนี้ 

4.5.1 การวเิคราะหที่มาของอัตราการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวอาเซียน 
กอนที่จะวิเคราะหตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนรายประเทศ สวนแรกจะขอนําเสนอผลการวิเคราะห

ที่มาของการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติของไทย เพ่ือทราบถึงสถานการณตลาดนักทองเที่ยว
อาเซียนเม่ือเทียบกับตลาดนักทองเท่ียวตางชาติที่เดินทางมาจากภูมิภาคอ่ืนๆ ผลการวิเคราะหแสดงใน
ตารางที่ 4.19 เพ่ือความเขาใจผลลัพธในตารางที่ 4.19 ในที่น้ีขอยกตัวอยางตลาดเอเชียตะวันออก ซ่ึงในชวง
ป พ.ศ. 2552-2555 นักทองเที่ยวชาวเอเชียตะวันออกเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 71.97 
การเพ่ิมขึ้นดังกลาวเปนผลมาจากการขยายตัวของตลาดนักทองเท่ียวตางชาติในอาเซียน (area-wide effect 
หรือ global-effect) รอยละ 37.28 อีกรอยละ 6.08 เปนผลมาจากการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวเอเชีย
ตะวันออกในอาเซียน (region-mix effect) สวนอีกรอยละ 6.02 เปนผลมาจากการที่ไทยมีความสามารถในการ
แขงขันในการดึงดูดนักทองเที่ยวเอเชียตะวันออก (competitive effect) สวนที่เหลืออีกรอยละ 22.59 เปน 
allocative effect ที่แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดนักทองเที่ยวเอเชีย
ตะวันออก แตขาดความชํานาญพิเศษ ดังน้ันประเทศไทยจึงควรใหความสนใจพิเศษ (specific attention) 
กับตลาดเอเชียตะวันออก 

จากตารางที่ 4.19 คอลัมนแรก จะเห็นไดวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ตลาดนักทองเที่ยวตางชาติ
ของประเทศไทยมีการขยายตัวทุกภูมิภาค โดยการขยายตัวดังกลาวสวนหนึ่งไดรับอนิสงสจากการขยายตัว
ของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวอาเซียน รอยละ 37.28 (global effect) และขอมูล 
ในคอลัมน region-mix effect แสดงใหเห็นวา มีเพียงตลาดเอเชียตะวันออกเทาน้ันที่เดินทางมาทองเท่ียว
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อาเซียนเพ่ิมขึ้น สวนตลาดอ่ืนๆ กลับหดตัว (อาจเปนไปไดวา อาเซียนมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
(competitive advantage) ในตลาดนี้เม่ือเทียบกับตลาดนักทองเท่ียวตางชาติอ่ืนๆ)  ทุกประเทศในอาเซียน
รวมทั้งประเทศไทยจะไดรับอนิสงสจาก global และ region-mix effect เทากัน  

เม่ือพิจารณาคอลัมน competitive effect ทําใหทราบวา ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แขงขันในตลาดนักทองเที่ยวตางชาติทุกภูมิภาค และมีความสามารถในการแขงขันสูงสุดในตลาด
นักทองเที่ยวอาเซียน รองลงมาคือ ตลาดนักทองเที่ยวเอเชียตะวันออก และยุโรป ดังนั้นการขยายตัวของตลาด
นักทองเที่ยวตางชาติในแตละภูมิภาคในชวงป พ.ศ. 2552-2555 สวนหนึ่งเปนผลมาจากความสามารถในการ
แขงขันดานการทองเท่ียวของประเทศไทย 

ขณะที่ขอมูลในสองคอลัมนสุดทายของตารางที่ 4.19 แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยมีความ
ไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษในแตละตลาดแตกตางกัน ซ่ึงประเทศไทยควรใชนโยบายที่
แตกตางกันตามสถานการณตลาดนักทองเที่ยวที่แตกตางกันในแตละภูมิภาคของไทย 

ตารางที่ 4.19 การขยายตัวของนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยระหวางป 
พ.ศ. 2552-2555 

หนวย: รอยละ 
ภูมิภาค 

(Global effect = 37.28) 
อัตราการ
ขยายตัว 

Region-mix 
effect 

Competitive 
effect 

Allocative 
effect 

สถานการณ 

อาเซียน 58.16 -4.71 11.82 13.77 Specific Attention
เอเชียตะวันออก 71.97 6.08 6.02 22.59 Specific Attention
เอเชียใต 80.92 -16.82 2.51 57.95 Reiteration 
ยุโรป 41.81 -27.00 4.33 27.2 Reiteration 
อเมริกา 8.69 -33.16 0.24 4.33 Reiteration 
โอซียเนีย 31.78 -30.26 1.26 23.5 Reiteration 
แอฟริกา&ตะวันออกกลาง 30.46 -25.86 0.65 18.39 Specific Attention

หมายเหตุ: เปนการวิเคราะหจากขอมูลระหวางป พ.ศ. 2552-2555 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ทั้งน้ีเพ่ือความเขาใจผลลัพธในตารางที่ 4.20 จึงขอยกตัวอยางสถานการณตลาดนักทองเที่ยวจาก
อาเซียนที่เดินทางมาทองเที่ยวไทย ซ่ึงนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยมีสัดสวนนอยกวา
ที่เดินทางไปทองเที่ยวภายในภูมิภาค แตมีอัตราขยายตัวสูงกวานักทองเท่ียวอาเซียนที่เดินทางไป
ทองเที่ยวในอาเซียน ดังนั้นประเทศไทยจึงควรใหความสนใจพิเศษ (specific attention) กับตลาด
นักทองเท่ียวอาเซียนเพ่ือชวงชิงสวนแบงตลาดใหมากขึ้น 

การศึกษาแนวโนมและสวนแบงตลาดนักทองเที่ยวตางชาติในระดับภูมิภาคที่แสดงในตารางที่ 4.20 
ชี้ใหเห็นวา ไทยควรทุมเทความสนใจ (specific attention) ในการตลาดนักทองเที่ยวในอาเซียน เอเชีย
ตะวันออก แอฟริกา และตะวันออกกลางใหมากข้ึน สวนตลาดอ่ืนๆ มีสวนแบงและอัตราการเจริญเติบโต
ของตลาดดีอยูแลว จึงยังไมจําเปนตองเปลี่ยนกลยุทธการตลาด  
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ตารางที่ 4.20 สถานการณตลาดนักทองเที่ยวจากภูมิภาคตางๆ ที่เดินทางมาทองเที่ยวไทย 
 ไทยมีการขยายตัวตํ่ากวาอาเซียน ไทยมีการขยายตัวสูงกวาอาเซียน 

ไทยมีสวนแบงตลาดสูงกวา
ภูมิภาคอาเซียน 

 - เอเชียใต                                
- ยุโรป 
- อเมริกา 
- โอซีเนีย 

ไทยมีสวนแบงตลาดนอยกวา
ภูมิภาคอาเซียน  

 
 

- อาเซียน                                  
- เอเชียตะวันออก 
- แอฟริกา&ตะวันออกกลาง 

หมายเหตุ: เปนการวิเคราะหจากขอมูลระหวางป พ.ศ. 2552-2555 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ตารางที่ 4.21 เปนผลการวิเคราะหที่มาของการขยายตัวของแตละประเทศในอาเซียนเทียบกับ
ตลาดอาเซียนโดยรวม ในที่น้ี global effect คือ การขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมดใน
อาเซียน (มีคาเทากับรอยละ 37.28) ขณะที่ country-mix effect ที่เปนบวก หมายความวา ประเทศนั้นมี
การขยายตัวในการมาทองเที่ยวอาเซียนมากกวาการขยายตัวของนักทองเที่ยวตางชาติทั้งหมดที่มา
ทองเที่ยวอาเซียน สวนที่เปนลบจะมีความหมายในทิศทางตรงกันขาม ซ่ึงจากตารางที่ 4.21 พบวา ตลาด
อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และบรูไน เปนตลาดที่มีคา country-mix effect ติดลบ หมายความวา 
แนวโนมการเดินทางทองเที่ยวในอาเซียนของนักทองเท่ียวจากประเทศทั้ง 4 มีการขยายตัวนอยกวาการ
ขยายตัวของตลาดนักทองเท่ียวตางชาติทั้งหมดของอาเซียน หรืออาเซียนไมมีความไดเปรียบในการ
แขงขันในทั้ง 4 ประเทศ เม่ือเทียบกับตลาดนักทองเท่ียวตางชาติอ่ืนๆ ทั้งน้ีอาเซียนมีความไดเปรียบในการ
แขงขันในตลาดกัมพูชามากที่สุด รองลงมาไดแก เวียดนาม และ สปป. ลาว สําหรับขอมูลในคอลัมน 
competitive effect แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวในตลาด
อินโดนีเซีย สิงคโปร กัมพูชา สหภาพเมียนมาร และมาเลเซีย ตามลําดับ 

ขณะท่ีขอมูลในคอลัมนสุดทายของตารางที่ 4.21 และขอมูลในตารางที่ 4.22 แสดงใหเห็นวา 
กัมพูชา สหภาพเมียนมาร และมาเลเซีย เปนตลาดที่มีการเติบโตดี ซ่ึงประเทศไทยสามารถใชกลยุทธที่มีอยู 
เน่ืองจากเปนตลาดที่ประเทศไทยมีสวนแบงตลาดและการขยายตัวสูงกวาภูมิภาคอาเซียน สําหรับ
อินโดนีเซียและสิงคโปรเปนตลาดที่ประเทศไทยควรใหความสนใจเปนพิเศษ (specific attention) เพ่ือเพ่ิม
สวนแบงตลาดใหมากกวาภูมิภาคอาเซียน ตลาดเวียดนามและ สปป. ลาว เปนตลาดที่ประเทศไทยเปน 
ผูครองตลาดรายใหญอยูแลวและควรใหความสําคัญตอไป เพ่ือทําใหตลาดทั้งสองมีการขยายตัวสูงกวา
ภูมิภาคอาเซียน หรือเพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันของตนเองในทั้งสองตลาด ขณะเดียวกัน
ไทยควรปรับปรุงแผนทางการตลาดใหม (re-planning) ในตลาดฟลิปปนสและบรูไน เน่ืองจากเปนตลาดที่
ประเทศไทยมีสวนแบงตลาดและการขยายตัวนอยกวาภูมิภาคอาเซียน หรือไมมีทั้งความไดเปรียบในการ
แขงขันและความชํานาญพิเศษในทั้งสองตลาด 

Re-planning Specific Attention

Sustained Attention Reiteration
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ตารางที่ 4.21  การขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย
ระหวางป พ.ศ. 2552-2555 

หนวย: รอยละ 
ประเทศ 

(Global effect = 37.28) 
อัตรา 

การเติบโต 
Country-mix 

effect 
Competitive 

effect 
Allocative 

effect 
สถานการณ 

กัมพูชา 393.81 184.46 117.59 54.48 Reiteration 
เวียดนาม 82.87 76.95 -27.08 -4.28 Sustained attention 
อินโดนีเซีย 80.62 -9.31 215.89 -163.24 Specific attention 
สหภาพเมียนมาร 79.95 18.76 15.30 8.61 Reiteration 
สปป. ลาว 57.02 41.60 -5.66 -16.2 Sustained attention 
สิงคโปร 45.82 -21.69 159.70 -129.47 Specific attention 
มาเลเซีย 41.49 3.13 0.53 0.55 Reiteration 
ฟลิปปนส 30.73 -1.00 -7.12 1.57 Re-planning 
บรูไน 15.51 -14.48 -213.03 205.74 Re-planning 

หมายเหตุ: เปนการวิเคราะหจากขอมูลระหวางป พ.ศ. 2552-2555 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ตารางที่ 4.22 สถานการณตลาดนักทองเที่ยวจากประเทศอาเซียนที่เดินทางมาทองเที่ยวไทย 
 ไทยมีการขยายตัวตํ่ากวาอาเซียน ไทยมีการขยายตัวสูงกวาอาเซียน 

ไทยมีสวนแบงตลาดสูงกวา
ภูมิภาคอาเซียน 

- เวียดนาม                             
- สปป. ลาว 

- กัมพูชา                             
- สหภาพเมียนมาร 
- มาเลเซีย 

ไทยมีสวนแบงตลาดนอยกวา
ภูมิภาคอาเซียน  

- ฟลิปปนส                           
- บรูไน 

 

- อินโดนีเซีย                              
- สิงคโปร 

 

หมายเหตุ: เปนการวิเคราะหจากขอมูลระหวางป พ.ศ. 2552-2555 
ที่มา: จากการคํานวณ 

4.5.2 การวิเคราะหอัตราสวนความไดเปรียบในการแขงขัน 
ตารางที่ 4.23 เปนผลการเปรียบเทียบนํ้าหนักของอัตราการดึงดูดนักทองเที่ยวอาเซียนของ

ประเทศไทยเม่ือเทียบกับอัตราการดึงดูดนักทองเท่ียวอาเซียนของประเทศอาเซียนดวยกัน เพ่ือเขาใจถึง
ศักยภาพและความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอาเซียนแตละประเทศในป พ.ศ. 2552 และ  
พ.ศ. 2555 หากตลาดใดที่ประเทศไทยมีคา NCAR > 0 แสดงวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการ
แขงขันในตลาดนั้น ขณะที่คอลัมน “ลําดับที่” แสดงตําแหนงความไดเปรียบในการแขงขันของประเทศไทยใน
แตละตลาดเม่ือเปรียบเทียบกัน โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากคา NCAR สวนคอลัมนสุดทายเปนผลการ

Re-planning Specific Attention

Sustained Attention Reiteration



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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วิเคราะห Dynamic CAR ที่สะทอนถึงสถานการณแนวโนมของตลาดอาเซียนแตละประเทศในชวงระหวาง
ป พ.ศ. 2552-2555 ตามนิยามที่อธิบายไวในตารางที่ 1.1 ของบทที่ 1 

เพ่ือความเขาใจผลลัพธในตารางที่ 4.23 ขอยกตัวอยางกรณีของตลาดมาเลเซียที่มีคา NCAR  
ที่คํานวณไดมากกวา 0 แสดงวา ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาด
มาเลเซีย โดยมีลําดับของความไดเปรียบในการแขงขันในลําดับที่ 1 ตอมาในป พ.ศ. 2555 ประเทศไทย
ยังคงมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดมาเลเซีย แตมีแนวโนมลดลง ซ่ึงพิจารณาไดจากการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนีความไดเปรียบในการแขงขัน (CAR) เน่ืองจากประเทศไทยมีความสามารถ 
ในการดึงดูดนักทองเท่ียวมาเลเซียลดลง ขณะที่สถานการณตลาดมาเลเซียในอาเซียนมีแนวโนมดีขึ้น  
ทําใหประเทศไทยตกอยูในสถานการณที่เรียกวา “เสียโอกาส” สําหรับตลาดมาเลเซีย ในชวงระหวางป 
พ.ศ. 2552-2554 

ตารางที่ 4.23 ความไดเปรียบในการแขงขันของประเทศไทยในตลาดอาเซียนแตละประเทศ 

ประเทศ 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2555 

CAR 
สถานการณ

แนวโนมของตลาดNCAR ลําดับท่ี NCAR ลําดับท่ี 
มาเลเซีย 1.3521 1 1.3154 1  เสียโอกาส 
สปป. ลาว 0.7450 2 0.7412 2  เสียโอกาส 
กัมพูชา 0.0588 4 0.2413 3  ดาวรุง 
สหภาพเมียนมาร 0.0486 5 0.0558 4  ควาไมทัน 
เวียดนาม 0.0820 3 -0.0908 5  ควาไมทัน 
ฟลิปปนส -0.1078 6 -0.1609 6  ถอยนํา 
บรูไน -0.3724 7 -0.3984 7  ถอยนํา 
อินโดนีเซีย -1.1358 8 -1.1380 8  ต้ังรับปรับตัว 
สิงคโปร -4.0801 9 -3.4620 9  ต้ังรับปรับตัว 

หมายเหตุ: CAR=competitive advantage ratio, NCAR=normalized CAR, คา NCAR ที่นําเสนอคูณดวย 100 เพื่อความสะดวกในการพิจารณา 
ที่มา: จากการคํานวณ 

จากตารางที่ 4.23 พบวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันสูงสุดในตลาดมาเลเซีย และ
มีความไดเปรียบในการแขงขันนอยที่สุดในตลาดสิงคโปร และเม่ือเปรียบเทียบระหวางป พ.ศ. 2552 และ 
พ.ศ. 2555 พบวา จํานวนประเทศในอาเซียนที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันลดลงจาก  
5 ประเทศ ในป พ.ศ. 2552 เหลือ 4 ประเทศในป พ.ศ. 2555 โดยประเทศไทยสูญเสียความไดเปรียบใน
การแขงขันในประเทศเวียดนาม ขณะที่คอลัมน CAR แสดงใหเห็นวา มีเพียง 3 ประเทศเทาน้ัน คือ 
กัมพูชา อินโดนีเซีย และสิงคโปร ที่ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันเพ่ิมขึ้นในชวงระหวางป  
พ.ศ. 2552-2555  

สวนขอมูลในคอลัมนสุดทายสะทอนใหเห็นวา กัมพูชา เปนตลาดที่เปน “ดาวรุง” สําหรับประเทศ
ไทย เน่ืองจากประเทศไทยสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวจากกัมพูชาไดมากกวาการขยายตัวของตลาด
นักทองเที่ยวกัมพูชาในอาเซียน สวนตลาดอินโดนีเซียและสิงคโปร เปนสองตลาดที่อยูในสถานการณที่
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เรียกวา “ตั้งรับปรับตัว” เพราะ ประเทศไทยมีความสามารถในการดึงดูดนักทองเท่ียวจากทั้งสองตลาด
ลดลง โดยความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวของทั้งสองตลาดลดลงชากวาการหดตัวของตลาดทั้ง
สองในอาเซียน สําหรับสหภาพเมียนมาร และเวียดนามเปนตลาดที่ไทยมีความสามารถในการดึงดูด
นักทองเท่ียวจากทั้งสองตลาดไดต่ํากวาคาเฉลี่ยของอาเซียน จึงตกอยูในสถานการณที่เรียกวา “ควาไม
ทัน” ขณะที่ตลาดมาเลเซียและ สปป. ลาว มีการขยายตัวของตลาดในอาเซียน แตประเทศไทยกลับมี
ความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวจากตลาดทั้งสองลดลง จึงตกอยูในสถานการณที่เรียกวา “เสีย
โอกาส” สวนฟลิปปนส และบรูไน เปนสองตลาดที่เกิดการหดตัวทั้งในอาเซียนและประเทศไทย แต
ความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวจากตลาดทั้งสองของไทยลดลงเร็วกวาอัตราการหดตัวของ
อาเซียน ไทยจึงตกอยูในสถานการณที่เรียกวา “ถอยนํา” 

4.6 บทสรุป  

 จากขอมูลขางตนสรุปไดวา ในประชากร 100 คนของอาเซียน จะมีประชากรประมาณ 6-8 คน 
เดินทางออกมาทองเท่ียวตางประเทศ โดยในป พ.ศ. 2554 คนอาเซียนออกมาทองเท่ียวตางประเทศ
ประมาณ 50 ลานคน ประมาณรอยละ 70 จะทองเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียนดวยกันเอง และมากกวา
รอยละ 90 จะทองเที่ยวภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ทั้งนี้หากพิจารณาถึงโครงสรางตลาดนักทองเที่ยว
ตางชาติของอาเซียน พบวา กวารอยละ 40 ของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติในอาเซียนเปนการทองเท่ียว
กันเองภายในภูมิภาค (intra-tourism) ดังน้ันอาจกลาวไดวา การทองเท่ียวกันเองภายในภูมิภาคมี
ความสําคัญตอการทองเท่ียวของประเทศตางๆ ภายในอาเซียน  

สําหรับประเทศที่ออกมาทองเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนไดแก ประเทศสิงคโปร โดยเดินทางไป
ทองเท่ียวมาเลเซียทางบกถึง 13 ลานคน ในป พ.ศ. 2554 รองลงมา คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
สวนประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางสําคัญของการทองเที่ยวกันเองภายในภูมิภาคอาเซียน ไดแก 
มาเลเซีย และไทย หรืออาจกลาวไดวา มาเลเซียและไทยเปนจุดหมายปลายทางท่ีสําคัญของคนอาเซียน 
ขณะท่ีสิงคโปรเปนจุดหมายปลายทางสําคัญของคนอินโดนีเซียและมาเลเซีย และเปนที่นาสังเกตวา  
คนอาเซียนจะทองเที่ยวกันเองภายในกลุมประเทศท่ีมีวัฒนธรรมที่คลายกัน โดยคนสิงคโปรและบรูไนจะ
เปนกลุมที่มีการใชจายตอทริปสูงสุดเม่ือเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ อยางไรก็ตาม คนอาเซียนจะใชจายใน
การชอปปงในสัดสวนที่มากที่สุดเม่ือออกมาทองเที่ยวตางประเทศ ทั้งน้ีในป พ.ศ. 2560 คนอาเซียน 
จะออกมาทองเท่ียวกันเองประมาณ 56-61 ลานคน ภายใตอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8 ตอป 

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดอาเซียนในชวงระหวาง พ.ศ. 2552-2555 
แสดงใหเห็นวา ตลาดอาเซียนเปนตลาดที่อยูในสถานการณที่ประเทศไทยตองใหความสนใจเปนพิเศษเม่ือ
เทียบกับตลาดภูมิภาคอ่ืนๆ โดยกัมพูชา สหภาพเมียนมาร และมาเลเซีย เปนตลาดที่ไมตองเปลี่ยนกล
ยุทธ (reiteration) และไทยควรใหความสําคัญมากขึ้นในตลาดอินโดนีเซีย และสิงคโปร เพ่ือชวงชิงสวน
แบงตลาดใหมากข้ึน สวนเวียดนามและ สปป. ลาว เปนสองตลาดที่ควรกระตุนใหเกิดการขยายตัวของ
ตลาดใหมากขึ้น สําหรับฟลิปปนสและบรูไน ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงแผนทางการตลาดใหมเพ่ือสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษในทั้งสองตลาด 
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บทที่ 5
อุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาว

ของนักทองเที่ยวอาเซียน

 

การศึกษาในบทน้ีเปนการวิเคราะหอุปสงคการทองเท่ียวไทยในระยะยาวของตลาดนักทองเที่ยว
อาเซียนแตละประเทศ เพ่ือ 1) ทราบทิศทาง (direction) และขนาด (magnitude) การตอบสนองของ
นักทองเที่ยวอาเซียนที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรในระดับมหภาค ซ่ึงไดแก การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศอาเซียน และการเปลี่ยนแปลงราคาการทองเที่ยว (อัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง) ของไทย
และคูแขง และ 2) ตองการขอมูลสําหรับประกอบการวางนโยบายสงเสริมการตลาดนักทองเที่ยวอาเซียน 
ซึ่งรวมถึงงบประมาณการสงเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มอุปสงคการทองเที่ยวไทยของตลาดนักทองเที่ยว
อาเซียนในอนาคต รวมทั้งนโยบายที่มีผลกระทบตอราคาการทองเท่ียวของไทยสําหรับตลาดนักทองเที่ยว
อาเซียน และนโยบายสําหรับสงเสริมความสามารถในการแขงขันทางดานการทองเที่ยวของประเทศไทย
ในตลาดนักทองเท่ียวอาเซียน ทั้งนี้คาความยืดหยุนตอราคายังสะทอนถึงขนาดของการตอบสนองตอ 
การเปลี่ยนแปลงราคาการทองเที่ยวในประเทศไทย ขณะที่ความยืดหยุนตอรายไดจะแสดงใหเห็นวา  
การทองเท่ียวไทยเปนสินคาทองเท่ียวประเภทใดสําหรับตลาดนักทองเท่ียว 

เน้ือหาที่นําเสนอในบทน้ีเริ่มจากการนําเสนอภาพรวมและโครงสรางตลาดของนักทองเที่ยว
อาเซียน กอนที่จะนําเสนอผลการวิเคราะหในแตละตลาดในลักษณะของการนําเสนอภาพรวม โครงสราง
ตลาด และผลการประมาณคาความยืดหยุนในระยะยาว หลังจากนําเสนอรายละเอียดในแตละตลาดแลว 
สวนสุดทายจะเปนการสรุปเปรียบเทียบคาความยืดหยุนของอุปสงคการทองเท่ียวไทยในระยะยาวของ
นักทองเท่ียวอาเซียน ดังมีรายละเอียดในแตละสวนดังน้ี 

5.1 ภาพรวมและโครงสรางตลาดนักทองเที่ยวอาเซียน 

นักทองเท่ียวอาเซียนเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองตลอด 27 ปที่ผานมา  
(พ.ศ. 2530-2556) โดยเพ่ิมขึ้นจาก 1.11 ลานคนในป พ.ศ. 2530 เปน 7.41 ลานคนในป พ.ศ. 2556 หรือ
เพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยสะสมรอยละ 7.57 ตอป ในลักษณะแนวโนมแบบโพลิโนเมียล (polynomials) กําลังสาม 
ทั้งนี้หากพิจารณาแนวโนมการขยายตัวและเหตุการณสําคัญที่แสดงในรูปที่ 5.1 พบวา กอนป พ.ศ. 2541 
ตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนเติบโตเพียงรอยละ 4.29 ตอปเทาน้ัน โดยการจัดซีเกมสที่เชียงใหมเปนหนึ่งใน 
event ที่ชวยกระตุนใหตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนขยายตัวสูงถึงรอยละ 19.58 ในป พ.ศ. 2538 กอนที่จะ
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ปรับตัวลดลงในชวงตอมาดวยปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย สําหรับในชวง 10 ปตอมา (ระหวางป  
พ.ศ. 2542-2552) ตลาดนักทองเท่ียวอาเซียนขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงกวาชวงที่ผานมา โดยขยายตัว
เฉลี่ยรอยละ 7.70 ตอป การจัดพืชสวนโลกที่เชียงใหมในป พ.ศ. 2549 ก็เปนอีกหน่ึง event ที่ชวยกระตุนให
นักทองเที่ยวอาเซียนขยายตัวสูงถึงรอยละ 14.74 ในปดังกลาว ขณะที่ เหตุการณวิกฤตการเมือง
ภายในประเทศที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2552 ทําใหตลาดอาเซียนหดตัวเล็กนอยประมาณรอยละ -1.22 ในป  
พ.ศ. 2552 กอนที่จะกลับมาขยายตัวแบบกาวกระโดดในอัตราเฉลี่ยรอยละ 17.26 ตอป ในชวง 4 ปตอมา 
(พ.ศ. 2553-2556) ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวา ในป พ.ศ. 2554 ซ่ึงประเทศไทยประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ
ในชวงปลายป แตจํานวนนักทองเที่ยวอาเซียนยังมีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 24.42 ในปดังกลาว  

จากขอมูลในรูปที่ 5.1 จะเห็นไดวา เหตุการณวิกฤตภายในประเทศไทยเปนตัวแปรสําคัญที่มี
ผลกระทบตอจํานวนนักทองเที่ยวอาเซียน และมีผลกระทบมากกวาเหตุการณวิกฤตในระดับโลก โดยเฉพาะ
เหตุการณความวุนวายภายในประเทศ ขณะที่การจัดเทศกาล (event) ที่สําคัญอยางเชน กีฬาซีเกมส พืชสวน
โลก เปนตน มีสวนชวยกระตุนและดึงดูดนักทองเที่ยวอาเซียนมากกวาการใชแคมเปญการสงเสริมการ
ทองเที่ยวไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

รูปที่ 5.1 จํานวนนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยป พ.ศ. 2530-2556 

รูปที่ 5.2 แสดงขอมูลสําคัญบางตัวของโครงสรางตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2556 ที่รายงานโดยการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) พบวา ในป พ.ศ. 2556 
นักทองเที่ยวอาเซียนที่ เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมากกวารอยละ 70 มีรายไดต่ํ ากวา  
40,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป โดยมีชวงอายุที่หลากหลายในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก อยางไรก็ตาม
นักทองเที่ยวอาเซียนเกือบรอยละ 70 เปนกลุมที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทยซ้ํา ทั้งในรูปแบบของ
การเดินทางมาเพ่ือซ้ือสินคา หรือ shopping พักผอน ทองเท่ียวในชวงวันหยุดสุดสัปดาห โดยเฉพาะ
นักทองเที่ยวจากประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยอยางมาเลเซียที่นิยมเดินทางมาทองเที่ยว 
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บันเทิงราตรีที่บริเวณพรมแดนดานสะเดาของจังหวัดสงขลา นักทองเที่ยวจาก สปป. ลาว ที่นิยมเดินทางมา
จับจายใชสอยและทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีชวงวันหยุดสุดสัปดาห นักทองเที่ยวจากกัมพูชา และ
สหภาพเมียนมาร ที่นิยมเดินทางขามพรมแดนมาซื้อสินคาและทองเที่ยวจังหวัดชายแดนของประเทศไทย 
ทั้งนี้นักทองเที่ยวจากอาเซียนจะเดินทางมาทองเที่ยวไทยดวยตนเองที่ไมใชกรุปทัวรสูงถึงรอยละ 68 และมี
เพียงรอยละ 32 เทาน้ันที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยโดยเพิ่งพาบริษัททัวร จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา 
นักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินมาทองเที่ยวไทยเปนกลุมที่มีรายไดไมเกินปละ 40,000 ดอลลารสหรัฐฯ และ
เดินทางมาทองเท่ียวไทยซํ้าดวยตนเอง เพ่ือมาชอปปงหรือพักผอนหยอนใจในประเทศไทยมากกวาที่จะ
มาทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. รายไดตอป ข. อายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. กลุมของนักทองเท่ียว ง. ลักษณะของการจัดการ 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 
รูปที่ 5.2 โครงตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556  

5.2 อุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวมาเลเซีย 

 นักทองเที่ยวมาเลเซียมีสวนแบงตลาดในป พ.ศ. 2556 ประมาณรอยละ 40.90 ของนักทองเที่ยว
อาเซียนทั้งหมดของไทย (มากที่สุดในตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนของไทย มาเลเซียมีประชากรประมาณ 
29.18 ลานคน รอยละ 60 เปนมุสลิม (Index Mundi, 2014) และประมาณรอยละ 25-28 ของคนมาเลเซียที่
เดินทางออกมาทองเที่ยวตางประเทศเปนการเดินทางมาทองเที่ยวไทย สวนใหญเปนเชื้อชาติจีน สําหรับ
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คน 

พ.ศ.

CAGR = 1.95% CAGR = 8.31%

ตลาดกลุมมุสลิมยังมีสัดสวนนอย) ในชวงป พ.ศ. 2530-2556 คนมาเลเชียเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 5.56 ตอป ซ่ึงเปนการขยายตัวมาจากฐานจํานวนนักทองเที่ยวที่สูง (มาเลเซียเปนหนึ่งใน
ตลาดทองเท่ียวสําคัญของไทยมาตั้งแตอดีต) อยางไรก็ตาม แนวโนมการขยายตัวของตลาดมาเลเซียเปน
ลักษณะโพลีโนเมียลกําลังสามที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในชวงทศวรรษลาสุด  
(ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.3)  

จากรูปที่ 5.3 จะเห็นไดวา ในชวงป พ.ศ. 2530-2541 (เปนจุด breakpoint ที่ไดจากการทดสอบ 
unit root ของตัวแปร lnNTA ดวยวิธี Perror และการทดสอบ co-integration ดวยวิธี Gregory-Hansen 
test) คนมาเลเซียเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 1.95 ตอป และเปนที่นาสังเกตวา ในชวงป 
พ.ศ. 2539-2541 คนมาเลเซียเดินทางมาทองเที่ยวไทยลดลงอยางตอเน่ืองจาก 1.08 ลานคน ในป  
พ.ศ. 2538 เหลือ 0.92 ในป พ.ศ. 2541 หรือลดลงประมาณรอยละ -5.18 ตอป (เปนเวลา 3 ป) กอนที่จะ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นในชวงตอมา โดยในชวงป พ.ศ. 2542-2556 คนมาเลเซียเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น
ประมาณรอยละ 8.31 ตอป และมีการหดตัวในบางชวง เชน ในป พ.ศ. 2548 (หลังเหตุการณสึนามิ)  
พ.ศ. 2552 (เหตุการณความวุนวายในประเทศไทย) เปนตน  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: CAGR = อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (Cumulative Average Growth Rate) 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

รูปที่ 5.3 จํานวนนักทองเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยป พ.ศ. 2530-2556 

ในป พ.ศ. 2556 นักทองเท่ียวมาเลเซียที่เดินทางมาทองเที่ยวกวาคร่ึงหนึ่งมีรายไดต่ํากวา  
20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป และอีกเกือบรอยละ 30 มีรายไดอยูในชวง 20,000-40,000 ดอลลารสหรัฐฯ 
ตอป นักทองเที่ยวมาเลเซียกวารอยละ 75 เปนมีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป (อยูในวัยกลางคนขึ้นไป) เดินทาง
มาทองเที่ยวไทยซ้ําประมาณรอยละ 60 และเปนที่นาสังเกตวา นักทองเที่ยวมาเลเซียกวารอยละ 53 
เดินทางมาทองเที่ยวไทยในลักษณะกรุปทัวร (ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.4) ซ่ึงจากรายงานของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (2557) พบวา นักทองเที่ยวมาเลเซียที่นิยมเดินทางแบบกรุปทัวรจะเปนกลุมที่มีอายุ
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มากกวา 35 ปขึ้นไป และมีรายไดไมเกิน 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป โดยนิยมเดินทางทองเที่ยวกับ
ครอบครัว ชอบความสะดวกสบายและชอปปง โดยจะใชบริการจองทัวรผานเอเยนต (agency) ในประเทศ
มาเลเซียเปนสวนใหญ นักทองเที่ยวมาเลเซียที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยจะใชจายเฉลี่ยตอวัน
ตอคนประมาณ 4,700 บาท/วัน/คน และพํานักในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 4 วัน 

จากการออกภาคสนามพบวา มีแนวโนมใหมที่นักทองเที่ยวมาเลเซียที่เปนมุสลิมซึ่งอาศัยอยูในรัฐ
มาเลเซียตอนบนเดินทางโดยรถยนตเขามาเที่ยวในจังหวัดกระบี่และสตูลเพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีระบบรองรับ
ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม มีอาหารฮาลาล มัสยิด และผูประกอบการที่เปนมุสลิม ทําใหสามารถ
เดินทางทองเที่ยวไดอยางสะดวกใจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. รายไดตอป ข. อายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. กลุมของนักทองเท่ียว ง. ลักษณะของการจัดการ 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 

รูปที่ 5.4 โครงตลาดนักทองเที่ยวมาเลเซียของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556  

ผลการทดสอบความคงที่ของขอมูลดวยวิธี Perror unit root test (1997) ที่แสดงในตารางที่ 5.1 
พบวา ตัวแปรที่นํามาใชพัฒนาแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของตลาดนักทองเท่ียว
มาเลเซียมีคุณสมบัติคงที่แตกตางกัน โดยตัวแปร lnY และ lnRPC มีคุณสมบัติคงที่ที่ I(0) ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 ขณะที่ตัวแปร lnNTA และ lnRPT คุณสมบัติคงที่ที่ I(1) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
(ดูสรุปผลการทดสอบในแถวนอนสุดทายของตารางที่ 5.1) โดยตัวแปรเกือบทั้งหมด มี break point ในป 
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พ.ศ. 2541 (1 ปหลังวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย และการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไทย) ยกเวน 
ตัวแปร lnRPT ที่มี break point ในป พ.ศ. 2544 

จากผลการทดสอบสรุปไดวา ขอมูลที่นํามาใชมีคุณสมบัติคงที่แตกตางกัน อาจทําใหการประมาณ
คาสัมประสิทธิ์ (หรือความยืดหยุน) ของแบบจําลองดวยวิธี OLS เกิด spurious regressions นอกจากน้ี
ขอมูลสวนใหญยังมี break point ที่อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง (structure break) 
ความสัมพันธในแบบจําลองอุปสงคการทองเท่ียวไทยในระยะยาวของตลาดนักทองเท่ียวมาเลเซีย 

ตารางที่ 5.1  ผลการทดสอบความคงที่ของตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยของ
มาเลเซีย 

รายการ 
ตัวแปร คาวิกฤต ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 

lnNTA lnY lnRPT lnRPC 1% 5% 10% 
At level 
 - Constant -2.71 -3.13 -3.86 -6.24 -5.92 -5.20 -4.92 
 - Trend -3.85 -4.01 -3.95 -4.47 -5.45 -4.83 -4.48 
 - Both -3.45 -7.66 -4.70 -6.41 -6.32 5.59 -5.29 
 - Lag length 0 0 0 0
At 1st difference 
 - Constant -8.07 -8.41 -6.08 -8.76 -5.92 -5.23 -4.92 
 - Trend -7.39 -5.61 -5.18 -7.07 -5.45 -4.83 -4.48 
 - Both -8.30 -8.16 -5.88 -8.61 -6.32 -5.59 -5.29 
 - Lag length 0 0 0 0
Breakpoint 2541 2540 2541 2541 

- Stationary at I(1) I(0) I(1) I(0) 
หมายเหตุ: ทดสอบดวยวิธี Perror unit root test 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการทดสอบ co-integration ดวยวิธี Gregory-Hansen test ที่แสดงในแถวนอนสุดทายของ
ตารางที่ 5.2 พบวา ตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของตลาดมาเลเซียมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 และมีการเปลี่ยนแปลงของคาคงที่
และแนวโนม (C, T) โดยมี breakpoint ในป พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดสอบ 
Chow-test ที่แสดงใหเห็นวา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในแบบจําลองดังกลาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 โดยมี breakpoint ในป พ.ศ. 2541 เชนเดียวกัน 

คาความยืดหยุนตอรายได (Y) ที่แสดงในตารางที่ 5.2 มีคาเปนบวกและนอยกวา 1 โดยมี
คาประมาณ 0.88 หมายความวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของมาเลเซียเพียงรอยละ 1 จะชวยกระตุนให
คนมาเลเซียเดินทางมาทองเท่ียวไทยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.88 ดังนั้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
มาเลเซียในอัตราประมาณรอยละ 5 ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 (IMF, 2014) จะกระตุนใหคนมาเลเซีย
เดินทางมาทองเท่ียวไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาการขยายตัวของเศรษฐกิจมาเลเซีย   



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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สําหรับความยืดหยุนตอราคาการทองเท่ียวไทย (RPT) มีคาประมาณ -3.80 และสูงกวาคาความ
ยืดหยุนไขว  (RPC) ที่เปนราคาของประเทศคูแขง (สิงคโปร และอินโดนีเซีย) ที่มีคาประมาณ 1.32 ถึง 
2.8 เทา และสูงกวาคาความยืดหยุนตอรายไดถึง 4.3 เทา แสดงวา นักทองเที่ยวมาเลเซียตอบสนองตอ
การเปลี่ยนแปลงของราคาการทองเที่ยวไทยหรือมีความยืดหยุนราคาการทองเที่ยวไทยมาก โดยการ
เปลี่ยนแปลงราคาของการทองเที่ยวไทยจะมีผลทําใหจํานวนนักทองเท่ียวมาเลเซียเปลี่ยนแปลงมากกวา
การเปลี่ยนแปลงราคาของคูแขงอยางสิงคโปรและอินโดนีเชีย การที่นักทองเที่ยวมาเลเซียมีความยืดหยุน
ตอราคาการทองเท่ียวมาก อาจเปนเพราะวา การเดินทางเขามาทองเที่ยวของคนมาเลเซียสวนใหญเปน
การทองเที่ยวในชวงวันหยุดสุดสัปดาห หรือการเดินทางมาพักผอนในชวงเทศกาลหรือชวงหยุดเรียน
ประจําป โดยนิยมมาชอปปงและพักผอนเพ่ือความบันเทิงในประเทศไทย ซ่ึงเปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่
สามารถทําไดในสิงคโปรหรืออินโดนีเซียเชนเดียวกัน (หรือสามารถทดแทนไดงาย) 

ตารางที่ 5.2 ผลการประมาณคาความยืดหยุนของแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวของมาเลเซีย 

ตัวแปร 
คา 

สัมประสิทธิ์ t-statistic 
Variance inflation 

factors 
95% confidence intervals 

Lower Upper 
รายไดประชาชาติที่แทจริง (Y) 0.8754*** 6.4666 0.0591 0.6527 1.0981 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของไทย (RPT) -3.8018*** -10.2080 0.4862 -4.4144 -3.1892 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของคูแขง (RPC) 1.3150*** 3.0582 0.4642 0.6077 2.0222 
Log likelihood = -23.776 Akaike information criterion = 1.835 Chow-test (1998) = 25.749***

Gregory-Hansen test  = -5.76** Chang in level and trend at the 5% level of significance, Breakpoint at 1998
หมายเหตุ : ***, ** และ * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ   
 : คาวิกฤตของ Gregory-Hansen กรณี Chang in level and trend ที่ 0.01=-6.05, 0.05=-5.57 และ 0.10=-5.33 
 : ประเทศคูแขงไดแก สิงคโปรและอินโดนีเซีย 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการวิเคราะหอุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวมาเลเซียที่นําเสนอขางตน แสดงใหเห็นวา 
ตลาดมาเลเชียเปนกลุมของนักทองเท่ียวที่มีระดับรายไดแตกตางกัน โดยกวาคร่ึงหน่ึงเปนกลุมตลาดที่มี
รายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป และอีกเกือบรอยละ 30 เปนกลุมตลาดที่มีรายไดอยูในชวง 
20,000-40,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป อยางไรก็ตามสวนใหญเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีอายุตั้งแต 35 ป 
ทั้งน้ีผลการวิเคราะหความยืดหยุน แสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวมาเลเซียเปนกลุมที่ออนไหวตอการ
เปลี่ยนแปลงของราคาการทองเที่ยวไทย การขยายตัวทางเศรษฐกิจของมาเลเซียจะมีสวนชวยกระตุนให
คนมาเลเซียเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นนอยกวาการใชนโยบายราคาในการสงเสริมตลาด ซ่ึงจะตอง
ไมใชนโยบายการลดราคา แตเปนนโยบายที่แสดงใหเห็นถึงความคุมคาของเงินที่จายเพ่ือการทองเที่ยวใน
ประเทศไทย 

นอกจากนี้จากขอมูลการสํารวจของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) และจากการสัมภาษณ
ผูที่มีสวนเกี่ยวของทําใหทราบวา ตลาดนักทองเที่ยวมาเลเซียของไทยสวนใหญยังคงเปนตลาดกลุม 
เชื้อชาติจีนที่เดินทางมาทองเที่ยวเพ่ือความบันเทิงและชอปปง ในขณะท่ีตลาดมุสลิมซ่ึงเปนประชากร 
สวนใหญของมาเลเซียน้ัน ยังคงเปนตลาดที่มีความทาทายสําหรับประเทศไทยเชนเดียวกับตลาดมุสลิม 
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ในอินโดนีเซีย ซ่ึงประเทศไทยจะตองมีการเตรียมความพรอมทางดานอุปทานในการรองรับตลาดมุสลิม
กอนที่จะสงเสริมการตลาดกลุมน้ีในมาเลเซียและอินโดนีเซีย 

5.3 อุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวสิงคโปร 

นักทองเท่ียวสิงคโปรมีสวนแบงตลาดทองเท่ียวไทยในป พ.ศ. 2556 ประมาณรอยละ 14.40 ของ
นักทองเที่ยวอาเซียนทั้งหมดของไทย (ประเทศไทยมีสวนแบงประมาณรอยละ 3-4 ของคนสิงคโปรที่
เดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2557)) โดยกวา 27 ปที่ผานมา 
(พ.ศ. 2530-2556) คนสิงคโปรเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 5.32 ในลักษณะแนวโนม
แบบโพลิโนเมียลกําลังสามที่มีการชะลอตัวของการเติบโตในชวงกลางของระยะเวลาที่พิจารณา สิงคโปรเปน
หน่ึงในสองประเทศในอาเซียนที่เปนตลาดทองเที่ยวสําคัญของไทย โดยในป พ.ศ. 2556 นักทองเที่ยว
สิงคโปรเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 1.07 ลานคน ขณะที่สิงคโปรมีประชากรประมาณ 
5.35 ลานคน (โดยรอยละ 75.9 ของประชากรทั้งหมด อยูในชวงอายุ 15-64 ป และรอยละ 76.8 เปน 
ชาวจีน) (U.S. Census Bureau, 2013) ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา นักทองเที่ยวสิงคโปรเปนกลุมที่มีความถี่ 
ในการเดินทางมาทองเที่ยวไทยสูง  

หากพิจารณาแนวโนมการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวสิงคโปรที่แสดงในรูปที่ 5.5 จะเห็นไดวา 
ในชวงป พ.ศ. 2530-2541 ตลาดนักทองเท่ียวสิงคโปรขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในอัตราเฉลี่ยรอยละ 
7.04 ตอป กอนที่จะชะลอตัวเหลือรอยละ 0.72 ในชวงระหวางป พ.ศ. 2542-2552 ทั้งน้ีเปนที่นาสังเกตวา 
ในชวงระหวางป พ.ศ. 2550-2552 ซ่ึงเปนชวงที่เกิดความวุนวายภายในประเทศไทย (วิกฤตการณการเมือง
ภายในประเทศ) ตลาดนักทองเท่ียวสิงคโปรหดตัวสูงถึงรอยละ -7.31 ตอป สะทอนใหเห็นวา วิกฤตการณ
การเมืองในประเทศไทยมีผลกระทบตอตลาดนักทองเที่ยวสิงคโปร ซ่ึงจากงานศึกษาของ อัครพงศ อ้ันทอง 
และคณะ (2554) พบวา เหตุการณปดสนามบิน และความรุนแรงในกรุงเทพฯ ในป พ.ศ. 2551 และ 
พ.ศ. 2552 สงผลใหตลาดนักทองเที่ยวสิงคโปรหดตัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิตประมาณรอยละ 19 
และ 23 ตามลําดับ หลังจากเหตุการณดังกลาวตลาดนักทองเที่ยวสิงคโปรกลับมาขยายตัวอีกคร้ังในชวง  
4 ปลาสุด (พ.ศ. 2553-2556) ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 17.71 ตอป ทั้งน้ีเปนนาสังเกตวา หลังจากที่ตลาด
นักทองเท่ียวสิงคโปรกลับมาขยายตัวในอัตรารอยละ 21 และ 26 ในป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 
ตามลําดับ ไดมีการชะลอตัวของตลาดเล็กนอยในป พ.ศ. 2556 อีกคร้ัง โดยมีอัตราการขยายตัวเพียง 
รอยละ 7 ในปดังกลาว ซ่ึงอาจเปนผลมาจากวิกฤตการเมืองในป พ.ศ. 2556 ที่มีความเขมขนและมีการ
ชุมชนตอเน่ืองเปนระยะเวลานาน ขอมูลดังกลาวสะทอนใหเห็นวา ตลาดนักทองเที่ยวสิงคโปรคอนขาง
ออนไหวตอวิกฤตการณภายในประเทศไทย  
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หมายเหตุ: CAGR = อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (Cumulative Average Growth Rate) 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

รูปที่ 5.5 จํานวนนักทองเที่ยวสิงคโปรที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยป พ.ศ. 2530-2556 

นักทองเที่ยวสิงคโปรที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยกวารอยละ 30 มีรายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ ตอป และอีกรอยละ 26 มีรายไดระหวาง 20,000-40,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป โดยเปน
นักทองเที่ยวกลุมที่มีอายุระหวาง 25-44 ป (คนรุนใหมวัยทํางาน) ประมาณรอยละ 54 สวนใหญยังคงเปน
กลุมนักทองเที่ยวซ้ําประมาณรอยละ 84 และกวารอยละ 85 จัดการการทองเที่ยวไทยดวยตนเอง (ไมใช 
กรุปทัวร) (ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.6) นอกจากนี้นักทองเท่ียวสิงคโปรที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย 
มีจํานวนวันพักประมาณ 5 วัน แตมีการใชจายเฉลี่ยตอวันตอคนประมาณ 5,400 บาท/วัน/คน ซ่ึงสูงที่สุด
ในตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนของไทย  

จากการทบทวนรายงานการศึกษาของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2551 และ 2556) พบวา 
ประชากรกวาครึ่งหนึ่งของประเทศสิงคโปรมีประสบการณทองเที่ยวตางประเทศ มีความถี่ในการทองเที่ยวสูง 
โดยนักทองเที่ยวสิงคโปรกวารอยละ 40 เดินทางทองเที่ยวมากกวาปละ 1 คร้ัง ประเทศไทยเปนหนึ่งใน 
จุดหมายปลายทางที่นิยมของคนสิงคโปร รองจากมาเลเซีย โดยมีกรุงเทพฯ และภูเก็ต เปนสองเมือง 
ยอดนิยมของคนสิงคโปร โดยเหตุผลที่คนสิงคโปรนิยมเดินทางมาทองเที่ยวไทย เนื่องจากมีคาใชจายต่ํา
ทําใหสามารถควบคุมคาใชจายได นอกจากน้ีคนสิงคโปรยังนิยมเดินทางมาทองเท่ียวไทยในชวงวันหยุด
สุดสัปดาห แมวาประเทศไทยจะมีแหลงและกิจกรรมทองเที่ยวที่นาสนใจ เชน มีชายหาดที่สวยงาม เปนตน 
แตสําหรับคนสิงคโปรถือวาประเทศไทยมีแหลงและกิจกรรมการทองเที่ยวที่ยังไมหลากหลาย คนสิงคโปร
ที่เดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยจะนิยมชอปปง (เนื่องจากคุมคาราคา) กินอาหารไทย (มีอาหารที่
หลากหลายและราคาไมแพง) และเที่ยวทะเลและชายหาด (มีชายหาดที่สวยงาม)  
 
 
 

คน 

พ.ศ.

CAGR = 7.04% CAGR = 0.74% CAGR = 17.71%
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ก. รายไดตอป ข. อายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. กลุมของนักทองเท่ียว ง. ลักษณะของการจัดการ 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 

รูปที่ 5.6 โครงตลาดนักทองเที่ยวสิงคโปรของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556  

ตารางที่ 5.3 เปนผลการทดสอบความคงที่ของขอมูลดวยวิธี Perror unit root test (1997) พบวา 
ตัวแปรทั้งหมดที่นํามาใชพัฒนาแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของตลาดนักทองเที่ยว
สิงคโปรมีคุณสมบัติคงที่ที่ I(1) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 (ดูสรุปผลการทดสอบในแถวนอนสุดทาย
ของตารางที่ 5.3) โดยมี break point ที่แตกตางกัน ผลการทดสอบดังกลาวแสดงใหเห็นวา ขอมูลอนุกรมเวลา
ที่นํามาใชทั้งหมดไมมีคุณสมบัติคงที่ และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในชุดขอมูล 

จากการทดสอบ co-integration ดวยวิธี Gregory-Hansen test แสดงในแถวนอนสุดทายของ 
ตารางที่ 5.4 พบวา ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของ
ตลาดสิงคโปร ขณะที่ผลการทดสอบดวย Bounds-test พบวา คาสถิติ Bounds ที่คํานวณไดมีคาสูงกวาคา
วิกฤติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 แสดงวา แบบจําลองดังกลาวมี co-integration ดังนั้นจากผลการ
ทดสอบท้ังสองวิธีสรุปวา ตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของตลาดสิงคโปรมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ณ ระดับความเชื่อม่ันทางสถิตที่ 0.05 และไมมีการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสรางในแบบจําลองดังกลาวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 

1.067 
ลานคน 

1.067
ลานคน 

1.067 
ลานคน 

1.067
ลานคน 
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ตารางที่ 5.3  ผลการทดสอบความคงที่ของตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยของ
สิงคโปร 

รายการ 
ตัวแปร คาวิกฤต ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 

lnNTA lnY lnRPT lnRPC 1% 5% 10% 
At level 
 - Constant -3.55 -3.32 -3.88 -4.26 -5.92 -5.20 -4.92
 - Trend -2.29 -3.34 -3.40 -3.18 -5.45 -4.83 -4.48
 - Both -3.91 -4.16 -3.88 -3.75 -6.32 5.59 -5.29
 - Lag length 0 0 0 0
At 1st difference 
 - Constant -4.87 -5.79 -6.43 -10.71 -5.92 -5.23 -4.92
 - Trend -4.58 -5.59 -5.80 -6.05 -5.45 -4.83 -4.48
 - Both -5.83 -5.64 -6.22 -12.28 -6.32 -5.59 -5.29
 - Lag length 0 0 0 0
Breakpoint 2550 2543 2541 2541 

- Stationary at I(1) I(1) I(1) I(1) 
หมายเหตุ: ทดสอบดวยวิธี Perror unit root test 
ที่มา: จากการคํานวณ 

สําหรับผลการประมาณคาความยืดหยุนที่แสดงในตารางที่ 5.4 พบวา คาความยืดหยุนตอรายได 
(Y) มีคาประมาณ 0.64 ซ่ึงต่ํากวาคาความยืดหยุนตอราคาการทองเที่ยวเที่ยวไทย (RPT) ที่มีคาเทากับ  
-1.23 สําหรับความยืดหยุนตอราคาของประเทศคูแขง (มาเลเซีย และอินโดนีเซีย) หรือคาความยืดหยุนไขว 
(RPC) ไมมีอิทธิพลตออุปสงคการทองเที่ยวไทยของตลาดสิงคโปรอยางมีมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 
ดังน้ันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปรที่ IMF (2014) คาดการณวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 3.6 
ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 จะชวยกระตุนใหคนสิงคโปรเดินทางมาทองเท่ียวไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวา
การขยายตัวของเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงราคาการทองเที่ยวของไทย การที่ตลาดสิงคโปรมีความ
ยืดหยุนตอราคาการทองเที่ยวไทยมาก อาจเปนเพราะวา คนสิงคโปรสวนใหญเดินทางมาทองเที่ยวและ
พักผอนที่ประเทศไทยในชวงวันหยุดสุดสัปดาห และนิยมมาชอปปง ซ่ึงเปนกิจกรรมการทองเที่ยวที่มี
แหลงทองเท่ียวทดแทนมาก ทั้งนี้เน่ืองดวยในประเทศสิงคโปรมีจํานวนวันหยุดประจําปคอนขางสั้น
ประมาณ 14 วัน และมีความถี่ในการทองเที่ยวสูง คนสิงคโปรนิยมเดินทางไปพักผอนและทองเที่ยวในชวง
วันหยุดสุดสัปดาหที่ประเทศเพ่ือนบานใกลเคียงอยูเสมอ โดยเฉพาะที่ประเทศมาเลเซียหรืออินโดนีเซียที่มี
พรมแดนติดกับประเทศสิงคโปร นอกจากน้ีมีคนสิงคโปรจํานวนหนึ่งตองเดินทางไปทําธุรกิจที่ประเทศ
มาเลเซีย จึงทําใหการเปลี่ยนแปลงระดับคาครองชีพหรืออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศท้ังสองไมมีผลตอ
การเดินทางไปทองเท่ียวในประเทศทั้งสอง  
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ตารางที่ 5.4 ผลการประมาณคาความยืดหยุนของแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวของสิงคโปร 

ตัวแปร 
คา 

สัมประสิทธิ์ t-statistic 
Variance inflation 

factors 
95% confidence intervals 

Lower Upper 
รายไดประชาชาติที่แทจริง (Y) 0.6427*** 9.4235 0.0072 0.5305 0.7549 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของไทย (RPT) -1.2315*** -13.6804 0.3469 -1.3796 -1.0834 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของคูแขง (RPC) 0.1848 0.7741 0.2821 -0.2079 0.5775 
Log likelihood = -6.730 Akaike information criterion = 0.647 Bounds-test = 3.975** 
Gregory-Hansen test  = -4.18 No Chang in level, slope and trend at the 5% level of significance 

หมายเหตุ : ***, ** และ * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ   
 : คาวิกฤตของ Gregory-Hansen กรณี Chang in level and trend ที่ 0.01=-6.05, 0.05=-5.57 และ 0.10=-5.33 
 : ประเทศคูแขงไดแก มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการวิเคราะหอุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวสิงคโปรที่เสนอขางตน แสดงใหเห็นวา 
ตลาดสิงคโปรเปนกลุมของนักทองเที่ยวที่มีระดับรายไดแตกตางกัน โดยกวารอยละ 30 เปนกลุมตลาดที่มี
รายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป และอีกรอยละ 26 เปนกลุมตลาดที่มีรายไดในชวง  
20,000-40,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป สวนใหญเปนกลุมนักทองเท่ียวที่มีอายุตั้งแต 25-44 ป (คนรุนใหม 
วัยทํางาน) สําหรับผลการวิเคราะหความยืดหยุน แสดงใหเห็นวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของสิงคโปร 
จะมีสวนชวยกระตุนใหคนสิงคโปรเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นนอยกวาการใชนโยบายที่เก่ียวของกับ
ราคาในการสงเสริมตลาดของไทย สวนการเปลี่ยนแปลงราคาของประเทศคูแขงอยางมาเลเซียและ
อินโดนีเซียไมมีผลตออุปสงคการทองเท่ียวไทยของสิงคโปร ทั้งน้ีนโยบายการสงเสริมภาพของความคุมคา
ของเงินที่จาย โดยเฉพาะในเรื่องของการชอปปง และอาหาร ยังคงมีความสําคัญสําหรับตลาดนักทองเท่ียว
สิงคโปร 

5.4 อุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยว สปป. ลาว 

ในป พ.ศ. 2556 ตลาดนักทองเท่ียวลาวมีสวนแบงประมาณรอยละ 13.29 ของนักทองเท่ียว
อาเซียนทั้งหมดของไทย (สปป. ลาว มีประชากรประมาณ 6.59 ลานคน และรอยละ 80 ของคนลาวที่เดินทาง
ออกมาทองเท่ียวตางประเทศ เปนการเดินทางมาทองเท่ียวไทย) ตลอด 27 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2530-2556)  
คนลาวเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 19.07 ตอป โดยมีแนวโนมการขยายตัวแบบโพลีโนเมียล
กําลังสามที่มีรูปแบบการเติบโตที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ กอนที่จะมีการขยายตัวแบบกาวกระโดดในชวง 10 ปสุดทาย 
(พ.ศ. 2547-2556) (ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.7) ระหวางป พ.ศ. 2530-2546 คนลาวเดินทางมาทองเที่ยวไทย
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 15.42 ตอป ทั้งน้ีเปนที่นาสังเกตวา ในป พ.ศ. 2539 คนลาวเดินทางมาทองเที่ยวไทย
ลดลงถึงรอยละ -74.16 ซึ่งอาจเปนผลมาจากการปรับตัวลดลงเขาสูฐานเดิมหลังจากการเพิ่มขึ้นแบบ 
กาวกระโดดในป พ.ศ. 2538 ในอัตรารอยละ 62.24 (เปนปที่ประเทศไทยจัดกีฬาซีเกมสที่เชียงใหม) 
สําหรับชวงป พ.ศ. 2547-2556 คนลาวเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 26.78 ตอป (เพ่ิมขึ้น
จากชวงแรกประมาณ 1.7 เทา) โดยในป พ.ศ. 2548 คนลาวเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 
78.84 ซ่ึงอาจเปนผลมาจากนโยบายการยกเวนการตรวจลงตราวีซาสําหรับประชาชน 2 ประเทศ ซ่ึงเริ่มใชใน
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เดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ขณะที่ในป พ.ศ. 2550 ที่มีการเปดใชสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 (มุกดาหาร-
สะหวันเขต) คนลาวเดินทางเขามาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นสูงถึงรอยละ 84.62  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: CAGR = อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (Cumulative Average Growth Rate) 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

รูปที่ 5.7 จํานวนนักทองเที่ยว สปป. ลาว ที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยป พ.ศ. 2530-2556 

จากขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา ในป พ.ศ. 2556 คนลาวที่เดินทางมา
ทองเที่ยวไทยประมาณรอยละ 57 เปนกลุมที่มีรายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป และมากกวา
รอยละ 60 มีอายุตั้งแต 35 ปขึ้นไป สวนใหญยังคงเปนกลุมนักทองเท่ียวซ้ํากวารอยละ 87 และจัดการ
เดินทางดวยตนเอง (ไมใชกรุปทัวร) ถึงรอยละ 97 (ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.8) คนลาวท่ีเดินทางมาทองเที่ยวใน
ประเทศไทยจะใชจายตอวันตอคนประมาณ 3,500 บาท/วัน/คน และพํานักในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 6 วัน 
อยางไรก็ตาม คนลาวท่ีมีฐานะคอนขางดีจะนิยมเดินทางมาชอปปงและพักผอนในประเทศไทยชวงวันหยุด
สุดสัปดาห หรือมาใชบริการดานสุขภาพ โดยเฉพาะที่จังหวัดอุดรธานี (เปนขอมูลที่ประมวลมาจากการลง
พ้ืนที่ใน สปป. ลาว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คน 

พ.ศ.

CAGR = 15.42%

                     CAGR = 26.78%
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ก. รายไดตอป ข. อายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. กลุมของนักทองเท่ียว ง. ลักษณะของการจัดการ 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 

รูปที่ 5.8 โครงตลาดนักทองเที่ยว สปป. ลาว ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556  

เนื่องดวยขอจํากัดของขอมูลมหภาคของ สปป. ลาว ทําใหจําเปนตองใชชุดขอมูลอนุกรมเวลา
ในชวงป พ.ศ. 2536-2556 (รวม 21 ป) ในการพัฒนาแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของ
ตลาดนักทองเที่ยวลาว และประยุกตใชวิธี KPSS-test ในการทดสอบความคงที่ของขอมูลอนุกรมเวลา  
ผลการทดสอบที่แสดงในตารางที่ 5.5 พบวา ตัวแปรจํานวนนักทองเที่ยวลาว (lnNTA) เพียงตัวแปรเดียว 
ที่มีคุณสมบัติคงที่ที่ I(0) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีคาคงที่ (C) เปนองคประกอบเชิงกําหนด
ของขอมูล ขณะที่ตัวอ่ืนๆ ที่เหลือ (lnY, lnRPT และ lnRPC) มีคุณสมบัติคงที่ที่ I(1) ณ ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 สวนใหญมีคาคงที่เปนองคประกอบเชิงกําหนดของขอมูล ผลการทดสอบดังกลาวแสดงให
เห็นวา ขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาใชสวนใหญไมมีคุณสมบัติคงที่ ซ่ึงอาจทําใหแบบจําลองอุปสงคเผชิญกับ 
spurious regressions ได 
 
 

0.985 
ลานคน 

0.985
ลานคน 

0.985 
ลานคน 

0.985
ลานคน 
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ตารางที่ 5.5 ผลการทดสอบความคงที่ของตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยของ 
สปป. ลาว 

รายการ ตัวแปร
lnNTA lnY lnRPT lnRPC 

At level 0.134 0.160 0.156 0.156 
 - 1% critical value 0.216 0.216 0.216 0.216 
 - 5% critical value 0.146 0.146 0.146 0.146 
 - 10% critical value 0.119 0.119 0.119 0.119 

Deterministic C, T C, T C, T C,T
At 1st difference 0.120 0.117 0.241 0.132 
 - 1% critical value 0.739 0.216 0.739 0.739 
 - 5% critical value 0.463 0.146 0.463 0.463 
 - 10% critical value 0.347 0.119 0.347 0.347 

Deterministic C C, T C C
Stationary at I(0) I(1) I(1) I(1)

หมายเหตุ: ทดสอบดวยวิธี KPSS unit root test 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการทดสอบ co-integration ดวยวิธี Gregory-Hansen test ที่แสดงในแถวนอนสุดทายของ
ตารางที่ 5.6 พบวา ตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเท่ียวไทยในระยะยาวของตลาดนักทองเที่ยวลาว
มีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 และมีการเปลี่ยนแปลงของ
คาคงที่และแนวโนม (C, T) โดยมี breakpoint ในป พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) ซ่ึงสอดคลองกับผลการ
ทดสอบ Chow-test ที่แสดงใหเห็นวา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในแบบจําลองดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 โดยมี breakpoint ในป พ.ศ. 2548 เชนเดียวกัน 

สําหรับผลการประมาณคาความยืดหยุนที่แสดงในตารางที่ 5.6 พบวา คาความยืดหยุนตอรายได 
(Y) มีคาประมาณ 1.19 ซ่ึงต่ํากวาคาความยืดหยุนตอราคาการทองเที่ยวเที่ยวไทย (RPT) และคาความ
ยืดหยุนไขว (RPC) ที่เปนราคาของประเทศคูแขง (กัมพูชา) เกือบ 3 เทา หมายความวา การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของ สปป. ลาว มีสวนชวยกระตุนใหคนลาวเดินทางมาทองเท่ียวไทยนอยกวาการเปลี่ยนแปลง
ราคาการทองเที่ยวของไทยและคูแขง โดยการลดลงของราคาการทองเที่ยวไทยเพียงรอยละ 1 จะสงผลให
คนลาวเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 3.95 (RPC = 3.95) ซ่ึงมากกวาการเพ่ิมขึ้นของราคา
คูแขงเพียงเล็กนอย (RPC = 3.80) ทั้งน้ีจากขอมูลของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย จะเห็นไดวา คนลาว
ที่เดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทยกวาคร่ึงหน่ึงยังคงมีรายไดนอยกวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ  
(ปานกลางถึงสูง) และเกือบทั้งหมดเปนการเดินทางมาทองเที่ยวซ้ําในประเทศไทย โดยนิยมมาพักผอน
และจับจายซื้อของในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
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ตารางที่ 5.6 ผลการประมาณคาความยืดหยุนของแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวของ สปป. ลาว 

ตัวแปร 
คา 

สัมประสิทธิ์ t-statistic 
Variance inflation 

factors 
95% confidence intervals 

Lower Upper 
รายไดประชาชาติที่แทจริง (Y) 1.1946*** 70.5841 0.0095 1.1668 1.2224 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของไทย (RPT) -3.9547*** -3.9682 0.3965 -5.5940 -2.3154 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของคูแขง (RPC) 3.8031*** 3.4471 0.5055 1.9883 5.6178 
Log likelihood = -39.926 Akaike information criterion = 3.898 Chow-test (2005) = 8.353*** 
Gregory-Hansen test  = -5.61** Chang in level and trend at the 5% level of significance, Breakpoint at 2005 

หมายเหตุ : ***, ** และ * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ   
 : คาวิกฤตของ Gregory-Hansen กรณี Chang in level and trend ที่ 0.01=-6.05, 0.05=-5.57 และ 0.10=-5.33 
 : ประเทศคูแขงไดแก กัมพูชา 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการวิเคราะหอุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวลาวที่เสนอขางตน แสดงใหเห็นวา  
ตลาดนักทองเที่ยวลาวกวาคร่ึงยังคงเปนนักทองเท่ียวกลุมที่รายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป และ
สวนใหญเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีอายุตั้งแต 35 ป ผลการวิเคราะหความยืดหยุน แสดงใหเห็นวา 
นักทองเที่ยวลาวเปนกลุมที่ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของราคา ขณะที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ 
สปป. ลาว จะมีสวนชวยกระตุนใหคนลาวเดินทางมาทองเท่ียวไทยเพิ่มขึ้น แตนอยกวาการใชนโยบายราคา
ในการสงเสริมตลาด ซ่ึงตองไมใชนโยบายการลดราคา แตเปนนโยบายในลักษณะของแขงขันดวยราคาท่ี
เหมาะสมหรือสมเหตุสมผล รวมทั้งการสรางภาพลักษณะในลักษณะ ของการใชจายเพ่ือการทองเท่ียวใน
ประเทศไทยมีความคุมคาเงินที่จาย  

5.5 อุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวเวียดนาม  

ป พ.ศ. 2556 นักทองเที่ยวเวียดนามมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 10 ของนักทองเที่ยวอาเซียน
ทั้งหมดของไทย (เวียดนามมีประชากรประมาณ 92.48 ลานคน ประชากรสวนใหญมีรายไดตอครัวเรือน
เฉลี่ยนอยกวา 6,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป โดยประเทศไทยมีสวนแบงประมาณรอยละ 10-12 ของคน
เวียดนามที่เดินทางออกไปทองเท่ียวตางประเทศ (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2557)) ระหวางป  
พ.ศ. 2530-2556 (27 ป) คนเวียดนามเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 19.65 ตอป โดยมีแนวโนม
การขยายตัวแบบโพลีโนเมียลกําลังสามที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง กอนที่จะมีการขยายตัว
สูงขึ้นในชวงปลายของชวงที่พิจารณา ทั้งนี้ผลการทดสอบ unit root ของตัวแปรจํานวนนักทองเท่ียว 
(lnNTA) ดวยวิธี Perror (1997) (ไมไดแสดงในตารางที่ 5.7 เน่ืองจากดวยขอจํากัดของขอมูลเศรษฐกิจ 
มหภาค จึงจําเปนตองใชขอมูลในชวงป พ.ศ. 2535-2556 ในการพัฒนาแบบจําลองอุปสงค) และผลการ
ทดสอบ co-integration ดวยวิธี Gregory-Hansen test ใหจุด breakpoint ที่ตรงกัน ณ ป พ.ศ. 2542 
ดังน้ันในการพิจารณาแนวโนมการเติบโตจะแบงการพิจารณาออกเปน 2 ชวง คือ กอนและหลังป พ.ศ. 2542  

จากรูปที่ 5.9 จะเห็นไดวา ในชวงป พ.ศ. 2530-2542 คนเวียดนามเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น
รอยละ 16.79 ตอป กอนที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 21.81 ตอป ในชวงระหวางป พ.ศ. 2543-2556 ทั้งน้ี
เปนที่นาสังเกตวา ตลาดนักทองเที่ยวเวียดนามมีการชะลอตัวเล็กนอยในชวงป พ.ศ. 2550-2553  
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ดวยเหตุผลในเรื่องของปญหาทางเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม และเหตุการณวิกฤตการเมืองในประเทศไทย 
กอนที่จะกลับมาขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 30 และ 24 ในป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ตามลําดับ 
สําหรับป พ.ศ. 2556 ตลาดนักทองเที่ยวเวียดนามกลับชะลอตัวลงอีกคร้ังเม่ือเทียบกับชวงสองปที่ผานมา 
โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 16 ในปดังกลาว ซ่ึงอาจเปนผลมาจากวิกฤตการณการเมืองในป พ.ศ. 2556  
ที่มีความเขมขนและมีการชุมชนตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
หมายเหตุ: CAGR = อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (Cumulative Average Growth Rate) 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

รูปที่ 5.9 จํานวนนักทองเที่ยวเวียดนามที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยป พ.ศ. 2530-2556 

จากขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศ พบวา ในป พ.ศ. 2556 นักทองเที่ยวเวียดนามที่เดินทางมา
ทองเที่ยวไทยมากกวาครึ่งหนึ่งมีรายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป และเปนนักทองเที่ยวที่มีอายุ
ระหวาง 25-44 ป (คนวัยทํางานชวงกลาง) ประมาณรอยละ 56 นักทองเที่ยวเวียดนามที่มาทองเที่ยวไทยซ้ํา
มีประมาณรอยละ 59 (นอยที่สุดในอาเซียน) และประมาณรอยละ 66 จัดการเดินทางดวยตนเอง (ไมใช
กรุปทัวร) (ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.10) นอกจากนี้นักทองเที่ยวเวียดนามที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
มีจํานวนวันพักประมาณ 7 วัน และมีการใชจายเฉลี่ยตอวันตอคนประมาณ 4,400 บาท/วัน/คน  

จากการทบทวนรายงานการศึกษาของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) พบวา ประเทศไทย
เปนจุดหมายปลายทางที่นิยมของคนเวียดนาม โดยมีกรุงเทพฯ และพัทยา เปนสองเมืองยอดนิยมของคน
เวียดนาม โดยคนเวียดนามจะนิยมทองเที่ยวในประเทศไทยแบบกรุปทัวรมากกวาชาติอ่ืนๆ ในอาเซียน 
ทั้งนี้ในทัศนะคติของคนเวียดนามเห็นวา ประเทศไทยเปนมีความโดดเดนในเรื่องสถานที่ทองเที่ยว 
ที่นาสนใจ เปนแหลงชอปปงที่คุมคาราคา และมีแสงสียามค่ําคืน (nightlife) นอกจากนี้คนเวียดนามถือวา
การทองเที่ยวในประเทศไทยคุมคากับเงินที่จาย (value for money) 
 
 
 

คน 

พ.ศ.

CAGR = 16.79% CAGR = 21.81% 
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ก. รายไดตอป ข. อายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. กลุมของนักทองเท่ียว ง. ลักษณะของการจัดการ 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 

รูปที่ 5.10 โครงตลาดนักทองเที่ยวเวียดนามของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556  

เน่ืองดวยขอจํากัดของขอมูลระดับมหภาคของเวียดนามทําใหจําเปนตองใชชุดขอมูลอนุกรมเวลา
ในชวงป พ.ศ. 2535-2556 (รวม 22 ป) ในการพัฒนาแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของ
ตลาดนักทองเที่ยวเวียดนาม และประยุกตใชวิธี KPSS-test ในการทดสอบความคงท่ีของขอมูลอนุกรม
เวลา ซ่ึงผลการทดสอบที่แสดงในตารางที่ 5.7 พบวา ตัวแปรจํานวนนักทองเที่ยวเวียดนาม (lnNTA) 
เทาน้ันที่มีคุณสมบัติคงที่ที่ I(0) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีคาคงที่และแนวโนม (C,T)  
เปนองคประกอบเชิงกําหนดของขอมูล ขณะที่ตัวอ่ืนๆ ที่เหลือ (lnY, lnRPT และ lnRPC) ซ่ึงทั้งหมดเปน 
ตัวแปรอิสระมีคุณสมบัติคงที่ที่ I(1) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยตัวแปร lnY และ lnRPC  
มีคาคงที่และแนวโนมเปนองคประกอบเชิงกําหนดของขอมูล สวนตัวแปร lnRPT มีคาคงที่ เปน
องคประกอบเชิงกําหนดของขอมูล ผลการทดสอบดังกลาวแสดงใหเห็นวา ขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาใช
สวนใหญไมมีคุณสมบัติคงที่ และมีคาคงที่และแนวโนมเปนองคประกอบเชิงกําหนดของขอมูล 
 

0.741 
ลานคน 

0.741 
ลานคน 

0.741

ลานคน 

0.741

ลานคน 
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ตารางที่ 5.7 ผลการทดสอบความคงที่ของตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยของ
เวียดนาม 

รายการ 
ตัวแปร 

lnNTA lnY lnRPT lnRPC 
At level 0.113 0.160 0.160 0.181 
 - 1% critical value 0.216 0.216 0.216 0.216 
 - 5% critical value 0.146 0.146 0.146 0.146 
 - 10% critical value 0.119 0.119 0.119 0.119 

Deterministic C,T C,T C,T C,T 
At 1st difference 0.326 0.072 0.190 0.045 
 - 1% critical value 0.216 0.739 0.739 0.216 
 - 5% critical value 0.146 0.463 0.463 0.146 
 - 10% critical value 0.119 0.347 0.347 0.119 

Deterministic C C, T C C, T 
Stationary at I(0) I(1) I(1) I(1) 

หมายเหตุ: ทดสอบดวยวิธี KPSS unit root test 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการทดสอบ co-integration ดวยวิธี Gregory-Hansen test ที่แสดงในแถวนอนสุดทายของ
ตารางที่ 5.7 พบวา ตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเท่ียวไทยในระยะยาวของตลาดเวียดนามมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.01 และมีการเปลี่ยนแปลงของ
คาคงที่และแนวโนม (C, T) โดยมี breakpoint ในป พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ซ่ึงสอดคลองกับผลการ
ทดสอบ Chow-test ที่แสดงใหเห็นวา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในแบบจําลองดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 โดยมี breakpoint ในป พ.ศ. 2541 เชนเดียวกัน 

คาความยืดหยุนตอรายได (Y) ที่แสดงในตารางที่ 5.8 มีคาเปนบวกและนอยกวา 1 โดยมี
คาประมาณ 0.89 หมายความวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามเพียงรอยละ 1 จะชวยกระตุนให
คนเวียดนามเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.88 ดังน้ันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
เวียดนามในอัตราประมาณรอยละ 5-6 ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 (IMF, 2014) จะกระตุนใหคนเวียดนาม
เดินทางมาทองเท่ียวไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวาการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม   

สําหรับความยืดหยุนตอราคาการทองเท่ียวไทย (RPT) มีคาประมาณ -2.64 และสูงกวาคาความ
ยืดหยุนไขว  (RPC) ที่เปนราคาของประเทศคูแขง (สปป. ลาว และกัมพูชา) ที่มีคาประมาณ 1.1 ถึง 2.4 เทา 
และสูงกวาคาความยืดหยุนตอรายไดถึง 2.97 เทา แสดงวา อุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยว
เวียดนามมีความยืดหยุนตอราคาการทองเที่ยวไทยมาก โดยการเปลี่ยนแปลงราคาของการทองเท่ียวไทย 
จะมีผลทําใหจํานวนนักทองเที่ยวเวียดนามเปลี่ยนแปลงมากกวาการเปลี่ยนแปลงราคาของคูแขงอยาง 
สปป. ลาว และกัมพูชา การที่นักทองเที่ยวเวียดนามมีความยืดหยุนตอราคาการทองเที่ยวมาก อาจเปน
เพราะวา การเดินทางเขามาทองเที่ยวของคนเวียดนามสวนใหญเปนการเดินทางเพ่ือมาพักผอน ชอปปง 
และเที ่ยวบันเทิงราตรี ซึ่งเปนกิจกรรมการทองเที ่ยวที ่มีความยืดหยุ นสูง นอกจากนี ้นักทองเที่ยว
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เว ียดนามจํานวนมากเด ินทางมาทองเที ่ยวไทยในล ักษณะกรุ ปท ัวร ที ่ม ีแพคเกจทัวร ราคาถ ูก  
(การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2556)  

ตารางที่ 5.8 ผลการประมาณคาความยืดหยุนของแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวของเวียดนาม 

ตัวแปร คา 
สัมประสิทธิ์ t-statistic Variance inflation 

factors
95% confidence intervals

Lower Upper 
รายไดประชาชาติที่แทจริง (Y) 0.8886*** 127.7845 0.0008 0.9001 0.8772 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของไทย (RPT) -2.6433*** -10.7543 0.0800 -2.2390 -3.0476 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของคูแขง (RPC) 1.1123*** 5.0951 0.0824 1.4713 0.7532 
Log likelihood = -32.031 Akaike information criterion = 3.003 Chow-test (1998) = 10.788*** 
Gregory-Hansen test  = -7.42*** Chang in level and trend at the 5% level of significance, Breakpoint at 1998 

หมายเหตุ : ***, ** และ * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ   
 : คาวิกฤตของ Gregory-Hansen กรณี Chang in level and trend ที่ 0.01=-6.05, 0.05=-5.57 และ 0.10=-5.33 
 : ประเทศคูแขงไดแก สปป. ลาว และมาเลเซีย 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการวิเคราะหอุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวเวียดนามที่เสนอขางตน แสดงใหเห็นวา 
กวารอยละ 60 ของนักทองเที่ยวเวียดนามเปนกลุมนักทองเที่ยวที่รายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ 
ตอป และสวนใหญอยูในคนวัยทํางานชวงกลางที่มีอายุระหวาง 25-44 ป ผลการวิเคราะหความยืดหยุน 
แสดงใหเห็นวา นักทองเท่ียวเวียดนามเปนกลุมที่ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของราคาการทองเที่ยวไทย
มากท่ีสุด ดังน้ันการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามจะมีสวนชวยกระตุนใหคนเวียดนามเดินทางมา
ทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นนอยกวาการใชนโยบายราคาในการสงเสริมตลาด โดยควรใชนโยบายราคาที่แสดงถึง
ความคุมคาเงินเม่ือมาทองเท่ียวประเทศไทย 

5.6 อุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวกัมพูชา 

ในป พ.ศ. 2556 ตลาดกัมพูชามีสวนแบงตลาดนักทองเท่ียวไทยประมาณรอยละ 6.57 ของ
นักทองเที่ยวอาเซียนทั้งหมด (หรือประมาณรอยละ 30 ของคนกัมพูชาที่เดินทางออกไปทองเที่ยว
ตางประเทศ รองจากเวียดนามที่มีสวนแบงประมาณเกือบรอยละ 50 ของคนกัมพูชาที่เดินทางออกไป
ทองเที่ยวตางประเทศ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2557)) เกือบ 20 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2538-2556) 
ตลาดกัมพูชามีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในอัตราเฉลี่ยรอยละ 20.18 ตอป โดยมีแนวโนมการ
ขยายตัวในลักษณะโพลิโนเมียลกําลังสี่ ที่มีรูปแบบการเพ่ิมขึ้นแบบกาวกระโดดในชวง 4-5 ปสุดทายของ
ชวงขอมูลที่ใชในการพิจารณา โดยในชวงป พ.ศ. 2538-2551 คนกัมพูชาเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 13.59 ตอป โดยเพ่ิมขึ้นจาก 0.017 ลานคนในป พ.ศ. 2538 เปน 0.093 ลานคน 
ในป พ.ศ. 2551 ทั้งน้ีเปนที่นาสังเกตวา ในป พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีเหตุการณจลาจลในกรุงพนมเปญจนมีการ
บุกเผาสถานทูตไทยและอาคารพาณิชยของคนไทยในกรุงพนมเปญ ในชวงเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 เปนป
ที่คนกัมพูชาเดินทางมาทองเที่ยวไทยลดลงรอยละ -6.75 และกลับมาขยายตัวสูงถึงรอยละ 33.42 ในป  
พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ในชวงป พ.ศ. 2550-2551 ซ่ึงเปนชวงที่ไทยกับกัมพูชามีปญหาความขัดแยงในเรื่อง
ปราสาทเขาพระวิหาร จํานวนนักทองเท่ียวกัมพูชาเดินทางมาทองเท่ียวไทยลดลงประมาณรอยละ 13-14 
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กอนที่จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นในป พ.ศ. 2552 ในอัตรารอยละ 10.58 และเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในชวง 4 ป
สุดทาย (พ.ศ. 2553-2556) ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 48.07 ตอป และเปนที่นาสังเกตวาในป พ.ศ. 2556 
นักทองเที่ยวกัมพูชาเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 13.11 หรือมีการชะลอตัวของตลาด
กัมพูชาในปดังกลาว การลดลงดังกลาวเปนการลดลงของนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาประเทศไทย 
ทางบก โดยเฉพาะบริเวณดานพรมแดนปอยเปต สวนหนึ่งเปนผลมาจากสถานการณการเมือง
ภายในประเทศไทยที่มีการชุมชนตอเนื่องมาตั้งแตป พ.ศ. 2555 (ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.11)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: CAGR = อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (Cumulative Average Growth Rate) 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

รูปที่ 5.11 จํานวนนักทองเที่ยวกัมพูชาที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยป พ.ศ. 2538-2556 

นักทองเที่ยวกัมพูชาที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยกวารอยละ 53 มีรายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ ตอปและครึ่งหนึ่งเปนนักทองเที่ยวที่มีชวงอายุระหวาง 25-44 ป (วัยทํางานถึงชวงกลางคน)  
โดยกวารอยละ 86 เดินทางมาทองเที่ยวไทยซ้ํา และมีของลักษณะของการจัดการทองเท่ียวดวยตนเอง 
(หรือไมใชกรุปทัวร) ถึงรอยละ 94 ของท้ังหมด (ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.12) ทั้งนี้จากขอมูลของ 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) พบวา แมวานักทองเท่ียวกัมพูชาจะใชจายเฉลี่ยตอวันตอคน ในป 
พ.ศ. 2556 เพียง 3,986 บาท/วัน/คน (ใชจายนอยเปนลําดับที่สองรองจาก สปป. ลาว) แตมีจํานวนวันพัก
เฉลี่ยสูงถึง 8 วัน (มากที่สุดเม่ือเทียบกับนักทองเที่ยวอาเซียนชาติอ่ืนๆ) จึงเปนที่นาสนใจวานักทองเที่ยว
กัมพูชาที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยซํ้าดวยตนเอง มีรูปแบบการทองเท่ียวและกิจกรรมการทองเที่ยว
อยางไรที่มีจํานวนวันพักเฉล่ียสูง ซ่ึงจากการสํารวจของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) พบวา  
คนกัมพูชามีความคิดเห็นวา ประเทศไทยมีความโดดเดนในเรื่องของกิจกรรมที่เปนแสงสียามค่ําคืน 
(nightlife) การชอปปง (shopping) และอาหาร (good food) โดยกรุงเทพฯ ยังคงเปนเมืองยอดนิยมของ
คนกัมพูชาเม่ือเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย 
 

คน 

พ.ศ.

CAGR = 13.59%
CAGR = 47.40%
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ก. รายไดตอป ข. อายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. กลุมของนักทองเท่ียว ง. ลักษณะของการจัดการ 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 

รูปที่ 5.12 โครงตลาดนักทองเที่ยวกัมพูชาของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556  

เนื่องดวยขอจํากัดของขอมูลที่ใชในการพัฒนาแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของ
ตลาดนักทองเที่ยวกัมพูชาที่มีเพียง 19 ตัวอยาง จึงจําเปนตองทดสอบความคงท่ีของขอมูลดวยวิธี KPSS-test 
ซ่ึงผลการทดสอบ unit root ดวยวิธี KPSS-test ที่แสดงในตารางที่ 5.9 พบวา ตัวแปรจํานวนนักทองเที่ยว
กัมพูชา (lnNTA) เพียงตัวแปรเดียวที่มีคุณสมบัติคงที่ที่ I(0) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีคาคงที่ 
(C) และแนวโนม (T) เปนองคประกอบเชิงกําหนดของขอมูล (deterministic) ขณะที่ตัวอ่ืนๆ ที่เหลือ (lnY, 
lnRPT และ lnRPC) มีคุณสมบัติคงที่ที่ I(1) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีคาคงท่ีเปน
องคประกอบเชิงกําหนดของขอมูลทั้งหมด จากผลการทดสอบดังกลาวแสดงวา ขอมูลอนุกรมเวลา 
ที่นํามาใชสวนใหญไมมีคุณสมบัติคงที่ จึงจําเปนตองตรวจสอบ co-integration ของแบบจําลองอุปสงค 
ดวยวิธี Bounds-test และเพื่อใหม่ันใจวาไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของแบบจําลองจึงประยุกตใชวิธี 
Gregory-Hansen test ในการตรวจสอบ co-integration ดวย 

 

0.497 
ลานคน 

0.497
ลานคน 

0.497 
ลานคน 

0.497
ลานคน 
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ตารางที่ 5.9 ผลการทดสอบความคงที่ของตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยของ
กัมพูชา 

รายการ 
ตัวแปร 

lnNTA lnY lnRPT lnRPC 
At level 0.076 0.145 0.206 0.500 
 - 1% critical value 0.216 0.216 0.216 0.216 
 - 5% critical value 0.146 0.146 0.146 0.146 
 - 10% critical value 0.119 0.119 0.119 0.119 

Deterministic C, T C, T C, T C,T 
At 1st difference 0.088 0.196 0.407 0.364 
 - 1% critical value 0.216 0.739 0.739 0.739 
 - 5% critical value 0.146 0.463 0.463 0.463 
 - 10% critical value 0.119 0.347 0.347 0.347 

Deterministic C, T C C C 
Stationary at I(0) I(1) I(1) I(1) 

หมายเหตุ: ทดสอบดวยวิธี KPSS unit root test 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการทดสอบ co-integration ดวยวิธี Gregory-Hansen test ที่แสดงในแถวนอนสุดทายของ
ตารางที่ 5.10 พบวา ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในแบบจําลองอุปสงค ขณะที่ผลการทดสอบวิธี 
Bounds-test พบวา คาสถิติ Bounds ที่คํานวณได มีคาสูงกวาคาวิกฤติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
แสดงวา แบบจําลองดังกลาวมี co-integration ดังนั้นจากผลการทดสอบทั้งสองวิธีสรุปวา ตัวแปรใน
แบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของตลาดกัมพูชามีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว 
ณ ระดับความเชื่อม่ันทางสถิตที่ 0.05 และไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในแบบจําลองดังกลาวอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 

สําหรับผลการประมาณคาความยืดหยุนที่แสดงในตารางที่ 5.10 พบวา ตัวแปรรายไดประชาชาติ
ที่แทจริงเปนตัวแปรเดียวในแบบจําลองที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักทองเที่ยวกัมพูชาที่
เดินทางมาทองเท่ียวไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีคาความยืดหยุนตอรายได (Y) ประมาณ 
2.17 ซ่ึงหมายความวา การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติที่แทจริงของกัมพูชาเพียงรอยละ 1 
จะกระตุนใหคนกัมพูชาเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.17 ขณะที่การเปล่ียนแปลงราคาการ
ทองเที่ยวทั้งของไทยและคูแขง (เวียดนาม) ไมไดสงผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักทองเที่ยว
กัมพูชาที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 จากผลลัพธดังกลาวแสดงใหเห็นวา 
การเพ่ิมขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวกัมพูชาที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยในชวงกวา 20 ปที่ผานมา เปนผล 
มาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกัมพูชามากกวาการเปลี่ยนแปลงราคาการทองเที่ยวของไทยหรือคูแขง  
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ตารางที่ 5.10 ผลการประมาณคาความยืดหยุนของแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยของกัมพูชา 

ตัวแปร 
คา 

สัมประสิทธิ์ t-statistic 
Variance inflation 

factors 
95% confidence intervals 

Lower Upper 
รายไดประชาชาติที่แทจริง (Y) 2.1743*** 14.7122 0.2019 1.9312 2.4174 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของไทย (RPT) -0.2128 -0.1920 1.7805 -2.0362 1.6106 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของคูแขง (RPC) -0.1813 -0.1325 9.6529 -2.4305 2.0680 
Log likelihood = -30.221  Akaike information criterion = 1.939 Bounds-test (intercept no trend) = 3.676**

Gregory-Hansen Test  = -4.30 No Chang in Level at the 5% level of significance 
หมายเหตุ : ***, ** และ * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ   
 : คาวิกฤต bounds กรณีที่ intercept and no trend ที่ 0.01=4.280-5.840, 0.05=3.058-4.223 และ 0.10=2.525-3.560 (Narayan, 2004) 
 : คาวิกฤตของ Gregory-Hansen กรณี Chang in level ที่ 0.01=-5.77, 0.05=-5.28 และ 0.10=-5.02 
 : ประเทศคูแขงไดแก เวียดนาม 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการวิเคราะหอุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวกัมพูชาที่นําเสนอขางตน แสดงใหเห็นวา 
ตลาดนักทองเที่ยวกัมพูชากวาคร่ึงเปนนักทองเที่ยวกลุมที่รายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป และ
เปนคนหนุมสาวในวัยทํางานถึงชวงกลางคนที่มีชวงอายุระหวาง 25-44 ป ทั้งนี้ผลการวิเคราะหความ
ยืดหยุนแสดงใหเห็นกวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในชวงกวาสองทศวรรษที่ผานมาเปน
ปจจัยสําคัญที่กระตุนใหคนกัมพูชาเดินทางมาทองเที่ยวไทย ดังน้ันจากการพยากรณของ IMF (2014) 
ที่วา เศรษฐกิจของกัมพูชาจะมีอัตราการขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 7 ตอป ในชวงป พ.ศ. 2558-2562  
(อีก 5 ปขางหนา) จะยังคงมีสวนชวยกระตุนใหคนกัมพูชาเดินทางออกมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง  

5.7 อุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวอินโดนีเซีย 

นักทองเที่ยวอินโดนีเซียมีสวนแบงตลาดในป พ.ศ. 2556 ประมาณรอยละ 8.03 ของนักทองเที่ยว
อาเซียนทั้งหมดของไทย (อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 251 ลานคน เปนมุสลิมประมาณรอยละ 86 
(Index Mundi, 2014) ออกมาทองเที่ยวประมาณ 8 ลานคน โดยประเทศไทยมีสวนแบงประมาณรอยละ  
4 ของคนอินโดนีเซียที่เดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศ (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2557)) 
ในชวง 27 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2530-2556) ตลาดนักทองเที่ยวอินโดนีเซียมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ย
รอยละ 12.00 ตอป โดยมีแนวโนมการขยายตัวในลักษณะโพลิโนเมียลกําลังสี่ที่มีรูปแบบแตกตางจาก
ตลาดกัมพูชา โดยในชวงกอนป พ.ศ. 2539 ตลาดอินโดนีเซียมีการขยายตัวสูงถึงรอยละ 14.66 ตอป  
โดยมีการหดตัวของตลาดในชวงป พ.ศ. 2535 ประมาณรอยละ -6.72 อาจเน่ืองมาจากเหตุการณ 
ความวุนวายภายในประเทศไทย (พฤษภาทมิฬ) เหมือนกับการหดตัวตลาดบรูไน ตอมาในชวงป  
พ.ศ. 2539-2552 ตลาดอินโดนีเซียกลับขยายตัวเฉลี่ยเพียงคร่ึงหน่ึงของชวงที่ผานมา โดยขยายตัวเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 7.76 ตอป และมีความผันผวนเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับชวงกอนป พ.ศ. 2538 ทั้งน้ีวิกฤต
เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 มีสวนทําใหตลาดนักทองเท่ียวอินโดนีเซียหดตัวถึงรอยละ -22.04 ในป  
พ.ศ. 2541 ขณะที่เหตุการณความวุนวายในประเทศไทยในป พ.ศ. 2552 มีสวนทําใหตลาดอินโดนีเซียหดตัว
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อีกคร้ังถึงรอยละ -12.64 กอนที่จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นแบบกาวกระโดดใน 4 ปตอมา (พ.ศ. 2553-2556)  
ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 27.71 ตอป (ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.13) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: CAGR = อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (Cumulative Average Growth Rate) 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

รูปที่ 5.13 จํานวนนักทองเที่ยวอินโดนีเซียที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยป พ.ศ. 2530-2556 

จากขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) พบวา ในป พ.ศ. 2556 นักทองเที่ยว
อินโดนีเซียที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยกวารอยละ 43 มีรายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป และ
อีกเกือบรอยละ 30 มีรายไดอยูในชวง 20,000-40,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป และกวาคร่ึงหนึ่งเปนกลุม
นักทองเที่ยวที่มีอายุระหวาง 25-44 ป (วัยทํางานถึงกลางคน) โดยเดินทางมาทองเที่ยวไทยซ้ําประมาณ
รอยละ 60 และประมาณรอยละ 67 ของทั้งหมด เดินทางดวยตนเอง (ไมใชกรุปทัวร) (ดูรายละเอียดใน 
รูปที่ 5.14) ทั้งนี้นักทองเที่ยวอินโดนีเซียจะใชจายเฉลี่ยตอวันตอคนประมาณ 5,000 บาท/วัน/คน และ
พํานักในประเทศไทยเฉลี่ยประมาณ 6 วัน ทั้งนี้จากสํารวจของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พบวา  
คนอินโดนีเซียยังคงมีทัศนะที่ใกลเคียงกับชาติอ่ืนๆ ในอาเซียนวา ประเทศไทยมีความโดดเดนในกิจกรรม
การทองเที่ยวประเภทแสงสียามค่ําคืน และชอปปง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คน 

พ.ศ.

CAGR = 14.66% CAGR = 7.76%

CAGR = 27.71%
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ก. รายไดตอป ข. อายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. กลุมของนักทองเท่ียว ง. ลักษณะของการจัดการ 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 

รูปที่ 5.14 โครงตลาดนักทองเที่ยวอินโดนีเซียของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556  

ผลการทดสอบ unit root ดวยวิธี Perror (1997) ที่แสดงในตารางที่ 5.11 พบวา ตัวแปรรายได
ประชาชาติที่แทจริง (lnY) เพียงตัวแปรเดียวที่มีคุณสมบัติคงที่ที่ I(0) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 
ขณะที่ตัวแปรอ่ืนๆ ที่เหลือ (lnNTA, lnRPT และ lnRPC) มีคุณสมบัติคงที่ที่ I(1) ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 (ดูสรุปผลการทดสอบในแถวนอนสุดทายของตารางที่ 5.11) จากผลการทดสอบ แสดงวา 
ขอมูลอนุกรมเวลาท่ีนํามาใชสวนใหญไมมีคุณสมบัติคงที่ นอกจากนี้ผลการทดสอบยังแสดงใหเห็นวา  
ขอมูลที่นํามาใชมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง โดยมี break point ที่แตกตางกัน โดยตัวแปรเกือบทั้งหมดมี 
break point ณ ป พ.ศ. 2541 (1 ป หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยน
ในประเทศไทย) ยกเวน ตัวแปร lnY ที่มี break point ในป พ.ศ. 2540 
 
 
 

0.595 
ลานคน 
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0.595 
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ตารางที่ 5.11 ผลการทดสอบความคงที่ของตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยของ
อินโดนีเซีย 

รายการ 
ตัวแปร คาวิกฤต ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 

lnNTA lnY lnRPT lnRPC 1% 5% 10% 
At level 
 - Constant -3.97 -10.02 -5.39 -3.83 -5.92 -5.20 -4.92
 - Trend -3.91 -2.68 -4.18 -4.07 -5.45 -4.83 -4.48
 - Both -4.51 -22.16 -5.36 -5.39 -6.32 5.59 -5.29
 - Lag length 0 0 0 0
At 1st difference 
 - Constant -6.71 -14.67 -15.44 -14.54 -5.92 -5.23 -4.92
 - Trend -6.92 -4.41 -7.23 -6.90 -5.45 -4.83 -4.48
 - Both -6.63 -15.95 -16.48 -14.56 -6.32 -5.59 -5.29
 - Lag length 0 0 0 0
Breakpoint 2541 2540 2541 2541 

- Stationary at I(1) I(0) I(1) I(1) 
หมายเหตุ: ทดสอบดวยวิธี Perror unit root test 
ที่มา: จากการคํานวณ 

จากผลการทดสอบขางตนสรุปไดวา ขอมูลที่นํามาใชสวนใหญมีคุณสมบัติไมคงที่ และมี break point 
ที่อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสราง (structure break) ความสัมพันธในแบบจําลองอุปสงคการ
ทองเท่ียวไทยในระยะยาวของตลาดนักทองเท่ียวอินโดนีเซีย 

ผลการทดสอบ co-integration ดวยวิธี Gregory-Hansen test ที่แสดงในแถวนอนสุดทายของ
ตารางที่ 5.12 พบวา ตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของตลาดอินโดนีเซียมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 และมีการเปลี่ยนแปลงของคาคงที่
และแนวโนม (C, T) โดยมี breakpoint ณ ป พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ขณะที่ผลการทดสอบ Chow-test  
ใหผลลัพธที่สอดคลองกันวา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในแบบจําลองดังกลาวอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 โดยมี breakpoint ในป พ.ศ. 2541 เชนเดียวกัน 

สําหรับผลการประมาณคาความยืดหยุนที่แสดงในตารางที่ 5.12 พบวา คาความยืดหยุนตอรายได 
(Y) มีคาประมาณ 2.12 แสดงวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียเพียงรอยละ 1 จะชวยกระตุนให
คนอินโดนีเซียเดินทางมาทองเท่ียวไทยเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2.12 ขณะที่คาความยืดหยุนตอราคาการ
ทองเที่ยวไทย (RPT) มีคาประมาณ -1.38 และสูงกวาคาความยืดหยุนไขว (RPC) ที่เปนราคาของ
ประเทศคูแขง (มาเลเซีย และสิงคโปร) ซ่ึงมีคาประมาณ 1.09 แสดงวา นักทองเที่ยวอินโดนีเซียเปนกลุมที่
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของราคาการทองเที่ยวทั้งของไทยและคูแขง โดยการเปลี่ยนแปลงราคา
การทองเที ่ยวของไทยจะมีอิทธิพลทําใหจํานวนนักทองเที่ยวอินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงมากกวาราคา 
การทองเที่ยวของประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยวทดแทน แตการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียมีสวน
ชวยกระตุนใหคนอินโดนีเซียเดินทางมาทองเที่ยวไทยมากกวาการเปลี่ยนแปลงราคา 
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ตารางที่ 5.12 ผลการประมาณคาความยืดหยุนของแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวของอินโดนีเซีย 

ตัวแปร 
คา 

สัมประสิทธิ์ t-statistic 
Variance inflation 

factors 
95% confidence intervals 

Lower Upper 
รายไดประชาชาติที่แทจริง (Y) 2.1175*** 17.5796 0.0284 1.9194 2.3157 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของไทย (RPT) -1.3835** -2.0349 4.7526 -2.5017 -0.2652 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของคูแขง (RPC) 1.0910** 1.9941 2.0214 0.1911 1.9910 
Log likelihood = -21.580 Akaike information criterion = 1.747 Chow-test (1998) = 6.849*** 
Gregory-Hansen test  = -5.59** Chang in level at the 5% level of significance, Breakpoint at 1998 

หมายเหตุ : ***, ** และ * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ   
 : คาวิกฤตของ Gregory-Hansen กรณี Chang in level and trend ที่ 0.01=-6.05, 0.05=-5.57 และ 0.10=-5.33 
 : ประเทศคูแขงไดแก มาเลเซีย และสิงคโปร 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการวิเคราะหอุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเท่ียวอินโดนีเซียที่นําเสนอขางตน แสดงให
เห็นวา ตลาดอินโดนีเชียเปนกลุมตลาดนักทองเท่ียวที่มีระดับรายไดแตกตางกัน โดยกวารอยละ 43 จะมี
รายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป และอีกกวารอยละ 30 มีรายไดอยูในชวง 20,000-40,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ ตอป อยางไรก็ตามนักทองเที่ยวทั้งสองกลุมเปนคนหนุมสาวในวัยทํางานที่มีชวงอายุระหวาง  
25-44 ป ขณะที่การวิเคราะหความยืดหยุน แสดงใหเห็นวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย
ยังคงเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหคนอินโดนีเซียเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้น 
จากการพยากรณของ IMF (2014) ที่วา เศรษฐกิจของอินโดนีเซียจะมีอัตราการขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 
6 ตอป ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 จะมีสวนชวยกระตุนใหคนอินโดนีเซียเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง นอกจากน้ีผลการศึกษายังแสดงใหเห็นวา คนอินโดนีเซียจะตอบสนองตอ 
การเปลี่ยนแปลงราคาการทองเที่ยวของไทยมากกวาประเทศที่เปนคูแขงอยางมาเลเซียและสิงคโปร 
อยางไรก็ตามตลาดอินโดนีเซียเปนตลาดนักทองเที่ยวมุสลิมที่ไทยยังมีสวนแบงตลาดนอยเม่ือเทียบคูแขง 
ที่สําคัญอยางมาเลเซียและสิงคโปร ดังนั้นประเทศไทยควรตองทําตลาดเชิงรุกในตลาดนักทองเท่ียว
อินโดนีเซีย 

5.8 อุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวฟลิปปนส 

 ป พ.ศ. 2556 นักทองเที่ยวฟลิปปนสมีสวนแบงตลาดรอยละ 4.25 ของนักทองเท่ียวอาเซียน
ทั้งหมดของไทย (ฟลิปปนสมีประชากรประมาณ 105.72 ลานคน โดยประมาณรอยละ 87 เปนคริสตเตียน 
(Index Mundi, 2014) และเดินทางออกมาทองเที่ยวตางประเทศประมาณ 4 ลานกวาคน โดยประเทศไทย
มีสวนแบงประมาณรอยละ 6 ของคนฟลิปปนสที่เดินทางออกไปทองเที่ยวตางประเทศ (การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย, 2557)) กวา 27 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2530-2556) คนฟลิปปนสเดินทางมาทองเท่ียวไทยเพิ่มขึ้น
รอยละ 8.70 ภายใตแนวโนมการขยายตัวแบบโพลีโนเมียลกําลงัสองที่มีการขยายตวัเพ่ิมขึน้ในอัตราคอนขาง
คงที่อยางตอเน่ือง ผลการทดสอบ Perror unit root test ของตัวแปรจํานวนนักทองเที่ยว (lnNTA) และ 
ผลการทดสอบ co-integration ดวยวิธี Gregory-Hansen test ใหจุด breakpoint ที่แตกตางกัน ในที่น้ี 
จะใหความสําคัญกับจุด breakpoint ที่ไดจากการทดสอบ co-integration (ป พ.ศ. 2542) ซ่ึงเปนประโยชน
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ในการสนับสนุนการอธิบายแบบจําลองอุปสงค และเปนจุดที่แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรในแบบจําลองที่อาจไดรับผลกระทบมาจากวิกฤตเศรษฐกิจและ 
การเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของไทยในป พ.ศ. 2540  
 จากรูปที่ 5.15 จะเห็นไดวา ในชวงป พ.ศ. 2530-2542 คนฟลิปปนสเดินทางมาทองเที่ยวไทย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.65 ตอป และเปนที่นาสังเกตวา ในชวงป พ.ศ. 2540-2541 ตลาดนักทองเที่ยวฟลิปปนส
ชะลอตัวลงอยางเห็นไดชัดสวนหนึ่งเปนผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในเอเชีย หลังจากป พ.ศ. 2542 
จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2556) นักทองเที่ยวฟลิปปนสยังคงเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่
ใกลเคียงกับชวงที่ผานมา โดยเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 8.68 ตอป ทั้งนี้ตลาดนักทองเที่ยวฟลิปปนส 
มีการชะลอและหดตัวบางในบางชวง ไดแก ในป พ.ศ. 2546 (การแพรระบาดของโรคซารส) พ.ศ. 2550 
(หลังพายุ “ทุเรียน” เขาถลมฟลิปปนสในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และเหตุการณบุกยึดโรงแรม 
เพนนินซูลาในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550) พ.ศ. 2552 (เหตุการณความวุนวายทางการเมืองใน
ประเทศไทย) เปนตน อยางไรก็ตาม หลังป พ.ศ. 2552 ตลาดนักทองเที่ยวฟลิปปนสกลับมาขยายตัว
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป (พ.ศ. 2553-2556)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: CAGR = อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (Cumulative Average Growth Rate) 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

รูปที่ 5.15 จํานวนนักทองเที่ยวฟลิปปนสที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยป พ.ศ. 2530-2556 

นักทองเที่ยวฟลิปปนสกวารอยละ 47 เปนกลุมที่มีรายไดตอปต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป 
และอีกประมาณรอยละ 24 มีรายไดระหวาง 20,000-40,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป โดยเปนนักทองเที่ยว
กลุมที่มีอายุระหวาง 25-54 ป (วัยทํางาน) ประมาณรอยละ 74 สวนใหญยังคงเปนกลุมนักทองเที่ยวซ้ํา
ประมาณรอยละ 75 และกวารอยละ 76 เดินทางมาทองเที่ยวไทยในลักษณะไมใชกรุปทัวร หรือจัดการ
ทองเท่ียวดวยตนเอง (ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.16) นอกจากนี้นักทองเที่ยวฟลิปปนสที่เดินทางมาทองเที่ยว
ในประเทศไทยมีจํานวนวันพักสูงถึง 8 วัน และมีการใชจายตอวันตอคนประมาณ 4,600 บาท/วัน/คน  

คน 

พ.ศ.

CAGR = 7.65% CAGR = 8.68% 
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ซ่ึงจากรายงานการศึกษาของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2556) พบวา นักทองเท่ียวฟลิปปนสสวนใหญ 
(ประมาณรอยละ 80) นิยมชอปปงระหวางเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ และประเทศไทยเปนแหลงชอปปง
ที่คุมคา (value for money) สําหรับนักทองเที่ยวฟลิปปนส นอกจากการชอปปงแลว นักทองเที่ยว
ฟลิปปนสยังสนใจในเรื่องของศาสนสถานทางพุทธศาสนา อาหารไทยความสวยงามของชายหาด และ 
ชื่นชอบความเปนมิตรของคนไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. รายไดตอป ข. อายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. กลุมของนักทองเท่ียว ง. ลักษณะของการจัดการ 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 

รูปที่ 5.16 โครงตลาดนักทองเที่ยวฟลิปปนสของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556  

ตารางที่ 5.13 เปนผลการทดสอบความคงที่ของขอมูลดวยวธิี Perror unit root test (1997) พบวา 
ตัวแปรทั้งหมดที่นํามาใชพัฒนาแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของตลาดนักทองเที่ยว
ฟลิปปนสมีคุณสมบัติคงที่ที่ I(1) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 (ดูสรุปผลการทดสอบในแถวนอน
สุดทายของตารางที่ 5.13) โดยมี break point ที่แตกตางกัน ผลการทดสอบดังกลาวแสดงใหเห็นวา  
ขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาใชทั้งหมดไมมีคุณสมบัติคงที่ และขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง ณ จุดที่
แตกตางกัน 
 

0.315 
ลานคน 

0.315

ลานคน 

0.315  
ลานคน 

0.315

ลานคน 
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ตารางที่ 5.13 ผลการทดสอบความคงที่ของตัวแปรแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยของ
ฟลิปปนส 

รายการ 
ตัวแปร คาวิกฤต ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 

lnNTA lnY lnRPT lnRPC 1% 5% 10% 
At level 
 - Constant -3.79 -1.99 -3.90 -3.48 -5.92 -5.20 -4.92
 - Trend -2.86 -3.20 -3.15 -2.71 -5.45 -4.83 -4.48
 - Both -3.72 -3.49 -3.82 -3.62 -6.32 5.59 -5.29
 - Lag length 0 0 0 0
At 1st difference 
 - Constant -4.72 -6.30 -6.52 -6.28 -5.92 -5.23 -4.92
 - Trend -4.87 -3.76 -5.87 -5.58 -5.45 -4.83 -4.48
 - Both -5.49 -4.83 -6.33 -6.30 -6.32 -5.59 -5.29
 - Lag length 0 0 0 0
Breakpoint 2534 2546 2000 2547 

- Stationary at I(1) I(1) I(1) I(1) 
หมายเหตุ: ทดสอบดวยวิธี Perror unit root test 
ที่มา: จากการคํานวณ 

 
ผลการทดสอบ co-integration ดวยวิธี Gregory-Hansen test ที่แสดงในแถวนอนสุดทายของ

ตารางที่ 5.14 พบวา ตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเท่ียวไทยในระยะยาวของตลาดฟลิปปนสมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 และมีการเปลี่ยนแปลงของคาคงที่ 
คาความชัน (slope) และแนวโนม (C, S, T) โดยมี breakpoint ในป พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) ซึ่งสอดคลอง
กับผลการทดสอบ Chow-test ที่แสดงใหเห็นวา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในแบบจําลองดังกลาว 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมี breakpoint ในป พ.ศ. 2542 เชนเดียวกัน 

คาความยืดหยุนตอรายได (Y) ที่แสดงในตารางที่ 5.14 มีคาประมาณ 2.10 ซ่ึงสูงกวาคาความ
ยืดหยุนตอราคาการทองเที่ยวเที่ยวไทย (RPT = -0..57) และคาความยืดหยุนไขว (RPC = 1.58) ที่เปนราคา
ของประเทศคูแขง (มาเลเซีย และสิงคโปร) ประมาณ 3.7 และ 1.3 เทา ตามลําดับ หมายความวา  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของฟลิปปนสจะชวยกระตุนใหคนฟลิปปนสเดินทางมาทองเท่ียวไทยเพิ่มขึ้น
มากกวาการเปลี่ยนแปลงราคาการทองเที่ยวของไทยและคูแขง ดังน้ันจากการประมาณการของ  
IMF (2014) ที่วา เศรษฐกิจของฟลิปปนสนาจะขยายตัวประมาณรอยละ 6 ตอป ในชวงป พ.ศ. 2558-2562  
จะชวยกระตุนใหคนฟลิปปนสเดินทางมาทองเท่ียวไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
และการเปลี่ยนแปลงราคาการทองเท่ียวของไทยและคูแขง 

สําหรับคาความยืดหยุนตอราคาการทองเท่ียวไทย (RPT) มีคาติดลบและต่ํากวา 1 ประมาณ  
-0.57 (มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.10) แสดงวา นักทองเที่ยวฟลิปปนสเปนกลุมที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาการทองเที่ยวไทยนอย (RPT < 1) โดยการลดของราคาการทองเท่ียวไทยรอยละ 1  
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จะสงผลใหนักทองเที่ยวฟลิปปนสเดินทางมาทองเที่ยวเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.57 ซ่ึงนอยกวาการเพ่ิมขึ้นของ
ราคาการทองเที่ยวของประเทศคูแขงอยางมาเลเซียและสิงคโปร ที่มีคาความยืดหยุนไขวเทากับ 1.58 
(หรือนอยกวาประมาณ 2.8 เทา) การที่นักทองเท่ียวฟลิปปนสมีความยืดหยุนตอราคาการทองเท่ียวไทย
นอย อาจเปนเพราะวา ประเทศไทยเปนแหลงชอปปงที่คุมคา (value for money) สําหรับนักทองเที่ยว
ฟลิปปนส และชอปปงยังเปนหน่ึงในกิจกรรมทองเที่ยวที่นิยมของนักทองเท่ียวฟลิปปนสเม่ือเดินทางมา
ทองเท่ียวไทย (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2557) 

ตารางที่ 5.14 ผลการประมาณคาความยืดหยุนของแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวของฟลิปปนส 

ตัวแปร 
คา 

สัมประสิทธิ์ t-statistic 
Variance inflation 

factors 
95% confidence intervals 

Lower Upper 
รายไดประชาชาติที่แทจริง (Y) 2.0991*** 35.3564 0.0073 2.0015 2.1968 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของไทย (RPT) -0.5664* -1.8495 0.1011 -1.0702 -0.0627 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของคูแขง (RPC) 1.5795*** 8.9342 0.1611 1.2887 1.8703 
Log likelihood = -2.665 Akaike information criterion = 0.346 Chow-test (1999) = 12.542*** 
Gregory-Hansen test  = -6.38** Chang in level, slope and trend at the 5% level of significance, Breakpoint at 1999

หมายเหตุ : ***, ** และ * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ   
 : คาวิกฤตของ Gregory-Hansen กรณี Chang in level, slope and trend ที่ 0.01=-6.51, 0.05=-6.00 และ 0.10=-5.75 
 : ประเทศคูแขงไดแก มาเลเซีย และสิงคโปร 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการวิเคราะหอุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวฟลิปปนสที่เสนอขางตน แสดงใหเห็นวา 
ตลาดฟลิปปนส เปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีระดับรายไดแตกตางกัน โดยกวารอยละ 47 เปนกลุมตลาดที่มี
รายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป และอีกรอยละ 24 เปนกลุมตลาดที่มีรายไดในชวง  
20,000-40,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป สวนใหญเปนกลุมนักทองเท่ียวที่มีอายุระหวาง 25-54 ป (วัยทํางาน) 
สําหรับผลการวิเคราะหความยืดหยุน แสดงใหเห็นวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของฟลิปปนสจะมีสวนชวย
กระตุนใหคนฟลิปปนสเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นมากกวาการใชนโยบายที่เก่ียวของกับราคาในการ
สงเสริมตลาด และการเปลี่ยนแปลงราคาของคูแขงอยางมาเลเซียและสิงคโปรจะมีผลตออุปสงคการ
ทองเท่ียวไทยของฟลิปปนสมากกวาการเปลี่ยนแปลงราคาการทองเท่ียวของไทย  

5.9 อุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวสหภาพเมียนมาร 

สหภาพเมียนมารมีสวนแบงตลาดในป พ.ศ. 2556 ประมาณรอยละ 2.34 ของนักทองเท่ียว
อาเซียนทั้งหมดของไทย (สหภาพเมียนมารมีประชากร 54.58 ลานคน ซ่ึงสวนใหญเปนกลุมที่มีรายไดต่ํา คน
เมียนมารออกมาทองเที่ยวประมาณ 5-8 แสนคน ตอป กวาคร่ึงหน่ึงจะไปทองเที่ยวจีน และเดินทางมา
ทองเที่ยวไทยประมาณรอยละ 10 เทาน้ัน) ระหวางป พ.ศ. 2538-2556 ตลาดนักทองเที่ยวเมียนมารมีการ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 6.38 ในลักษณะโพลิโนเมียลกําลังสองที่มีรูปแบบการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในชวง 10 
ปลาสุด (พ.ศ. 2547-2556) (ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.18) โดยในป พ.ศ. 2538-2546 นักทองเที่ยวเมียนมาร
เดินทางมาทองเที่ยวไทยลดลงในอัตราเฉลี่ยรอยละ -5.19 ทั้งนี้ในชวงระหวางป พ.ศ. 2539-2541 ซ่ึงเปน
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ชวงที่เกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในเอเชีย (วิกฤตตมยํากุง) คนเมียนมารเดินทางมาทองเที่ยวไทยลดลง
ประมาณรอยละ -10.66 ตอป (เปนเวลา 3 ป) กอนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในชวง 2 ปตอมา และจากสถานการณ
การเมืองภายในสหภาพเมียนมารในชวงป พ.ศ. 2544-2546 มีสวนทําใหเกิดการหดตัวของตลาด
นักทองเท่ียวเมียนมารในชวงเวลาดังกลาว เนื่องจากคนเมียนมารยังไมแนใจในสถานการณบานเมืองของ
ตนเอง (เปนชวงเปลี่ยนถายอํานาจผูนําของสหภาพเมียนมาร) โดยเฉพาะในป พ.ศ. 2546 ตลาดนักทองเที่ยว
เมียนมารหดตัวถึงรอยละ -12.03 ซ่ึงอาจมาจากวิกฤติการระบาดของโรคซารส (SARS) ในชวงกลางป
พ.ศ. 2546 และความตรึงเครียดทางการเมืองในสหภาพเมียนมารจนนํามาสูการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรี
ของเมียนมารในชวงปลายป พ.ศ. 2547 โดยในป พ.ศ. 2556 (สิงหาคม) พลเอก ชิ่น ยุนต เปนนายกรัฐมนตรี
ตอจากพลเอกอาวุโส ตาน ฉวย ซ่ึงตอมาถูกบีบใหลาออกเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 และพลโท โซ วิน ซ่ึงเปน
ผูใกลชิดพลเอกอาสุโส ตาน ฉวย เขามาดํารงตําแหนงตอ 

อยางไรก็ตาม หลังจากป พ.ศ. 2546 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน คนเมียนมารเดินทางมาทองเที่ยว
ไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในอัตราเฉล่ียรอยละ 15.89 ตอป และเปนที่นาสังเกตวา หลังการประกาศปฏิรูป
สังคมและเศรษฐกิจของสหภาพเมียนมาร (ตั้งแตป พ.ศ. 2554) จํานวนนักทองเที่ยวเมียนมารที่เดินทาง
มาทองเที่ยวไทยเติบโตเพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดดในอัตราเฉลี่ยรอยละ 24.63 ตอป (ระหวางป พ.ศ. 2554-
2556) (ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.17) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: CAGR = อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (Cumulative Average Growth Rate) 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

รูปที่ 5.17 จํานวนนักทองเที่ยวเมียนมารที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยป พ.ศ. 2538-2556 

จากขอมูลของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พบวา ในป พ.ศ. 2556 คนเมียนมารที่เดินทางมา
ทองเที่ยวไทยประมาณรอยละ 40 มีรายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป และเปนที่นาสังเกตวา 
นักทองเท่ียวเมียนมารที่ไมมีรายไดมีสัดสวนสูงถึงรอยละ 15 ของจํานวนนักทองเท่ียวเมียนมารทั้งหมดที่
เดินทางมาทองเที่ยวไทย ซ่ึงอาจเปนกลุมนักศึกษาที่เดินทางเขามาเรียนในประเทศไทย (มีสัดสวน

คน 

พ.ศ.

CAGR = -5.19% CAGR = 15.89% 
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ประมาณรอยละ 18 ของจํานวนนักทองเท่ียวเมียนมารทั้งหมด) นักทองเที่ยวเมียนมารที่เดินทางเขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยมีอายุระหวาง 25-54 (วัยทํางาน) ประมาณรอยละ 66 อยางไรก็ตาม สวนใหญยังคง
เปนกลุมนักทองเที่ยวซ้ําเกือบรอยละ 80 และจัดการทองเที่ยวดวยตนเอง (ไมใชกรุปทัวร) ถึงรอยละ 87 (ดู
รายละเอียดในรูปที่ 5.18) นักทองเที่ยวเมียนมารที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยมีจํานวนวันพักสูง
ถึง 8 วัน และมีการใชจายตอวันตอคนประมาณ 4,400 บาท/วัน/คน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. รายไดตอป ข. อายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. กลุมของนักทองเท่ียว ง. ลักษณะของการจัดการ 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 

รูปที่ 5.18 โครงตลาดนักทองเที่ยวเมียนมารของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556  

เน่ืองดวยขอจํากัดของขอมูลที่ใชในการพัฒนาแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาว
ของตลาดนักทองเที่ยวเมียนมารที่มีจํานวนตัวอยางเพียง 19 ตัวอยาง จึงจําเปนตองทดสอบความคงที่ของ
ขอมูลดวยวิธี KPSS-test ซ่ึงผลการทดสอบ unit root ดวยวิธี KPSS-test ที่แสดงในตารางที่ 5.15 พบวา 
ตัวแปรรายไดประชาชาติที่แทจริง (lnY) เพียงตัวแปรเดียวที่มีคุณสมบัติคงที่ที่ I(0) ณ ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 โดยมีคาคงที่และแนวโนม (C,T) เปนองคประกอบเชิงกําหนดของขอมูล ขณะที่ตัวอ่ืนๆ ที่
เหลือ (lnNTA, lnRPT และ lnRPC) มีคุณสมบัติคงที่ที่ I(1) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยตัวแปร 
lnNTA และ lnRPC มีคาคงที่และแนวโนมเปนองคประกอบเชิงกําหนดของขอมูล สวนตัวแปร lnRPT มี

0.173 
ลานคน 

0.173

ลานคน 

0.173 
ลานคน 

0.173

ลานคน 
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คาคงที่เปนองคประกอบเชิงกําหนดของขอมูล ผลการทดสอบดังกลาวแสดงใหเห็นวา ขอมูลอนุกรมเวลา 
ที่นํามาใชสวนใหญไมมีคุณสมบัติคงที่ และมีคาคงที่และแนวโนมเปนองคประกอบเชิงกําหนดของขอมูล 

ตารางที่ 5.15 ผลการทดสอบความคงที่ของตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยของ
สหภาพเมียนมาร 

รายการ 
ตัวแปร 

lnNTA lnY lnRPT lnRPC 
At level 0.189 0.102 0.211 0.218 
 - 1% critical value 0.216 0.216 0.216 0.216 
 - 5% critical value 0.146 0.146 0.146 0.146 
 - 10% critical value 0.119 0.119 0.119 0.119 

Deterministic C,T C,T C,T C,T 
At 1st difference 0.056 0.131 0.311 0.077 
 - 1% critical value 0.216 0.739 0.739 0.216 
 - 5% critical value 0.146 0.463 0.463 0.146 
 - 10% critical value 0.119 0.347 0.347 0.119 

Deterministic C,T C C C,T 
Stationary at I(1) I(0) I(1) I(1) 

หมายเหตุ: ทดสอบดวยวิธี KPSS unit root test 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการทดสอบ co-integration ดวยวิธี Gregory-Hansen test ที่แสดงในแถวนอนสุดทายของ
ตารางที่ 5.16 พบวา ตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเท่ียวไทยในระยะยาวของตลาดนักทองเที่ยว
เมียนมารมีความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.05 และมีการเปลี่ยนแปลง
ของคาคงที่และแนวโนม (C, T) โดยมี breakpoint ในป พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) ซ่ึงจากการทดสอบ Chow-
test ก็ใหผลลัพธที่สอดคลองกันวา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในแบบจําลองดังกลาวอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 โดยมี breakpoint ในป พ.ศ. 2546 เชนเดียวกัน 

สําหรับผลการประมาณคาความยืดหยุนที่แสดงในตารางที่ 5.16 พบวา คาความยืดหยุนตอรายได
(Y) มีคาประมาณ 1.07 ซ่ึงต่ํากวาคาความยืดหยุนตอราคาการทองเที่ยวเที่ยวไทย (RPT = -3.84) และ 
คาความยืดหยุนไขว (RPC = 3.93) ที่เปนราคาของประเทศคูแขง (มาเลเซีย และสิงคโปร) เกือบ 3 เทา 
(เหมือนกับตลาดนักทองเท่ียวลาว) หมายความวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเมียนมารที่ IMF (2014) 
คาดการณวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 7.7-7.8 ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 จะมีสวนกระตุนใหคนเมียน
มารเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นนอยกวาการเปลี่ยนแปลงราคาการทองเที่ยวของไทยและคูแขง โดย
การลดลงของราคาการทองเที่ยวไทยเพียงรอยละ 1 จะสงผลใหคนเมียนมารเดินทางมาทองเท่ียวไทย
เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.84 ซ่ึงนอยกวาการเพ่ิมขึ้นของราคาคูแขงเพียงเล็กนอย (RPC = 3.93) ทั้งน้ีจากขอมูลของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) จะเห็นไดวา คนเมียนมารที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
กวารอยละ 40 มีรายไดนอยกวา 20,000 ดอลลารสหรัฐฯ และนิยมเดินทางมาพักผอนและชอปปงใน
ประเทศไทย รวมทั้งการมาใชบริการสุขภาพในประเทศไทย  
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ตารางที่ 5.16 ผลการประมาณคาความยืดหยุนของแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวของสหภาพ
เมียนมาร 

ตัวแปร คา 
สัมประสิทธิ์ 

t-statistic Variance inflation 
factors 

95% confidence intervals 
Lower Upper 

รายไดประชาชาติที่แทจริง (Y) 1.0701*** 185.1460 0.0001 1.0606 1.0796 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของไทย (RPT) -3.8441*** -3.0623 1.2274 -5.9089 -1.7793 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของคูแขง (RPC) 3.9318*** 3.2907 1.0816 1.9665 5.8971 
Log likelihood = -31.892 Akaike information criterion = 2.410 Chow-test (2003) = 22.954*** 
Gregory-Hansen test  = -5.64** Chang in level and trend at the 5% level of significance, Breakpoint at 2003 

หมายเหตุ : ***, ** และ * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ   
 : คาวิกฤตของ Gregory-Hansen กรณี Chang in level and trend ที่ 0.01=-6.05, 0.05=-5.57 และ 0.10=-5.33 
 : ประเทศคูแขงไดแก มาเลเซีย และสิงคโปร 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการวิเคราะหอุปสงคการทองเท่ียวไทยของนักทองเท่ียวเมียนมารที่เสนอขางตน แสดงใหเห็น
วา กวารอยละ 40 ของนักทองเที่ยวเมียนมารเปนกลุมนักทองเที่ยวที่รายไดต่ํากวา 20,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ ตอป และสวนใหญอยูในวัยทํางานที่มีอายุระหวาง 25-54 ป ผลการวิเคราะหความยืดหยุน แสดง
ใหเห็นวา นักทองเท่ียวเมียนมารเปนกลุมที่ออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของราคา ขณะที่การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของเมียนมารยังคงชวยกระตุนใหคนเมียนมารเดินทางมาทองเท่ียวไทยเพิ่มขึ้น แตนอยกวาการ
เปลี่ยนแปลงราคาของไทยและคูแขง ดังนั้นไทยควรใหความสําคัญกับนโยบายราคาที่แสดงถึงความคุมคา
ของเงินที่จายมากกวาการใชนโยบายการแขงขันดวยการลดลงราคา (จากรายงานของการทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย (2557) พบวา นักทองเที่ยวเมียนมารเห็นวา ประเทศเกาหลีใตมีความโดดเดนเรื่อง “ความ
คุมคา” มากกวาประเทศไทย ขณะที่ประเทศไทยมีภาพลักษณในเรื่องของการเปน gateway สําหรับการ
เดินทางทองเท่ียวเชนเดียวกับประเทศมาเลเซีย) 

5.10 อุปสงคการทองเที่ยวไทยของนักทองเที่ยวบรูไน 

นักทองเที่ยวบรูไนมีสวนแบงตลาดไมเกินรอยละ 0.50 ของนักทองเที่ยวอาเซียนทั้งหมด (บรูไนมี
ประชากรประมาณ 4 แสนกวาคน และกวารอยละ 67 เปนมุสลิม (Index Mundi, 2014) ดังน้ันตลาด
นักทองเที่ยวบรูไนสําหรับประเทศไทยเปนตลาดนักทองเที่ยวกลุมมุสลิม ซ่ึงประเทศไทยยังขาดความ
พรอมทางดานน้ี) แมวาในชวง 27 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2530-2556) ตลาดบรูไนจะมีการขยายตัวเพียงรอย
ละ 3.13 ตอป แตมีแนวโนมการขยายตัวในลักษณะโพลิโนเมียลกําลังหาที่มีรูปแบบการเพ่ิมขึ้นและลดลง
เปนชวงๆ (ลักษณะของวัฎจักร) โดยในชวงป พ.ศ. 2530-2536 นักทองเที่ยวบรูไนเดินทางมาทองเท่ียว
ไทยลดลงอยางตอเน่ืองในอัตราเฉลี่ยรอยละ -6.33 ตอป ซ่ึงอาจเปนผลมาจากเหตุการณความวุนวาย
ภายในประเทศในชวงป พ.ศ. 2534-2536 โดยในป พ .ศ. 2535 ที่ เกิดเหตุการณพฤษภาทมิฬ 
นักทองเที่ยวบรูไนเดินทางมาทองเที่ยวไทยลดลงถึงรอยละ -24.70 ขณะท่ีในชวงตอมาระหวางป  
พ.ศ. 2537-2546 เปนชวงที่นักทองเที่ยวบรูไนเดินทางมาทองเท่ียวไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง แมวาในชวงนี้
จะมีความผันผวนคอนขางสูง แตยังคงมีแนวโนมของการขยายตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 14.08 ตอป กอนที่จะ
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ปรับตัวลดลงอีกคร้ังในชวงป พ.ศ. 2547-2553 ในอัตราเฉลี่ยรอยละ -7.16 ตอป โดยเฉพาะในชวงที่เกิด 
การรัฐประหารในประเทศไทยป พ.ศ. 2549 และชวงที่เกิดเหตุการณความวุนวายในประเทศในชวงป  
พ.ศ. 2552-2553 ซ่ึงตลาดนักทองเที่ยวบรูไนหดตัวกวารอยละ 15-16 ในชวงระยะเวลาดังกลาว กอนที่จะ
กลับมาขยายตัวเพ่ิมขึ้นอีกคร้ังในชวง 3 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2554-2556) ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 26.31 ตอป  
(ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: CAGR = อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมตอป (Cumulative Average Growth Rate) 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทยและกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

รูปที่ 5.19 จํานวนนักทองเที่ยวบรูไนที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยป พ.ศ. 2530-2556 

นักทองเที่ยวบรูไนที่ เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเกือบรอยละ 60 มีรายไดต่ํากวา  
40,000 ดอลลารสหรัฐฯ แตมีการใชจายเฉลี่ยตอวันในประเทศไทยสูงเปนอันดับสองรองจากสิงคโปร  
โดยมีคาใชจายเฉลี่ยตอวันตอคนในป พ.ศ. 2556 ประมาณ 5,200 บาท/วัน/คน ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555 
รอยละ 6.74 (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2557) ทั้งนี้นักทองเที่ยวบรูไนที่เดินทางมายังประเทศไทย 
สวนใหญยังคงเปนกลุมนักทองเที่ยวซ้ํากวารอยละ 76 โดยจัดการเดินทางดวยตนเองหรือไมใชนักทองเที่ยว
กลุมกรุปทัวรถึงรอยละ 90 และมีชวงอายุที่หลากหลายในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับ
โครงสรางตลาดในภาพรวมของนักทองเที่ยวอาเซียน (ดูรายละเอียดในรูปที่ 5.20) นอกจากนี้  
จากการศึกษาของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา ตลาดบรูไนเปนตลาดเล็กที่มีกําลังจาย (ประมาณ 
78,000 บาทตอทริป) โดยเฉพาะในเรื่องของการชอปปง อยางไรก็ตามบรูไนเปนตลาดนักทองเที่ยวมุสลิม
ที่มีความตองการพิเศษในเรื่องของที่พักและอาหาร 

 
 
 

 
 

CAGR = -6.33% CAGR = 14.08%

CAGR = 
26.31% 

CAGR = -7.16% 

คน 

พ.ศ.
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ก. รายไดตอป ข. อายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค. กลุมของนักทองเท่ียว ง. ลักษณะของการจัดการ 
ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 

รูปที่ 5.20 โครงตลาดนักทองเที่ยวบรูไนของประเทศไทยในป พ.ศ. 2556  

ตารางที่ 5.17 เปนผลการทดสอบความคงที่ของขอมูลอนุกรมเวลาที่ใชในการพัฒนาแบบจําลอง
อุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของตลาดนักทองเที่ยวบรูไน ผลการทดสอบ unit root ดวยวิธี 
Perror (1997) พบวา ตัวแปรทั้งหมดมีคุณสมบัติคงที่ที่ I(1) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ 0.01 (ดูสรุปผล
การทดสอบในแถวนอนสุดทายของตารางที่ 5.17) แสดงวา ขอมูลอนุกรมเวลาที่นํามาใชทั้งหมดมีคุณสมบัติ
ไมคงที่ (non-stationary) ดังนั้นการประมาณคาสัมประสิทธิ์ (หรือคาความยืดหยุน) ของแบบจําลองดวย
วิธี OLS อาจทําใหเกิด spurious regressions นอกจากนี้ขอมูลที่นํามาใชยังมี break point ที่แตกตางกัน 
โดยตัวแปรเกือบทั้งหมด มี break point ณ ปพ.ศ. 2541 (หรือ ค.ศ. 1998, 1 ป หลังจากเหตุการณวิกฤต
เศรษฐกิจในเอเชีย และการเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศไทย) ยกเวน lnY ที่มี break 
point ในป พ.ศ. 2546 (หรือ ค.ศ. 2003)  

จากผลการทดสอบสรุปไดวา ขอมูลที่นํามาใชมีคุณสมบัติไมคงที่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสราง (structure break) ความสัมพันธในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของตลาด
นักทองเที่ยวบรูไน 

0.016 
ลานคน 

0.016 
ลานคน 

0.016
ลานคน 

0.016
ลานคน 
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ตารางที่ 5.17 ผลการทดสอบความคงที่ของตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยของ
บรูไน 

รายการ 
ตัวแปร คาวิกฤต ณ ระดับนัยสําคัญท่ี 

lnNTA lnY lnRPT lnRPC 1% 5% 10% 
At level 
 - Constant -3.70 -3.37 -2.74 -3.49 -5.92 -5.20 -4.92
 - Trend -2.30 -3.49 -4.01 -3.74 -5.45 -4.83 -4.48
 - Both -3.59 -4.18 -5.27 -4.56 -6.32 5.59 -5.29
 - Lag length 0 0 0 0
At 1st difference 
 - Constant -7.01 -5.46 -7.33 -8.05 -5.92 -5.23 -4.92
 - Trend -6.53 -5.58 -7.33 -5.39 -5.45 -4.83 -4.48
 - Both -6.91 -5.20 -7.55 -8.20 -6.32 -5.59 -5.29
 - Lag length 0 0 0 0
Breakpoint 2541 2546 2541 2541 

- Stationary at I(1) I(1) I(1) I(1) 
หมายเหตุ: ทดสอบดวยวิธี Perror unit root test 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการทดสอบ co-integration ดวยวิธี Gregory-Hansen test ที่แสดงในแถวนอนสุดทายของ
ตารางที่ 5.18 พบวา ตัวแปรในแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของตลาดบรูไนมี
ความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว ณ ระดับความเชื่อม่ันทางสถิตที่ 0.05 และมีการเปลี่ยนแปลงของ
คาคงที่ (C) โดยมี breakpoint ในป พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดสอบ Chow-test ที่
แสดงใหเห็นวา มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางในแบบจําลองดังกลาวในป พ.ศ. 2541 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01  

คาความยืดหยุนตอรายได (Y) (แทนดวยรายไดประชาชาติที่แทจริง) ที่แสดงในตารางที่ 5.18  
มีคาเปนบวกและมากกวา 1 โดยมีคาประมาณ 2.70 หมายความวา การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม
ประชาชาติที่แทจริงของบรูไน (หรือ GDP at constant price) เพียงรอยละ 1 จะกระตุนใหคนบรูไน
เดินทางมาทองเที่ยวไทยเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 2.70 ดังนั้นจากการพยากรณของ IMF (2014) ที่รายงานใน 
World Economic Outlook Update April 2014 ที่วา เศรษฐกิจของบรูไนจะมีอัตราการขยายตัวประมาณ
รอยละ 3-5 ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 (ในอีก 5 ปขางหนา) จะมีสวนชวยกระตุนใหคนบรูไนเดินทาง
ออกมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น ภายใตขอสมมติที่วา ไมเกิดสถานการณวิกฤตใดๆ ในประเทศไทย หรือใน
ประเทศบรูไน รวมทั้งประเทศท่ีเปนคูแขงที่สําคัญของไทยอยางมาเลเซีย (สําหรับผลการพยากรณจํานวน
นักทองเที่ยวบรูไนโดยใชแบบจําลองอุปสงคที่พัฒนาขึ้นมาจะนําเสนอในสวนสุดทายที่เปนสรุปผลการศึกษา) 

สําหรับความยืดหยุนตอราคาการทองเที่ยวไทย (RPT) (แทนดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริง) มีคา
ติดลบประมาณ -1.99 แสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวบรูไนเปนกลุมที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงราคา
การทองเท่ียวไทย โดยการเพ่ิมขึ้นของราคาการทองเที่ยวไทย (หรือคาครองชีพในประเทศไทย) เพียง 
รอยละ 1 จะสงผลใหนักทองเที่ยวบรูไนเดินทางมาทองเที่ยวไทยลดลงประมาณรอยละ 1.99 ทั้งน้ีการ
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เปลี่ยนแปลงราคาการทองเที่ยวไทยมีขนาดของผลกระทบสูงกวาการเปลี่ยนแปลงราคาการทองเที่ยวของ
ประเทศคูแขง (มาเลเซีย) เน่ืองจากคาความยืดหยุนไขว (RPC) (แทนดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่แทจริงของ
ประเทศคูแขง) มีคาเปนบวกประมาณ 1.29 ดังน้ันการลดราคาการทองเที่ยวหรือคาครองชีพในประเทศ
มาเลเซียซ่ึงเปนคูแขงสําคัญของไทยในตลาดบรูไนยอมมีอิทธิพลทําใหจํานวนนักทองเที่ยวบรูไนที่
เดินทางมาทองเที่ยวไทยลดลง แตมีผลกระทบนอยกวาการลดราคาการทองเท่ียวของไทยและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของบรูไน 

ตารางที่ 5.18 ผลการประมาณคาความยืดหยุนของแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวของบรูไน 

ตัวแปร 
คา 

สัมประสิทธิ์ t-statistic 
Variance inflation 

factors 
95% confidence intervals 

Lower Upper 
รายไดประชาชาติที่แทจริง (Y) 2.6983*** 7.0268 1.0847 2.0668 3.3299 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของไทย (RPT) -1.9926*** -6.6527 2.0117 -2.4852 -1.5000 
อัตราแลกเปลีย่นที่แทจริงของคูแขง (RPC) 1.2887*** 2.7026 3.3567 0.5046 2.0731 
Log likelihood = -24.182 Akaike information criterion = 1.939 Chow-test (1998) = 7.894*** 
Gregory-Hansen test  = -5.54** Chang in level at the 5% level of significance, Breakpoint at 1998 

หมายเหตุ : ***, ** และ * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ   
 : คาวิกฤตของ Gregory-Hansen กรณี Chang in level ที่ 0.01=-5.77, 0.05=-5.28 และ 0.10=-5.02 
 : ประเทศคูแขงไดแก มาเลเซีย 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ผลการวิเคราะหอุปสงคการทองเที่ยวไทยของตลาดนักทองเที่ยวบรูไนที่นําเสนอขางตน แสดงให
เห็นวา ตลาดบรูไนยังคงมีแนวโนมการขยายตัวเพ่ิมขึ้น และเปนตลาดที่ออนไหวตอเหตุการณวิกฤต
ภายในประเทศไทย กลุมนักทองเที่ยวบรูไนที่เดินทางมาทองเที่ยวไทยยังคงเปนผูที่มีรายไดไมเกิน 
40,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอป มีการทองเท่ียวไทยซ้ํา และไมนิยมเดินทางแบบกรุปทัวร ขณะที่การ
วิเคราะหความยืดหยุน สะทอนใหเห็นวา การขยายตัวทางเศรษฐกิจของบรูไนยังคงเปนปจจัยสําคัญที่
กระตุนใหคนบรูไนมาทองเที่ยวไทยมากกวาการเปลี่ยนแปลงราคาการทองเที่ยวทั้งของไทยและคูแขง 
ทั้งน้ีคนบรูไนจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงราคาการทองเท่ียวไทยมากกวาประเทศคูแขง (มาเลเซีย)  

5.11 บทสรุป  

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคการทองเที่ยวไทยใน
ระยะยาวของประเทศอาเซียนแตละประเทศรวม 9 ประเทศ โดยประยุกตใชแนวทางการพัฒนาแบบจําลอง
อุปสงคการทองเที่ยวรวม (aggregate demand model) ในการศึกษา และใชวิธีทางเศรษฐมิติที่เหมาะสม
ในการประมาณคาความยืดหยุนบนพื้นฐานของขอจํากัดและคุณลักษณะของขอมูลที่นํามาใชในการพัฒนา
แบบจําลอง ซ่ึงสามารถสรุปผลของการประมาณคาความยืดหยุนตอรายได (Y) ตอราคาการทองเท่ียวไทย 
(RPT) และตอราคาการทองเที่ยวของคูแขง หรือความยืดหยุนไขว (RPC) ไดดังแสดงในตารางที่ 5.19 ทั้งนี้
ในตารางดังกลาวจะนําเสนอผลการทดสอบสมมติฐานวา คาความยืดหยุนแตละประเภทที่คํานวณไดมีคา
มาก ( > 1) หรือ นอย ( < 1) และนําเสนอเฉพาะคาความยืดหยุนที่มีนัยสําคัญทางสถิติเทาน้ัน  
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ตารางที่ 5.19 สรุปคาความยืดหยุนของอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวของนักทองเท่ียว
อาเซียน 

ประเทศ 
ความยืดหยุนของอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาวตอ 

รายได  
(H0: Y = 1) 

ราคาการทองเท่ียวไทย  
(H0: RPT = 1) 

ราคาการทองเท่ียวของ
คูแขง  (H0: RPC =1) 

มาเลเซีย 0.8754 -3.8018*** 1.3150 
สิงคโปร 0.6427*** -1.2315*** - 
สปป. ลาว 1.1946*** -3.9547*** 3.8031*** 
เวียดนาม 0.8886*** -2.6433*** 1.1123 
กัมพูชา 2.1743*** - - 
อินโดนีเซีย 2.1175*** -1.3816*** 1.0897 
ฟลิปปนส 2.0991*** -0.5664*** 1.5795*** 
สหภาพเมียนมาร 1.0701*** -3.8441*** 3.9318** 
บรูไน 2.6983*** -1.9926*** 1.2887 

หมายเหตุ : ***, ** และ * แสดงระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01, 0.05 และ 0.10 ตามลําดับ  
 : ชองที่ Highlight หมายถึง ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
ที่มา: จากการคํานวณ 

จากตารางที่ 5.19 สามารถสรุปผลวิเคราะหอุปสงคการทองเท่ียวไทยในระยะยาวของ
นักทองเท่ียวอาเซียนไดเปนประเด็นที่นาสนใจพอสังเขปดังน้ี  

1. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา มีสวนชวยกระตุน
ใหเกิดการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียวอาเซียนในประเทศไทย โดยตลาดนักทองเที่ยวจะ
ขยายตัวมากกวาการขยายตัวของเศรษฐกิจ (ยกเวน ตลาดมาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม) 
ดังน้ันจากการประมาณการของ IMF (2014) ที่วา ประเทศในอาเซียนจะมีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในอัตราประมาณรอยละ 3.68-7.67 ตอป ในชวงป พ.ศ. 2558-2563 (ค.ศ. 2015-2020) 
จะทําใหตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองอีกในชวง 5 ปขางหนา โดยคาดวา
จะมีนักทองเที่ยวอาเซียนเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 7.4 ลานคน ในป  
พ.ศ. 2556 เปน 11.198 ลานคน ในป พ.ศ. 2560 หรือเพ่ิมขึ้นเฉล่ียรอยละ 6.08 ตอป โดยมี
สมมติฐานวาไมมีการสงเสริมตลาดอาเซียน หรือวิกฤต (ดูรายละเอียดของผลการพยากรณใน
ตารางที่ 5.20) 
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ตารางที่ 5.20 ผลการพยากรณจํานวนนักทองเที่ยวอาเซียนในป พ.ศ. 2663  

ประเทศ 
อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเฉลี่ยตอป 

(รอยละ)1 

จํานวนนักทองเท่ียว (ลานคน) อัตราการขยายตัวของ
จํานวนนักทองเท่ียว 
เฉลี่ยตอป (รอยละ) 3 ป พ.ศ. 25562 ป พ.ศ. 25633 

มาเลเซีย 5.03 3.031 4.094 (3.578-4.685) 4.39 (2.40-6.42) 
สิงคโปร 3.68 1.067 1.237 (1.159-1.322) 2.14 (1.18-3.11) 
สปป. ลาว 7.64 0.985 1.837 (1.339-2.518) 9.31 (4.49-14.35) 
เวียดนาม 5.86 0.741 1.067 (0.927-1.227) 5.35 (3.27-7.47) 
กัมพูชา 7.40 0.487  0.933 (0.731-1.191) 9.74 (5.98-13.63) 
อินโดนีเซีย 5.88 0.595 1.105 (0.967-1.264) 9.25 (7.18-11.36) 
ฟลิปปนส 6.18 0.315 0.606 (0.568-0.647) 9.80 (8.78-10.83) 
สหภาพ 
เมียนมาร 

7.77 
0.173 

0.293 (0.228-0.376) 7.79 (4.02-11.70) 

บรูไน 4.32 0.016 0.026 (0.022-0.031) 7.22 (4.95-9.55) 
อาเซียน 3.68-7.67 7.410 11.198 6.08 

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บเปนผลการพยากรณแบบชวง ณ ระดับความเชื่อม่ันของคาคลาดเคลื่อนที่รอยละ 95 
ที่มา: 1 คํานวณเพิ่มเติมจาก World Economic Outlook April 2014, International Monetary Fund (IMF) (2014) 
 2 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) 
 3 คํานวณดวยแบบจําลองอุปสงคการทองเที่ยวไทยในระยะยาว 

2. ตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนสวนใหญตอบสนองตอราคาการทองเที่ยวไทยมาก (RPT > -1) ยกเวน 
ตลาดฟลิปปนสที่คาความยืดหยุนมีคานอยกวา -1 แสดงใหเห็นวา มีการตอบสนองตอราคาการ
ทองเท่ียวไทยนอย ขณะที่กัมพูชาเปนตลาดที่ไมออนไหวตอราคาการทองเที่ยวไทยอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวา ประเทศที่มีชายแดนติดประเทศไทยอยาง  
สปป. ลาว มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร จะมีคาความยืดหยุนตอราคาการทองเท่ียวไทยสูงกวาประเทศ
อ่ืนๆ ในอาเซียนอยางเห็นไดชัด ประเทศเหลาน้ีมักเดินทางขามาทองเที่ยวประเทศไทยในชวงวัน 
หยุดสุดสัปดาห เพ่ือมาจับจายซ้ือของ (shopping) พักผอน และเที่ยวบันเทิงราตรี อยางไรก็ตาม 
จากการทบทวนงานวิจัยทางการตลาดของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พบวา ประเทศไทยเปน
แหลงชอปปงที่นิยมของนักทองเท่ียวจากอาเซียน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ประเทศไทยมีสถานที่ 
ชอปปงที่หลากหลาย ตั้งแตระดับลางหรือขายสงที่มีราคาไมสูง จนถึง สินคาแบรนดเนมที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก ไวคอยตอบสนองความตองการที่แตกตางของคนอาเซียน นอกจากน้ี 
นักทองเที่ยวอาเซียนสวนใหญมีทัศนคติและความคิดเห็นวา การทองเที่ยวและชอปปงในประเทศไทย
คุมคากับเงินที่จาย (value for money) (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2556) 

3. ผลการประมาณคาความยืดหยุนไขว (RPC) แสดงใหเห็นวา ตลาดอาเซียนโดยสวนใหญ
ตอบสนองตอราคาคูแขงนอย (RPC < 1 หรือ RPC = 1) ยกเวน ตลาด สปป. ลาว สหภาพเมียน
มาร และฟลิปปนส ที่มีการตอบสนองตอราคาคูแขงมาก (RPC > 1) โดยตลาด สปป. ลาว มีกัมพูชา
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เปนคูแขงสําคัญของไทย ขณะที่ตลาดสหภาพเมียนมาร และฟลิปปนส มีมาเลเซียและสิงคโปรเปน
คูแขงสําคัญของไทย  
นอกจากน้ีจากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (2557) มีขอสังเกต

เพ่ิมเติมกวา นักทองเที่ยวอาเซียนกวาคร่ึงหน่ึงยังคงเปนกลุมที่มีรายไดตอปนอยกวา 20,000 ดอลลาร
สหรัฐฯ นิยมจัดการการทองเท่ียวดวยตนเอง ไมเพ่ิงพาบริษัททัวร หรือไมนิยมทองเท่ียวแบบกรุปทัวร และ
ตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนเปนตลาดเที่ยวซ้ํา (repeat tourism) สําหรับประเทศไทย ทั้งน้ีเปนที่นาสังเกตวา 
ในกรณีของ สปป. ลาว การใชนโยบายการยกเวนการตรวจลงตราวีซาสําหรับประชาชน 2 ประเทศ ไดมีสวน
ชวยกระตุนใหเกิดการขยายตัวของการทองเที่ยวระหวางสองประเทศ  

จากการสัมภาษณและทบทวนเอกสารงานวิจัย สามารถแบงตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนออกเปน 
2 กลุมหลักตามลักษณะเฉพาะและความตองการที่แตกตางกัน คือ นักทองเที่ยวกลุมทั่วไป และ
นักทองเท่ียวกลุมมุสลิม ที่ผานมานักทองเที่ยวอาเซียนสวนใหญที่เดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย
ยังคงเปนนักทองเท่ียวกลุมแรกในสัดสวนที่สูง เน่ืองดวยขอจํากัดของแหลงทองเท่ียวบางแหงเก่ียวกับ 
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับตลาดนักทองเท่ียวมุสลิม แตนักทองเท่ียวกลุมมุสลิมเปนกลุมที่มีศักยภาพ
และมีการใชจายสูง ซ่ึงเปนหนึ่งในโอกาสและความทาทายของประเทศไทย ซ่ึงจากขอมูลที่นําเสนอมาแลว
ขางตนจะเห็นไดวา ตลาดมุสลิมซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ยังคงเปนตลาดที่มี
ความทาทายสําหรับประเทศไทย หากประเทศไทยสนใจและตองการสงเสริมตลาดดังกลาว ประเทศไทย
จะตองเตรียมความพรอมทางดานอุปทาน เชน รานอาหาร เปนตน ในการรองรับตลาดมุสลิมกอนที่จะ
สงเสริมการตลาดกลุมน้ีในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย 

จากการศึกษาทั้งหมดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญดังน้ี 
1. แมวาเศรษฐกิจของอาเซียนจะกระตุนใหคนอาเซียนมาทองเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น แตจากการ

วิเคราะหแนวโนมการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนในแตละตลาด พบขอสังเกตที่
นาสนใจวา ตลาดอาเซียนคอนขางออนไหวตอวิกฤตการเมืองภายในประเทศไทย และการจัด
เทศกาล (event) ตางๆ ดังนั้นเสถียรภาพทางดานการเมือง และการจัดเทศกาลขนาดใหญ เชน 
งานพืชสวนโลก เปนตน เปนหน่ึงในปจจัยที่ชวยกระตุนใหคนอาเซียนเดินทางมาทองเที่ยวไทย
เพ่ิมขึ้น 

2. ควรใชนโยบายที่แตกตางกันในการกระตุนตลาดอาเซียน กลาวคือ ควรใชนโยบายราคา เชน 
เที่ยวไทยคุมเงินสบายกระเปา, Mid-Year Sale เปนตน ในการสงเสริมตลาดที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงราคาการทองเที่ยวไทยมาก เชน สปป. ลาว, สหภาพเมียนมาร และมาเลเซีย เปน
ตน การสงเสริมตลาดโดยการนําเสนอภาพของความหลากหลายและนาสนใจของแหลงและกิจกรรม
การทองเที่ยว สําหรับตลาดที่ตอบสนองตอราคานอย เชน ฟลิปปนส เปนตน นําเสนอภาพของ 
การพักผอน บันเทิงราตรี เที่ยวไทยไดทุกเวลาที่คุณตองการ สําหรับตลาดที่ตอบสนองตอราคานอย
อยางเชน สิงคโปร เวียดนาม เปนตน สําหรับตลาดมุสลิมอยางบรูไน และอินโดนีเซียควรเนน
นโยบายการพัฒนาทางหวงโซอุปทานภายในประเทศใหสามารถตอบสนองความตองการของ
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ตลาดมุสลิมในดานอาหาร การจัดพ้ืนที่ใหละมาด ฯลฯ กอนที่จะดําเนินการนโยบายสงเสริมตลาด
ดังกลาว 

3. ประเทศไทยควรใชโอกาสจากการขยายตัวของตลาดอาเซียนอันเนื่องมาจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และการเปดเสรีอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ในการคัดครองและทําตลาดคุณภาพสูงใน
ตลาดอาเซียน โดยการนําเสนอสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยวตามความตองการของตลาด
คุณภาพสูงของอาเซียน รวมทั้งควรมีนโยบายสงเสริมตลาดทองเที่ยวอาเซียนใหมากขึ้น ภายใต
การผสมผสานสินคาทองเที่ยวที่สอดคลองกับความตองการของตลาดอาเซียน ทั้งนี้การสงเสริม
ตลาดดังกลาว ควรอยูบนพ้ืนฐานของการจัดการหวงโซอุปทานของการทองเท่ียวที่พรอมและ
เพียงพอจะรองรับการขยายตัวของตลาดอาเซียน อยางเชน รานอาหารสําหรับตลาดนักทองเที่ยว
กลุมมุสลิม โรงแรมสําหรับรองรับตลาดกลุมนักเดินทางเพ่ือ Business และ Meeting ที่มีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นหลังจากการเปดเสรีอาเซียน เปนตน 
นอกจากน้ี จากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และยุโรป สงผลใหตลาดนักทองเท่ียวยุโรปและสหรัฐฯ 

ของไทยชะลอตัว ขณะที่ตลาดนักทองเที่ยวเอเชียมีบทบาทความสําคัญมากขึ้น รวมทั้งตลาดอาเซียนที่จะ
มีสําคัญเพ่ิมขึ้นหลังจากการเปดเสรีในป พ.ศ. 2558 อยางไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันสําหรับการ
ทองเท่ียวของประเทศไทย คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการตลาดจากนักทองเที่ยวกลุม
ตะวันตกที่นิยมทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรมมาสูตลาดนักทองเท่ียวเอเชียที่มีลักษณะการทองเที่ยวที่
สนุกสนาน และชอบชอปปง ความแตกตางดังกลาวทําใหความตองการสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยว
รวมทั้งสิ่งสนับสนุนแตกตางกัน สําหรับนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมาประเทศไทยก็มีพฤติกรรมที่
นิยมชอปปง และใชบริการสินคาหรือกิจกรรมทองเที่ยวในลักษณะของ man made มากกวาวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันทั้งภูมิภาค ดังนั้นการสงเสริมตลาดในอาเซียนในอนาคตควรมีการผสมผสานสินคา
ทองเท่ียวใหมในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความทันสมัย การชอปปง และการทองเท่ียวลักษณะของบันเทิง
ที่สนุกสนานมากกวาการนําเสนอขายในเรื่องของวัฒนธรรม หรือธรรมชาติ 
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บทที่ 6
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวอาเซียนกลุมทั่วไป

 

บทนี้เปนผลการศึกษาพฤติกรรมกลุมนักทองเที่ยวทั่วไป แบงออกเปนสี่สวนหลัก โดยสองสวนแรก
เปนการอธิบายลักษณะและพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวอาเซียนในภาพรวม และกลุมตลาด
ยอยของนักทองเที่ยวอาเซียนที่จําแนกตามสัญชาติ สวนที่สามเปนการจําแนกนักทองเที่ยวเปนกลุม
ความชอบการทองเที่ยว แลวพิจารณาลักษณะและพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวเปนรายกลุม 
และสวนสุดทายเปนการวิเคราะหจํานวนวันพัก คาใชจาย และการตัดสินใจอันเนื่องมาจากความไมสงบ
ทางการเมือง 

6.1 ลักษณะและพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวอาเซียนในภาพรวม 

ก. ลักษณะเศรษฐกิจและสังคม 

ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยวอาเซียนชุดตัวอยางปรากฏในตารางที่ 6.1  
ชุดตัวอยางมีลัดสวนนักทองเที่ยวชายและหญิงใกลเคียงกัน โดยมีนักทองเที่ยวที่เปนหญิงสูงกวาเล็กนอย 
คือ สัดสวนนักทองเท่ียวหญิงคิดเปนรอยละ 53.2 ในขณะที่นักทองเท่ียวชายคิดเปนรอยละ 46.8  
เม่ือจําแนกตามอายุของนักทองเท่ียวพบวานักทองเที่ยวที่มีสัดสวนมากที่สุดคือ นักทองเท่ียวกลุมอายุ  
26-35 ป คิดเปนรอยละ 46.8 รองลงมาคือกลุมอายุ 36-45 ป ในขณะที่นักทองเที่ยวกลุมผูสูงอายุที่มีอายุ
มากกวา 60 ป มีเพียงรอยละ 1 เทาน้ัน นักทองเท่ียวกวาคร่ึงหน่ึงมีสถานภาพสมรส รองลงมาคือโสด และ
มีนักทองเท่ียวที่หยารางหรือเปนหมายเพียงรอยละ 1.9  

นักทองเที่ยวสวนใหญเปนชาวพุทธ คิดเปนรอยละ 52.8 โดยรองลงมาคือชาวคริสตและมุสลิม คิดเปน
รอยละ 27.1 และรอยละ 16.1 ตามลําดับ กลุมที่ไมมีศาสนาคิดเปนรอยละ 2.4 และศาสนาอ่ืนๆ เชน ฮินดู 
อีกรอยละ 1.6 เม่ือพิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ พบวา ชุดตัวอยางรอยละ 66 จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี รองลงมาคือปริญญาโทหรือสูงกวา คิดเปนรอยละ 18.5 เม่ือพิจารณาจากประเทศที่
พํานักอาศัยจะพบวาสัดสวนของนักทองเที่ยวแตละประเทศใกลเคียงกัน ยกเวน ประเทศบรูไน และ  
สปป. ลาว ทั้งน้ีเน่ืองจากการออกแบบการวิจัยที่กําหนดชุดตัวอยางตามโควตา  
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ตารางที่ 6.1 ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (ราย) รอยละ 

1. เพศ 
- หญิง 1,646 53.2 
- ชาย 1,448 46.8 
รวม 3,094 100.0 

2. อายุ )ป(  
- นอยกวาหรือเทากบั 25 540 17.7 
- 26-35 1,426 46.8 
- 36-45 708 23.2 
- 46-60 340 11.1 
- มากกวา 60 36 1.2 
รวม 3,050 100.0 
อายุเฉลีย่ (ป) 34 

3. สถานภาพสมรส 
- สมรส/อยูรวมกัน 1,568 50.8 
- โสด 1,459 47.3 
- หยา/หมาย 58 1.9 
รวม 3,085 100.0 

4. ศาสนา 
- พุทธ 1,634 52.8 
- คริสต 840 27.1 
- มุสลิม 499 16.1 
- ไมมีศาสนา 74 2.4 
- อื่นๆ 48 1.6 
รวม 3,095 100.0 

5. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ 
- ประถมศึกษาหรือตํ่ากวา 67 2.2 
- มัธยมศึกษา 384 12.5 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 21 0.7 
- ปริญญาตรี 2,021 66.1 
- ปริญญาโทหรือสูงกวา 567 18.5 
รวม 3,060 100.0 

6. ประเทศที่พักอาศัย 
- บรูไน 2 0.1 
- กัมพูชา 409 13.2 
- อินโดนีเซีย 452 14.6 
- สปป. ลาว 173 5.6 
- สหภาพเมียนมาร 407 13.2 
- มาเลเซีย 408 13.2 
- ฟลิปปนส 419 13.5 
- สิงคโปร 407 13.2 
- เวียดนาม 418 13.4 
รวม 3,095 100.0 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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ตารางที่ 6.1 (ตอ) 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (ราย) รอยละ 

7. อาชีพหลัก 
- พนักงานบริษัทเอกชน 923 30.1
- ผูเชี่ยวชาญ 655 21.3
- ผูจัดการหรือผูบริหาร 594 19.3
- นักเรียน นักศึกษา 274 8.9
- บุคลากรของรัฐและทหาร 197 6.4
- แมบาน/ พอบาน 142 4.6
- เจาของกิจการ 94 3.1
- ผูใชแรงงาน 71 2.3
- ผูเกษียณอาย ุ 47 1.5
- แรงงานเกษตร 37 1.2
- รับจางอิสระ 19 0.6
- ไมมีงานทํา 17 0.6
รวม 3,070 100.0

8. รายไดสวนตัวตอป (เหรียญสหรัฐฯ) 
- ไมเกิน 5,000 746 25.1
- 5,001-10,000 801 26.9
- 10,001-25,000 973 32.7
- 25,001-50,000 302 10.2
- 50,001-100,000 107 3.6
- 100,001-200,000 31 1.0
- มากกวา 200,000 13 0.5
รวม 2,973 100.0
คาเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ) 16,978 

9. รายไดครัวเรือนตอป 
- ไมเกิน 10,000 716 23.9
- 10,001-20,000 840 28.0
- 20,001-50,000 1,120 37.4
- 50,001-100,000 187 6.5
- 100,001-200,000 106 3.5
- 200,001-400,000 17 0.6
- มากกวา 400,000 10 0.3
รวม 2,996 100.0
คาเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ) 30,190 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

อาชีพหลักของนักทองเที่ยวถูกจําแนกออกเปน 12 กลุมหลัก คือ (1) ผูเชี่ยวชาญ เชน แพทย 
พยาบาล วิศวกร นักกฎหมาย นักการทูต (2) ผูบริหารหรือผู จัดการ (3) พนักงานเอกชนที่ไมใช
ผูเชี่ยวชาญ เชน เสมียน (4) ผูใชแรงงาน (5) แรงงานเกษตร (6) บุคลากรของรัฐหรือทหาร (7) พอบาน/ 
แมบาน (8) นักเรียน นักศึกษา (9) ผูเกษียณอายุ (10) เจาของกิจการ (11) อาชีพอิสระ และ (12) ไมมี
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งานทํา ผลการศึกษาพบวากลุมพนักงานบริษัทเอกชนที่ไมใชผูเชี่ยวชาญมีสัดสวนมากที่สุด รองลงมาคือ
ผูเชี่ยวชาญ และผูจัดการ/ บริหาร คิดเปนรอยละ 30 รอยละ 21 และรอยละ 19 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณารายไดตอปจะเห็นไดวา ชุดตัวอยางมากกวารอยละ 50 มีรายไดสวนบุคคลอยูในชวง 
10,000-25,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอป คิดเปนรายไดสวนบุคคลเฉลี่ย 16,978 เหรียญสหรัฐฯ ตอป ขณะที่
รายไดครอบครัวสวนใหญอยูในชวง 10,000-50,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอป หรือคิดเปนรอยละ  
65.4 ของชุดตัวอยางทั้งหมด คิดเปนรายไดครัวเรือนเฉลี่ย 30,190 เหรียญสหรัฐฯ ตอป 

ข. พฤติกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไป 

ในสวนที่เปนการสอบถามพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวโดยทั่วไปของนักทองเที่ยวอาเซียน 
เชน พฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ ในอาเซียน หรือการทองเท่ียวในประเทศ และการ
เดินทางมายังประเทศไทยโดยทั่วไป ดังตารางที่ 6.2 

ในรอบ 5 ปที่ผานมา นักทองเที่ยวอาเซียนชุดตัวอยางมีการเดินทางไปตางประเทศเฉลีย่ปละ 3.6 คร้ัง 
เดินทางมายังประเทศในกลุมอาเซียนปละ 2.8 คร้ัง และเดินทางในประเทศป 3.5 คร้ัง โดยนักทองเที่ยว
บางรายอธิบายวาการเดินทางไปยังตางประเทศหรืออาเซียนหมายถึงการเดินทางมายังประเทศไทย 
สําหรับผูที่เดินทางมาทางบกนั้นอาจมีความถี่ในการเดินทางมายังประเทศไทยสูงถึงสัปดาหละหนึ่งครั้ง  
จะเห็นไดวา นักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางมีการเดินทางไปตางประเทศใกลเคียงกับการเดินทาง
ทองเท่ียวภายในประเทศของตนเอง นอกจากนี้นักทองเท่ียวชาวสิงคโปรบางรายใหความเห็นวาประเทศ
สิงคโปรมีขนาดเล็กเปนการยากที่จะนับวาเดินทางภายในประเทศกี่คร้ัง  

นักทองเท่ียวเกือบรอยละ 80 เคยเดินทางมายังประเทศไทยแลว แสดงวานักทองเท่ียวอาเซียน
รูจักคุนเคยกับการทองเที่ยวประเทศไทย เม่ือสอบถามถึงการเดินทางทองเท่ียวมายังประเทศไทยในปที่
ผานมาเฉพาะผูที่เคยมาประเทศไทย พบวาบางรายไมไดเดินทางมายังประเทศไทย โดยคาเฉลี่ยของการ
เดินทางทองเที่ยวมายังประเทศไทยในปที่ผานมาเทากับ 2.3 คร้ัง ต่ํากวาการเดินทางมายังคาเฉลี่ยของ
การเดินทางไปยังอาเซียนเล็กนอย เม่ือสอบถามถึงการวางแผนการเดินทางมายังประเทศไทยอีกภายในปน้ี 
พบวา ชุดตัวอยางจํานวน 2,010 ราย จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยอยางนอย 1 คร้ัง โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.1 คร้ัง 
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ตารางที่ 6.2 พฤติกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไปของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

1. จํานวนการทองเที่ยวตางประเทศตอป )คร้ัง(  
- 1 336 11.0
- 2 719 23.4
- 3 914 29.8
- 4 571 18.6
- 5 342 11.1
- มากกวา 5 186 6.1
รวม 3,068 100.0
คาเฉลีย่ (คร้ัง) 3.6 

2. จํานวนการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนตอป )คร้ัง(
- 1 665 21.9
- 2 1,093 36.0
- 3 701 23.1
- 4 317 10.4
- 5 148 4.9
- มากกวา 5 111 3.7
รวม 3,035 100.0
คาเฉลีย่ (คร้ัง) 2.8 

3. จํานวนการทองเที่ยวภายในประเทศ )คร้ัง(  
- 1 471 16.0
- 2 797 27.1
- 3 618 21.0
- 4 362 12.3
- 5 476 16.2
- มากกวา 5 216 7.4
รวม 2,940 100.0
คาเฉลีย่ (คร้ัง) 3.5 

4. สัดสวนที่เคยเดินทางมาประเทศไทย )รอยละ(
- ไมเคย 651 21.0
- เคย 2,442 79.0
รวม 3,093 100.0

5. คาเฉลี่ยการทองเที่ยวประเทศไทยปที่ผานมา )คร้ัง( 2.3 
6. คาเฉลี่ยการวางแผนทองเที่ยวเที่ยวประเทศไทยในอนาคต (คร้ัง) N=2010 2.1 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

ค. พฤติกรรมการทองเที่ยวในคร้ังน้ี 

ขอมูลเก่ียวกับการเดินทางในครั้งน้ีของนักทองเที่ยวอาเซียนแสดงในตารางที่ 6.3 เม่ือสอบถาม
ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจเดินทางนักทองเท่ียว โดยนักทองเที่ยวสามารถเลือกตอบไดหลายคําตอบ  
ผลการศึกษาพบวา เกือบคร่ึงหนึ่งไดรับขอมูลจากเพ่ือน รองลงมาคือ ญาติ คิดเปนรอยละ 28 ของชุด
ตัวอยางทั้งหมด นอกจากนี้ยังเปนที่นาสนใจวาอันดับสาม คือนักทองเท่ียวไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับ
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ประเทศไทยอยูแลว คิดเปนรอยละ 24 ของชุดตัวอยางทั้งหมด นอกจากน้ีแหลงขอมูลการทองเที่ยวที่
สําคัญอีกแหลงคือผานทางโปรแกรมประยุกตบนสื่อสังคมออนไลน (application/ social network) ทั้งนี้
เน่ืองจากปจจุบันผูคนติดตอกันผานเครือขายสังคมออนไลน เชน Facebook หรือ Instagram 
นักทองเท่ียวจึงไดรับขอมูลที่เก่ียวกับประเทศไทย เม่ือเพ่ือน ญาติ หรือบุคคลที่รูจักเดินทางมายังประเทศ
ไทย แลวนําเร่ืองราวเผยแพรทางสังคมออนไลน จากขอมูลจะเห็นไดวาสัดสวนของการใชแหลงขอมูลที่
เคยใชในอดีต เชน บริษัทนําเที่ยว หรือหนังสือนําเที่ยว มีนอยกวา นอกจากนี้มีนักทองเท่ียวอาเซียนที่
ทราบขอมูลจากเว็บไซตของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยมีเพียงรอยละ 10 เทาน้ัน ดังเชน WTO (2010) 
ไดสรุปไววาความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะความแพรหลายของการใชอินเทอรเน็ตจะเปนการ
สรางเครือขายสังคมออนไลนและจะสงเสริมการทองเท่ียวในอาเซียน 

สวนการเดินทางคร้ังนี้ นักทองเที่ยวที่เปนชุดตัวอยางเดินทางมาทางบกประมาณรอยละ 17 และ
ทางอากาศประมาณรอยละ 83 ซ่ึงมีแตกตางกับการเดินทางขาออกเล็กนอย เพราะแมวานักทองเที่ยว
มักจะมีวิธีการเดินทางไป-กลับเหมือนกัน แตบางรายเดินทางมาดวยวิธีการหน่ึง และกลับดวยวิธีการอีก
อันหนึ่งได บางรายเดินทางเขาประเทศมาทางเรือ แตเดินทางกลับโดยเครื่องบิน การเดินทางมาทางบก  
มีทั้งที่ใชรถสวนตัวและรถสาธารณะ สําหรับการเดินทางทางอากาศ ไดมีการสอบถามเกี่ยวกับประเภท
สายการบินที่เลือกใชเดินทาง พบวานักทองเที่ยวกลุมอาเซียนใชบริการสายการบินปกติรอยละ 63 และ 
ใชบริการสายการบินตนทุนต่ํารอยละ 37 แสดงใหเห็นถึงบทบาทของสายการบินตนทุนต่ําในการเดินทาง
มายังประเทศไทย สอดคลองกับรายงานของ UNWTO (2010) ที่วาสายการบินตนทุนต่ําจะมีบทบาท
สําคัญมากขึ้นในการเดินทางภายในกลุมอาเซียน เม่ือพิจารณาดานตรวจคนเขาเมืองที่ใชบริการมากที่สุด 
พบวา สุวรรณภูมิเปนสนามบินที่นักทองเท่ียวที่เปนตัวอยางเดินทางไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55 ทั้งน้ี
เน่ืองจากสุวรรณภูมิเปนทาอากาศยานที่เปนศูนยกลาง (Hub) ของสายการบินหลายสายการบิน รองลงมา
เปนสนามบินดอนเมืองคิดเปนรอยละ 21 โดยสนามบินดอนเมืองน้ัน แตเดิมใหบริการเพียงสายการบิน
ภายในประเทศ ตอมาสายการบนิตนทุนต่ําไดเขาไปใชบริการ พรอมทั้งเปดเสนทางไปยังตางประเทศมากขึ้น 
ทําใหนักทองเท่ียวอาเซียนบางสวนที่ใชบริการสายการบินตนทุนต่ําจึงผานเขามายังประเทศไทยทาง
สนามบินดอนเมือง 

นักทองเท่ียวอาเซียนที่เดินทางมายังประเทศไทยมีจํานวนวันพักเฉลี่ยตลอดการเดินทางประมาณ 
4 วัน โดยสวนใหญคิดเปนรอยละ 95 น้ัน เดินทางมายังประเทศไทยเพียงประเทศเดียว แตหากเดินทาง
ไปยังประเทศอ่ืนๆ ดวยก็จะเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร และอินโดนีเซีย  
โดยจํานวนวันพักในประเทศไทยของสองกลุมน้ีไมไดแตกตางกัน 

วัตถุประสงคหลักของการเดินทางมายังประเทศไทยในครั้งน้ี นักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุด
ตัวอยางกวารอยละ 80 เดินทางมาเพื่อพักผอนหยอนใจ รองลงมาคือเพ่ือเยี่ยมญาติหรือเพ่ือนที่อาศัยอยู
ในประเทศไทย การตรวจสุขภาพ/ผาตัด คิดเปนรอยละ 8.2 และรอยละ 4.8 ตามลําดับ นอกจากน้ียังมี 
ชุดตัวอยางประมาณ 89 ราย ที่เดินทางมาเพื่อด่ืมนํ้าผ้ึงพระจันทรในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 2.9 ชุด
ตัวอยางบางสวนที่เดินทางมาทางบกบางสวนอาศัยบริเวณชายแดน ก็เดินทางมายังประเทศไทย 
เพ่ือจับจายใชสอย ทั้งน้ีเน่ืองจากในประเทศไทยมีสินคาใหเลือกหลากหลาย และราคาถูกกวา โดยเฉพาะ
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ในเขตชายแดนไทย-ลาว และไทย-กัมพูชา สําหรับนักทองเที่ยวที่มาเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ เชน มารับ
บริการเก่ียวกับการเสริมความงาม การมาสัมภาษณงาน หรือการเก็บตัวแขงกีฬา (จักรยาน) เปนตน 

เม่ือใหนักทองเที่ยวประเมินประเภทของการเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ีดวยตนเอง พบวา 
นักทองเที่ยวสวนใหญเห็นวาเปนการทองเที่ยวแบบปกติมากที่สุด รอยละ 75.4 เปนการทองเท่ียวแบบ
ประหยัด และการทองเท่ียวแบบสะพายเป รอยละ 17.5 และรอยละ 5.0 ตามลําดับ มีเพียงรอยละ 2.1 
ประเมินวาการเดินทางคร้ังน้ีเปนการเดินทางแบบหรูหรา อยางไรก็ตามเม่ือประมาณคาใชจายตอคนของ
นักทองเท่ียวในแตละกลุมพบวานักทองเท่ียวแบบประหยัด แบบปกติ และแบบหรูหราไมแตกตางกัน 
ในขณะที่กลุมนักทองเท่ียวแบบสะพายเปน้ันต่ํากวากลุมอ่ืนๆ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ) 

นักทองเท่ียวอาเซียนที่เดินทางมายังประเทศไทยเพียงรอยละ 16 เดินทางมาเพียงลําพัง ที่เหลือ
อีกรอยละ 84 เดินทางโดยมีผูรวมเดินทางมาดวย โดยมีจํานวนผูรวมเดินทางเฉลี่ย 3.5 คน โดย
นักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางกับบุคคลอ่ืนนั้นจะเดินทางมากับเพ่ือนมากท่ีสุด รองลงมาคือครอบครัว/ 
ญาติ และคูครอง คิดเปนรอยละ 43.5, รอยละ 33.6 และรอยละ 17.6 ของชุดตัวอยางทั้งหมด ตามลําดับ 
เฉพาะชุดตัวอยางที่มีครอบครัว ประมาณรอยละ 38.4 เดินทางมาพรอมเด็กที่มีอายุต่ําวา 15 ป  

สําหรับพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทย พบวา นักทองเที่ยวมีจุดหมายปลายทาง
ในประเทศไทยประมาณ 1-2 แหง นักทองเที่ยวเดินทางไปยังกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมาคือ
ชลบุรี ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) คิดเปนรอยละ 43.5, รอยละ 13.8, รอยละ 8.8 และ รอยละ 4.7 
ของจํานวนแหลงทองเท่ียวทั้งหมดที่นักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางไดระบุ ในที่น้ีนักทองเที่ยว
สามารถระบุไดมากกวา 1 แหลงทองเที่ยว ลําดับดังกลาวสอดคลองกับลําดับของแหลงทองเที่ยวหลักและ
แหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดใจ แสดงใหเห็นวา แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางนิยม
เดินทางไป นอกจากจะเปนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนเมืองหลวงแลว ยังเปนแหลงทองเที่ยวที่มีทะเล เชน 
ชลบุรี ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) และกระบี่ 

แหลงทองเที่ยวในจุดหมายปลายทางหลักที่ เปนที่ นิยมเม่ือนักทองเที่ยวเดินทางมายัง
กรุงเทพมหานคร คือ แหลงซื้อสินคาตางๆ เชน สยามพารากอน เซ็นทรับเวิลด เทอรมินัล 21 ยาน
ประตูนํ้า เยาวราช และถนนขาวสาน รวมถึงแหลงทองเท่ียวทางศาสนาและวัฒนธรรม เชน วัดตางๆ 
บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร สวนนักทองเที่ยวที่มีจุดหมายปลายทางหลักคือชลบุรี มักเปนแหลงบันเทิง
ราตรีและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน พัทยา อัลคาซาร ชายหาดบางแสน เกาะลาน และเกาะสีชัง 
สําหรับแหลงทองเท่ียวหลักของนักทองเท่ียวที่เดินทางไปยังภูเก็ต คือหาดปาตอง หาดราไวย หาดกะตะ 
เกาะราชา และเกาะเฮ นักทองเที่ยวที่เดินทางไปยังสุราษฎรธานี เลือกเดินทางไปแหลงทองเที่ยวทาง
ธรรมชาติเชนกัน คือ อุทยานแหงชาติเขาสก เกาะนางยวน เกาะพะงัน เกาะสมุย และ เกาะเตา  
สวนนักทองเท่ียวที่เดินทางไปประจวบคีรีขันธ ก็มีแหลงทองเท่ียวหลักคือหัวหิน  

เน่ืองจากนักทองเที่ยวมีจุดหมายปลายทางมากกวาหน่ึงแหง ดังน้ันวิธีการเดินทางภายในประเทศ
จึงมีไดหลายวิธี โดยสวนใหญแลว นักทองเท่ียวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางจะเดินทางโดยใชรถยนตเปน
พาหนะ คิดเปนรอยละ 60.6 ของการเดินทางทั้งหมด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะขนาดของกลุมที่รวมเดินทางมี
ขนาดใหญ น่ันคือ เม่ือคิดรวมตัวนักทองเที่ยวเองจะมีประมาณ 4-5 คน ทําใหการเดินทางโดยรถยนต 
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จะสะดวก และประหยัดกวากวาการเดินทางดวยวิธีการอ่ืนๆ รองจากรถยนต นักทองเท่ียวอาเซียน 
ชุดตัวอยางเดินทางโดยเคร่ืองบิน เพราะเปนวิธีการเดินทางที่รวดเร็ว และสะดวกกับผูที่เดินทางมายัง
ประเทศไทยโดยทางอากาศ คิดเปนรอยละ 18.4 ของการเดินทางทั้งหมด ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกับการ
เดินทางโดยรถไฟ และรถสาธารณะอ่ืนๆ รวมกันเปนรอยละ 17.3 สวนการเดินทางโดยเรือคิดเปนรอยละ 3.6 
ซ่ึงเปนการเดินทางระหวางจังหวัดในทางตอนใตของประเทศไทย 

กิจกรรมที่นักทองเท่ียวอาเซียนชื่นชอบในชวงที่เดินทางมายังประเทศไทยคร้ังนี้ 5 อันดับแรกคือ
การซ้ือสินคา (รอยละ 56.4) การชมทิวทัศน/ ชมเมือง (รอยละ 43.1) กิจกรรมเกี่ยวกับแสงแดด/ ทะเล/ 
ชายหาด (รอยละ 42.8) กิจกรรมบันเทิงราตรี (รอยละ 24.6) และ สปา/นวด (รอยละ 24.6) นอกจาก
กิจกรรมการผจญภัย กีฬา และบริการทางการแพทย นักทองเที่ยวบางสวนยังชอบการทําบุญ การเรียน
ทําอาหาร และการดูการแสดงโชว เปนตน 

อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวที่เปนชุดตัวอยางบางสวนประสบปญหาความไมสะดวก/ปลอดภัย
ขณะเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย คิดเปนรอยละ 16.8 ของชุดตัวอยางทั้งหมด เม่ือจําแนกปญหาท่ี
นักทองเที่ยวประสบพบวา นักทองเที่ยวเผชิญกับปญหาอุบัติเหตุกับการจราจรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
27.9 จากกลุมนักทองเที่ยวที่ประสบปญหาทั้งหมดจํานวน 519 ราย รองลงมาคือการถูกโกง และพบความ
รุนแรง คิดเปนรอยละ 22.7 และรอยละ 22.2 ตามลําดับ นักทองเที่ยวรอยละ 5.2 รูสึกไมสบายใจเก่ียวกับ
ความไมสงบทางการเมือง เน่ืองจากในชวงเวลาที่มีการเก็บขอมูลน้ันมีการรัฐประหาร ซ่ึงหากคิดรวมวา
ปญหาความรุนแรงที่นักทองเที่ยวเผชิญอาจเกิดจากปญหาความไมสงบทางการเมืองเชนกัน ดังน้ันผลของ
การรัฐประหารและความไมสงบทางการเมืองจะมีสัดสวนรอยละ 27.4 ใกลเคียงกับสัดสวนของปญหา
เก่ียวกับอุบัติเหตุและจราจร อยางไรก็ตาม ตัวเลขจากผลการศึกษาอาจมีคาต่ํากวาความเปนจริงเน่ืองจาก
นักทองเที่ยวที่เปนชุดตัวอยางบางสวนไมไดอยูในชวงที่มีการรัฐประหาร หรือชวงภายหลังการรัฐประหาร 
และนักทองเท่ียวที่ออนไหวตอความไมสงบทางการเมืองอาจยกเลิกการเดินทางมายังประเทศไทยก็ได  
ตารางที่ 6.3 พฤติกรรมการทองเที่ยวในครั้งน้ีของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง 

รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 
ก. แหลงขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ* (รอยละ) 
- เพื่อน 1,357 43.8 
- ญาติ 868 28.0 
- ทราบขอมูลเกี่ยวกับเมืองไทยแลว 749 24.2 
- โปรแกรมประยุกตบนส่ือสังคมออนไลน 641 20.7 
- เว็บไซตอื่นๆ 594 19.2 
- นิตยสารทองเที่ยว 573 18.5 
- โปสเตอร/แผนพับ/ โทรทัศน 568 18.4 
- บริษัทนําเที่ยว 473 15.3 
- หนังสือนําเที่ยว 365 11.8 
- เว็บไซตของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 304 9.8 
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

ข. ขอมูลดานการเดินทางในครั้งนี ้
(1) ประเภทของการเดินทางขาเขา 
- ทางบก 516 16.7 
- ทางอากาศ 2,579 83.3 
รวม 3,095 100.0

(2) ประเภทของสายการบินที่เลือกใชบริการ
- สายการบินตนทุนต่ํา 960 37.2 
- สายการบินปกติ 1,619 62.8 
รวม 2,579 100.0

(3) ดานตรวจคนเขาเมืองขาเขา 
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 1,703 55.5 
- ทาอากาศยานดอนเมือง 640 20.9 
- ทาอากาศยานภูเกต็ 204 6.7 
- จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก (ดานอรัญประเทศ) 169 5.5 
- ดานสะเดา 240 7.8 
- อื่นๆ  111 3.6 
รวม 3,067 100.0

(4) ประเภทของการเดินทางขาออก 
- ทางบก 469 15.1 
- ทางอากาศ 2,626 84.9 
รวม 3,095 100.0

(5) ประเภทของสายการบินที่เลือกใชบริการ
- สายการบินตนทุนต่ํา 958 36.5 
- สายการบินปกติ 1,668 63.5 
รวม 2,626 100.0

(6) ดานตรวจคนเขาเมืองขาออก 
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 1,750 56.6 
- ทาอากาศยานดอนเมือง 647 20.9 
- ทาอากาศยานภูเกต็ 202 6.5 
- จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก (ดานอรัญประเทศ) 169 5.5 
- ดานสะเดา 232 7.5 
- อื่นๆ 91 2.9 
รวม 3,091 100.0

(7) จํานวนพักคางคืน (คืน) 4.0 
(8) ประเทศที่ทองเทีย่ว 
- ประเทศไทยเพียงแหงเดียว 2,944 95.1 
- มีจุดหมายปลายทางหลายแหง 151 4.9 
ตัวอยาง ประเทศที่ทองเที่ยว  มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย
รวม 3,095 100.0

 



รายงานฉบับสมบูรณ  
 
 

160 

ตารางที่ 6.3 (ตอ) 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

ค. จุดประสงคหลักของการเดินทาง 
- พักผอนหยอนใจ 2,498 80.7 
- เยี่ยมครอบครัว/เพื่อน 254 8.2 
- ตรวจสุขภาพ/ผาตัด 147 4.8 
- ด่ืมนํ้าผ้ึงพระจันทร 89 2.9 
- การศึกษา 62 2.0 
- ซ้ือสินคา 22 0.7 
- อื่นๆ 22 0.7 
รวม 3,094 100.0 

ง. ประเภทของการเดินทาง* 
- การเดินทางแบบปกติ (961 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน) 2,334 75.4 
- การเดินทางแบบประหยัด (1,015 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน) 541 17.5 
- การเดินทางแบบสะพายเป (727 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน) 156 5.0 
- การเดินทางแบบหรูหรา (963 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน) 64 2.1 
รวม 3,095 100.0 

จ. ขอมูลของผูรวมเดินทาง 
- เดินทางลําพัง 496 16.0 
- เดินทางรวมกับผูอื่น 2,599 84.0 

1. คูครอง 448 17.2 
2. เพื่อน 1,131 43.5 
3. หุนสวนทางธุรกิจ/ เพื่อนรวมงาน 135 5.2 
4. ครอบครัวและ/ หรือญาติ 873 33.6 

- สัดสวนของเด็กอายุต่ํากวา 15 ปที่รวมเดินทาง (รอยละ) 38.4 
5. อื่นๆ 6 0.2 
จํานวนผูรวมเดินทางเฉลีย่ (คน) 3.5 

รวม 3,095 100.0 
ฉ. ขอมูลการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย 

(1) จํานวนแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย (แหง) 1.5 
(2) แหลงทองเท่ียวในประเทศไทย 

- กรุงเทพมหานคร 1,995 43.5 
- ชลบุรี 631 13.8 
- ภูเก็ต 403 8.8 
- ประจวบคีรีขันธ 215 4.7 
- กระบ่ี 202 4.4 
- เชียงใหม 156 3.4 
- สุราษฎรธานี 152 3.3 
- สงขลา 127 2.8 
- ระยอง 94 2.0 
- หนองคาย 74 1.6 
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

(3) วิธีการเดินทางในประเทศไทย 
- รถยนต 2,730 60.6
- เคร่ืองบิน 831 18.4
- รถโดยสารสาธารณะ 693 15.4
- เรือ 164 3.6
- รถไฟ 87 1.9

(4) แหลงทองเท่ียวหลกัของการเดินทาง
- กรุงเทพมหานคร 1,349 44.3
- ชลบุรี 376 12.3
- ภูเก็ต 298 9.8
- ประจวบคีรีขันธ 135 4.4
- สุราษฎรธานี 131 4.3
- เชียงใหม 122 4.0
- กระบ่ี 113 3.7
- สงขลา 91 3.0
- หนองคาย 71 2.3
- ระยอง 58 1.9

(5) แหลงทองเท่ียวที่ดึงดูดใจ 
- กรุงเทพมหานคร 1,265 43.8
- ชลบุรี 412 14.3
- ภูเก็ต 272 9.4
- กระบ่ี 134 4.6
- ประจวบคีรีขันธ 126 4.4
- สุราษฎรธานี 117 4.1
- เชียงใหม 105 3.6
- สงขลา 83 2.9
- ระยอง 60 2.1
- หนองคาย 56 1.9

ช. กิจกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย** 
- ซ้ือสินคา 1,745 56.4 
- ชมทิวทัศน/ ชมเมือง 1,334 43.1 
- แสงแดด/ ทะเล/ ชายหาด 1,326 42.8 
- บันเทิงราตรี 761 24.6 
- สปา/ นวด 761 24.6 
- กิจกรรมผจญภัย 240 7.8 
- มวยไทย 110 3.6 
- อื่นๆ 106 3.4 
- บริการทางการแพทย 103 3.3 
- กีฬาชนิดอ่ืนๆ 66 2.1 
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ตารางที่ 6.3 (ตอ) 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

ซ. ปญหาความไมสะดวก/ปลอดภัยขณะทองเที่ยวในประเทศไทย** 
- ไมเผชิญปญหา 2,476 83.2 
- เผชิญปญหา 519 16.8 

(รอยละของผูที่เผชิญปญหา) 
- อุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร 145 27.9 
- ถูกโกง 118 22.7 
- พบความรุนแรง 115 22.2 
- สัมภาระสูญหาย/สับเปลี่ยน 99 19.1 
- ถูกลักเล็กขโมยนอย 56 10.8 
- ทองเสีย/อาหารเปนพิษ 39 7.5 
- ความไมสงบทางการเมือง 27 5.2 
- อื่นๆ 31 6.0 

รวม 3,093 100.0 
หมายเหต:ุ * คาในวงเล็บแสดงรายจายทั้งหมดของนักทองเที่ยวในแตกลุมประเภทการเดินทาง 
 ** ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

ง. ความคิดเห็นเก่ียวกับการทองเที่ยวในอาเซียนและประเทศไทย 

ในสวนนี้เปนการสอบถามความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่เปนชุดตัวอยางเกี่ยวกับเมืองตางๆ ใน
อาเซียนที่ชื่นชอบ ปจจัยหรือแรงจูงใจท่ีทําใหตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทย ประเทศที่นักทองเที่ยว
เห็นวาเปนแหลงทองเท่ียวที่ใชเปนทางเลือกอ่ืนนอกจากประเทศไทย และการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เดินทางทองเท่ียวประเทศไทยหากมีเหตุการณความไมสงบทางการเมือง  

1) เมืองในประเทศอาเซียนที่ชื่นชอบ 

นักทองเท่ียวที่เปนชุดตัวอยางระบุเมืองและประเทศที่อยูในกลุมอาเซียนที่ตนชื่นชอบมากที่สุด 
2 เมือง แตชุดตัวอยางบางรายก็ระบุเพียงเมืองเดียวเทาน้ัน ผลการศึกษาพบวา 5 ลําดับเมืองแรกที่
นักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางชื่นชอบคือ สิงคโปร (รอยละ 26.7) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
(รอยละ 20.7) กัวลาลัมเปอร มาเลเซีย (รอยละ 7.3) ภูเก็ต ประเทศไทย (รอยละ 5.7) และชลบุรี ประเทศไทย 
(รอยละ 5.1) จะเห็นไดวาเมืองตางๆ ที่ชุดตัวอยางชื่นชอบสามอันดับแรกนั้นเปนเมืองหลวง และ 
เปนเมืองที่มีขนาดใหญ แสดงใหเห็นวา นักทองเที่ยวชอบความศิวิไล สีสันตของความเปนเมืองมากกวา 
ซ่ึงผลการศึกษาที่ไดก็สอดคลองกับปจจัยที่ทําใหนักทองเท่ียวเดินทางมายังประเทศไทย 

2) ปจจัยที่เดินทางมายังประเทศไทย 

เพ่ือประเมินปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวอาเซียนเดินทางมายังประเทศไทยในครั้งน้ี ชุดตัวอยาง
ไดระบุคะแนน ตั้งแต 0 ถึง 4 เพ่ือแสดงระดับของความมีอิทธิพลของแตละปจจัย โดยคาศูนยแสดงวา
ปจจัยดังกลาวไมมีผลตอการตัดสินใจเลย และ 4 หมายถึงปจจัยดังกลาวมีผลมากที่สุด  
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ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุดคือ ประเทศ
ไทยเปนแหลงซ้ือสินคา ทั้งสินคาอุปโภคบริโภคที่ใชในชีวิตประจําวัน รวมถึงสินคาที่เก่ียวของกับ
เทคโนโลยี เชน อุปกรณไฟฟา หรือ อุปกรณที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร (3.2 คะแนน) รองลงมาคือความเปน
มิตรของคนไทย (3.0) และการทําสปา/นวด มีคะแนนเทากับความปลอดภัยโดยรวม (2.8 คะแนน) 
ตามลําดับ เปนที่นาสนใจวาชุดตัวอยางยังเห็นวาโดยรวมแลวประเทศไทยมีความปลอดภัย แมวาชวงเก็บ
ขอมูลจะเปนชวงที่มีการทํารัฐประหารก็ตาม 

จะเห็นไดวาปจจัยดานศาสนาและวัฒนธรรมมีผลตอกลุมนักทองเที่ยวอาเซียนคอนขางนอย 
โดยความเปนมรดกโลก ความสัมพันธทางศาสนา และแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ มีคาคะแนนต่ํากวา 
2 คะแนน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาประเทศในกลุมอาเซียนมีวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน จึงทําใหปจจัยดานนี้มี
อิทธิพลตอการทองเที่ยวประเทศไทยต่ํากวาปจจัยดานอ่ืนๆ 

3) ประเทศทางเลือกอ่ืน 

เม่ือสอบถามความคิดเห็นของนักทองเที่ยวอาเซียนเกี่ยวกับประเทศท่ีเปนสถานที่ทองเที่ยว
วาหากไมเดินทางมายังประเทศไทย จะเลือกเดินทางไปประเทศใด   พบวา อันดับแรก นักทองเที่ยวเห็น
วาสิงคโปรเปนประเทศทางเลือกได (รอยละ 22.5) สอดคลองกับเมืองในอาเซียนที่นักทองเที่ยวชื่นชอบ 
ทั้งนี้เน่ืองจากประเทศสิงคโปรมีความเปนเมืองใหญ เชนเดียวกับกรุงเทพมหานครของไทย แตเม่ือ
พิจารณาอันดับประเทศไทยที่นักทองเที่ยวชื่นชอบ นักทองเที่ยวเลือกกรุงเทพมหานครรองจากสิงคโปร 
นาแสดงใหเห็นวาสําหรับนักทองเที่ยว ประเทศไทยเปนสินคาทดแทนสิงคโปร หรือสิงคโปรเปนคูเทียบ
ของประเทศไทยที่ชุดตัวอยางชอบมากกวาน่ันเอง 

นักทองเที่ยวชุดตัวอยางยังเห็นวาประเทศที่มีการพัฒนาคอนขางสูง เชน ฮองกง (รอยละ 19.4) 
และมาเลเซีย (รอยละ 16.8) สวนกลุมประเทศอ่ืนๆ ที่นักทองเท่ียวระบุไว เชน ญ่ีปุน และเกาหลีใต ซ่ึงถือวา
เปนสวนนอย 

4) การตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวเม่ือเผชิญความไมสงบทางการเมือง 
เน่ืองจากปลายป พ.ศ. 2556 เกิดความไมสงบทางการเมืองขึ้น ผูวิจัยจึงตั้งคําถามใน

แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักทองเที่ยวอาเซียนเม่ือรับทราบวาประเทศไทยมีความไมสงบ
ทางการเมืองขึ้น เพ่ือทราบถึงความออนไหว (sensitivity) ของนักทองเที่ยวอาเซียนตอปญหาความไม
สงบทางการเมืองในประเทศไทย โดยไมทราบลวงหนาวาจะเกิดการรัฐประหารในชวงเวลาที่เก็บขอมูล 
ดังนั้นขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจของนักทองเที่ยวจึงอาจพบวานักทองเท่ียวมีความออนไหวตอปญหา
การเมืองต่ํากวานักทองเท่ียวที่เปนชุดตัวอยางในภาวะปกติ ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุมนักทองเที่ยวที่มีความ
ออนไหวสูงอาจยกเลิกการเดินทางมายังประเทศไทยเม่ือทราบขาวเก่ียวกับการรัฐประหารในประเทศ โดย
ในตอนทายของบทนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหลักษณะของนักทองเที่ยวเพื่อจําแนกวานักทองเที่ยวกลุมใด
ออนไหวตอความไมสงบทางการเมือง 
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ตารางที่ 6.4 ความคิดเห็นนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง 

ก. เมืองในประเทศอาเซียนที่ชื่นชอบ 
ลําดับ เมือง (ประเทศ) รอยละ 

1 สิงคโปร (สิงคโปร) 26.7
2 กรุงเทพมหานคร (ไทย) 20.7
3 กัวลาลัมเปอร (มาเลเซีย) 7.3
4 ภูเก็ต (ไทย) 5.7
5 ชลบุรี (ไทย) 5.1

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

ข. ปจจัยที่ทําใหเดินทางมายังประเทศไทย 
ปจจัย คะแนน 

1. แหลงซ้ือสินคา 3.2
2. ความเปนมิตรของผูคน 3.0
3. สปา/ นวด 2.8
4. ความปลอดภัยโดยรวม 2.8
5. แสงแดดและทะเล 2.7
6. อาหาร 2.7
7. แหลงทองเท่ียวธรรมชาติอื่นๆ 2.6
8. คุณภาพของท่ีพัก 2.6
9. ความสะอาดโดยรวม 2.6
10. ราคาสมเหตุสมผล 2.6
11. อากาศ 2.5
12. ความสะดวกในระดับนานาชาติดานการเดินทาง/ ส่ือสาร 2.5
13. ความพรอมของบริการทางการแพทย 2.5
14. ไมตองขอวีซา 2.5
15. สถานบันเทิงยามราตรี 2.4
16. ความสะดวกในระดับภายในประเทศดานการเดินทาง/ ส่ือสาร 2.3
17. ตั๋วเคร่ืองบินราคาถูก 2.2
18. เทศกาล 2.0
19. แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอื่นๆ 1.9
20. ความสัมพันธทางศาสนา 1.7
21. มรดกโลก 1.6

หมายเหต:ุ คะแนนอยูระหวาง 0-4 โดย 0 แสดงวาปจจัยไมมีอิทธิพลเลย และ 4 แสดงวามีอิทธิพลมากที่สุด 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ค. ประเทศทางเลือกอ่ืน 
ประเทศ จํานวน (ราย) รอยละ 

1. สิงคโปร 690 22.5 
2. ฮองกง 594 19.4 
3. มาเลเซีย 515 16.8 
4. เวียดนาม 304 9.9 
5. จีน 249 8.1 
6. สปป. ลาว 188 6.1 
7. ฟลิปปนส 134 4.4 
8. สหภาพเมียนมาร 108 3.5 
9. กัมพูชา 79 2.6 
10. อินโดนีเซีย 67 2.2 
11. อินเดีย 39 1.3 
12. บรูไน 28 0.9 
13. อื่นๆ 68 2.2 

รวม 3,063 100.0 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

ง. การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวเม่ือเผชิญปญหาความไมสงบทางการเมือง 
การตัดสินใจ จํานวน (ราย) รอยละ 

1. เดินทางมาประเทศไทยตามกําหนดการเดิม 1,048 33.9 
2. เลื่อนการเดินทาง 1,380 44.6 
3. ยกเลิกการเดินทาง 664 21.5 

รวม 3,092 100.0 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

จากตารางที่ 6.4 (ง) พบวา ชุดตัวอยางตัดสินใจเลื่อนการเดินทางมากที่สุดรอยละ 44.6  
แสดงใหเห็นวา นักทองเท่ียวยังคงตองการมาประเทศไทย และอาจคิดวาปญหาความไมสงบทางการเมือง
น้ันเปนปญหาช่ัวคราว จึงเลือกใชวิธีการเลื่อนการเดินทาง ชุดตัวอยางประมาณรอยละ 33.9 ยังคง
ตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทยตามกําหนดเดิม และชุดตัวอยางตัดสินใจยกเลิกการเดินทาง 
รอยละ 21.5 ผลการศึกษาเห็นไดวา ชุดตัวอยางมีความออนไหวตอสถานการณทางการเมืองปานกลาง 
ไมไดกังวลเกี่ยวกับปญหาดังกลาวมากจนเกินไป 

จ. คาใชจายในการทองเที่ยวในครั้งน้ี 

ตารางที่ 6.5 แสดงรายละเอียดคาใชจายของนักทองเที่ยวที่เปนชุดตัวอยาง โดยการสอบถาม
คาใชจายของนักทองเที่ยวในครั้งน้ีไดดําเนินการตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิที่ขอใหผูตอบ
แบบสอบถามระบุวาคาใชจายดังกลาวเปนคาใชจายตอจํานวนนักทองเท่ียวที่เปนผูใหญและเด็กอยางละก่ีราย 
เน่ืองจากคาใชจายบางรายการไมสามารถแยกคํานวณตอคนได และในกรณีที่เปนเด็กคาใชจายจะต่ํากวา
ปกติ นอกจากนี้ชุดตัวอยางก็สามารถเลือกไดวาจะระบุคาใชจายเปนเงินสกุลใด 
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ผลการศึกษาพบวา คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นของชุดตัวอยางตอคร้ังเทากับ 1617.5 เหรียญ
สหรัฐฯ โดยขนาดของกลุมโดยเฉลี่ยเทากับ 2 คนตอกลุม คิดเปนคาใชจายทั้งหมดเฉลี่ยตอคนตอคร้ัง
เทากับ 958.6 เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเม่ือคิดตอจํานวนวันที่ใชในประเทศไทยแลวพบวาคาใชจายเฉลี่ยตอวัน
ตอคนเทากับ 303.3 เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงคาใชจายน้ีคิดรวมคาเดินทางระหวางประเทศและคาแพ็คเกจทัวร
ของนักทองเท่ียว 

เม่ือจําแนกนักทองเท่ียวออกเปนผูที่ใชบริการนําเที่ยวและผูที่เดินทางมาเอง พบวา นักทองเท่ียว
สวนใหญจํานวน 2,547 ราย (รอยละ 94.47) เดินทางดวยตนเอง และมีเพียง 171 ราย (รอยละ 5.53) ใช
บริการบริษัทนําเที่ยว ซ่ึงนาจะสอดคลองกับขอมูลขางตนที่วานักทองเที่ยวรูจักประเทศไทยอยูแลว อีกทั้ง
วัฒนธรรมของกลุมประเทศอาเซียนคลายคลึงกัน การเดินทางภายในอาเซียนจึงอาจไมมีความจําเปนตอง
ใชบริการบริษัทนําเที่ยว 

ผูที่ใชบริการบริษัทนําเที่ยวมีจํานวนวันตามแพ็คเกจ 3-4 วัน โดยมีคาบริการเทากับ 496.6 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอคน ในขณะที่ผูเดินทางมาเองมีคาเดินทางระหวางประเทศเฉลี่ยเทากับ 303.1 เหรียญสหรัฐฯ 
ตอคน เม่ือสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดคาใชจายในประเทศไทยสําหรับการเดินทางในคร้ังนี้พบวา
นักทองเท่ียวจํานวนมากไมสามารถระบุรายละเอียดโดยจําแนกคาใชจายเปนรายการได ดังน้ัน
รายละเอียดของคาใชจายในแตละรายการจึงเปนคาเฉล่ียเฉพาะผูที่ตอบแบบสอบถามเทาน้ัน และ
นักทองเท่ียวแตละราย ไมจําเปนตองมีคาใชจายทุกรายการ ไมนับหมวดอ่ืนๆ รายการที่ 6 ในตารางที่ 6.5 
แสดงคาใชจายตอคนในรายการตางๆ ผลการศึกษาพบวา คาใชจายสูงสุดน้ันอยูในอยูในหมวดของ
คาใชจายซ้ือสินคาที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยและสินคาแบรนดเนม คิดเปน 195 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน และ 
180.3 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน ตามลําดับ สําหรับประเภทสินคาทองถิ่นที่นักทองเที่ยวซื้อจะเปนเสื้อผา 
มากท่ีสุด รองลงมาเปนอาหาร และงานฝมือตามลําดับ สําหรับสินคาประเภทอ่ืนๆ เชน อัญมณี และ
เครื่องใชไฟฟา นอกจากน้ีคาใชจายของนักทองเที่ยวเปนคาที่พัก 115.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน คาอาหาร
และเครื่องด่ืม 85 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน คาเขาสถานที่ตางๆ เชน อุทยาน หรือการแสดง คิดเปน 68.2 
เหรียญสหรัฐฯ ตอคน และคาเดินทางในประเทศ 60 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน โดยรวมแลวคาใชจายของ
นักทองเท่ียวอาเซียนในประเทศไทยประมาณ 680.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน 

เม่ือสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการจัดการที่พัก รานอาหารและสายการบินของนักทองเท่ียว
อาเซียนพบวาที่พักในประเทศไทยสวนใหญคือโรงแรม คิดเปนรอยละ 73.9 ของที่พักทั้งหมดที่
นักทองเที่ยวพํานัก (ทั้งน้ีเน่ืองจากนักทองเท่ียวอาจมีที่พักมากกวาหน่ึงประเภท) เกสเฮาส รอยละ 18.6  
และบานญาติ/เพ่ือน รอยละ 7.0 บางรายที่เดินทางมาเพ่ือตรวจสุขภาพหรือผาตัดก็จะพักใน
สถานพยาบาลนั้นๆ สําหรับสถานที่ รับประทานอาหารหลักของนักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยว 
ประมาณรอยละ 78.3 เลือกรับประทานตามรานอาหาร ภัตตาคาร/คาเฟ/บาร ที่เหลือประมาณรอยละ 20.9 
เลือกรับประทานตามซุปเปอรมารเก็ต และอาหารริมทาง ซ่ึงใชเวลานอยกวา สวนกลุมอ่ืนๆ เชน  
การรับประทานอาหารที่บานญาติ/เพ่ือน 

สําหรับการจัดการที่พักและตั๋วเครื่องบินเฉพาะของชุดตัวอยางที่จัดการการทองเท่ียวดวยตนเอง 
พบวา สําหรับที่พัก นักทองเที่ยวอาเซียนจองโดยตรงกับที่พักผานทางเว็บไซตหรือโทรศัพทมากที่สุด  
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คิดเปนรอยละ 36.9 ของที่พักทั้งหมด รองลงมาผานบริษัทนําเที่ยวออนไลน อยางเชน Agoda หรือ 
Expedia คิดเปนรอยละ 24.2 นักทองเท่ียวจํานวนหน่ึง คิดเปนรอยละ 21.2 เขาพักโดยไมทําการจอง
ลวงหนา (walk-in) นักทองเที่ยวเพียงรอยละ 7 จองผานบริษัทนําเที่ยว สวนกลุมอ่ืนๆ เชน การจองที่พัก
โดยฝากเพ่ือน/ ญาติเปนผูติดตอประสานที่พักให อาจจะเปนผูที่พักบานเพ่ือน/ญาติ หรืออาจเปนผูที่มีที่
พักอยูในประเทศไทย 

สําหรับการจองตั๋วเครื่องบินนั้น พบวา นักทองเที่ยวอาเซียนกวารอยละ 65 จองกับสายการบิน
โดยตรงผานทางเว็บไซตหรือทางโทรศัพท รองลงมาจองผานบริษัทนําเที่ยวออนไลน จองที่สนามบิน และ
จองผานบริษัทนําเที่ยว คิดเปนรอยละ 17.4, รอยละ 9.9 และรอยละ 7.3 สวนกลุมที่จองผานวิธีการอ่ืนๆ 
เชน ทางหนวยงานที่ทํางานเปนผูจัดการจองให เปนตน  

จะเห็นไดวานักทองเที่ยวมีความสามารถในการจัดการจองที่พักและตั๋วเครื่องบินไดดวยตนเอง 
เพราะปจจุบัน การติดตอผานอินเทอรเน็ตมีความสะดวกสบายมากขึ้น นักทองเท่ียวสามารถเลือกวันและเวลา
ที่เหมาะสมกับตนเองได นอกจากน้ีการที่ที่พักและสายการบินหลายแหงก็มีขอเสนอพิเศษใหกับผูที่ใชบริการ
ผานอินเตอรเน็ตก็นาจะมีสวนที่ทําใหนักทองเที่ยวเลือกใชชองทางดังกลาวในการจัดการการทองเที่ยว 

ตารางที่ 6.5 รายละเอียดคาใชจายของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง 

รายการ 
จํานวน  
(ราย) 

คาใชจาย  
(เหรียญสหรัฐฯ) 

1. คาใชจายทั้งหมดตอกลุมโดยเฉลี่ย  3,075 1,617.5
- จํานวนคนตอคณะเดินทาง (คน) 2.0 

2. คาใชจายทั้งหมดตอคนโดยเฉลี่ย  3,074 958.6
3. คาใชจายทั้งหมดตอคนตอวันโดยเฉลี่ย 3,073 303.1
4. คาใชจายระหวางประเทศสําหรับผูที่เดินทางมากับบริษัทนําเที่ยว
- คาบริการบริษัทนําเที่ยวตอคน 171 496.6
- จํานวนคืนในบริการบริษัทนําเที่ยวโดยเฉลี่ย (คืน) 3.4 

5. คาใชจายระหวางประเทศสําหรับผูที่เดินทางมาเอง 
- คาเดินทางระหวางประเทศตอคน 2,547 303.1

6. คาใชจายระหวางทองเที่ยวในประเทศไทยตอคน
- คาเดินทางในทองถ่ินโดยเฉลี่ย 994 60.0
- คาที่พักโดยเฉลี่ย 937 115.1
- คาอาหารและเครื่องด่ืมโดยเฉลี่ย 1,032 85.0
- คาซ้ือสินคาท่ีผลิตในทองถ่ิน 888 195.0
- เส้ือผา 321 -
- อาหาร 284 -
- งานฝมือ 177 -
- อื่นๆ 60 -

- คาซ้ือสินคาแบรนดเนม 268 180.3
- คาธรรมเนียมเขาสถานที่โดยเฉลี่ย 449 68.2
- คาใชจายอื่นๆ 1,315 522.8
- คาใชจายโดยรวมโดยเฉลี่ย (ไมรวมคาเดินทางระหวางประเทศ/ คาบริษัทนําเที่ยว) 3,038 680.6

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ตารางที่ 6.6 รายละเอียดดานที่พัก รานอาหารและสายการบิน ของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปน
ชุดตัวอยาง 

รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 
1. ประเภทของที่พัก* (รอยละของชุดตัวอยางทั้งหมด) 

- โรงแรม 73.9 
- เกสเฮาส 18.6 
- บานเพ่ือน/ บานญาติ 7.0 
- โฮมสเตย 4.3 
- อาคารเซอรวิสอพารทเมนท 4.2 
- บาน/ คอนโดสําหรับเชา 0.8 
- สถานพยาบาล 0.7 
- บาน/ คอนโดของทานเอง 0.3 
- อื่นๆ 0.5 

2. สถานที่รับประทานอาหาร 
- ภัตตาคาร/คาเฟ/ บาร 992 32.2 
- รานอาหาร 1,420 46.1 
- ซุปเปอรมารเก็ต 152 4.9 
- อาหารริมทาง 493 16.0 
- อื่นๆ 20 0.6 

รวม 3,077 100.0 
3. การจองที่พัก* (รอยละของชุดตัวอยางทั้งหมด) 

- จองกับที่พักโดยตรง (เว็บไซต หรือโทรศัพท) 36.9 
- จองผานบริษัทนําเที่ยวออนไลน 24.2 
- เขาพักโดยไมจองลวงหนา 21.2 
- จองผานบริษัทนําเที่ยวโดยตรง 7.1 
- อื่นๆ 5.0 

4. การจองตั๋วเคร่ืองบิน 
- จองผานตัวแทนการทองเที่ยวโดยตรง 182 7.3 
- จองผานบริษัทนําเที่ยวออนไลน 432 17.4 
- จองท่ีสนามบิน 245 9.9 
- จองกับสายการบินโดยตรง (เว็บไซต หรือโทรศัพท) 1,607 64.9 
- อื่นๆ 11 0.4 

รวม 2,477 100.0 
หมายเหต ุ*ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

6.2 ลักษณะและพฤติกรรมการทองเที่ยวอาเซียนจําแนกรายประเทศ 

ก. ลักษณะเศรษฐกิจและสังคม 

เม่ือจําแนกลักษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมของนักทองเที่ยวที่เปนชุดตัวอยางพบวา แตละประเทศมี
สัดสวนนักทองเที่ยวเพศชายและหญิงใกลเคียงกัน นักทองเที่ยวจากมาเลเซีย สหภาพเมียนมาร สิงคโปร 
และฟลิปปนส มีสัดสวนนักทองเท่ียวเพศชายมากกวาเพศหญิง ในขณะที่นักทองเที่ยวจากสปป. ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย มีสัดสวนนักทองเที่ยวเพศหญิงมากกวาเพศชาย  
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นักทองเท่ียวทุกประเทศมีอายุอยูในชวง 26- 35 ป มากที่สุด โดยอายุเฉลี่ยของนักทองเท่ียวจาก
อินโดนีเซียมีคาสูงสุด คือ 36 ป ในขณะที่นักทองเที่ยวจากสปป. ลาวมีอายุเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ 30 ป เม่ือ
พิจารณาสถานภาพการสมรสพบวา นักทองเที่ยวจากอินโดนีเซีย สหภาพเมียนมาร กัมพูชา และมาเลเซีย
มีนักทองเท่ียวที่สมรส/อยูรวมกันมากที่สุด ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวลาว สิงคโปร และเวียดนาม มี
สถานภาพโสดมากที่สุด สําหรับประเทศฟลิปปนสน้ัน สัดสวนนักทองเที่ยวที่สมรสตอนักทองเที่ยวที่โสดมี
คาใกลเคียงกัน 

เม่ือจําแนกตามศาสนาพบวา นักทองเท่ียวจากประเทศสหภาพเมียนมาร สปป. ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ นักทองเท่ียวชาวฟลิปปนสและสิงคโปรสวนใหญนับถือศาสนา
คริสต แตนักทองเที่ยวชาวสิงคโปรบางสวนก็นับถือศาสนาพุทธ หรือ อิสลามดวย ในขณะที่นักทองเท่ียว
ชาวอินโดนีเซียสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม และนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียมีจํานวนนักทองเท่ียวที่นับ
ถือศาสนาพุทธมากกวามุสลิมเล็กนอย นอกจากน้ีนักทองเที่ยวชาวสิงคโปรและเวียดนามบางสวนไมนับ
ถือศาสนา 

เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวทุกประเทศมีการศึกษาสวนใหญในระดับปริญญา
ตรี โดยนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียและสิงคโปรมีนักทองเที่ยวที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมากกวา
กลุมประเทศอ่ืนๆ ขอมูลระดับการศึกษาสอดคลองกับอาชีพของชุดตัวอยาง คือนักทองเที่ยวชาว
อินโดนีเซียและสิงคโปรจะประกอบอาชีพเปนผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการ และผูบริหาร มากท่ีสุด เปนที่นาสนใจ
วานักทองเที่ยวชาวลาวกวารอยละ 20 เปนนักเรียนนักศึกษา ซ่ึงนักทองเที่ยวกลุมน้ีเปนคนรุนใหมใน
ประเทศ สปป. ลาวที่มักตองการเขามายังประเทศไทยเพื่อพักผอนหยอนใจ เชน การชมภาพยนตร หรือ
การซ้ือสินคาที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีจากประเทศไทย 

เม่ือประเมินรายไดของนักทองเท่ียวแตละประเทศพบวานักทองเท่ียวชาวสิงคโปรมีรายได 
สวนบุคคลมากท่ีสุดคือ 42,228 เหรียญสหรัฐฯ ตอป รองลงมาคือ มาเลเซีย และเวียดนาม คิดเปน  
19,359 เหรียญสหรัฐฯ และ 14,732 เหรียญสหรัฐฯ ตอป ตามลําดับ แตเม่ือพิจารณารายไดครัวเรือนของ
นักทองเท่ียวพบวา ลําดับเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย คือ ชาวสิงคโปรมีรายไดครัวเรือนมากที่สุดคือ  
72,331 เหรียญสหรัฐฯ ตอป รองลงมาคือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย คิดเปน 33,754 เหรียญสหรัฐฯ ตอป 
และ 24,563 เหรียญสหรัฐฯ ตอป ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6.7 ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง จําแนกตามประเทศ 
หนวย: รอยละ 

ขอมูลสวนบุคคล กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
 1. เพศ 
- หญิง 57.5 53.5 65.3 40.3 39.7 47.3 41.3 54.4 53.2 
- ชาย 42.5 46.5 34.7 59.7 60.3 52.7 58.7 45.6 46.8 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. อายุ )ป(
- นอยกวาหรือเทากบั 25   18.1 20.5 36.4 6.7 21.9 12.4 17.5 19.1 17.7 
- 26 - 35  50.9 31.3 43.9 54.2 52.9 44.5 50.7 45.9 46.8 
- 36 - 45  21.3 29.7 11.0 29.1 16.6 26.3 22.2 21.5 23.2 
- 46 - 60  8.8 16.5 8.1 10.1 7.8 14.8 8.9 11.6 11.1 
- มากกวา 60  1.0 2.0 0.6 0.0 0.8 1.9 0.7 1.9 1.2 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
อายุเฉลีย่ )ป( 33.5 35.8 30.2 34.7 32.4 35.7 33.3 34 34 

 3. สถานภาพสมรส
- โสด 42.9 35.8 59.5 41.3 47.0 49.6 58.0 52.0 50.8 
- สมรส/ อยูรวมกัน 53.4 61.8 39.9 58.5 51.7 47.3 40.8 46.3 47.3 
- หยา/ หมาย 3.7 2.4 0.6 0.2 1.2 3.1 1.2 1.7 1.9 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. ศาสนา
- พุทธ 89.0 14.6 97.7 98.3 48.0 3.6 30.0 72.3 52.8 
- คริสต 10.0 21.5 1.7 1.7 9.3 94.0 49.9 13.6 27.1 
- มุสลิม 0.5 62.0 0.0 0.0 38.2 2.4 10.6 1.4 16.1 
- ไมมีศาสนา 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 10.3 2.4 
- อื่นๆ 0.5 2.0 0.6 4.4 4.4 0.0 2.0 2.4 1.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 6.7 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

ขอมูลสวนบุคคล กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
 5. ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ 
- ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 5.7 1.6 2.4 0.0 6.9 0.2 0.5 0.5 2.2 
- มัธยมศึกษา 35.0 8.4 24.1 3.5 14.4 1.4 8.6 12.7 12.5 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0.0 0.0 0.6 0.0 1.2 0.0 3.4 0.2 0.7 
- ปริญญาตรี 50.4 55.4 67.1 83.7 60.5 86.6 56.9 68.8 66.1 
- ปริญญาโท หรือสูงกวา 8.9 36.6 5.9 12.8 16.9 11.7 30.5 17.8 18.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
6. อาชีพหลัก
- ผูเชี่ยวชาญ 8.8 24.9 6.9 17.5 26.5 23.7 31.0 22.6 21.3 
- ผูจัดการหรือผูบริหาร 12.0 28.3 5.8 21.7 31.2 11.5 22.6 13.4 19.3 
- พนักงานบริษัทเอกชน 42.9 15.5 38.7 39.5 21.5 33.8 22.6 32.1 30.1 
- ผูใชแรงงาน 10.3 0.9 1.7 0.5 0.7 1.9 0.3 2.0 2.3 
- แรงงานเกษตร 3.9 0.7 0.6 0.7 1.2 0.0 1.0 1.2 1.2 
- บุคลากรของรัฐและทหาร 5.2 9.9 8.1 3.2 7.4 7.4 6.1 4.6 6.4 
- แมบาน/ พอบาน 4.4 6.1 9.8 4.2 2.7 4.1 3.4 5.1 4.6 
- นักเรียน นักศึกษา 7.8 9.4 20.2 5.7 5.0 11.5 8.9 9.3 8.9 
- ผูเกษียณอายุ 1.5 1.8 0.6 0.3 1.2 2.2 1.2 2.9 1.5 
- เจาของกิจการ 2.7 1.6 2.9 4.9 1.5 2.9 2.5 5.6 3.1 
- รับจางอิสระ 0.5 0.5 2.9 0.3 1.0 0.5 0.3 0.5 0.6 
- ไมมีงานทํา 0.0 0.5 1.7 1.5 0.0 0.5 0.3 0.7 0.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 6.7 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
 7. รายไดสวนตัวตอป (เหรียญสหรัฐฯ)  
- ไมเกิน 5,000  57.7 27.8 48.5 11.4 26.6 6.7 6.0 29.7 25.1 
- 5,001-10,000 17.6 21.5 27.3 46.5 19.9 43.5 6.0 32.6 26.9 
- 10,001-25,000 22.3 42.4 18.2 37.3 30.6 45.4 25.7 30.0 32.7 
- 25,001-50,000 2.2 6.6 3.6 1.7 18.2 2.6 38.7 5.2 10.2 
- 50,001-100,000 0.0 1.2 1.8 2.2 3.5 0.7 17.4 1.6 3.6 
- 100,001-200,000  0.2 0.0 0.0 0.2 0.5 1.0 5.7 0.3 1.0 
- มากกวา 200,000   0.0 0.5 0.6 0.5 0.7 0.0 0.5 0.8 0.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
คาเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ)  7,194 13,168 10,025 13,546 19,359 12,716 42,228 14,732 16,978 

 8. รายไดครัวเรือนตอป (เหรียญสหรัฐฯ) 
- ไมเกิน 10,000  53.9 31.3 37.6 7.9 27.1 5.7 6.4 29.3 23.9 
- 10,001-20,000 21.6 22.6 33.3 53.3 26.3 31.3 8.9 29.3 28.0 
- 20,001-50,000 21.3 41.2 23.6 35.6 37.4 59.8 36.0 35.2 37.4 
- 50,001-100,000 2.5 2.1 3.6 2.2 6.4 2.4 25.8 4.3 6.5 
- 100,001-200,000  0.2 1.6 0.6 0.7 1.8 0.5 20.4 1.3 3.5 
- 200,001-400,000  0.5 0.7 0.6 0.0 0.5 0.2 2.0 0.5 0.6 
- มากกวา 400,000   0.0 0.5 0.6 0.2 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
คาเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ)  15,278 24,563 21,459 22,273 33,754 24,387 72,331 24,253 30,190 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ข. พฤติกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไป 

นักทองเที่ยวชาวลาวและสิงคโปรมีการเดินทางเฉลี่ยไปตางประเทศมากที่สุด คิดเปน 7.5 คร้ังตอป 
และ 4.2 คร้ังตอป ตามลําดับ นักทองเที่ยวชาวเวียดนามมีการเดินทางเฉลี่ยไปตางประเทศนอยที่สุด  
คิดเปน 2.8 คร้ังตอป  เม่ือพิจารณาจํานวนคร้ังที่เดินทางไปยังกลุมประเทศอาเซียนพบวา นักทองเที่ยว
ชาวลาวเดินทางไปอาเซียนมากที่สุด คิดเปน 6.8 คร้ังตอป รองลงมาเปนชาวสิงคโปรและมาเลเซียเทากัน 
คือ 3.0 คร้ังตอป จะเห็นไดวาการเดินทางไปตางประเทศของนักทองเที่ยวอาเซียนสวนใหญคือ 
การเดินทางภายในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันเอง อยางเชน นักทองเที่ยวชาวลาวที่สามารถขาม
ชายแดนมายังประเทศไทยไดโดยงายจึงทําใหจํานวนครั้งที่เดินทางไปตางประเทศและกลุมประเทศ
อาเซียน ซ่ึงนาจะหมายถึงประเทศไทย มีความถี่สูง หากเปรียบเทียบการเดินทางภายในประเทศพบวา
จํานวนครั้งที่นักทองเที่ยวเดินทางภายในประเทศก็จะใกลเคียงกับการเดินทางไปตางประเทศ 

เม่ือสอบถามถึงประสบการณการเดินทางมายังประเทศไทย พบวา นักทองเที่ยวจากกลุมประเทศ
ที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทยตางเคยเดินทางมายังประเทศไทย เชน นักทองเท่ียวชาวกัมพูชา ชาว
ลาว และชาวเมียนมาร ที่มีสัดสวนของนักทองเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยสูงเกินกวารอยละ 90 โดย
นักทองเที่ยวที่เคยเดินทางมายังประเทศไทยบางสวนที่ไดเดินทางมายังประเทศไทยในปที่ผานมา 
นักทองเที่ยวชาวลาว เดินทางมาบอยครั้งที่สุด คิดเปน 7.1 คร้ังตอป และนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซีย 
และชาวฟลิปปนสเดินทางมานอยครั้งที่สุด ทั้งนี้ก็นาจะมีสาเหตุมาจากระยะทางจากทั้งสองประเทศมายัง
ประเทศไทยมากกวาประเทศอ่ืนๆ ทําใหตนทุนการเดินทางมายังประเทศไทยยอมมีสูงกวา 

เม่ือสอบถามจํานวนครั้งที่นักทองเท่ียวแตละประเทศวางแผนที่จะเดินทางมายังประเทศไทยอีกในปน้ี 
พบวา จํานวนครั้งไมแตกตางไปจากประวัติการเดินทางมายังประเทศไทยในปที่ผานมา โดยนักทองเที่ยว
ชาวลาวมีการวางแผนที่จะเดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุด คือ จะเดินทางมาอีก 6 คร้ัง ในขณะท่ี
นักทองเท่ียวจากสหภาพเมียนมารมีการวางแผนเดินทางมายังประเทศไทยนอยที่สุด คือ จะเดินทางมาอีก 
1.2 คร้ัง 
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ตารางที่ 6.8 พฤติกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไปของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางจําแนกตามตามประเทศ 
หนวย: รอยละ 

รายการ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
ขอมูลดานการทองเที่ยว 
1. จํานวนการทองเที่ยวตางประเทศตอป (ครั้ง) 

คาเฉลีย่ (ครั้ง) 3.6 3.4 7.5 3.2 3.5 3.2 4.2 2.8 3.6 
2. จํานวนการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนตอป (ครั้ง)

คาเฉลีย่ (ครั้ง) 2.6 2.4 6.8 2.7 3.0 2.3 3.0 2.0 2.8 
3. จํานวนการทองเที่ยวในประเทศตอป (ครั้ง) 

คาเฉลีย่ (ครั้ง) 3.4 3.0 7.9 3.3 3.3 3.2 3.0 3.4 3.5 
4. สัดสวนที่เคยเดินทางมาประเทศไทย  
- ไมเคย 5.9 34.5 2.3 7.4 39.5 13.4 26.0 27.3 21.0 
- เคย 94.1 65.5 97.7 92.6 60.5 86.6 74.0 72.7 79.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. คาเฉลีย่การทองเที่ยวประเทศไทย
ปที่ผานมา (ครั้ง) 2.2 1.6 7.1 1.8 2.6 1.6 2.1 1.8 2.3 

6. คาเฉลีย่การวางแผนทองเที่ยวใน
ประเทศไทยในอนาคต (ครั้ง) 2.4 1.8 6 1.2 2 1.3 2 1.7 2.1 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ค. พฤติกรรมการทองเที่ยวในคร้ังน้ี 

สําหรับการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้พบวา แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจหลักสําหรับนักทองเที่ยวแตละ
ประเทศแตกตางกัน สําหรับนักทองเที่ยวชาวกัมพูชาและลาวนั้น ไดทราบขอมูลเก่ียวกับประเทศไทย 
อยูแลวมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 และรอยละ 41 ตามลําดับ ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวเมียนมารไดรับ
ขอมูลจากญาติมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.6 สําหรับนักทองเที่ยวประเทศอ่ืนๆ น้ันไดรับขอมูลจากเพ่ือน 
มากที่สุด นอกจากน้ียังมีนักทองเที่ยวจากบางประเทศที่ไดรับขอมูลจากโปสเตอร/แผนพับ/โทรทัศน
มากกวากลุมอ่ืนๆ คือ นักทองเที่ยวชาวกัมพูชา (รอยละ 27.6) นักทองเที่ยวชาวฟลิปปนส (รอยละ 35.6) 
และชาวลาว (รอยละ 24.3) นักทองเที่ยวที่ไดรับขอมูลจากโปรแกรมประยุกตบนสื่อสังคมออนไลนกวา  
1 ใน 5 ของชุดตัวอยางทั้งหมด คือ ชาวอินโดนีเซีย (รอยละ 31.2) ชาวฟลิปปนส (รอยละ 21.7)  
ชาวสิงคโปร (30.7) และชาวเวียดนาม (รอยละ 23) จะเห็นไดวานักทองเที่ยวที่อยูในประเทศที่การ
ติดตอสื่อสารพัฒนาไปมากจะไดรับขอมูลผานการติดตอทางอินเตอรเน็ต แตในบางประเทศที่การ
ติดตอสื่อสารยังพัฒนาไมมากนักยังตองอาศัยสื่อด้ังเดิม เชน โปสเตอร/ แผนพับ หรือโทรทัศนในการให
ขอมูลเก่ียวกับประเทศไทย นอกจากน้ีหากพิจารณาแหลงขอมูลในเว็บไซตของการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทยพบวา สัดสวนของนักทองเที่ยวหลายประเทศที่ใชบริการเว็บไซตนี้คอนขางนอย ยกเวนนักทองเที่ยว
จากประเทศสิงคโปรที่มีสัดสวนการใชบริการของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยสูงถึงรอยละ 25.1  

สําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทางอากาศมีสัดสวนการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํากับสาย
การบินปกติแตกตางกันในแตละประเทศ ผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยวชาวกัมพูชา ชาวลาว เมียนมาร 
และฟลิปปนส ใชบริการสายการบินปกติเปนสวนใหญ ทั้งน้ีอาจจะเปนเพราะสายการบินตนทุนต่ําที่
ใหบริการในประเทศดังกลาวมีนอย แตสําหรับนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซีย และมาเลเซียน้ันสวนใหญ
เดินทางโดยใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา ทั้งน้ี อาจจะเน่ืองมาจากมีสายการบินตนทุนต่ําของอินโดนีเซีย 
น่ันคือ สายการบินไลออนแอร และสายการบินตนทุนต่ําของมาเลเซีย น่ันคือ สายการบินแอรเอเชีย 
ใหบริการในประเทศไทย นอกจากนี้นักทองเท่ียวชาวสิงคโปรและเวียดนามก็มีสัดสวนการใชบริการสาย
การบินตนทุนต่ําและสายการบินปกติในสัดสวนใกลเคียงกัน 

เม่ือพิจารณาจํานวนวันพักพบวา นักทองเที่ยวชาวเวียดนามมีจํานวนวันพักสูงสุดคือ 4.8 วัน 
รองลงมาคือ นักทองเท่ียวชาวสิงคโปร อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ที่มีจํานวนวันพักเทากับ 4.5 วัน 4.3 วัน 
และ 4.1 วัน ตามลําดับ นักทองเที่ยวที่มีวันพักนอยที่สุดคือนักทองเที่ยวชาวลาว ทั้งน้ีนาจะเปนเพราะวา
นักทองเท่ียวชาวลาวมีความถี่ในการเดินทางมายังประเทศไทยกวากลุมอ่ืนๆ จึงมีจํานวนวันพักไมยาว
มากนัก นักทองเที่ยวทุกประเทศ สวนใหญเดินทางมายังประเทศไทยเพียงอยางเดียว แตกลุมประเทศที่มี
การเดินทางไปประเทศอ่ืนๆ ในครั้งเดียวกันคือนักทองเท่ียวชาวอินโดนีเซียและนักทองเที่ยวชาวมาเลเซีย 
แตก็มีสัดสวนประมาณรอยละ 10 ของชุดตัวอยางทั้งหมดของแตละประเทศ แสดงใหเห็นวาสําหรับ
นักทองเที่ยวอาเซียนโดยทั่วไปแลวการเดินทางมายังประเทศไทยของไมไดมีลักษณะเปนสินคาประกอบกัน 
(complementary) กับการทองเท่ียวในประเทศอ่ืนๆ  
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เม่ือพิจารณาวัตถุประสงคหลักของการทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวจากทุกประเทศเดินทาง
มายังประเทศไทยเพื่อพักผอนหยอนใจ โดยเฉพาะชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร นอกจากนี้ก็เปน
การมาเยี่ยมเพ่ือน/ ญาติ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาจากสิงคโปรมีสัดสวนของการมาเพ่ือด่ืมนํ้าผึ้ง
พระจันทรมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 6.6 นักทองเท่ียวชาวกัมพูชา ชาวลาว 
ชาวเมียนมาร และชาวฟลิปปนสน้ัน ไดเดินทางมาดวยวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสุขภาพ/ ผาตัด ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากเทคโนโลยีและการใหบริการทางการแพทยของไทยมีความทันสมัย และสะดวกสบายมากกวา
บริการภายในประเทศของนักทองเท่ียวในกลุมดังกลาว 

เม่ือใหประเมินประเภทของการเดินทางในครั้งน้ี นักทองเท่ียวทุกประเทศ สวนใหญเห็นวาเปนการ
เดินทางแบบปกติ แตมีนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียและชาวมาเลเซียเกือบรอยละ 10 ที่เห็นวาการเดินทาง
คร้ังนี้เปนการเดินทางแบบสะพายเป และนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ
เวียดนาม รอยละ 15 ถึงรอยละ 25 เห็นวาการทองเท่ียวในครั้งน้ีเปนการทองเท่ียวแบบประหยัด 

นักทองเท่ียวทุกประเทศมักเดินทางมายังประเทศไทยพรอมผูรวมเดินทาง โดยมีเพ่ือนเปนผูรวม
เดินทางมากที่สุด ยกเวนประเทศอินโดนีเซีย ที่ผูรวมเดินทางจะเปนญาติ และประเทศเวียดนาม ที่สัดสวน
ของเพื่อนและญาติที่รวมเดินทางใกลเคียงกัน ในกรณีที่มากับญาติ พบวาชาวกัมพูชา อินโดนีเซีย 
มาเลเซียและเวียดนาม จะพาเด็กที่มีอายุต่ํากวา 15 ป รวมเดินทางมาดวยถึงรอยละ 40 ของผูที่เดินทาง
มากับญาติทั้งหมด นักทองเที่ยวจากเมียนมารมีสัดสวนการเดินทางพรอมเด็กนอยที่สุด คิดเปน รอยละ 25.9 
ของชุดตัวอยางที่มากับญาติทั้งหมด นักทองเที่ยวจากอินโดนีเซียมีขนาดของกลุมการเดินทางมากที่สุด
คือ 5.3 คน รองลงมาคือ มาเลเซีย และเวียดนาม ที่ขนาดของกลุมเดินทางเทากับ 4.7 คน และ 4.1 คน 
ตามลําดับ 

สําหรับการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยนั้น ชุดตัวอยางแตละประเทศโดยเฉลี่ยจะมีจํานวน
จุดหมายปลายทางไมเกิน 2 แหง โดยแหลงทองเที่ยวในประเทศไทยอันดับหน่ึง สําหรับนักทองเที่ยว
อาเซียนจากทุกประเทศคือ กรุงเทพมหานคร ยกเวนนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียที่มี ภูเก็ต เปนแหลง
ทองเที่ยวที่เดินทางไปมากท่ีสุดเปนอันดับแรก รองจากกรุงเทพมหานคร นักทองเที่ยวจากทุกประเทศ 
ยกเวน มาเลเซียและสิงคโปร เดินทางไปจังหวัดชลบุรี สวนอันดับสามของแตละประเทศก็แตกตางกัน
เล็กนอย แตก็เปนจังหวัดที่มีแหลงทองเที่ยวทางทะเล เชน ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ สงขลา ชุดตัวอยาง
นักทองเที่ยวชาวลาวเลือกหนองคาย เปนแหลงทองเที่ยวหลักและแหลงทองเท่ียวที่ดึงดูดใจ เน่ืองจาก
นักทองเท่ียวชาวลาวที่เดินทางมาทางบกผานดานตรวจคนเขาเมืองที่จังหวัดหนองคาย มักนิยมเดินทางมา
วันหยุดเพ่ือพักผอนหยอนใจและซื้อของใชในตัวเมือง รายละเอียดเก่ียวกับการทองเที่ยวของนักทองเท่ียว
ชาวลาวนั้นอธิบายเพิ่มเติมในบทที่ 7 

สําหรับพาหนะที่ใชเดินทางระหวางทองเท่ียวในประเทศไทย นักทองเที่ยวทุกประเทศนิยมการ
เดินทางโดยรถยนตมากที่สุด รองลงมาเปนอันดับสอง นักทองเท่ียวชาวอินโดนีเซีย ชาวเมียนมาร ชาว
ฟลิปปนส ชาวสิงคโปรและชาวเวียดนาม เดินทางโดยใชเคร่ืองบิน แตนักทองเท่ียวชาวกัมพูชา ลาวและ
มาเลเซียนิยมใชบริการรถสาธารณะ นักทองเท่ียวชาวสิงคโปรยังใชบริการเรือในการเดินทางระหวางแหลง
ทองเท่ียว นาจะเปนเพราะนักทองเท่ียวชาวสิงคโปรเดินทางมาแหลงทองเท่ียวทางทะเลเปนสวนใหญ 
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สําหรับนักทองเที่ยวอาเซียน พบวา แหลงทองเท่ียวหลักในการเดินทางคร้ังน้ี และแหลงทองเที่ยวที่
ดึงดูดใจคือแหลงทองเที่ยวเดียวกัน น่ันคือนักทองเท่ียวตั้งใจเดินทางมายังแหลงทองเที่ยว แลวไมรูสึก
ผิดหวังกับแหลงทองเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางเปนหลัก ยกเวนนักทองเที่ยวกลุมชาวมาเลเซียที่แหลงทองเท่ียว
หลักคือกรุงเทพมหานคร แตแหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดใจคือจังหวัดภูเก็ต เม่ือศึกษาเฉพาะนักทองเที่ยวที่
เดินทางมาทางบกพบวา นักทองเที่ยวชาวมาเลเซียรอยละ 45 เดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดสงขลา  รองลงมา 
เดินทางไปยังภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 22 และ 17 ตามลําดับ นอกจากน้ียกพบวา
นักทองเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางมาทางบกเดินทางไกลถึงเชียงใหมและเชียงราย คิดเปนรอยละ 15 และ 
13 ตามลําดับ สําหรับนักทองเที่ยงมาชาวลาวที่เดินทางมาทางบกนั้น เกือบทั้งหมดเดินทางไปยังหนองคาย 
รองลงมาคือการเดินทางไปยังกรุงเทพมหานคร และอุดรธานี คิดเปนรอยละ 21 และรอยละ 10 ตามลําดับ 
ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวกัมพูชาที่เดินทางมาทางบกประมาณรอยละ 48 เดินทางไปกรุงเทพมหานคร ซ่ึง
คิดเปนสัดสวนมากที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับนักทองเท่ียวชาวมาเลเซียและชาวลาว ทั้งนี้เพราะระยะทางจาก
ดานชายแดนไปยังกรุงเทพมหานครมีระยะทางสั้นที่สุด รองลงมานักทองเท่ียวชาวกัมพูชาเดินทางไปยัง
ชลบุรี และประจวบคีรีขันธคิดเปนรอยละ 24 และรอยละ 5 ตามลําดับ (ดูรายละเอียดในภาคผนวกตาราง) 

กิจกรรมที่นักทองเท่ียวอาเซียนในประเทศไทยในครั้งน้ี ที่มีสัดสวนมากที่สุดเปนอันดับแรกคือการ
จับจายซ้ือของ ยกเวนชาวมาเลเซียที่ชอบกิจกรรมชมทิวทัศน/ชมเมือง ในขณะที่ชาวฟลิปปนสและชาว
เมียนมารชอบกิจกรรมเก่ียวกับแสงแดด/ ทะเล/ ชายหาด กิจกรรมที่สําคัญอีกอยางหน่ึงคือ การทําสปา/ 
นวด และบันเทิงราตรี ผลการศึกษาพบวา นักทองเที่ยวชาวสิงคโปร อินโดนีเซีย และมาเลเซีย นิยมการ
ทําสปา/ นวดไมต่ํากวารอยละ 30 และนักทองเที่ยวชาวสิงคโปร และมาเลเซียก็นิยมกิจกรรมเก่ียวกับ
บันเทิงราตรีไมนอยกวารอยละ 30 เชนกัน 

อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวบางสวนไดประสบปญหาในการเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทย  
โดยมีรายละเอียดแตละประเทศดังน้ี นักทองเที่ยวชาวกัมพูชาประสบปญหาเกี่ยวกับสัมภาระสูญหายหรือ
ถูกสับเปลี่ยนมากที่สุด รองลงมาคือการเกิดอุบัติเหตุทางจราจร นักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียพบวาถูกโกง
มากที่สุด รองลงมาเปนปญหาเก่ียวกับสัมภาระสูญหาย/ สับเปลี่ยน สําหรับนักทองเที่ยวชาวลาวนั้น 
ไมคอยพบปญหา โดยปญหาที่พบมากที่สุดคือความรุนแรงและอุบัติเหตุเก่ียวกับการจราจร รองลงมาเปน
การถูกโกง สําหรับนักทองเท่ียวจากประเทศสหภาพเมียนมารประสบปญหาเก่ียวกับอุบัติเหตุทาง
การจราจรมากที่สุด รองลงมาคือความรุนแรง นักทองเท่ียวชาวมาเลเซียเผชิญปญหาการถูกโกง รองลงมา
คือปญหาเก่ียวกับสัมภาระ สําหรับนักทองเที่ยวจากฟลิปปนสเผชิญกับปญหาความรุนแรงมากที่สุด 
รองลงมาคืออุบัติเหตุทางจราจร คลายคลึงกับนักทองเท่ียวชาวสิงคโปร จะเห็นไดวาเกือบทุกประเทศจะไม
สบายใจกับปญหาความรุนแรงซึ่งอาจจะสืบเน่ืองมาจากการรัฐประหารในชวงเก็บขอมูล ยกเวน
นักทองเที่ยวจากประเทศกลุมสุดทายคือเวียดนาม ที่ไมไดรายงานปญหาความรุนแรง และความไมสงบ
ทางการเมืองเปนจํานวนมาก แตกลับพบปญหาเก่ียวกับการทองเสีย/ อาหารเปนพิษ และการถูกโกง
มากกวา  
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ตารางที่ 6.9 พฤติกรรมการทองเที่ยวในครั้งนี้ของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางจําแนกตามตามประเทศ 
หนวย: รอยละ 

รายการ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
ก. แหลงขอมูลเพื่อการตัดสินใจ*   
- บริษัทนําเที่ยว 5.1 32.5 (2) 2.3 20.9 27.9 (2) 4.1 6.1 14.4 15.3 
- เพื่อน 40.8 (2) 42.5 (1) 33.5 (2) 47.7 (2) 58.8 (1) 37.0 (1) 48.4 (1) 36.4 (1) 43.8 (1) 
- ญาติ 25.4 22.3 27.2 (3) 51.6 (1) 19.6 26.7 27.0 24.4 (3) 28.0 (2) 
- หนังสือนําเที่ยว 6.6 11.7 1.2 8.6 9.6 23.4 12.0 14.6 11.8 
- นิตยสารทองเที่ยว 14.9 21.5 12.1 17.2 10.5 28.2 17.9 21.5 18.5 
- เว็บไซตของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย 

5.1 12.0 1.7 5.4 12.3 6.2 25.1 6.0 9.8 

- เว็บไซตอื่นๆ 12.0 10.8 13.3 23.8 (3) 15.2 32.7 (3) 27.3 (3) 15.8 19.2 
- โปสเตอร/ แผนพับ/โทรทัศน 27.6 (3) 20.6 24.3 10.1 7.8 35.6 (2) 11.1 12.4 18.4 
- โปรแกรมประยุกตบนสื่อสังคม
ออนไลน 

8.1 31.2 (3) 13.3 15.0 17.2 21.7 30.7 (2) 23.0 20.7 

- ทราบขอมูลเกี่ยวกับเมืองไทยแลว 50.0 (1) 16.8 41 (1) 5.4 21.1 (3) 21.5 24.1 28.8 (2) 24.2 (3) 
ข. ขอมูลดานการเดินทางระหวางประเทศ 

(1) ประเภทของการเดินทางขาเขา 
- ทางบก 48.2 0.7 47.4 2.2 50.7 0.0 0.5 3.8 16.7 
- ทางอากาศ 51.8 99.3 52.6 97.8 49.3 100.0 99.5 96.2 83.3 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(2) ประเภทของสายการบินที่เลือกใชบริการ 
- สายการบินตนทุนต่ํา 0.5 76.6 1.1 0.5 84.1 1.0 56.3 52.0 37.2 
- สายการบินปกติ 99.5 23.4 98.9 99.5 15.9 99.0 43.7 48.0 62.8 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 6.9 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
(3) ดานตรวจคนเขาเมืองขาเขา 
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 51.3 46.2 52.0 97.3 1.0 97.6 45.7 49.1 55.5 
- ทาอากาศยานดอนเมือง 0.2 52.0 0.0 0.5 24.5 0.5 23.6 49.9 20.9 
- ทาอากาศยานภูเกต็ 0.0 1.1 0.6 0.0 22.6 1.9 24.1 0.0 6.7 
- ดานอรัญประเทศ 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 
- ดานสะเดา 6.6 0.7 0.0 0.0 50.6 0.0 0.5 0.5 7.8 
- อื่นๆ 0.5 0 43.5 1.7 1.2 0 6.1 0.5 3.6 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(4) ประเภทของการเดินทางขาออก 
- ทางบก 47.9 0.9 38.7 0 49.0 0.0 0.2 0.2 15.1 
- ทางอากาศ 52.1 99.1 61.3 100.0 51.0 100.0 99.8 99.8 84.9 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(5) ประเภทของสายการบินที่เลือกใชบริการ 
- สายการบินตนทุนต่ํา 0.5 76.6 1.9 0.7 85.6 0.2 54.9 49.2 36.5 
- สายการบินปกติ 99.5 23.4 98.1 99.3 14.4 99.8 45.1 50.8 63.5 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(6) ดานตรวจคนเขาเมืองขาออก 
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 51.8 46.0 60.2 99.5 0.5 100.0 44.7 52.5 56.6 
- ทาอากาศยานดอนเมือง 0.2 52.7 0.0 0.5 25.7 0.0 25.1 47.2 20.9 
- ทาอากาศยานภูเกต็ 0.0 0.4 0.6 0.0 24.5 0.0 24.3 0.0 6.5 
- ดานอรัญประเทศ 41.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 
- ดานสะเดา 6.6 0.7 0.0 0.0 49.0 0.0 0.2 0.3 7.5 
- อื่นๆ 0.0 0.0 39.2 0.0 0.2 0.0 5.7 0.0 2.9 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 6.9 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
(7) จํานวนพักคางคืน (คืน) 3.1 4.3 2.9 3.8 3.8 4.1 4.5 4.8 4.0 
(8) ประเทศที่ทองเทีย่วครั้งนี้ 
- ประเทศไทย 99.5 88.9 96.5 99.0 90.0 97.6 96.3 95.0 95.1 
- ประเทศอื่นๆ 0.5 11.1 3.5 1.0 10.0 2.4 3.7 5.0 4.9 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่
ทองเที่ยว (นอกจากประเทศไทย) 

- กัมพูชา
อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 
ฟลิปปนส 
สิงคโปร 
เวียดนาม 

กัมพูชา
สปป. ลาว 
เวียดนาม 

อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย 
สิงคโปร 

บรูไน
กัมพูชา 

อินโดนีเซีย 
สปป. ลาว 
มาเลเซีย 

สหภาพเมียนมาร 
ฟลิปปนส 
สิงคโปร 
เวียดนาม 

กัมพูชา
สปป. ลาว 

สหภาพเมียน
มาร 

เวียดนาม 

บรูไน
กัมพูชา 

อินโดนีเซีย 
สปป. ลาว 
มาเลเซีย 

สหภาพเมียน
มาร 

ฟลิปปนส 
สิงคโปร 
เวียดนาม 

กัมพูชา
อินโดนีเซีย 
สปป. ลาว 
มาเลเซีย 

สหภาพเมียน
มาร 

สิงคโปร 
เวียดนาม 

อินโดนีเซีย
มาเลเซีย  
สิงคโปร  
เวียดนาม  

 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ค. จุดประสงคหลักของการเดินทาง 
- พักผอนหยอนใจ 76.3 90.3 67.6 78.1 88.2 75.4 82.1 79.2 80.7 
- ดื่มน้ําผึ้งพระจันทร 2.7 1.8 1.7 1.5 4.2 2.1 6.6 1.9 2.9 
- เยี่ยมครอบครัว/ เพื่อน 9.0 3.1 11.0 11.3 5.9 11.9 5.2 10.0 8.2 
- การศึกษา 3.4 2.2 3.5 0.5 1.0 2.1 1.5 2.6 2.0 
- ตรวจสุขภาพ/ ผาตัด 5.6 2.0 10.4 7.4 0.0 7.6 3.9 4.3 4.8 
- ซื้อสินคา 1.2 0.4 4.6 1.0 0.2 0.0 0.0 0.5 0.7 
- อื่นๆ 1.7 0.2 1.2 0.2 0.5 0.7 0.7 1.4 0.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 6.9 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
ง. ประเภทของการเดินทาง 
- การเดินทางสะพายเป 1.7 9.1 1.2 1.0 9.6 1.4 5.4 8.4 75.4 
- การเดินทางแบบประหยัด 18.1 20.6 4.6 13.3 17.6 17.9 24.3 15.8 17.5 
- การเดินทางแบบปกติ 80.0 68.6 93.1 85.7 68.1 80.4 64.4 74.2 5.0 
- การเดินทางแบบหรูหรา 0.2 1.8 1.2 0.0 4.7 0.2 5.9 1.7 2.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จ. ผูรวมเดินทาง 
- เดินทางลําพัง 21.5 4.9 22.0 14.7 12.0 22.0 20.1 15.6 16.0 
- เดินทางรวมกับผูอื่น 78.5 95.1 78.0 85.3 88.0 78.0 79.9 84.4 84.0 

1. คูครอง 25.9 11.6 12.6 14.4 18.7 15.0 24.6 13.9 17.2 
2. เพื่อน 39.6 38.6 44.4 50.4 36.8 50.5 49.8 40.8 43.5 
3. หุนสวนทางธุรกิจ/ เพื่อน
รวมงาน 4.7 7.9 2.2 2.6 7.0 5.5 2.2 6.5 5.2 

4. ครอบครัวและ/ หรือญาติ 32.7 46.0 43.0 36.6 19.2 30.6 22.5 40.5 33.6 
- สัดสวนของเด็กอายุต่ํากวา  

15 ปที่รวมเดินทาง(รอยละของ
ผูเดินทางพรอมครอบครัว) 

45.7 42.4 32.7 25.9 42.0 32.0 38.4 43.4 38.4 

- อื่นๆ 0.0 0.7 0.7 0.0 0.3 0.0 1.2 0.0 0.2 
จํานวนผูรวมเดินทางเฉลีย่ (คน) 2.5 5.3 2.9 2.9 4.7 2.6 2.8 4.1 3.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 6.9 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
ฉ. ขอมูลการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย

(1) จํานวนแหลงทองเที่ยวใน
ประเทศไทย (แหง) 1.2 1.7 1.2 1.3 1.5 1.4 1.5 1.7 1.5 

(2) แหลงทองเที่ยวในประเทศไทย  
- กรุงเทพมหานคร 51.1 (1) 50.7 (1) 40.9 (1) 47.5 (1) 20.9 (2) 46.0 (1) 39.9 (1) 48.7 (1) 43.5 (1) 
- เชียงใหม 0.8 3.2 0.5 1.7 5.2 3.3 5.9 3.8 13.8 (2) 
- ชลบุรี 16.7 (2) 18.2 (2) 7.4 (3) 13.8 (2) 7.8 16.3 (2) 6.8 17.3 (2) 8.8 (3) 
- กระบี่ 2.0 1.7 1.0 4.8 7.6 4.8 7.0 (3) 4.4 4.7 
- หนองคาย 1.6 0.0 32.0 (2) 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 4.4 
- ภูเก็ต 3.4 4.4 (3) 3.4 4.5 22.3 (1) 4.6 17.9 (2) 5.5 (3) 3.4 
- ประจวบคีรีขันธ 5.2 (3) 4.3 2.0 4.5 6.0 5.8 (3) 3.3 4.5 3.3 
- ระยอง 2.4 0.5 1.5 3.3 0.0 4.6 1.5 3.0 2.8 
- สงขลา 0.0 1.2 1.0 0.6 15.1 (3) 0.7 0.5 0.6 2.0 
- สุราษฎรธานี 2.0 1.0 0.5 8.1 (3) 3.6 4.6 3.4 2.7 1.6 

(3) วิธีการเดินทางในประเทศไทย 
- รถไฟ 0.8 2.5 2.5 0.0 3.2 0.8 2.5 2.8 1.9 
- รถโดยสารสาธารณะ 38.2 (2) 19.7 (3) 23.4 (2) 1.2 (3) 19.6 (2) 5.8 (3) 3.3 17.7 (3) 15.4 (3) 
- รถยนต 47.8 (1) 54.4 (1) 65.2 (1) 78.9 (1) 62.0 (1) 69.8 (1) 64.5 (1) 48.9 (1) 60.4 (1) 
- เครื่องบิน 11.8 (3) 21.5 (2) 8.0 (3) 18.0 (2) 9.3 (3) 20.4 (2) 21.8 (2) 26.9 (2) 18.4 (2) 
- เรือ 1.4 1.8 1.0 0.4 5.9 3.2 8.0 (3) 3.8 3.6 
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ตารางที่ 6.9 (ตอ)  
หนวย: รอยละ 

รายการ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
(4) แหลงทองเที่ยวหลกัของการเดินทางครั้งนี้
- ลําดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
- ลําดับที่ 2 ชลบุรี ชลบุรี หนองคาย ชลบุรี ภูเก็ต ชลบุรี ภูเก็ต ชลบุรี ชลบุรี 
- ลําดับที่ 3 ประจวบคีรีขันธ ภูเก็ต ชลบุรี ภูเก็ต สงขลา ประจวบคีรีขันธ เชียงใหม ภูเก็ต ภูเก็ต 
- ลําดับที่ 4 ภูเก็ต เชียงใหม ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี สุราษฎรธานี ชลบุรี เชียงใหม ประจวบคีรีขันธ 

- ลําดับที่ 5 ระยอง ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ, 
ระยอง

กระบี่ เชียงใหม ภูเก็ต กระบี่ ประจวบคีรีขันธ สุราษฎรธานี 

(5) แหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดใจ 
- ลําดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 

- ลําดับที่ 2 ชลบุรี ชลบุรี หนองคาย ชลบุรี กรุงเทพมหาน
คร

ชลบุรี ภูเก็ต ชลบุรี ชลบุรี 

- ลําดับที่ 3 ประจบคีรีขันธ ภูเก็ต ชลบุรี สุราษฎรธานี สงขลา ประจวบคีรีขันธ ชลบุรี กระบี่ กระบี่ 
- ลําดับที่ 4 ภูเก็ต ประจวบคีรีขันธ ภูเก็ต ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎรธานี กระบี่ ภูเก็ต ภูเก็ต 

- ลําดับที่ 5 ระยอง เชียงใหม ประจวบคีรีขันธ, 
ระยอง

กระบี่ ชลบุรี กระบี่ เชียงใหม เชียงใหม เชียงใหม 

ช. กิจกรรมการทองเที่ยวประเทศไทย* 
- ชมทิวทัศน/ ชมเมือง 40.8 (3) 50.0 (2) 27.3 (2) 36.4 (3) 55.9 (1) 36.6 (3) 35.9 52.4 (2) 43.1 (2) 
- แสงแดด/ ทะเล/ ชายหาด 44.3 (2) 30.3 27.3 (2) 50.9 (1) 41.9 (3) 60.8 (1) 40.8 (3) 38.8 (3) 42.8 (3) 
- บันเทิงราตรี 22.0 17.5 16.9 (3) 18.4 35.5 21.8 35.1 26.1 24.6 
- สปา/ นวด 3.4 36.3 (3) 6.4 21.1 31.9 24.6 42.0 (2) 19.4 24.6 
- มวยไทย 2.0 2.7 0.6 2.0 10.8 2.2 4.7 1.7 3.6 
- กีฬาชนิดอื่นๆ 0.2 0.7 1.2 2.2 7.8 0.0 3.2 1.4 2.1 
- ซื้อสินคา 67.7 (1) 65.0 (1) 74.4 (1) 42.0 (2) 43.4 (2) 57.4 (2) 49.6 (1) 60.8 (1) 56.4 (1) 
- กิจกรรมผจญภัย 1.5 17.3 3.5 2.5 9.1 5.3 16.0 3.8 7.8 
- บริการทางการแพทย 3.7 1.3 4.7 7.1 0.0 5.0 2.5 3.3 3.3 
- อื่นๆ 2.9 4.4 3.5 3.4 2.2 2.9 4.7 3.3 3.4 
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ตารางที่ 6.9 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
ซ. ปญหาความไมสะดวก/ปลอดภัยขณะทองเที่ยวในประเทศไทย*
- สัมภาระสูญหาย/สับเปลี่ยน 42.6 20.7 19.2 9.8 17.1 25.6 8.0 9.4 19.1 
- ถูกลักเล็กขโมยนอย 11.5 14.6 0.0 2.4 14.3 10.5 12.0 9.4 10.8 
- พบความรุนแรง 21.3 6.1 34.6 19.5 4.3 52.3 31.0 1.9 22.2 
- ทองเสีย/อาหารเปนพิษ 0.0 11.0 3.8 0.0 5.7 0.0 8.0 32.1 7.5 
- อุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร 26.2 15.9 34.6 63.4 11.4 41.9 34.0 5.7 27.9 
- ถูกโกง 9.8 37.8 19.2 7.3 31.4 18.6 20.0 28.3 22.7 
- ความไมสงบทางการเมือง 0.0 14.6 0.0 0.0 7.1 0.0 5.0 5.7 5.2 
- อื่นๆ 0.0 8.5 7.7 0.0 15.7 5.8 5.0 5.7 6.0 

หมายเหต:ุ *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ง. ความคิดเห็นเก่ียวกับการทองเที่ยวอาเซียนและประเทศไทย 

เม่ือสอบถามนักทองเที่ยวเก่ียวกับเมืองในกลุมประเทศอาเซียนที่ชื่นชอบ นักทองเที่ยวเกือบทุก
ประเทศช่ืนชอบประเทศสิงคโปร ยกเวนชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปรที่ชื่นชอบกรุงเทพมหานครมากกวา 
นอกจากน้ี นักทองเท่ียวยังไดระบุเมืองอ่ืนๆ ในประเทศไทยอีก เชน จังหวัดภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม  
สุราษฎรธานี และหนองคาย สําหรับประเทศอ่ืนนอกเหนือจากประเทศไทยคือ กัวลาลัมเปอร ประเทศ
มาเลเซีย ฮานอย ประเทศเวียดนาม และบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 

ปจจัยที่ทําใหเดินทางมายังประเทศไทยอันดับแรกของนักทองเที่ยวจากทุกประเทศคือการที่
ประเทศไทยเปนแหลงซื้อสินคา ทําใหตองการเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อจับจายใชสอย ปจจัยอ่ืนที่มี
ความสําคัญเทากันหรือมีอันดับรองลงมาจะแตกตางกันตามประเทศ เชน ชาวกัมพูชา เห็นความสําคัญ
ของปจจัยเก่ียวกับกิจกรรมแสงแดด และความเปนมิตรของผูคน นักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียเห็น
ความสําคัญของความปลอดภัยโดยรวม  นักทองเท่ียวชาวลาวชอบอัธยาศัยของผูคน สําหรับนักทองเที่ยว
ชาวเมียนมาร นอกจากการจับจายใชสอยแลว ยังเห็นความสําคัญของกิจกรรมสปา/ นวด และความเปน
มิตรของผูคน นักทองเที่ยวชาวมาเลเซียใหคะแนนอิทธิพลของปจจัยอ่ืนๆ อีกหลายปจจัย คือกิจกรรม
บันเทิงราตรี สปา/ นวด ความเปนมิตรของผูคน คุณภาพที่พัก ความสะอาดและความปลอดภัยโดยรวม 
นักทองเที่ยวชาวฟลิปปนสใหความสําคัญกับกิจกรรมแสงแดดและทะเล และความเปนมิตรของผูคน
เทากับการจับจายซ้ือของ ชาวสิงคโปรยังชอบสปา/นวด ความเปนมิตรของผูคน และความปลอดภัยใน
ภาพรวม สุดทาย นักทองเที่ยวชาวเวียดนามไดใหความสําคัญกับความเปนมิตรของผูคน ความปลอดภัย
โดยรวม และ ราคาที่สมเหตุสมผล จะเห็นไดวานอกจากจับจายซื้อของ นักทองเท่ียวชอบสปา/ นวด ความ
ปลอดภัย และความเปนมิตรของผูคน 

เม่ือสอบถามประเทศที่นักทองเที่ยวเห็นวาใชเปนทางเลือกอ่ืนนอกจากประเทศไทย นักทองเที่ยว
จาก 5 ประเทศ ไดแก นักทองเที่ยวกัมพูชา สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร ฟลิปปนส และเวียดนาม 
เลือกประเทศสิงคโปรมากที่สุด สอดคลองกับที่นักทองเที่ยวที่เปนชุดตัวอยางที่ไดระบุวาสิงคโปรเปน
เมืองที่นักทองเที่ยวชื่นชอบมากที่สุด อยางไรก็ตาม นักทองเท่ียวชาวสิงคโปรเองเห็นวาฮองกง และ
มาเลเซียใชทดแทนประเทศไทยได สวนนักทองเที่ยวชาวมาเลเซียก็เห็นวาประเทศของตนใชทดแทน
ประเทศไทยมากที่สุด และนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียเห็นคลายคลึงกับชาวสิงคโปรที่วาฮองกง ใช
ทดแทนประเทศไทยได 

แตหากนักทองเที่ยวตองเผชิญปญหาความไมสงบทางการเมืองในประเทศไทย นักทองเที่ยวสวน
ใหญจะตัดสินใจเลื่อนการเดินทางออกไป ยกเวนนักทองเที่ยวชาวลาวที่ยังคงเดินทางมายังประเทศไทย
เหมือนเดิมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.1 และนักทองเที่ยวจากเมียนมารที่สัดสวนของนักทองเที่ยวยังคง
เดินทางเหมือนเดิมต่ํากวาสัดสวนของนักทองเที่ยวที่เลื่อนการเดินทางเพียงเล็กนอย แสดงใหเห็นวา
นักทองเท่ียวจากสองประเทศน้ีออนไหวตอปญหาทางการเมืองนอยกวาประเทศอ่ืนๆ   
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ตารางที่ 6.10 ความคิดเห็นนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง จําแนกตามประเทศ  

ก. เมืองในประเทศอาเซียนที่ชื่นชอบ 
ลําดับ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 

1 สิงคโปร สิงคโปร สิงคโปร สิงคโปร กรุงเทพมหานคร สิงคโปร กรุงเทพมหานคร สิงคโปร สิงคโปร 
2 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สิงคโปร กรุงเทพมหานคร กัวลาลัมเปอร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
3 ภูเก็ต กัวลาลัมเปอร กัวลาลัมเปอร ชลบุรี กัวลาลัมเปอร ชลบุรี สิงคโปร ชลบุรี กัวลาลัมเปอร 
4 ชลบุรี บาหลี ฮานอย ภูเก็ต ฮานอย กัวลาลัมเปอร ภูเก็ต กัวลาลัมเปอร ภูเก็ต 
5 กัวลาลัมเปอร ชลบุรี ชลบุรี สุราษฎรธานี ภูเก็ต ภูเก็ต เชียงใหม ภูเก็ต ชลบุรี 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ข. ปจจัยที่ทําใหเดินทางมายังประเทศไทย 

ปจจัย 
คะแนน 

กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
1. แสงแดดและทะเล 2.9 2.5 2.7 3.0 2.5 3.3 2.7 2.3 2.7 
2. อากาศ 2.5 2.2 2.5 3.0 2.5 2.7 2.5 2.2 2.5 
3. แหลงทองเที่ยวธรรมชาติอื่นๆ 2.2 2.7 2.2 3.1 2.5 2.4 2.8 2.5 2.6 
4. มรดกโลก 0.8 1.9 1.2 1.2 2.1 1.2 2.2 1.7 1.6 
5. เทศกาล 1.9 2.0 1.9 2.1 2.6 1.6 2.3 1.7 2.0 
6. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นๆ 1.5 2.1 1.7 2.0 2.6 1.5 2.3 1.8 1.9 
7. อาหาร 2.6 2.7 2.5 2.6 2.9 2.5 2.9 2.7 2.7 
8. สถานบันเทิงราตรี 1.9 2.3 2.5 2.1 2.8 2.5 2.8 2.6 2.4 
9. แหลงซื้อสินคา 3.1 3.2 3.5 3.4 3.0 3.3 3.3 3.1 3.2 
10. สปา/ นวด 2.1 2.8 2.6 3.3 2.9 3.2 3.1 2.5 2.8 
11. ความเปนมิตรของผูคน 2.9 2.7 3.1 3.3 2.9 3.3 3.0 3.0 3.0 
12. คุณภาพของที่พัก 2.3 2.5 2.4 3.1 2.9 2.4 2.8 2.6 2.6 
13. ความสะอาดโดยรวม 2.3 2.6 2.4 2.9 2.9 2.2 2.8 2.5 2.6 
14. ความปลอดภัยโดยรวม 2.7 2.9 2.4 3.1 2.9 2.4 3.0 2.9 2.8 
15. ความสะดวกในระดับนานาชาติดานการเดินทาง/ สื่อสาร 2.5 2.7 2.4 2.2 2.8 2.2 2.7 2.7 2.5 
16. ความสะดวกในระดับภายในประเทศดานการเดินทาง/ สื่อสาร 2.3 2.5 2.2 2.0 2.7 2.0 2.4 2.4 2.3 
17. ตั๋วเครื่องบินราคาถูก 1.3 2.8 1.6 2.3 2.5 1.5 2.7 2.4 2.2 
18. ราคาสมเหตุสมผล 2.2 2.7 2.2 2.9 2.8 2.4 2.8 2.9 2.6 
19. ความสัมพันธทางศาสนา 1.2 1.9 2.0 1.5 2.5 1.3 2.0 1.8 1.7 
20. ความพรอมของบริการทางการแพทย 2.4 2.1 2.9 2.8 2.6 2.6 2.4 2.3 2.5 
21. ไมตองขอวีซา 2.6 2.3 2.9 2.9 2.7 2.3 2.3 2.5 2.5 

หมายเหต:ุ คะแนนอยูระหวาง 0-4 โดย 0 แสดงวาปจจัยไมมีอิทธิพลเลย และ 4 แสดงวามีอิทธิพลมากที่สุด 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ค. ประเทศทางเลือกอื่น 
หนวย: รอยละ 

ประเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
1. บรูไน 0.5 0.7 0.0 0.0 4.0 0.2 1.2 0.5 0.9 
2. กัมพูชา 0.2 2.7 0.6 1.5 9.2 1.2 3.4 1.2 2.6 
3. จีน 8.8 6.9 6.9 5.4 10.8 6.0 9.1 10.8 (3) 19.4 (2) 
4. ฮองกง 14.4 32.7 (1) 12.1 14.5 (3) 13.2 (2) 16.5 (3) 24.8 (1) 21.0 (2) 8.1 
5. อินเดีย 1.2 2.2 0.6 0.0 3.4 0.5 1.2 0.7 1.3 
6. สปป. ลาว 7.8 2.0 2.3 7.1 2.6 13.4 7.1 4.6 6.1 
7. สหภาพเมียนมาร 18.1 (2) 2.0 1.2 1.2 4.5 6.2 7.4 2.2 3.5 
8. มาเลเซีย 2.4 11.7 (3) 23.7 (2) 24.8 (2) 15.3 (1) 17.4 (2) 18.2 (2) 9.4 16.8 (3) 
9. ฟลิปปนส 3.4 4.6 1.2 2.7 6.3 0.0 9.8 (3) 5.3 4.4 
10. สิงคโปร 25.7 (1) 24.6 (2) 24.3 (1) 26.8 (1) 12.9 (3) 25.1 (1) 3.9 36.9 (1) 22.5 (1) 
11. เวียดนาม 14.7 (3) 6.0 17.9 (3) 14.3 12.1 7.6 9.8 (3) 2.4 9.9 
12. อินโดนีเซีย 0.0 2.2 1.2 0.7 2.4 4.5 1.7 2.7 2.2 
13. อื่นๆ 2.7 1.8 8.1 1.0 3.2 1.4 2.2 2.4 2.2 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

ง. การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวเมื่อเผชิญปญหาความไมสงบทางการเมือง 
หนวย: รอยละ 

รายการ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
1. เดินทางมาตามกําหนดการเดิม 38.4 31.9 51.5 40.5 38.1 29.4 29.2 38.4 33.9 
2. เลื่อนการเดินทาง 46.5 39.5 35.8 41.5 44.0 52.7 38.1 46.5 44.6 
3. ยกเลิกการเดินทาง 15.2 28.6 12.7 17.9 17.9 17.9 32.7 15.2 21.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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จ. คาใชจายในการทองเที่ยวในครั้งน้ี 

เม่ือจําแนกรายจายของนักทองเท่ียวรายประเทศพบวา นักทองเท่ียวจากอินโดนีเซียและฟลิปปนส
มีคาใชจายสูงสุดเทากับ 1,984.4 และ 1,923.9 เหรียญสหรัฐฯ ตอกลุมตอคร้ัง สวนหนึ่งเน่ืองมาจากตนทุน
คาเดินทาง เพราะประเทศทั้งสองไมไดมีพรมแดนติดกับไทย อีกทั้งมีระยะหางจากประเทศไทยมากเมื่อ
เทียบกับประเทศอ่ืนๆ แตเม่ือคิดเปนคาใชจายตอคนตอวันแลวพบวาคาใชจายไมแตกตางไปจาก
นักทองเที่ยวจากประเทศอ่ืนมากนัก ทั้งนี้เพราะจํานวนวันพักเฉลี่ยของนักทองเที่ยวสองประเทศน้ี
ยาวนานกวานักทองเท่ียวจากประเทศอ่ืน  

นักทองเท่ียวอาเซียนไมไดใชบริการบริษัทนําเที่ยวมากนัก โดยชุดตัวอยางบางสวนที่ใชบริการ
เปนชาวอินโดนีเซีย ชาวมาเลเซีย สิงคโปรและเวียดนาม โดยจํานวนวันพักตามแพ็คเกจประมาณ 3-5 วัน 
สําหรับผูที่เดินทางมาเอง คาใชจายในการเดินทางระหวางประเทศของนักทองเท่ียวชาวฟลิปปนสสูงกวา
ชาวอินโดนีเซียมาก เพราะจากขอมูลกอนหนาน้ีพบวา นักทองเที่ยวชาวฟลิปปนสใชบริการสายการบิน
ปกติ ในขณะที่นักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียใชบริการสายการบินตนทุนต่ํามากกวา ระหวางที่ทองเที่ยวใน
ประเทศไทย นักทองเท่ียวชาวอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม นิยมซื้อสินคาทองถิ่น  
ทั้งเสื้อผา อาหาร และงานฝมืออ่ืน เม่ือคิดคาใชจายระหวางทองเที่ยวทั้งหมด (ไมรวมคาเดินทางหรือ
แพ็คเกจ) พบวา ประเทศที่มีคาใชจายตอการเดินทางคร้ังนี้สูงที่สุดคือนักทองเที่ยวชาวฟลิปปนส ซ่ึงมี
คาใชจาย 875.3 เหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือนักทองเท่ียวชาวอินโดนีเซีย และสิงคโปร ที่มีคาใชจาย 
824.2 และ 772.1 เหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ  

ในการจัดการที่พักและสายการบิน พบวานักทองเท่ียวอาเซียนจากทุกประเทศสวนใหญพัก
โรงแรมและเกสเฮาส นักทองเที่ยวชาวกัมพูชาจํานวนหนึ่งพักเซอรวิสอพาทเมนท และบานเพื่อน/ญาติ 
เชนเด่ียวกับนักทองเที่ยวชาวลาวที่เลือกพักบานเพ่ือน/ ญาติ สอดคลองกับวัตถุประสงคการเดินทางของ
นักทองเท่ียวในกลุมประเทศน้ีที่บางสวนเดินทางมาเพ่ือเยี่ยมญาติหรือเพ่ือน 

สถานที่รับประทานอาหารสวนใหญคือรานอาหาร ภัตตาคาร/ คาเฟ/ บาร โดยนักทองเที่ยวชาว
กัมพูชา ลาว เมียนมาร และฟลิปปนสรับประทานที่รานอาหารเปนสวนใหญ ในขณะท่ีชาวอินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และสิงคโปรเลือกรับประทานตามภัตตาคาร/ คาเฟ/ บาร สําหรับชาวเวียดนามสัดสวนทั้งสองมี
คาใกลเคียงกัน นอกจากน้ียังพบวานักทองเท่ียวบางประเทศ เชน กัมพูชา สิงคโปร และเวียดนามก็เลือก
รับประทานอาหารขางทาง คิดเปนรอยละ 38.6, รอยละ 17.7 และ รอยละ 17.1 ตามลําดับ 

ในการจองตั๋วเครื่องบินของชุดตัวอยางที่จัดการเอง พบวานักทองเที่ยวจากทุกประเทศจองกับ
สายการบินโดยตรงมากที่สุด รองลงมาเปนการจองผานบริษัทนําเที่ยวออนไลน การจองที่พักในประเทศ
ไทยของนักทองเที่ยวอาเซียน แมวาจะมีความหลากหลายมากกวาการจองตั๋วเคร่ืองบิน แตก็พบวา 
สวนใหญจองกับที่พักโดยตรง ยกเวนนักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียที่จองผานบริษัทนําเที่ยวออนไลน และ 
ชาวลาวก็เลือกใชวิธีการเขาพักโดยไมไดจองลวงหนา เชนเดียวกับนักทองเท่ียวบางรายจากประเทศ
กัมพูชา และฟลิปปนส  
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ตารางที่ 6.11 รายละเอียดคาใชจายนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง จําแนกตามประเทศ 

รายการ 
กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 

จํานวน 
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน 
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน 
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน 
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ 

จํานวน 
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน 
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน 
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน 
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน 
(ราย) 

เหรียญ
สหรัฐฯ 

 1. คาใชจายทั้งหมดตอกลุมเฉลี่ย 409 951.7 447 1,984.4 173 845.5 407 1,706.7 398 1,580.5 419 1,923.9 405 1,723.2 417 1,735.2 3,075 1,617.5 
    -  จํานวนคนตอคณะเดินทาง (คน) 1.8 2.4 2.2 1.8 2.5 1.8 1.9 2.2 2.0 
 2. คาใชจายทั้งหมดตอคนเฉลี่ย 409 605.7 447 1,129.6 173 623.5 407 1,037.7 398 825.4 419 1,275.1 405 1,046.0 416 907.5 3,074 958.6 
 3. คาใชจายทั้งหมดตอคนตอวันเฉลี่ย 409 211.5 447 369.6 173 260.4 407 322.8 398 288.7 419 404.4 405 275.6 415 258.1 3,073 303.1 
 4. คาใชจายระหวางประเทศสําหรับผูที่เดินทางมากับบริษัทนําเที่ยว
- คาบริการบริษัทนําเที่ยวตอคน 0 0.0 59 470.0 1 293.4 4 476.1 72 489.8 1 457.1 25 654.5 9 322.8 171 496.6 
- จํานวนคืนในบริการบริษัทนําเที่ยว
โดยเฉลีย่ (คืน)

0.0 3.5 0.0 3.3 3.1 4.0 3.1 5.8 3.4 

 5. คาใชจายระหวางประเทศสําหรับผูที่เดินทางมาเองตอคน 
- คาเดินทางระหวางประเทศ 212 314.4 365 291.2 167 185.3 402 331.7 244 214.4 417 446.6 368 252.2 372 278.0 2,547 303.1 

 6. คาใชจายระหวางทองเที่ยวในประเทศไทยตอคน 
- คาเดินทางในทองถิ่นโดยเฉลี่ย 92 21.0 153 54.2 62 16.9 5 151.6 298 49.3 46 54.6 196 69.7 142 117.7 994 60.0 
- คาที่พักโดยเฉลี่ย 79 31.1 142 105.3 38 45.0 6 257.4 299 92.7 48 96.3 192 213.7 133 104.0 937 115.1 
- คาอาหารและเครื่องดื่มโดยเฉลี่ย 92 32.3 160 87.4 54 25.5 5 283.1 343 75.9 47 74.2 200 120.6 131 109.3 1,032 85.0 
- คาซื้อสินคาและผลิตภัณฑในทองถิ่น 65 45.8 168 164.7 49 62.6 8 221.2 252 337.0 40 89.5 170 163.3 136 157.6 888 195.0 
- เสื้อผา 17 - 62 - 28 - 1 - 81 - 3 - 72 - 57 - 321 - 
- อาหาร 12 - 54 - 18 - 0 - 73 - 17 - 72 - 38 - 284 - 
- งานฝมือ 1 - 40 - 4 - 0 - 65 - 8 - 38 - 21 - 177 - 
- อื่นๆ 0 - 8 - 15 - 1 - 11 - 0 - 14 - 11 - 60 - 
- คาซื้อสินคาแบรนดเนม 16 199.4 63 192.9 13 50.3 8 361.6 36 159.9 33 298.4 54 113.8 45 170.9 268 180.3 
- คาธรรมเนียมเขาสถานที่โดยเฉลี่ย 26 14.9 67 47.1 29 22.7 3 47.9 166 68.0 12 58.9 87 127.7 59 53.6 449 68.2 
- คาใชจายอื่นๆ 75 128.9 161 357.5 59 343.9 223 737.7 204 223.1 190 963.6 126 311.9 277 605.0 1,315 522.8 
- คาใชจายโดยรวมเฉลี่ย 397 431.9 437 824.2 173 444.2 406 673.5 396 600.8 414 875.3 399 772.1 416 666.5 3,038 680.6 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ตารางที่ 6.12 รายละเอียดดานที่พัก รานอาหารและสายการบิน ของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง จําแนกตามประเทศ 
หนวย: รอยละ 

รายการ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
 1. ประเภทของที่พัก*
- โรงแรม 44.3 86.7 54.3 77.9 85.8 66.8 77.1 85.2 73.9 
- เกสเฮาส 27.4 15.9 14.5 21.9 4.4 26.5 16.2 19.9 18.6 
- โฮมสเตย 3.2 0.6 4.0 2.7 10.8 7.6 3.9 1.4 7.0 
- อาคารเซอรวิสอพารทเมนท 18.8 1.8 4.6 0.2 2.9 1.7 2.5 1.4 4.3 
- บาน/คอนโดสําหรับเชา 0.0 0.0 1.2 0.2 2.5 0.2 0.7 2.2 4.2 
- บาน/คอนโดของทานเอง 0.2 0.2 0.6 0.2 0.5 0.0 0.5 0.7 0.8 
- บานเพื่อน/ บานญาติ 12.0 3.5 22.5 4.7 2.9 9.1 4.9 5.7 0.7 
- สถานพยาบาล 0.5 0.0 0.6 1.5 0.0 1.0 1.5 0.7 0.3 
- อื่นๆ 0.2 0.9 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 

 2. สถานที่รับประทานอาหาร 
- ภัตตาคาร/ คาเฟ/บาร 13.5 55.2 17.9 6.9 49.1 23.0 49.6 31.5 32.2 
- รานอาหาร 45.1 25.8 56.6 81.9 31.0 67.1 29.7 39.7 46.1 
- ซุปเปอรมารเก็ต 2.5 5.8 10.4 3.4 5.9 0.7 2.2 11.5 4.9 
- อาหารริมทาง 38.6 12.9 8.7 7.6 13.3 9.1 17.7 17.1 16.0 
- อื่นๆ 0.3 0.2 6.4 0.2 0.7 0.0 0.7 0.2 0.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. การจองตั๋วเครื่องบิน
- จองผานตัวแทนฯ โดยตรง 12.3 11.2 5.7 3.7 2.2 3.9 1.6 16.4 36.9 
- จองผานบริษัทนําเที่ยวออนไลน 16.1 30.1 10.5 11.2 20.9 19.7 12.2 14.7 24.2 
- จองที่สนามบิน 8.1 1.6 11.4 12.0 4.4 15.8 10.8 11.9 21.2 
- จองกับสายการบินโดยตรง  62.6 56.9 71.4 72.6 72.0 60.2 75.1 56.5 7.1 
- อื่นๆ 0.9 0.3 1.0 0.5 0.5 0.5 0.3 0.5 5.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 36.9 
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ตารางที่ 6.12 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เวียดนาม รวม 
 4. การจองที่พัก*
- จองผานบริษัทนําเที่ยวโดยตรง 4.4 9.7 5.8 2.7 18.9 1.7 2.0 11.0 7.3 
- จองผานบริษัทนําเที่ยว
ออนไลน 

13.7 44.0 4.6 25.8 18.1 17.4 29.2 27.3 17.4 

- เขาพักโดยไมจองลวงหนา 34.2 9.2 45.7 23.1 10.2 26.5 18.2 17.9 9.9 
- จองกับที่พักโดยตรง (เว็บไซต 
หรือ โทรศัพท) 

37.7 22.34 25.4 45.2 29.4 48.4 42.3 39.5 64.9 

- อื่นๆ 9.8 1.5 18.5 2.5 1.7 6.2 2.0 4.1 0.4 
หมายเหต:ุ *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   

 

193 

6.3 ลักษณะและพฤติกรรมการทองเที่ยวอาเซียนจําแนกตามความชอบการทองเที่ยว 

ผลการศึกษาในสวนนี้จะเร่ิมจากการแสดงวิธีการจัดกลุมนักทองเที่ยวออกเปน 8 กลุมยอย  
ตามความชอบของนักทองเที่ยว พรอมทั้งมีการประมาณความสัมพันธระหวางความชอบของนักทองเที่ยว
และลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยว และเมื่อจัดกลุมแลวก็มีการอธิบายพฤติกรรมของ
นักทองเที่ยวจําแนกตามความชอบของนักทองเท่ียว เชนเดียวกับการจําแนกนักทองเที่ยวตามประเทศ 
(สัญชาติ) 

ก. วิธีการจัดกลุมนักทองเที่ยว 

การจัดกลุมนักทองเที่ยวนั้นสามารถทําไดจากกลุมคําถามถึงปจจัยที่ทําใหตัดสินใจเดินทาง
ทองเที่ยวมายังประเทศไทย การวิเคราะหสวนประกอบหลัก (principle component analysis) จะทําการ
พิจารณาวาปจจัยใดบางสามารถใชจําแนกนักทองเที่ยวจากสิ่งจูงใจ (motivation) ในการเดินทางมายัง
ประเทศไทย โดยการวิเคราะหในตารางท่ี 6.13 แสดงใหเห็นวากลุมปจจัยที่ใชทั้งหมด 21 ขอน้ันอาจ
จําแนกนักทองเท่ียวตาม 7 องคประกอบของสิ่งดึงดูดใจ แตกลุมที่ปจจัยมีความสามารถจําแนกได หรือ
กลุมปจจัยที่มีคาองคประกอบสูง (สูงกวา 0.500) น้ัน มีความชัดเจนมากที่สุดใน 3 องคประกอบ คือ 
องคประกอบที่ 2 (4. มรดกโลก/ 5. เทศกาล ประเพณี/ 6. แหลงทองเท่ียววัฒนธรรมอ่ืนๆ) ซ่ึงเปนปจจัยใน
กลุมวัฒนธรรม (culture) องคประกอบที่ 4 (1. หาดทรายและทะเล/ 2. อากาศ/ 3. แหลงทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาตอ่ืินๆ) ซ่ึงเปนปจจัยในกลุมธรรมชาติ (nature) และองคประกอบที่ 5 (8. บันเทิงราตรี/ 9. จับจาย
ซ้ือของ/ 10. นวดและสปา) ซ่ึงเปนปจจัยในกลุมบันเทิง (entertainment) 

ดังน้ันกลุมคําถามทั้ง 9 ขอ ขางตนจากคําถามทั้งหมด 21 ขอในแบบสอบถามจะถูกใชในการจัด
กลุมนักทองเท่ียวที่มีความชอบในการทองเท่ียวออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 นักทองเที่ยวที่ชื่น
ชอบธรรมชาติ (nature) ประเภทที่ 2 นักทองเท่ียวที่ชื่นชอบวัฒนธรรม (culture) และประเภทที่ 3 
นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบความบันเทิง (entertainment) แตอยางไรก็ตามการกําหนดความชอบของ
นักทองเที่ยวจากปจจัยตางๆ เหลาน้ี พบวานักทองเที่ยวรายหนึ่งอาจจะมีความชอบมากกวาหน่ึงประเภท 
น่ันคือ นักทองเที่ยวอาจชื่นชอบธรรมชาติไปพรอมๆ กับความบันเทิง ดังน้ันการศึกษาในครั้งนี้จึงจัด
นักทองเท่ียวออกเปน 8 กลุมยอย ที่มีลักษณะผสมของความชอบสามประเภทขางตน ดังรูปที่ 6.1 โดย
นิยามของนักทองเท่ียวแตละกลุมแสดงในตารางที่ 6.13 
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ตารางที่ 6.13 ผลการวิเคราะหสวนประกอบหลักเพื่อกําหนดกลุมความชอบของนักทองเที่ยว 

รายการ 
องคประกอบ 

N Mean Std. 
1 2 3 4 5 6 7 

1. แสงแดดและทะเล -.085 -.146 .002 .804 .113 -.039 .145 3070 2.73 1.081 
2. อากาศ .148 .078 -.093 .756 -.060 -.061 .163 3083 2.51 1.007
3. แหลงทองเท่ียวธรรมชาติอื่นๆ .235 .238 .054 .694 .057 .108 -.176 3072 2.58 1.064
4. มรดกโลก .009 .775 .085 .156 .080 -.163 -.119 3068 1.59 1.271
5. เทศกาล .071 .730 -.036 .022 -.077 .215 .171 3073 2.01 1.185
6. แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมอื่นๆ .004 .794 .042 -.028 .013 .251 .059 3065 1.95 1.171
7. อาหาร -.107 .172 .320 -.073 .212 .544 .126 3077 2.68 1.029
8. สถานบันเทิงราตรี -.200 .192 .167 -.062 .745 -.068 .003 3076 2.43 1.192
9. แหลงซ้ือสินคา .209 -.184 -.057 .005 .664 .254 .110 3080 3.22 .958
10. สปา/ นวด .349 .023 -.118 .245 .630 -.022 -.067 3073 2.81 1.127
11. ความเปนมิตรของผูคน .536 -.087 -.015 .142 .175 .010 .234 3081 3.04 .919 
12. คุณภาพของท่ีพัก .769 .142 .041 .030 .054 .051 .154 3082 2.65 .888
13. ความสะอาดโดยรวม .753 .102 .250 .030 -.010 .019 .040 3080 2.57 .925
14. ความปลอดภัยโดยรวม .684 -.102 .344 .097 -.004 .139 -.007 3075 2.82 .988
15. ความสะดวกในระดับนานาชาติดาน

การเดินทาง/ ส่ือสาร 
.215 -.013 .838 -.012 .032 .142 -.027 3080 2.53 1.021 

16. ความสะดวกในระดับภายในประเทศ
ดานการเดินทาง/ ส่ือสาร 

.169 .082 .825 -.028 -.038 .134 .103 3068 2.34 .987 

17. ตั๋วเคร่ืองบินราคาถูก .178 .283 .450 -.069 .044 .500 -.091 3074 2.19 1.274
18. ราคาสมเหตุสมผล .271 .099 .254 .053 .014 .506 .069 3075 2.63 1.063
19. ความสัมพันธทางศาสนา .017 .507 .278 -.080 .113 -.478 .250 3069 1.74 1.176 
20. ความพรอมของบริการทาง

การแพทย 
.305 .064 .043 .169 .188 -.322 .652 3065 2.47 1.111 

21. ไมตองขอวีซา .147 .101 .041 .062 -.071 .220 .798 3070 2.54 1.138 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
 

 

 
รูปที่ 6.1 การจําแนกนักทองเที่ยวออกเปน 8 กลุมยอยตามความชอบของนักทองเที่ยว 

ธรรมชาติ

บันเทิงวัฒนธรรม

1

2 345

6
7

8
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ตารางที่ 6.14 ลักษณะนักทองเที่ยวตามความชอบกลุมตางๆ  
กลุมนักทองเท่ียว ลักษณะ 

นักทองเท่ียวกลุมท่ี (1) คนรักธรรมชาติ (Nature fans)  
เปนนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบธรรมชาติเพียงอยางเดียว มีจํานวนทั้งส้ิน 231 ราย 
คิดเปนรอยละ 7.50 ของกลุมตัวอยาง  

นักทองเท่ียวกลุมท่ี (2) คนชอบของเกา (Golden oldies)  
หมายถึงนักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว มีจํานวนท้ังส้ิน 144 
ราย คิดเปนรอยละ 4.67 ของกลุมตัวอยาง 

นักทองเท่ียวกลุมท่ี (3) คนรักความสนุกสนาน (Fun lovers) 
นักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบความบันเทิงเพียงอยางเดียว มีจํานวนท้ังส้ิน 568 ราย คิด
เปนรอยละ 18.44 ของกลุมตัวอยาง 

นักทองเท่ียวกลุมท่ี (4) ผูรักธรรมขาติและบันเทิง (N-tertainers) 
นักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบธรรมชาติและความบันเทิงพรอมกัน มีจํานวนทั้งส้ิน 780 
ราย ซึ่งนักทองเท่ียวกลุมนี้มีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25.32 ของกลุมตัวอยาง 

นักทองเท่ียวกลุมท่ี (5) นักวัฒนธรรมและธรรมชาติ (Greeners) 
นักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบธรรมชาติและวัฒนธรรมพรอมกัน มีจํานวนท้ังส้ิน 163 
ราย คิดเปนรอยละ 5.29 ของกลุมตัวอยาง 

นักทองเท่ียวกลุมท่ี (6) นักสันทนาการวัฒนธรรม (Tradition entertainers) 
นักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบวัฒนธรรมพรอมกับความบันเทิง มีจํานวนท้ังส้ิน 320 ราย 
คิดเปนรอยละ 10.39 ของกลุมตัวอยาง 

นักทองเท่ียวกลุมท่ี (7) คนชอบความคุมคา (Value lovers) 
นักทองเท่ียวท่ีชื่นชอบการทองเท่ียวท้ังสามประเภท คือธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และบันเทิง มีจํานวนท้ังส้ิน 503 ราย คิดเปนรอยละ 16.33 ของกลุมตัวอยาง

นักทองเท่ียวกลุมท่ี (8) คนกลุมอ่ืนๆ (Others) 
นักทองเที่ยวกลุมอื่นๆ ท่ีไมไดถูกจัดอยูในกลุมใดกลุมหนึ่ง ใน 3 ประเภท มี
จํานวนท้ังส้ิน 372 ราย คิดเปนรอยละ 12.07  ของกลุมตัวอยาง 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

ข. แบบจําลองประเภทความชอบของนักทองเที่ยว 

เน่ืองจากการจําแนกกลุม 8 กลุมความชอบ ใชหลักเกณฑวานักทองเท่ียวชื่นชอบธรรมชาติ 
วัฒนธรรม หรือบันเทิงเปนหลัก ดังนั้นการประมาณความชอบจึงจะใชวิธีการศึกษาวานักทองเที่ยวจะมี
ความชอบในแตละดานหรือไม โดยนักทองเท่ียวคนหนึ่งสามารถมีความชื่นชอบไดมากกวาหน่ึงดาน เชน 
นักทองเท่ียวชอบธรรมชาติ อาจจะชอบดานบันเทิงดวยเชนกัน หรือนักทองเท่ียวอีกคนหน่ึงอาจไมไดชื่น
ชอบ ธรรมชาติ วัฒนธรรม หรือบันเทิง เลยก็ได ดังน้ันแบบจําลองตอไปน้ีจึงเปนการหาความสัมพันธ
ระหวางลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม กับลักษณะความชอบของการทองเที่ยวทั้ง 3 ประเภท  
เม่ือพิจารณาจากรูป 6.1 ก็จะพบวา กลุมนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ คือ กลุมที่ 1 (Nature fans),  
กลุมที่ 4 (N-tertainers), กลุมที่ 5 (Greeners) และกลุมที่ 7 (Value lovers) กลุมนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบ
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วัฒนธรรม คือ กลุมที่ 2 (Golden oldies), กลุมที่ 5 (Greeners), กลุมที่ 6 (Tradition entertainers) และ
กลุมที่ 7 (Value lovers) และกลุมนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบบันเทิง คือ กลุมที่ 3 (Fun lovers), กลุมที่ 4 (N-
tertainers), กลุมที่ 6 (Tradition entertainers) และกลุมที่ 7 (Value lovers) 

ตารางที่ 6.15 แสดงผลการประมาณประเภทความชอบของนักทองเที่ยว โดยแยกเปน 3 ตาราง
ยอยตามประเภทของความชอบ (1) ธรรมชาติ (2) วัฒนธรรม หรือ (3) บันเทิงเปนหลัก และคาสถิติสําคัญ
ในการประมาณคา ตารางที่ 6.15 (ก.) แสดงความสัมพันธของลักษณะนักทองเที่ยวที่มีตอความชื่นชอบ
ธรรมชาติ ผลการศึกษาพบวา เพศและอายุ ไมมีผลตอความชื่นชอบธรรมชาติ แตลักษณะที่ทําให
นักทองเท่ียวชื่นชอบธรรมชาติคือ รายได และนักทองเที่ยวที่สมรส นักทองเท่ียวที่มีระดับการศึกษาสูงมี
แนวโนมที่จะชอบธรรมชาติมากกวาการศึกษาต่ํา นักทองเที่ยวที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต และอิสลาม
นิยมธรรมชาติมากกวาศาสนาอ่ืนๆ หรือผูที่ไมมีศาสนา นอกจากน้ี นักทองเท่ียวจากประเทศกัมพูชา 
สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร มาเลเซีย และฟลิปปนส จะชื่นชอบธรรมชาติมากกวานักทองเท่ียวจาก
ประเทศอ่ืนๆ ผลการศึกษาอาชีพของนักทองเที่ยวพบวา กลุมผูใชแรงงาน/แรงงานเกษตร และเจาของ
กิจการ/ รับจางอิสระ จะชื่นชอบธรรมชาติมากกวากลุมอาชีพอ่ืน สุดทาย นักทองเท่ียวที่เดินทางมาเพ่ือ
วัตถุประสงคดานตรวจสุขภาพ/ผาตัด หรือวัตถุประสงคอ่ืนๆ ที่ไมใชการพักผอนหยอนใจ จะชื่นชอบ
ธรรมชาตินอยกวาวัตถุประสงคอ่ืน 

ตารางที่ 6.15 (ข.) แสดงความสัมพันธของลักษณะนักทองเท่ียวที่มีตอความชื่นชอบวัฒนธรรม 
ผลการศึกษาพบวา รายได เพศ อายุ การศึกษา และศาสนา ไมมีผลตอความชื่นชอบวัฒนธรรม  
แตลักษณะที่ทําใหนักทองเท่ียวชื่นชอบวัฒนธรรมคือ นักทองเที่ยวที่สมรส ซ่ึงมีความสัมพันธตรงขามกับ
การช่ืนชอบวัฒนธรรม นักทองเที่ยวจากประเทศ มาเลเซีย และสิงคโปร จะชื่นชอบวัฒนธรรมมากกวา
นักทองเท่ียวจากประเทศอ่ืนๆ ในขณะที่นักทองเที่ยวจากกัมพูชาและฟลิปปนส จะชื่นชอบวัฒนธรรมนอย
กวากลุมอ่ืนๆ ผลการศึกษาอาชีพของนักทองเที่ยวพบวา ผูเชี่ยวชาญ และกลุมพอบาน/แมบาน  
ผูเกษียณอายุ/ ไมมีงานทํา จะชื่นชอบวัฒนธรรมมากกวากลุมอาชีพอ่ืน สุดทาย นักทองเที่ยวที่เดินทางมา
เพ่ือวัตถุประสงคเพ่ือด่ืมนํ้าผึ้งพระจันทรและศึกษาอบรม มีความสัมพันธโดยตรงกับการชื่นชอบวัฒนธรรม 

ตารางที่ 6.15 (ค.) แสดงความสัมพันธของลักษณะนักทองเที่ยวที่มีตอการชื่นชอบความบันเทิง 
ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ และสถานภาพการสมรส ไมมีผลตอความชื่นชอบความบันเทิง แตลักษณะที่
ทําใหนักทองเที่ยวชื่นชอบความบันเทิง คือ รายไดของนักทองเที่ยวมีผลเชิงบวกกับความชื่นชอบความ
บันเทิง นักทองเที่ยวที่มีการศึกษาสูงชอบความบันเทิงมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา นักทองเที่ยวที่นับถือ
ศาสนาพุทธชื่นชอบความบันเทิงมากกวานักทองเที่ยวที่นับถือศาสนากลุมอ่ืนๆ นักทองเที่ยวจากประเทศ 
สหภาพเมียนมาร ฟลิปปนส และสิงคโปร จะชื่นชอบความบันเทิงมากกวานักทองเท่ียวจากประเทศอ่ืนๆ 
ในขณะที่นักทองเที่ยวจากกัมพูชา จะชื่นชอบความบันเทิงนอยกวากลุมอ่ืนๆ ผลการศึกษาอาชีพของ
นักทองเท่ียวพบวา ผูที่ใชแรงงาน/แรงงานเกษตร จะชื่นชอบความบันเทิงนอยกวากลุมอาชีพอ่ืน สุดทาย 
นักทองเท่ียวที่เดินทางมาเพ่ือวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาอบรม มีความสัมพันธตรงกันขามกับการชื่นชอบ
ความบันเทิง 
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ตารางที่ 6.15 (ง) แสดงคาสถิติของแบบจําลอง คา Wald test แสดงใหเห็นวาตัวแปรตน 
ในแบบจําลองสามารถอธิบายประเภทความชื่นชอบของนักทองเที่ยวไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คาสถิติ 
rho แสดงวาความชอบแตละประเภท (ธรรมชาติ วัฒนธรรม และความบันเทิง) มีความเก่ียวของกันหรือไม 
ผลการศึกษาพบวาความชอบธรรมชาติกับวัฒนธรรมมีความเกี่ยวของกัน และความชอบธรรมชาติกับ
ความบันเทิงเก่ียวของกัน แตความชอบวัฒนธรรมและความบันเทิงไมมีความเก่ียวของกัน 

ตารางที่ 6.15 ผลการประมาณประเภทความชอบของนักทองเที่ยว 

ก. ประเภททีช่ื่นชอบธรรมชาติ 

ตัวแปร 
แบบจําลองท่ี 1 แบบจําลองท่ี 2 

คาสัมประสิทธิ์ ระดับนัยสําคัญ คาสัมประสิทธิ์ ระดับนัยสําคัญ 
รายได (ln) 0.100 0.000 0.098 0.000
เพศหญิง 0.013 0.799
สมรส 0.156 0.009 0.134 0.009
อาย ุ -0.004 0.206
การศึกษา - ต่ํากวาปริญญาตรี (ฐาน) 
 - ระดับปริญญาตรี 0.414 0.000 0.355 0.000
 - ระดับสูงกวาปริญญาตรี 0.328 0.001 0.264 0.003
ศาสนา - ไมมีศาสนา/อื่นๆ (ฐาน) 
 - พุทธ 0.595 0.000 0.573 0.000
 - คริสต 0.704 0.000 0.671 0.000
 - อิสลาม 0.888 0.000 0.823 0.000
ประเทศ - เวียดนาม (ฐาน) 
 - กัมพูชา 0.258 0.008 0.262 0.001
 - อินโดนีเซีย -0.070 0.521
 - สปป. ลาว 0.234 0.060 0.250 0.028
 - สหภาพเมียนมาร 0.706 0.000 0.737 0.000
 - มาเลเซีย 0.001 0.991 0.341 0.000
 - ฟลิปปนส 0.326 0.004 0.327 0.000
 - สิงคโปร 0.298 0.005
อาชีพ - ผูเชี่ยวชาญ (ฐาน) 
 - ผูจัดการหรือผูบริหาร 0.012 0.873
 - พนักงานบริษัทเอกชน 0.124 0.082
 - ผูใชแรงงาน/ แรงงานเกษตร 0.035 0.818 0.138 0.014
 - บุคลากรภาครัฐ/ ทหาร -0.114 0.290
 - พอบาน/ แมบาน/ เกษียณ/ ไมมีงานทํา 0.122 0.320
 - นักเรียน 0.423 0.000
 - เจาของกิจการ/ รับจางอิสระ -0.067 0.626 0.452 0.000
วัตถุประสงคการเดินทาง - พักผอนหยอนใจ (ฐาน)
 - ด่ืมนํ้าผ้ึงพระจันทร 0.134 0.377
 - เยี่ยมญาติ 0.028 0.756
 - ศึกษา อบรม -0.169 0.329
 - สุขภาพ -0.772 0.000 -0.792 0.000
 - อื่นๆ -0.715 0.001 -0.741 0.000
คาคงท่ี -1.933 0.000 -1.990 0.000

ที่มา: จากการคํานวณ 



รายงานฉบับสมบูรณ  
 
 

198 

ข. ประเภททีช่ื่นชอบวัฒนธรรม 

ตัวแปร 
แบบจําลองท่ี 1 แบบจําลองท่ี 2 

คาสัมประสิทธิ์ ระดับนัยสําคัญ คาสัมประสิทธิ์ ระดับนัยสําคัญ 
รายได (ln) -0.027 0.215
เพศหญิง 0.095 0.066
สมรส -0.322 0.000 -0.310 0.000
อาย ุ -0.006 0.114
การศึกษา - ต่ํากวาปริญญาตรี (ฐาน)
 - ระดับปริญญาตรี 0.059 0.471
 - ระดับสูงกวาปริญญาตรี 0.059 0.545
ศาสนา - ไมมีศาสนา/อื่นๆ (ฐาน) 
 - พุทธ -0.186 0.182
 - คริสต -0.171 0.246
 - อิสลาม 0.036 0.812
ประเทศ - เวียดนาม (ฐาน) 
 - กัมพูชา -0.414 0.000 -0.571 0.000
 - อินโดนีเซีย 0.156 0.163
 - สปป. ลาว 0.066 0.604
 - สหภาพเมียนมาร 0.085 0.389
 - มาเลเซีย 0.608 0.000 0.606 0.000
 - ฟลิปปนส -0.261 0.029 -0.396 0.000
 - สิงคโปร 0.616 0.000 0.505 0.000
อาชีพ - ผูเชี่ยวชาญ (ฐาน) 
 - ผูจัดการหรือผูบริหาร -0.184 0.016 -0.132 0.064
 - พนักงานบริษัทเอกชน -0.365 0.000 -0.325 0.000
 - ผูใชแรงงาน/ แรงงานเกษตร -0.412 0.012 -0.384 0.014
 - บุคลากรภาครัฐ/ ทหาร -0.367 0.001 -0.251 0.018
 - พอบาน/ แมบาน/ เกษียณ/ ไมมีงานทํา -0.130 0.305
 - นักเรียน -0.439 0.000 -0.333 0.001
 - เจาของกิจการ/ รับจางอิสระ -0.254 0.075 -0.231 0.093
วัตถุประสงคการเดินทาง - พักผอนหยอนใจ (ฐาน) 
 - ด่ืมนํ้าผ้ึงพระจันทร 0.572 0.000 0.592 0.000
 - เยี่ยมญาติ -0.036 0.702
 - ศึกษา อบรม 0.500 0.004 0.496 0.003
 - สุขภาพ 0.081 0.507
 - อื่นๆ -0.207 0.354
คาคงท่ี 0.356 0.156 -0.332 0.000

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ค. ประเภททีช่ื่นชอบความบนัเทิง 

ตัวแปร 
แบบจําลองท่ี 1 แบบจําลองท่ี 2 

คาสัมประสิทธิ์ ระดับนัยสําคัญ คาสัมประสิทธิ์ ระดับนัยสําคัญ 
รายได (ln) 0.068 0.001 0.076 0.000
เพศหญิง 0.068 0.197
สมรส -0.044 0.486
อาย ุ 0.004 0.324
การศึกษา - ต่ํากวาปริญญาตรี (ฐาน) 
 - ระดับปริญญาตรี 0.588 0.000 0.540 0.000
 - ระดับสูงกวาปริญญาตรี 0.476 0.000 0.435 0.000
ศาสนา - ไมมีศาสนา/อื่นๆ (ฐาน) 
 - พุทธ 0.308 0.028 0.107 0.088
 - คริสต 0.176 0.237
 - อิสลาม 0.271 0.080
ประเทศ - เวียดนาม (ฐาน) 
 - กัมพูชา -0.293 0.003 -0.286 0.000
 - อินโดนีเซีย -0.075 0.513
 - สปป. ลาว 0.054 0.676
 - สหภาพเมียนมาร 0.173 0.093 0.186 0.031
 - มาเลเซีย -0.001 0.995
 - ฟลิปปนส 0.311 0.011 0.312 0.000
 - สิงคโปร 0.327 0.004 0.317 0.000
อาชีพ - ผูเชี่ยวชาญ (ฐาน) 
 - ผูจัดการหรือผูบริหาร -0.035 0.667
 - พนักงานบริษัทเอกชน -0.036 0.640
 - ผูใชแรงงาน/ แรงงานเกษตร -0.442 0.004 -0.438 0.002
 - บุคลากรภาครัฐ/ ทหาร -0.129 0.257
 - พอบาน/ แมบาน/ เกษียณ/ ไมมีงานทํา -0.094 0.455
 - นักเรียน -0.024 0.840
 - เจาของกิจการ/ รับจางอิสระ 0.091 0.543
วัตถุประสงคการเดินทาง - พักผอนหยอนใจ (ฐาน)
 - ด่ืมนํ้าผ้ึงพระจันทร -0.012 0.939
 - เยี่ยมญาติ -0.106 0.251
 - ศึกษา อบรม -0.310 0.067 -0.284 0.083
 - สุขภาพ -0.098 0.429
 - อื่นๆ 0.156 0.464
คาคงท่ี -0.890 0.000 -0.645 0.000

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ง. คาสถิติอ่ืนๆ 

ตัวแปร 
แบบจําลองท่ี 1 แบบจําลองท่ี 2 

คาสัมประสิทธิ์ ระดับนัยสําคัญ คาสัมประสิทธิ์ ระดับนัยสําคัญ 
rho21 0.112 0.000 0.131 0.000 
rho31 0.146 0.000 0.138 0.000 
rho32 0.027 0.377 0.006 0.856 
Wald test 864.56 0.000 821.82 0.000 
Log likelihood ratio -5162.48 -5282.91 
จํานวนตัวอยาง (ราย) 2916 2960 

ที่มา: จากการคํานวณ 

เม่ือนําแบบจําลองไปพยากรณประเภทความชอบของนักทองเที่ยวพบวามีความแมนยําอยู
ระหวางรอยละ 63-73 เม่ือพิจารณารายสมการประเภทความชอบของนักทองเที่ยวพบวา การพยากรณ
ประเภทความชอบธรรมชาติ มีความแมนยํารอยละ 63 โดยความผิดพลาดในการพยากรณน้ันเปนความ
ผิดพลาดประเภทที่ 1 (type I error) ที่พยากรณวานักทองเท่ียวจัดอยูในกลุมที่ชื่นชอบธรรมชาติ แตใน
ความเปนจริงนักทองเที่ยวไมไดชื่นชอบธรรมชาติ การพยากรณประเภทความชอบวัฒนธรรม มีความ
แมนยํากวาเล็กนอย คือ รอยละ 68 โดยความผิดพลาดในการพยากรณน้ันเปนความผิดพลาดประเภทที่ 2 
(type II error) ที่พยากรณวานักทองเที่ยวไมจัดอยูในกลุมที่ชื่นชอบวัฒนธรรม แตในความเปนจริง
นักทองเที่ยวนั้นชื่นชอบวัฒนธรรม ในประเภทสุดทาย การพยากรณประเภทความบันเทิง มีความแมนยํา
รอยละ 73 โดยความผิดพลาดในการพยากรณน้ันเปนความผิดพลาดประเภทที่ 1 (type I error) ที่
พยากรณวานักทองเที่ยวจัดอยูในกลุมที่ชื่นชอบความบันเทิง แตในความเปนจริงนักทองเท่ียวไมไดชื่น
ชอบความบันเทิง ในภาพรวม แบบจําลองนี้อาจจะประมาณผูที่ชื่นชอบธรรมชาติและบันเทิงมากกวาความ
เปนจริง (over estimation) และประมาณผูที่ชื่นชอบวัฒนธรรมต่ํากวาความเปนจริง (under estimation) 

ตารางที่ 6.16 ความแมนยําในการพยากรณของแบบจําลองการจําแนกประเภทความช่ืนชอบของ
นักทองเที่ยว 

หนวย: รอยละ 
  คาพยากรณ 

รวม 
รอยละท่ี
แมนยํา ไมใช ใช 

ประเภทชื่นชอบธรรมชาติ คาจริง ไมใช 23.37 22.2 45.57 
62.81 ใช 15.00 39.44 54.43 

 รวม 38.36 61.64 100.00 
ประเภทชื่นชอบวัฒนธรรม คาจริง ไมใช 56.44 6.88 63.32 

68.38 ใช 24.73 11.94 36.68 
 รวม 81.17 18.83 100.00 

ประเภทชื่นชอบความบันเทิง คาจริง ไมใช 7.24 22.30 29.54 
73.06 ใช 4.64 65.82 70.46 

รวม 11.88 88.12 100.00 
ที่มา: จากการคํานวณ 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   

 

201 

ค. ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมจําแนกตามกลุมความชอบของนักทองเที่ยว 

เม่ือจําแนกลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยวที่เปนชุดตัวอยางพบวา แตละกลุม
ความชอบมีสัดสวนนักทองเที่ยวเพศชายและหญิงใกลเคียงกัน ยกเวนนักทองเท่ียวที่อยูในกลุมที่ 7 
(Value lovers) น่ันคือผูที่ชอบธรรมชาติ วัฒนธรรม และบันเทิง มีสัดสวนของเพศหญิงสูงกวา คิดเปนรอย
ละ 63 ของนักทองเที่ยวในกลุม อายุเฉลี่ยของนักทองเที่ยวในแตละกลุมความชอบมีคาใกลเคียงกัน โดย
อยูในชวง 32-36 ป โดยนักทองเท่ียวในกลุมที่ 3 (Fun lovers) ที่ชื่นชอบความบันเทิงเพียงอยางเดียวจะมี
อายุเฉลี่ยมากที่สุด และนักทองเที่ยวกลุมที่ 6 (Traditional recreators) ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและบันเทิงมี
อายุเฉลี่ยนอยที่สุด 

 เม่ือพิจารณาสถานภาพการสมรสพบวา สัดสวนของนักทองเที่ยวที่โสดและสมรสใกลเคียงกัน 
ยกเวนนักทองเที่ยวกลุมที่ 2 (Golden oldies) ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว กับนักทองเท่ียวกลุมที่ 6 
(Traditional recreators) ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและบันเทิง มีสัดสวนสถานภาพโสดมากกวา  

เม่ือจําแนกตามศาสนาพบวา นักทองเที่ยวจากทุกกลุมนับถือศาสนาพุทธมากท่ีสุด รองลงมาเปน
ศาสนาคริสต และอิสลาม โดยสัดสวนของนักทองเที่ยวที่นับถือศาสนาพุทธ จัดอยูในกลุมที่ 1 (Nature fans) 
ที่ชอบธรรมชาติเพียงอยางเดียว และกลุมที่ 3 (Fun lovers) ที่ชอบความบันเทิงเพียงอยางเดียว คิดเปน
รอยละ 63.6 และ 57.9 ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาระดับการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวทุกประเทศมีการศึกษาสวนใหญในระดับปริญญา
ตรี โดยนักทองเท่ียวกลุมที่ 8 (Others) น้ันมีความหลากหลายทางการศึกษามากกวา คือ นักทองเที่ยวจบ
การศึกษาระดับมัธยม รอยละ 31.2 ระดับปริญญาตรี รอยละ 43.6 และระดับสูงกวาปริญญาตรีรอยละ 18 
นอกจากนี้นักทองเที่ยวในกลุมที่ 6 (Tradition entertainers) ที่ชอบวัฒนธรรมและความบันเทิง และกลุมที่ 7 
(Value lovers) ที่ชอบการทองเที่ยวทั้งสามประเภท มีสัดสวนของนักทองเที่ยวที่มีการศึกษาสูงกวา
ปริญญาตรีมากกวารอยละ 20 ซ่ึงนาจะทําใหคาเฉลี่ยของระดับการศึกษาของนักทองเที่ยวในสองกลุมน้ีสูงกวา
นักทองเท่ียวกลุมอ่ืนๆ 

เม่ือจําแนกประเทศ (สัญชาติ) ของนักทองเท่ียวแตละกลุมพบวา นักทองเท่ียวในกลุมที่ 1 (Nature 
fans) ที่ชอบธรรมชาติเพียงอยางเดียวเปนชาวกัมพูชามากที่สุด คิดเปนรอยละ 35.1 นักทองเที่ยวกลุมที่ 2 
(Golden oldies) ที่ชอบวัฒนธรรมเพียงอยางเดียวเปนชาวอินโดนีเซียมากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.9 
นักทองเที่ยวกลุมที่ 3 (Fun lovers) ที่ชอบบันเทิงเพียงอยางเดียว เปนชาวฟลิปปนส กัมพูชา และ
เวียดนาม มากที่สุดในอัตราสวนที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 17.6, รอยละ 16.7 และรอยละ 16.2 
ตามลําดับ นักทองเที่ยวกลุมที่ 4 ที่ชอบธรรมชาติและบันเทิง เปนชาวฟลิปปนสกับสหภาพเมียนมารมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 21.5 และรอยละ 21.2 ตามลําดับ นักทองเที่ยวกลุมที่ 5 (Greeners) ที่ชอบธรรมชาติ
และวัฒนธรรม และกลุมที่ 6 (Tradition entertainers) ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและบันเทิง  เปนชาวมาเลเซีย
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.5 และรอยละ 20.3 ตามลําดับ นักทองเท่ียวกลุมที่ชอบทุกดาน เปนชาว
สิงคโปรมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.9 และกลุมสุดทายที่ไมจัดอยูในประเภทใดเลย มีสัดสวนชาวกัมพูชา
มากที่สุดคิดเปนรอยละ 21.8  
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เม่ือพิจารณาอาชีพของนักทองเท่ียวกลุมตางๆ พบวา นักทองเที่ยวแตละกลุมไมมีความแตกตาง
ดานอาชีพมากนัก โดยสวนใหญประกอบอาชีพหลัก 3 อาชีพ คือ ผูเชี่ยวชาญ ผูบริหารหรือผูจัดการ และ
พนักงานบริษัทเอกชน สําหรับนักเรียนนักศึกษาจะพบอยูในกลุมที่ 2 (Golden oldies) ที่ชื่นชอบ
วัฒนธรรม และกลุมที่ 5 (Greeners) ที่ชื่นชอบธรรมชาติและวัฒนธรรม 

เม่ือประเมินรายไดของนักทองเที่ยวแตละกลุมพบวานักทองเที่ยวกลุมที่ 7 (Value lovers) ที่ชอบ
การทองเท่ียวทุกประเภทน้ันมีรายไดมากที่สุด รองลงมาคือกลุมที่ 2 (Golden oldies) ที่ชื่นชอบวัฒนธรรม
เพียงอยางเดียว โดยมีรายไดสวนบุคคลเฉลี่ย 24,588 เหรียญสหรัฐตอป และ 19,776 เหรียญสหรัฐตอป 
ตามลําดับ นักทองเที่ยวกลุมที่ 1 (Nature fans) ที่ชื่นชอบธรรมชาติเพียงอยางเดียวมีรายไดสวนบุคคล 
ต่ําที่สุดที่ 10,929 เหรียญสหรัฐตอป แตเม่ือพิจารณารายไดครัวเรือนของนักทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยว
ในกลุมที่ 7 (Value lovers) ยังคงมีรายไดครัวเรือนสูงสุดที่ 35,565 เหรียญสหรัฐตอป รองลงมาคือ
นักทองเท่ียวกลุมที่ 5 (Greeners) ที่ชื่นชอบธรรมชาติและวัฒนธรรม กับกลุมที่ 6 (Tradition entertainers) 
ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและบันเทิง คิดเปน 34,406 เหรียญสหรัฐ และ 34,633  เหรียญสหรัฐตอป ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6.17 ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง จําแนกตามกลุมความชอบของนักทองเที่ยว 
หนวย: รอยละ 

ขอมูลสวนบุคคล กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

1. เพศ   
- หญิง 54.6 42.4 53.7 50.3 47.9 55.3 63.0 49.3 53.2 
- ชาย 45.5 57.6 46.3 49.7 52.1 44.7 37.0 50.7 46.8 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
2. อายุ (ป)
      อายุเฉลี่ย )ป( 32.9 32.9 35.5 34.6 33.2 32.5 33.2 34.2 34 
3. สถานภาพสมรส
- โสด 41.3 59.0 41.3 43.6 49.7 61.3 51.1 44.9 50.8 
- สมรส/ อยูรวมกัน 56.1 38.9 56.1 55.3 50.3 37.7 46.7 52.2 47.3 
- หยา/ หมาย 2.6 2.1 2.6 1.2 0.0 0.9 2.2 3.0 1.9 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
4. ศาสนา
- พุทธ 63.6 52.1 57.9 54.1 46.0 43.1 47.1 55.4 52.8 
- คริสต 25.5 21.5 29.4 32.1 27.6 23.1 26.5 21.2 27.1 
- มุสลิม 9.1 21.5 9.5 13.2 22.7 22.8 23.2 15.6 16.1 
- ไมมีศาสนา 1.3 2.8 1.8 0.3 1.8 6.9 1.4 5.9 2.4 
- อื่นๆ 0.4 2.1 1.4 0.4 1.8 4.1 1.8 1.9 1.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ 
- ประถมศึกษาหรือต่ํากวา 1.3 4.2 3.0 0.4 1.8 1.3 2.6 4.7 2.2 
- มัธยมศึกษา 24.1 23.9 10.8 4.6 10.4 8.8 7.3 31.2 12.5 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 0.0 1.4 1.1 0.3 1.2 3.1 1.4 1.6 0.7 
- ปริญญาตรี 61.4 54.9 68.1 78.2 67.5 62.6 67.3 43.6 66.1 
- ปริญญาโท หรือสูงกวา 13.2 15.5 17.0 16.5 19.0 24.2 21.4 18.9 18.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 



รายงานฉบับสมบูรณ  
 
 

204 

ตารางที่ 6.17 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

6.  ประเทศที่พักอาศยั
- บรูไน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1 
- กัมพูชา 35.1 13.2 16.7 11.0 11.0 4.4 3.0 21.8 13.2 
- อินโดนีเซีย 6.9 29.9 11.8 14.7 17.2 18.8 11.1 16.9 14.6 
- สปป. ลาว 3.0 7.6 6.5 6.7 8.0 5.3 2.2 6.5 5.6 
- สหภาพเมียนมาร 18.6 2.8 9.0 21.2 9.8 10.3 14.9 5.4 13.2 
- มาเลเซีย 6.5 16.0 12.1 3.8 21.5 20.3 23.0 14.5 13.2 
- ฟลิปปนส 14.3 4.2 17.6 21.5 10.4 6.3 9.9 6.7 13.5 
- สิงคโปร 4.8 6.9 10.0 8.6 11.0 16.9 28.9 11.0 13.2 
- เวียดนาม 10.8 19.4 16.2 12.4 11.0 17.8 6.7 17.2 13.4 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
7. อาชีพหลัก
- ผูเชี่ยวชาญ 15.6 16.1 20.6 15.9 19.6 29.2 32.1 17.8 21.3 
- ผูจัดการหรือผูบริหาร 14.7 15.4 18.2 18.8 18.4 22.3 22.6 18.1 19.3 
- พนักงานบริษัทเอกชน 38.1 23.1 32.1 37.2 28.2 24.8 24.2 27.8 30.1 
- ผูใชแรงงาน 8.7 6.3 1.9 0.5 0.6 0.3 1.0 5.4 2.3 
- แรงงานเกษตร 1.7 0.7 1.4 0.5 0.0 0.0 1.4 3.8 1.2 
- บุคลากรของรัฐและทหาร 4.8 9.1 8.3 6.3 6.1 5.6 5.0 7.0 6.4 
- แมบาน/ พอบาน 2.2 6.3 4.4 4.2 5.5 4.1 3.4 8.4 4.6 
- นักเรียน นักศึกษา 9.5 14.0 7.6 9.9 14.1 7.5 7.3 7.3 8.9 
- ผูเกษียณอายุ 2.2 4.9 1.4 0.8 2.5 1.6 0.8 2.2 1.5 
- เจาของกิจการ 2.2 2.1 3.7 4.5 3.1 2.8 1.8 1.9 3.1 
- รับจางอิสระ 0.0 1.4 0.0 0.1 0.6 1.9 0.2 0.5 0.6 
- ไมมีงานทํา 0.4 0.7 0.4 1.3 1.2 0.0 0.2 0.0 0.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 6.17 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

8. รายไดสวนตัวตอป (เหรียญสหรัฐฯ)  
- ไมเกิน 5,000  41.1 38.2 21.3 15.0 29.7 28.7 14.8 47.4 25.1 
- 5,001-10,000 30.4 23.7 27.2 36.7 23.2 25.7 19.8 16.5 26.9 
- 10,001-25,000 23.7 19.1 38.6 38.3 31.6 25.4 38.7 21.2 32.7 
- 25,001-50,000 3.6 14.5 9.0 7.4 11.6 11.9 16.0 10.0 10.2 
- 50,001-100,000 0.4 2.3 2.9 2.0 2.6 6.3 7.4 3.8 3.6 
- 100,001-200,000 0.4 1.5 0.7 0.3 1.3 1.0 3.1 0.6 1.0 
- มากกวา 200,000  0.4 0.8 0.4 0.4 0.0 1.0 0.2 0.6 0.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
คาเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ) 10,929 19,776 15,613 14,908 15,116 20,445 24,588 13,805 16,978 

9.  รายไดครัวเรือนตอป (เหรียญสหรัฐฯ) 
- ไมเกิน 10,000  41.9 46.1 18.5 8.4 28.3 31.5 18.4 45.0 23.9 
- 10,001-20,000 26.2 20.3 25.8 35.7 26.4 25.2 30.5 19.1 28.0 
- 20,001-50,000 27.5 25.0 47.0 47.4 33.3 28.5 32.6 27.1 37.4 
- 50,001-100,000 2.6 3.1 6.0 5.8 4.4 7.5 10.2 5.4 6.5 
- 100,001-200,000 0.9 3.9 1.8 2.3 5.0 5.9 7.6 2.3 3.5 
- 200,001-400,000 0.4 0.8 0.4 0.3 2.5 0.7 0.6 0.6 0.6 
- มากกวา 400,000  0.4 0.8 0.5 0.1 0.0 0.7 0.0 0.6 0.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
คาเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ) 21,509 32,155 28,970 29,589 34,406 34,633 35,565 25,513 30,190 

หมายเหต:ุ วิธีการจัดกลุมดังรูปที่ 6.1 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ง. พฤติกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไปจําแนกตามกลุมความชอบของนักทองเที่ยว 

นักทองเที่ยวกลุมที่ 2 (Golden oldies) ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว และกลุมที่ 6 
(Tradition entertainers) ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและความบันเทิงมีการเดินทางเฉลี่ยไปตางประเทศมากที่สุด 
คิดเปน 4.7 คร้ังตอป และ 4.1 คร้ังตอป ตามลําดับ เม่ือพิจารณาจํานวนครั้งที่เดินทางไปยังกลุมประเทศ
อาเซียนพบวา นักทองเท่ียวกลุมที่ 6 (Tradition entertainers)เดินทางไปอาเซียนมากที่สุด คิดเปน 3.4 
คร้ังตอป หากเปรียบเทียบการเดินทางภายในประเทศพบวาจํานวนครั้งที่ นักทองเที่ยวเดินทาง
ภายในประเทศก็จะใกลเคียงกับการเดินทางไปตางประเทศ ยกเวนกลุมที่ 1 (Nature fans) ที่ชื่นชอบ
ธรรมชาติเพียงอยางเดียว กลุมที่ 4 (N-tertainers) ที่ชื่นชอบธรรมชาติและความบันเทิง และกลุมที่ 8 
(Others) ที่ไมไดชอบทั้ง 3 ประเภท มีจํานวนครั้งที่เดินทางทองเที่ยวภายในประเทศสูงกวาตางประเทศ 

เม่ือสอบถามถึงประสบการณการเดินทางมายังประเทศไทย พบวา นักทองเที่ยวจากทุกกลุมสวน
ใหญเคยเดินทางมายังประเทศไทย ในปที่ผานมานักทองเที่ยวกลุมที่ 2 (Golden oldies) ที่ชอบวัฒนธรรม
เพียงอยางเดียวมีจํานวนครั้งที่เดินทางมาประเทศไทยมากที่สุดคือ 3.6 คร้ัง และนักทองเที่ยวกลุม 7 
(Value lovers) ที่ชื่นชอบธรรมชาติ วัฒนธรรม และบันเทิงมีจํานวนครั้งที่เดินทางมายังประเทศไทย 
นอยที่สุด คือ 1.9 คร้ัง   

เม่ือสอบถามจํานวนครั้งที่นักทองเที่ยวแตละประเทศวางแผนที่จะเดินทางมายังประเทศไทยอีกในปน้ี 
พบวา นักทองเที่ยวกลุมที่ 2 (Golden oldies) ที่ชอบวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว ยังคงเปนผูที่ตองการมา
ประเทศไทยบอยคร้ังที่สุดคือ 3.1 คร้ัง ในขณะที่นักทองเที่ยวในกลุมที่ 4 (N-tertainers) ที่ชื่นชอบ
ธรรมชาติและบันเทิงมีการวางแผนเดินทางมายังประเทศไทยนอยที่สุด คือ จะเดินทางมาอีก 1.5 คร้ัง 
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ตารางที่ 6.18 พฤติกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไปของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางจําแนกตามกลุมความชอบของนักทองเที่ยว 
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

1. จํานวนการทองเที่ยวตางประเทศตอป (ครั้ง)
คาเฉลีย่ (ครั้ง) 3.4 4.7 3.4 3.3 3.9 4.1 3.7 3.2 3.6 

2. จํานวนการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนตอป (ครั้ง)
คาเฉลีย่ (ครั้ง) 2.8 3.1 2.6 2.7 3.1 3.4 2.7 2.8 2.8 

3. จํานวนการทองเที่ยวในประเทศตอป (ครั้ง) 
คาเฉลีย่ (ครั้ง) 4.1 4.2 3.1 3.6 3.3 3.5 3.1 3.6 3.5 

4. สัดสวนที่เคยเดินทางมาประเทศไทย  
- ไมเคย 11.3 29.9 15.1 7.1 29.5 31.7 36.4 27.8 21.0 
- เคย 88.7 70.1 84.9 93.0 70.6 68.3 63.6 72.2 79.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
5. คาเฉลีย่การทองเที่ยวประเทศไทย

ปที่ผานมา (ครั้ง) 2.0 3.6 2.1 2.0 2.4 3.0 1.9 2.5 2.3 

6. คาเฉลีย่การวางแผนทองเที่ยว
ประเทศไทยในปนี้ (ครั้ง) 1.9 3.1 1.8 1.5 2.8 2.1 1.9 2.8 2.1 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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จ. พฤติกรรมการทองเที่ยวในคร้ังน้ีจําแนกตามกลุมความชอบของนักทองเทีย่ว 

สําหรับการเดินทางทองเที่ยวในครั้งน้ีพบวา แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจหลักสําหรับนักทองเที่ยวแตละ
กลุม สองในสามอันดับแรก จะตองเปนเพ่ือนและญาติ ยกเวนนักทองเที่ยวกลุมที่ 2 (Golden oldies) ที่ชื่น
ชอบวัฒนธรรมอยางเดียว ไดรับขอมูลจากเพ่ือน (รอยละ 50.7) บริษัทนําเที่ยว (รอยละ 26.4) และทราบ
เก่ียวกับประเทศไทยอยูแลว (รอยละ 26.4) นอกจากน้ีนักทองเที่ยวที่มีสัดสวนที่ทราบเก่ียวกับประเทศไทย
อยูแลวสูงมากกลุมอ่ืนๆ ไดแก กลุมที่ 1 ที่ชื่นชอบธรรมชาติอยางเดียว (รอยละ 33.3) , กลุมที่ 3 (Fun 
lovers) ที่ชอบความบันเทิงอยางเดียว (รอยละ 33.5) และกลุมที่ 8 (Others) อ่ืนๆ (รอยละ 30.6) ในขณะ
ที่นักทองเท่ียวกลุมที่ 4 ที่ชื่นชอบทั้งธรรมชาติและบันเทิงและ 6 ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและบันเทิง มีสัดสวน
ของการรับทราบขอมูลจากโปรแกรมประยุกตบนสื่อสังคมออนไลนมาก คิดเปนรอยละ 28.3 และรอยละ 
21.3 ตามลําดับ นักทองเที่ยวกลุมที่ 5 (Greeners) ที่ชื่นชอบธรรมชาติและวัฒนธรรมรับทราบขอมูลจาก
เว็บไซตอ่ืนๆ (รอยละ 29.4) และนักทองเที่ยวกลุมที่ 7 (Value lovers) ที่ชื่นชอบทุกประเภทรับทราบ
ขอมูลจากเว็บไซตการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (รอยละ 21.3) นอกเหนือไปจากเพ่ือนและญาติ  

สําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทางอากาศมีสัดสวนการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํากับสาย
การบินปกติแตกตางกันในแตละกลุม ผลการศึกษาพบวานักทองเท่ียวกลุมที่ 1 กลุมที่ 3 (Fun lovers) 
กลุมที่ 4 (N-tertainers)  กลุมที่ 5 (Greeners) และกลุมที่ 7 (Value lovers) ใชบริการสายการบินปกติเปน
สวนใหญ  แตสําหรับนักทองเที่ยวกลุมที่ 2 (Golden oldies)  และกลุมที่ 8 (Others) น้ันสวนใหญเดินทาง
โดยใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา นักทองเที่ยวกลุมที่ 5 (Greeners) มีสัดสวนการใชสายการบินตนทุนต่ํา
และสายการบินปกติเทาๆ กัน 

เม่ือพิจารณาจํานวนวันพักพบวา นักทองเที่ยวกลุมที่ 6 (Tradition entertainers) ที่ชื่นชอบ
วัฒนธรรมและความบันเทิงมีจํานวนวันพักสูงสุดคือ 4.6 วัน นักทองเท่ียวที่มีวันพักนอยที่สุดคือ
นักทองเที่ยวกลุมที่ 1 (Nature fans) ที่ชื่นชอบธรรมชาติเพียงอยางเดียว คือมีวันพักเทากับ 3.2 วัน 
นักทองเท่ียวทุกกลุม สวนใหญเดินทางมายังประเทศไทยเพียงอยางเดียว  

เม่ือพิจารณาวัตถุประสงคหลักของการทองเท่ียว พบวา นักทองเท่ียวจากทุกกลุมเดินทางมายัง
ประเทศไทยเพ่ือพักผอนหยอนใจ โดยกลุมที่ 1 (Nature fans) ที่ชื่นชอบธรรมชาติเพียงอยางเดียว มี
สัดสวนการมาเพื่อการพักผอนหยอนใจมากที่สุด คือรอยละ 85.7 ผูที่มาด่ืมนํ้าผ้ึงพระจันทรอยูในกลุมที่ 7 
(Value lovers) คือชื่นชอบธรรมชาติ วัฒนธรรม และความบันเทิง 

เม่ือใหประเมินประเภทของการเดินทางในครั้งน้ี นักทองเที่ยวทุกกลุมเห็นวาเปนการเดินทางแบบ
ปกติมากที่สุด แตมีนักทองเท่ียวกลุมที่ 5 (Greeners) ที่ชื่นชอบธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่เห็นวาการ
เดินทางคร้ังนี้เปนการเดินทางแบบสะพายเปและแบบประหยัดรวมกันประมาณรอยละ 31.3 ใกลเคียงกับ
นักทองเที่ยวกลุมที่ 6 (Tradition entertainers) ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและความบันเทิง ที่มีสัดสวนรวมกัน
เทากับรอยละ 31 และนักทองเที่ยวกลุมที่ 7 (Value lovers) และ 8 รอยละ 22.8 และรอยละ 21.8 ที่เห็น
วาการทองเท่ียวในครั้งน้ีเปนการทองเท่ียวแบบประหยัด 

นักทองเที่ยวทุกกลุมเดินทางมายังประเทศไทยพรอมผูรวมเดินทาง โดยมีเพ่ือนเปนผูรวมเดินทาง
มากท่ีสุด ยกเวนกลุมที่ 8 (Others) ที่ผูรวมเดินทางจะเปนญาติมากท่ีสุด  ในกรณีที่มากับญาติ พบวา



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   

 

209 

นักทองเที่ยวกลุมที่ 1 (Nature fans) กลุมที่ 4 (N-tertainers) และกลุมที่ 5 (Greeners) จะพาเด็กที่มีอายุ
ต่ํากวา 15 ป รวมเดินทางมาดวยถึงรอยละ 40 ของผูที่เดินทางมากับญาติทั้งหมด ซ่ึงนักทองเที่ยวทั้งสาม
กลุมน้ีเปนกลุมที่ชื่นชอบธรรมชาติ แสดงวานักทองเท่ียวนิยมพาเด็กมาดวยหากชื่นชอบการทองเที่ยว
ธรรมชาติ นักทองเที่ยวกลุมที่ 1 (Nature fans) และกลุมที่ 7 (Value lovers) ยังมีสัดสวนของผูที่เดินทางมา
พรอมคูครองสูงกวากลุมอ่ืนๆ อีกดวย โดยขนาดของกลุมเดินทางที่ใหญที่สุด คือนักทองเที่ยวกลุมที่ 2 
(Golden oldies) ที่ชื่นชอบวัฒนธรรม มีจํานวนผูรวมเดินทางเฉลี่ย 5.4 คน และกลุมที่มีขนาดเล็กที่สุดคือ
กลุมชื่นชอบธรรมชาติที่มีจํานวนผูรวมเดินทาง 2.8 คน 

สําหรับการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยนั้น  กลุมตัวอยางทุกกลุมเ ดินทางไปยัง
กรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยมีอันดับสองหรือสาม เปนจังหวัดชลบุรี นักทองเที่ยวในกลุมที่ 1 (Nature 
fans) กลุมที่ 5 (Greeners) กลุมที่ 6 (Tradition entertainers) และกลุมที่ 7 (Value lovers) ไดเดินทางไป
ยังภูเก็ต ในขณะที่นักทองเท่ียวกลุมที่ 3 (Fun lovers) และ 4 (N-tertainers) เดินทางไปยังจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ นาสนใจวานักทองเท่ียวกลุมที่ 2 (Golden oldies) ที่ชอบวัฒนธรรมอยางเดียวไดเดินทาง
ไปจังหวัดเชียงใหมมากเปนอันดับสาม   

สําหรับพาหนะที่ใชเดินทางระหวางทองเท่ียวในประเทศไทย นักทองเท่ียวทุกกลุมนิยมการ
เดินทางโดยรถยนตมากที่สุด รองลงมาเปนอันดับสอง นักทองเที่ยวกลุมที่ 4 (N-tertainers) ที่ชื่นชอบ
ธรรมชาติและบันเทิง กับกลุมที่ 7 (Value lovers) ที่ชื่นชอบทุกประเภทเดินทางโดยใชเคร่ืองบิน แต
นักทองเที่ยวกลุมอ่ืนๆ ที่เหลือใชบริการรถสาธารณะเปนอันดับสอง นอกจากน้ีนักทองเท่ียวกลุมที่ 7 
(Value lovers) ยังใชบริการเรือถึงรอยละ 8.5 ของการเดินทางทั้งหมด  

สําหรับนักทองเที่ยวอาเซียนทุกกลุม พบวา แหลงทองเท่ียวหลักในการเดินทางคร้ังนี้ และแหลง
ทองเท่ียวที่ดึงดูดใจคือแหลงทองเท่ียวเดียวกัน โดยอันดับแรกคือกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ชลบุรี 
และภูเก็ต นักทองเที่ยวกลุมที่ที่ชื่นชอบธรรมชาติและความบันเทิงทุกๆ กลุม นอกจากกรุงเทพมหานคร 
จะชื่นชอบจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีแหลงทองเที่ยวทางทะเล  ในขณะที่กลุมที่ชอบวัฒนธรรมบางกลุมเลือกจังหวัด
อ่ืนๆ ที่ไมมีแหลงทองเท่ียวทางทะเล แตเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชน เชียงใหม 

ผลการศึกษากิจกรรมที่นักทองเท่ียวอาเซียนในประเทศไทยในครั้งนี้ตามกลุมความชอบ พบวา 
นักทองเท่ียวทุกกลุมมีกิจกรรมการซ้ือสินคาและชมทิวทัศนและชมเมือง โดยมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สอดคลอง
กับกลุมความชอบของนักทองเที่ยว เชน นักทองเที่ยวกลุมที่ 1 (Nature fans) ที่ชื่นชอบธรรมชาติเพียง
อยางเดียวชอบกิจกรรมเก่ียวกับแสงแดด/ ทะเล/ ชายหาด คิดเปนรอยละ 62.8 หรือนักทองเท่ียวกลุมที่ 3 
(Fun lovers) ที่ชื่นชอบความบันเทิงอยางเดียว ชอบกิจกรรมบันเทิงราตรีและสปา/ นวด รวมกันกวารอยละ 
50 สําหรับปญหาในการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยของนักทองเที่ยวอาเซียน แยกรายกลุม
ความชอบ พบวานักทองเที่ยวแตละกลุมความชอบเผชิญปญหาแตกตางกัน โดยนักทองเที่ยวกลุมที่ 5 
(Greeners) และ 6 (Tradition entertainers) เผชิญปญหามากกวากลุมอ่ืนๆ โดย พบปญหาความรุนแรง 
อุบัติเหตุการจราจร และการถูกโกง 
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ตารางที่ 6.19 พฤติกรรมการทองเที่ยวในครั้งนี้ของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางจําแนกตามกลุมความชอบของนักทองเที่ยว 
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

ก. แหลงขอมูลเพื่อการตัดสินใจ*   
- บริษัทนําเที่ยว 13.4 20.1 (3) 11.4 16.2 16.0 19.7 16.8 12.4 15.3 
- เพื่อน 44.6 (1) 50.7 (1) 37.3 (1) 31.3 (1) 50.9 (1) 59.7 (1) 51.5 (1) 49.7 (1) 43.8 (1) 
- ญาติ 29.9 (3) 17.4 28.9 (3) 31.2 (2) 23.9 (3) 23.4 (2) 30.9 (2) 25.5 (2) 28.0 (2) 
- หนังสือนําเที่ยว 7.8 6.9 10.9 14.5 13.5 15.9 13.1 6.2 11.8 
- นิตยสารทองเที่ยว 13.0 11.8 20.9 25.3 20.2 15.3 15.4 12.9 18.5 
- เว็บไซตของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย

3.0 8.3 8.5 4.2 8.0 13.1 24.2 (3) 7.0 9.8 

- เว็บไซตอื่นๆ 20.3 11.8 15.0 23.7 29.4 (2) 17.5 22.8 11.0 19.2 
- โปสเตอร/ แผนพับ/โทรทัศน 16.5 7.6 20.1 28.2 14.7 11.6 15.8 11.0 18.4 
- โปรแกรมประยุกตบนสื่อสังคม
ออนไลน

10.0 11.8 18.5 28.3 (3) 22.1 21.3 (3) 23.8 13.4 20.7 

- ทราบขอมูลเกี่ยวกับเมืองไทยแลว 33.3 (2) 26.4 (2) 33.5 (2) 19.5 22.1 19.4 14.9 30.6 (2) 24.2 (3) 
ข. ขอมูลดานการเดินทางระหวางประเทศ 

(1) ประเภทของการเดินทางขาเขา 
- ทางบก 33.3 28.5 16.0 5.3 20.3 14.1 12.9 32.8 16.7 
- ทางอากาศ 66.7 71.5 84.0 94.7 79.8 85.9 87.1 67.2 83.3 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(2) ประเภทของสายการบินที่เลือกใชบริการ 
- สายการบินตนทุนต่ํา 20.1 81.6 29.8 12.2 40.8 62.5 47.9 67.6 37.2 
- สายการบินปกติ 79.9 18.5 70.2 87.8 59.2 37.5 52.1 32.4 62.8 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเที่ยวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   

 

211 

ตารางที่ 6.19 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

(3) ดานตรวจคนเขาเมืองขาเขา 
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 55.0 21.5 64.9 89.8 46.6 34.4 44.8 21.3 55.5 
- ทาอากาศยานดอนเมือง 6.5 47.9 19.9 3.6 19.6 45.7 17.3 39.9 20.9 
- ทาอากาศยานภูเกต็ 4.8 0.7 1.3 1.7 11.0 5.7 24.3 3.2 6.7 
- ดานอรัญประเทศ 28.1 8.3 4.3 0.9 4.9 0.0 0.0 14.3 5.5 
- ดานสะเดา 3.9 13.2 8.5 2.5 9.8 9.5 11.2 11.9 7.8 
- ดานอื่นๆ 1.7 8.3 1.1 1.6 8.0 4.7 2.4 9.4 3.6 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(4) ประเภทของการเดินทางขาออก 
- ทางบก 32.5 27.8 13.2 3.8 19.0 12.5 11.5 32.0 15.1 
- ทางอากาศ 67.5 72.2 86.8 96.2 81.0 87.5 88.5 68.0 84.9 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(5) ประเภทของสายการบินที่เลือกใชบริการ 
- สายการบินตนทุนต่ํา 19.2 81.7 28.8 10.8 40.1 61.4 48.1 68.4 36.5 
- สายการบินปกติ 80.8 18.3 71.2 89.2 59.9 38.6 51.9 31.6 63.5 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

(6) ดานตรวจคนเขาเมืองขาออก 
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 55.8 20.8 66.8 92.7 46.6 35.0 44.3 20.4 56.6 
- ทาอากาศยานดอนเมือง 6.9 50.7 18.9 2.3 20.9 45.9 18.3 41.7 20.9 
- ทาอากาศยานภูเกต็ 4.3 0.7 0.9 0.9 11.7 5.9 25.2 3.2 6.5 
- ดานอรัญประเทศ 28.1 8.3 4.2 0.9 4.9 0.0 0.0 14.2 5.5 
- ดานสะเดา 3.9 12.5 8.3 2.4 9.2 9.1 10.3 11.6 7.5 
- ดานอื่นๆ 0.9 6.9 0.9 0.8 6.7 4.1 1.8 8.9 2.9 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 



รายงานฉบับสมบูรณ  
 
 

212 

ตารางที่ 6.19 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

(7) จํานวนพักคางคืน (คืน) 3.2 4.3 3.5 4.0 4.2 4.6 4.2 4.1 4.0 
(8) ประเทศที่ทองเทีย่ว 
- ประเทศไทย 98.7 86.8 96.1 99.0 91.4 90.3 95.1 92.7 95.1 
- ประเทศอื่นๆ 1.3 13.2 3.9 1.0 8.6 9.7 4.9 7.3 4.9 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่
ทองเที่ยว (นอกจากประเทศไทย) 

มาเลเซีย
สิงคโปร 

บรูไน
กัมพูชา 

อินโดนีเซีย 
สปป. ลาว 
มาเลเซีย 

สหภาพเมียนมาร 
ฟลิปปนส 
สิงคโปร 
เวียดนาม 

กัมพูชา
อินโดนีเซีย 
สปป. ลาว 
มาเลเซีย 

สหภาพเมียนมาร 
สิงคโปร 
เวียดนาม 

กัมพูชา
สปป. ลาว 
มาเลเซีย 
เวียดนาม 

บรูไน
กัมพูชา 

อินโดนีเซีย 
สปป. ลาว 
มาเลเซีย 

สหภาพเมียนมาร 
สิงคโปร 
เวียดนาม 

บรูไน
กัมพูชา 

อินโดนีเซีย 
สปป. ลาว 
มาเลเซีย 

สหภาพเมียนมาร 
ฟลิปปนส 
สิงคโปร 
เวียดนาม 

กัมพูชา
อินโดนีเซีย 
สปป. ลาว 
มาเลเซีย 

สหภาพเมียนมาร 
ฟลิปปนส 
สิงคโปร 
เวียดนาม 

 

บรูไน
กัมพูชา 

อินโดนีเซีย 
สปป. ลาว 
มาเลเซีย 

สหภาพเมียนมาร 
ฟลิปปนส 
สิงคโปร 
เวียดนาม 

อินโดนีเซีย
มาเลเซีย  
สิงคโปร  
เวียดนาม  

 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ค. จุดประสงคหลักของการเดินทาง 
- พักผอนหยอนใจ 85.7 79.2 78.3 83.2 81.0 84.1 80.0 75.3 80.7 
- ดื่มน้ําผึ้งพระจันทร 1.7 2.1 1.4 1.5 2.5 2.2 7.5 3.5 2.9 
- เยี่ยมครอบครัว/เพื่อน 10.8 7.6 6.2 10.1 6.1 6.3 6.5 9.9 8.2 
- การศึกษา 0.0 2.8 1.8 1.4 7.4 2.2 1.6 2.4 2.0 
- ตรวจสุขภาพ/ ผาตัด 1.3 4.9 9.5 2.8 2.5 4.4 3.6 6.7 4.8 
- ซื้อสินคา 0.0 1.4 1.8 0.4 0.0 0.6 0.2 1.1 0.7 
- อื่นๆ 0.4 2.1 1.1 0.5 0.6 0.3 0.6 1.1 0.7 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 6.19 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

ง. ประเภทของการเดินทาง 
- การเดินทางสะพายเป 3.9 8.3 3.3 0.9 8.6 11.3 5.9 7.5 75.4 
- การเดินทางแบบประหยัด 19.5 18.8 14.4 7.2 22.7 29.7 22.8 21.8 17.5 
- การเดินทางแบบปกติ 75.3 72.2 81.3 91.7 65.6 55.9 65.1 68.8 5.0 
- การเดินทางแบบหรูหรา 1.3 0.7 0.9 0.3 3.1 3.1 6.1 1.9 2.1 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
จ. ผูรวมเดินทาง 
- เดินทางลําพัง 16.9 14.6 17.4 13.7 16.6 17.8 17.2 15.6 16.0 
- เดินทางรวมกับผูอื่น 83.1 85.4 82.6 86.3 83.4 82.2 82.8 84.4 84.0 

1. คูครอง 20.3 13.8 16.6 15.0 14.7 15.2 23.4 16.6 17.2 
2. เพื่อน 40.6 43.9 41.4 46.7 49.8 49.4 43.8 34.7 43.5 
3. หุนสวนทางธุรกิจ/เพื่อน
รวมงาน 3.1 4.9 6.2 3.9 5.9 6.5 6.0 5.1 5.2 

4. ครอบครัวและ /หรือญาติ 37.0 34.1 35.8 37.6 29.4 28.5 24.4 37.9 33.6 
- สัดสวนของเด็กอายุต่ํากวา 

15 ปที่รวมเดินทาง (รอยละ) 42.3 35.7 36.3 41.1 42.5 34.7 37.3 36.1 38.4 

- อื่นๆ 0.0 0.8 0.0 0.1 0.0 1.1 0.2 0.3 0.2 
จํานวนผูรวมเดินทางเฉลีย่ (คน) 2.8 5.4 3.1 3.0 4.6 4.5 3.6 3.7 3.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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ตารางที่ 6.19 (ตอ)  
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

ฉ. ขอมูลการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย
(1) จํานวนแหลงทองเที่ยวใน

ประเทศไทย (แหง) 1.5 1.4 1.4 1.6 1.7 1.5 1.6 1.4 1.5 

(2)  แหลงทองเทีย่วในประเทศไทย 
- กรุงเทพมหานคร 32.9 (1) 51.2 (1) 61.1 (1) 38.5 (1) 31.9 (1) 52.4 (1) 31.4 (1) 49.3 (1) 43.5 (1) 
- เชียงใหม 1.8 5.8 (3) 1.9 2.2 7.0 3.4 3.5 6.3 (3) 13.8 (2) 
- ชลบุรี 18.2 (2) 13.0 (2) 12.8 (2) 15.8 (2) 13.0 (2) 15.0 (2) 10.4 (2) 12.2 (2) 8.8 (3) 
- กระบี่ 3.8 1.4 1.4 5.0 5.2 2.6 9.5 2.4 4.7 
- หนองคาย 1.2 5.3 0.8 0.4 3.0 2.1 0.5 4.9 4.4 
- ภูเก็ต 8.2 (3) 1.9 3.5 6.9 10.0 (3) 8.2 (3) 20.3 (2) 5.5 3.4 
- ประจวบคีรีขันธ 5.6 1.4 4.1 (3) 7.8 (3) 3.7 1.9 2.5 4.7 3.3 
- ระยอง 3.2 1.0 0.6 1.2 1.9 1.1 1.1 0.4 2.8 
- สงขลา 0.0 3.9 3.6 1.1 2.2 3.6 4.1 2.6 2.0 
- สุราษฎรธานี 2.6 0.5 0.9 6.1 2.6 2.4 5.0 0.6 1.6 

(3) วิธีการเดินทางในประเทศไทย 
- รถไฟ 1.2 5.0 1.4 0.4 4.5 4.6 1.4 2.6 1.9 
- รถโดยสารสาธารณะ 25.4 (2) 31.3 (2) 12.7 (2) 6.1 (3) 18.5 (2) 20.5 (2) 10.2 (3) 30.6 (2) 15.4 (3) 
- รถยนต 53.7 (1) 39.8 (1) 73.1 (1) 65.5 (1) 54.7 (1) 52.2 (1) 66.5 (1) 44.0 (1) 60.4 (1) 
- เครื่องบิน 15.8 (3) 22.9 (3) 11.4 (3) 24.9 (2) 17.4 (3) 13.8 (3) 13.5 (2) 20.8 (3) 18.4 (2) 
- เรือ 3.9 1.0 1.3 3.0 4.9 3.1 8.5 2.0 3.6 

 

 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเที่ยวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   

 

215 

ตารางที่ 6.19 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

(4) แหลงทองเที่ยวหลกัของการเดินทางครั้งนี้
- ลําดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
- ลําดับที่ 2 ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ภูเก็ต ภูเก็ต ชลบุรี ชลบุรี 
- ลําดับที่ 3 ภูเก็ต เชียงใหม สงขลา ภูเก็ต ภูเก็ต ชลบุรี ชลบุรี เชียงใหม ภูเก็ต 
- ลําดับที่ 4 ประจวบคีรีขันธ หนองคาย ภูเก็ต สุราษฎรธานี เชียงใหม สงขลา กระบี่ หนองคาย ประจวบคีรีขันธ 
- ลําดับที่ 5 กระบี่ สงขลา, สตูล ประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ กระบี่ เชียงใหม พังงา ภูเก็ต สุราษฎรธานี 

(5) แหลงทองเที่ยวที่ดึงดูดใจ 
- ลําดับที่ 1 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
- ลําดับที่ 2 ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ภูเก็ต ชลบุรี ชลบุรี 
- ลําดับที่ 3 ภูเก็ต เชียงใหม สงขลา สุราษฎรธานี ภูเก็ต ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม กระบี่ 
- ลําดับที่ 4 ประจวบคีรีขันธ หนองคาย ภูเก็ต ภูเก็ต เชียงใหม สงขลา กระบี่ หนองคาย, ภูเก็ต ภูเก็ต 
- ลําดับที่ 5 กระบี่ สงขลา, สตูล เชียงใหม ประจวบคีรีขันธ กระบี่ กระบี่ สุราษฎรธานี ประจวบคีรีขันธ เชียงใหม 

ช. กิจกรรมการทองเที่ยวประเทศไทย* 
- ชมทิวทัศน/ ชมเมือง 45.5 (2) 52.1 (2) 39.6 (2) 35.1 (3) 60.7 (1) 45.0 (2) 44.6 (3) 49.2 (2) 43.1 (2) 
- แสงแดด/ ทะเล/ชายหาด 62.8 (1) 14.6 24.8 69.0 (1) 44.8 (2) 18.4 52.7 (1) 21.5 42.8 (3) 
- สถานบันเทิงราตรี 12.6 19.4 (3) 25.5 (3) 16.2 18.4 40.0 (3) 38.0 21.8 (3) 24.6 
- สปา/ นวด 11.7 12.5 24.5 29.9 20.2 30.6 30.1 15.9 24.6 
- มวยไทย 1.7 4.9 3.5 1.8 1.8 5.6 4.2 6.2 3.6 
- กีฬาชนิดอื่นๆ 0.4 2.8 1.9 0.8 4.3 2.2 3.4 3.5 2.1 
- ซื้อสินคา 43.3 (3) 61.8 (1) 67.8 (1) 52.3 (2) 42.3 (3) 66.6 (1) 45.9 (2) 64.5 (1) 56.4 (1) 
- กิจกรรมผจญภัย 5.2 10.4 3.9 6.7 11.0 8.1 14.9 4.8 7.8 
- บริการทางการแพทย 1.7 3.5 7.0 2.2 1.8 2.5 1.8 4.0 3.3 
- อื่นๆ 4.3 9.0 3.7 3.5 5.5 3.4 1.8 2.2 3.4 
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ตารางที่ 6.19 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

ซ. ปญหาความไมสะดวก/ปลอดภัยขณะทองเที่ยวในประเทศไทย* 
- สัมภาระสูญหาย/สับเปลี่ยน 37.0 17.2 27.3 34.1 4.4 9.3 13.2 27.0 19.1 
- ถูกลักเล็กขโมยนอย 7.4 0.0 14.3 15.9 8.9 11.6 11.0 9.5 10.8 
- พบความรุนแรง 7.4 6.9 14.3 11.4 37.8 24.4 36.8 8.1 22.2 
- ทองเสีย/อาหารเปนพิษ 14.8 3.4 10.4 2.3 11.1 9.3 4.4 8.1 7.5 
- อุบัติเหตุเกี่ยวกับการจราจร 29.6 27.6 14.3 18.2 35.6 33.7 40.4 13.5 27.9 
- ถูกโกง 7.4 27.6 22.1 13.6 42.2 34.9 18.4 21.6 22.7 
- ความไมสงบทางการเมือง 0.0 10.3 7.8 0.0 4.4 5.8 4.4 4.1 5.2 
- อื่นๆ 7.4 6.9 7.8 4.5 8.9 4.7 3.7 6.8 6.0 

หมายเหต:ุ *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ฉ. ความคิดเห็นเก่ียวกับการทองเท่ียวอาเซียนและประเทศไทยจําแนกตามกลุมความชอบ
ของนักทองเที่ยว 

ตารางที่ 6.20 แสดงความคิดเห็นของนักทองเที่ยวจําแนกตามกลุมความชอบนักทองเท่ียว ตารางที่ 
6.20 (ก) เปนการสอบถามนักทองเท่ียวเกี่ยวกับเมืองในกลุมประเทศอาเซียนที่ชื่นชอบ นักทองเที่ยวเกือบ
กลุมชื่นชอบประเทศสิงคโปรมากที่สุด ยกเวนนักทองเที่ยวกลุมที่ 6 (Tradition entertainers) ที่ชื่นชอบ
กรุงเทพมหานครมากกวา นอกจากน้ี นักทองเท่ียวยังไดระบุเมืองอ่ืนๆ ในประเทศไทยอีก เชน จังหวัด
ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม และสุราษฎรธานี นาสังเกตวากลุมนักทองเที่ยวที่ชอบวัฒนธรรมไดระบุเมือง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม ไวดวยทุกกลุม แสดงวาฮานอยเปนเมืองที่ตรงกับความตองการของผูที่ชื่นชอบ
วัฒนธรรม 

ตารางที่ 6.20 (ข) แสดงปจจัยที่ทําใหเดินทางมายังประเทศไทยอันดับแรกของนักทองเท่ียวจาก
กลุม สอดคลองกับกลุมความชอบของนักทองเที่ยว เน่ืองจากคาคะแนนนี้เปนตัวแปรที่ใชในการจัดกลุม
ความชอบ ดังน้ันคาคะแนนจึงสอดคลองกับความชอบของนักทองเท่ียว นักทองเท่ียวในกลุมที่ชื่นชอบ
ธรรมชาติจะใหคะแนนแกปจจัยธรรมชาติตั้งแต 3 คะแนนขึ้นไป นักทองเที่ยวในกลุมที่ชื่นชอบวัฒนธรรมก็
ใหคะแนนปจจัยดานวัฒนธรรมสูงกวานักทองเที่ยวกลุมอ่ืนๆ แตระดับคะแนนสูงที่สุดมีเพียง 3 คะแนน 
ในขณะที่กลุมอ่ืนๆ ใหคาคะแนนปจจัยทางวัฒนธรรมต่ํามาก คือไมเกิน 2 คะแนน นักทองเที่ยวกลุมที่ชื่น
ชอบความบันเทิงจะมีการใหคะแนนการซื้อสินคา สปา/ นวด รวมไปถึงกิจกรรมบันเทิงราตรีสูง นาสังเกต
ไดวานักทองเที่ยวทุกกลุมใหความสําคัญกับความเปนมิตรของผูคน อยางไรก็ตามนักทองเท่ียวกลุมที่ 8 
(Others) ใหคะแนนความสําคัญของปจจัยดังกลาวนอยกวากลุมอ่ืนๆ  

เม่ือสอบถามประเทศที่ นักทองเที่ยวเห็นวาใชเปนทางเลือกอ่ืนนอกจากประเทศไทยได 
นักทองเที่ยวแตละกลุมไดระบุชื่อประเทศแตกตางกัน นักทองเที่ยวกลุมที่ 1 ที่ชื่นชอบธรรมชาติเพียง
อยางเดียว กลุมที่ 5 (Greeners) ที่ชื่นชอบธรรมชาติและวัฒนธรรม และกลุมที่ 7 (Value lovers) ที่ชื่น
ชอบทุกประเภท เห็นวาประเทศมาเลเซียใชทดแทนประเทศไทยได แสดงวาแหลงทองเที่ยวหลักที่
มาเลเซียใชทดแทนไทยไดนาจะเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ นักทองเที่ยวกลุมที่ 2 (Golden oldies) 
ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว กลุมที่ 4 ที่ชื่นชอบธรรมชาติและบันเทิง กลุมที่ 6 (Tradition 
entertainers) ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมและบันเทิง และกลุมที่ 8 (Others) อ่ืนๆ เห็นวาสิงคโปรใชทดแทน
ประเทศไทยได สําหรับกลุมที่ 2 (Golden oldies) และกลุมที่ 5 (Greeners) นักทองเท่ียวยังไดระบุ
ประเทศเวียดนามเพ่ิมเติม ซ่ึงนาจะหมายถึงเมืองฮานอย ที่นักทองเท่ียวในกลุมน้ีไดระบุวาเปนเมืองใน
อาเซียนที่ชื่นชอบ 

แตหากนักทองเที่ยวตองเผชิญปญหาความไมสงบทางการเมืองในประเทศไทย นักทองเที่ยวสวน
ใหญจะตัดสินใจเลื่อนการเดินทางออกไป ยกเวนนักทองเที่ยวกลุมที่ 2 (Golden oldies) ที่ชอบวัฒนธรรม
อยางเดียว และกลุมที่ 8 (Others) อ่ืนๆ นอกจากนี้นักทองเที่ยวกลุมที่ 7 (Value lovers) ที่ชื่นชอบ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และความบันเทิง น้ันออนไหวมากที่สุด โดยมีสัดสวนนักทองเที่ยวที่ตัดสินใจยกเลิก
การเดินทางถึงรอยละ 30.4   
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ตารางที่ 6.20 ความคิดเห็นนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง จําแนกตามกลุมความชอบของนักทองเที่ยว  

ก. เมืองในประเทศอาเซียนที่ชื่นชอบ 

ลําดับ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies) 

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) 

1 สิงคโปร สิงคโปร สิงคโปร สิงคโปร สิงคโปร กรุงเทพมหานคร สิงคโปร บาหลี 
2 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สิงคโปร กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร 
3 ภูเก็ต กัวลาลัมเปอร กัวลาลัมเปอร ชลบุรี ฮานอย กัวลาลัมเปอร กัวลาลัมเปอร เชียงใหม 
4 ชลบุรี ฮานอย บาหลี ภูเก็ต เชียงใหม ชลบุรี ภูเก็ต ชลบุรี 
5 เชียงใหม ชลบุรี, ไทย ฮานอย กัวลาลัมเปอร ภูเก็ต ภูเก็ต ฮานอย ฮานอย 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ข. ปจจัยที่ทําใหเดินทางมายังประเทศไทย 

ปจจัย 
คะแนน 

กลุมที่ 1  
(Nature fans)

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers)

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers)
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

1. แสงแดดและทะเล 3.4 1.8 2.1 3.4 3.1 1.9 3.3 2.0 2.7 
2. อากาศ 3.1 1.9 1.8 3.0 3.1 1.9 3.1 1.9 2.5 
3. แหลงทองเที่ยวธรรมชาติอื่นๆ 2.9 2.0 1.7 3.1 3.3 2.3 3.3 1.6 2.6 
4. มรดกโลก 0.8 2.6 0.8 0.9 2.9 2.6 3.0 1.1 1.6 
5. เทศกาล 1.7 2.8 1.4 1.4 2.8 2.9 3.0 1.6 2.0 
6. แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่นๆ 1.3 2.8 1.5 1.3 2.8 2.9 2.9 1.6 1.9 
7. อาหาร 2.6 2.6 2.8 2.5 2.6 2.8 2.9 2.4 2.7 
8. บันเทิงราตรี 1.1 1.7 2.9 2.5 1.5 3.0 3.1 1.6 2.4 
9. แหลงซื้อสินคา 2.5 2.5 3.6 3.6 2.2 3.5 3.4 2.4 3.2 
10. สปา/ นวด 1.9 1.6 3.0 3.4 2.0 3.1 3.3 1.7 2.8 
11. ความเปนมิตรของผูคน 3.1 2.8 3.1 3.3 2.9 2.9 3.1 2.5 3.0 
12. คุณภาพของที่พัก 2.6 2.6 2.6 2.8 2.7 2.7 2.9 2.3 2.6 
13. ความสะอาดโดยรวม 2.5 2.5 2.5 2.7 2.7 2.5 2.8 2.3 2.6 
14. ความปลอดภัยโดยรวม 2.9 2.7 2.8 3.1 2.8 2.6 2.9 2.4 2.8 
15. ความสะดวกในระดับนานาชาติดานการเดินทาง/ สื่อสาร 2.5 2.5 2.6 2.5 2.5 2.5 2.7 2.3 2.5 
16. ความสะดวกในระดับภายในประเทศดานการเดินทาง/ สื่อสาร 2.4 2.5 2.4 2.2 2.4 2.4 2.5 2.2 2.3 
17. ตั๋วเครื่องบินราคาถูก 1.9 2.4 2.2 1.9 2.3 2.4 2.7 1.9 2.2 
18. ราคาสมเหตุสมผล 2.6 2.7 2.6 2.6 2.8 2.6 2.8 2.4 2.6 
19. ความสัมพันธทางศาสนา 1.3 2.2 1.5 1.4 2.0 2.0 2.4 1.8 1.7 
20. ความพรอมของบริการทางการแพทย 2.2 2.3 2.3 2.7 2.4 2.5 2.8 2.1 2.5 
21. ไมตองขอวีซา 2.6 2.8 2.4 2.5 2.9 2.6 2.7 2.2 2.5 

หมายเหต:ุ คะแนนอยูระหวาง 0-4 โดย 0 แสดงวาปจจัยไมมีอิทธิพลเลย และ 4 แสดงวามีอิทธิพลมากที่สุด 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ค. ประเทศทางเลือกอื่น 
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

1. บรูไน 0.0 1.4 0.2 0.3 1.9 1.3 2.0 1.6 0.9 
2. กัมพูชา 2.2 7.1 1.6 0.8 4.4 3.5 4.0 3.0 2.6 
3. จีน 7.8 11.3 9.2 7.3 10.1 7.4 7.3 8.4 19.4 (2) 
4. ฮองกง 16.0 (3) 18.4 (2) 27.9 (1) 22.5 (2) 12.6 (3) 16.8 (3) 11.5 (3) 18.4 (2) 8.1 
5. อินเดีย 2.2 2.8 1.6 0.1 1.3 0.6 1.8 1.4 1.3 
6. สปป. ลาว 11.7 3.5 4.2 7.2 11.3 1.9 6.5 5.1 6.1 
7. สหภาพเมียนมาร 1.3 2.1 1.9 1.0 5.7 8.4 7.5 3.0 3.5 
8. มาเลเซีย 19.5 (1) 11.3 11.6 (3) 15.9 (3) 17.0 (1) 19.0 (2) 23.4 (1) 16.3 (3) 16.8 (3) 
9. ฟลิปปนส 2.2 2.1 2.8 2.2 5.7 4.5 9.7 5.7 4.4 
10. สิงคโปร 19.0 (2) 23.4 (1) 25.9 (2) 28.0 (1) 12.6 (3) 23.2 (1) 15.3 (2) 21.4 (1) 22.5 (1) 
11. เวียดนาม 12.6 14.9 (3) 7.1 9.8 13.2 (2) 8.7 8.9 11.7 9.9 
12. อินโดนีเซีย 3.5 0.7 2.5 3.3 2.5 1.3 1.2 1.4 2.2 
13. อื่นๆ 2.2 0.7 3.5 1.7 1.9 3.2 1.0 2.7 2.2 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

ง. การตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวเมื่อเผชิญปญหาความไมสงบทางการเมือง 
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

1. เดินทางมาตามกําหนดการเดิม 34.2 46.5 37.7 27.1 32.5 35.1 27.4 45.3 33.9 
2. เลื่อนการเดินทาง 42.4 41.0 43.1 53.7 50.3 41.1 42.3 35.3 44.6 
3. ยกเลิกการเดินทาง 23.4 12.5 19.2 19.2 17.2 23.8 30.4 19.4 21.5 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   

 

221 

ช. คาใชจายในการทองเที่ยวในครั้งน้ี 

เม่ือจําแนกรายจายของนักทองเที่ยวรายกลุมพบวา นักทองเที่ยวกลุมที่ 8 อ่ืนๆ กลุมที่ 3  
(Fun lovers) ที่ชอบความบันเทิงเพียงอยางเดียว และ กลุมที่ 4 (N-tertainers) ที่ชื่นชอบธรรมชาติและ
บันเทิงมีคาใชจายสูงสุด เทากับ 1,862.8 1,799.0 และ 1,731.0 เหรียญสหรัฐฯ ตอกลุมตอคร้ัง ถึงแมวา
จํานวนนักทองเที่ยวที่ใชบริการบริษัทนําเที่ยวมีไมมากนัก แตหาพิจารณาตามกลุมนักทองเที่ยวพบวา 
นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบทุกประเภทใชบริการบริษัทนําเที่ยวมากที่สุด ทั้งนี้อาจมีเหตุผลมาจากบริษัทนําเที่ยว
ชวยอํานวยความสะดวกมากกวาในการทํากิจกรรมการทองเท่ียวหลายประเภท   

เม่ือพิจารณาการใชจายในการซื้อสินคาทองถิ่นพบวานักทองเท่ียวที่ระบุวาซ้ือสินคาทองถิ่นมากที่สุด
คือนักทองเที่ยวกลุมที่ 7 (Value lovers) รองลงมาคือนักทองเที่ยวกลุมที่ 3 (Fun lovers) และกลุมที่ 8 
(Others) อ่ืนๆ แตเม่ือพิจารณาคาใชจายเพ่ือซ้ือสินคาทองถิ่นเฉลี่ย พบวา กลุมที่ 8 (Others) มีคาใชจายสูงถึง 
476.7 เหรียญสหรัฐฯ ตอคร้ัง โดยสินคาทองถิ่นที่นักทองเที่ยวซ้ือคือเสื้อผาและอาหาร กลุมที่มีคาใชจาย 
สูงที่สุดไมคิดคาแพ็คเกจนําเที่ยวและคาเดินทางตางประเทศ คือนักทองเท่ียวกลุมที่ 8 (Others)  
(1,064.2 เหรียญสหรัฐฯ) ซ่ึงมีคาเปนสามเทาของกลุมที่ 1 ซ่ึงมีคาใชจายต่ําที่สุด (389.6 เหรียญสหรัฐฯ)  

ในการจัดการที่พักและสายการบิน พบวานักทองเท่ียวอาเซียนจากทุกประเทศสวนใหญพัก
โรงแรมและเกตสเฮาส นักทองเท่ียวกลุมที่ 1 (Nature fans) จํานวนหนึ่งพักเซอรวิสอพาทเมนท ในขณะที่
กลุมที่ 2 (Golden oldies) พักเซอรวิสอพาทเมนท และบานเพ่ือน/ ญาติ ใกลเคียงกัน คลายคลึงกับ
นักทองเที่ยวกลุมที่ 8 (Others) นักทองเที่ยวกลุมที่ 5 (Greeners) และกลุมที่ 7 (Value lovers) ไดเลือกพัก
โฮมสเตยมากกวากลุมอ่ืนๆ 

สถานที่รับประทานอาหารสวนใหญคือรานอาหาร ภัตตาคาร/ คาเฟ/ บาร โดยนักทองเท่ียวกลุมที่ 1 
(Nature fans) กลุมที่ 3 (Fun lovers) กลุมที่ 4 (N-tertainers) กลุมที่ 5 (Greeners) และกลุมที่ 7 (Value 
lovers) รับประทานที่รานอาหารเปนสวนใหญ ในขณะท่ีกลุมที่ 6 (Tradition entertainers) เลือก
รับประทานตามภัตตาคาร/ คาเฟ/ บาร สําหรับกลุมที่ 8 (Others) สัดสวนทั้งสองมีคาใกลเคียงกัน นาสนใจวา
กลุมที่ 2 (Golden oldies) นิยมรับประทานอาหารริมทางมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.8 โดยกลุมอ่ืนๆ ที่
นิยมรับประทานอาหารริมทาง ไดแกนักทองเท่ียวกลุมที่ 1 (Nature fans) และกลุมที่ 8 (Others) ที่คิดเปน
รอยละ 32.0 และรอยละ 28.5 ตามลําดับ 

ในการจองตั๋วเครื่องบินของกลุมตัวอยางที่จัดการเอง พบวานักทองเท่ียวจากทุกกลุมจองกับสาย
การบินโดยตรงมากที่สุด รองลงมาเปนการจองผานบริษัทนําเที่ยวออนไลน และการจองผานตัวแทนการ
ทองเท่ียวโดยตรง การจองที่พักในประเทศไทยของนักทองเที่ยว แตก็พบวาสวนใหญจองกับที่พักโดยตรง
มากที่สุด  โดยนักทองเที่ยวบางกลุม เชนนักทองเที่ยวกลุมที่ 1 (Nature fans) กลุมที่ 2 (Golden oldies) 
กลุมที่ 4 (N-tertainers) และกลุมที่ 8 (Others) อาจจะเลือกไมจองที่พักลวงหนา หรือเลือกจองบริษัทนําเที่ยว
ออนไลน  
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ตารางที่ 6.21 รายละเอียดคาใชจายนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง จําแนกตามกลุมความชอบของนักทองเที่ยว  

รายการ 

กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

จํานวน
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ 

จํานวน
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน
(ราย)

เหรียญ
สหรัฐฯ

จํานวน 
(ราย) 

เหรียญ
สหรัฐฯ 

1. คาใชจายทั้งหมดเฉลี่ย 230 1,118.9 144 1,265.5 567 1,799.0 780 1,731.0 160 1,180.0 317 1,435.2 496 1,651.2 369 1,862.8 3,075 1,617.5 
- จํานวนคนตอคณะเดินทาง (คน) 2.1 2.2 2.1 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.0 

2. คาใชจายทั้งหมดตอคนเฉลี่ย 229 599.8 144 690.2 567 997.1 780 1,015.5 160 791.4 317 878.9 496 909.8 369 1,323.0 3,074 958.6 
3. คาใชจายทั้งหมดตอคนตอวันโดยเฉลีย่ 229 187.1 144 209.5 567 347.7 780 316.3 160 220.7 317 267.9 496 261.9 368 438.6 3,073 303.1 
4.  คาใชจายระหวางประเทศสําหรับผูที่เดินทางมากับบริษัทนําเที่ยว
- คาบริการบริษัทนําเที่ยวตอคน 3 383.3 11 720.2 21 360.1 29 433.2 10 556.0 24 543.7 64 514.1 9 467.3 171 496.6 
- จํานวนคืนในบริการบริษัทนําเที่ยว
โดยเฉลีย่ (คืน)

3.7 3.8 3.4 3.6 3.3 3.2 3.2 4.6 3.4 

5.  คาใชจายระหวางประเทศสําหรับผูที่เดินทางมาเอง 
- คาเดินทางระหวางประเทศ 154 287.1 103 257.3 497 298.0 736 336.1 132 278.2 263 234.7 395 253.4 258 408.7 2,547 303.1 

6.  คาใชจายระหวางทองเที่ยวในประเทศไทยตอคน 
- คาเดินทางในทองถิ่น 64 50.0 69 62.8 171 51.5 102 64.5 65 53.5 134 70.0 194 63.9 190 56.5 994 60.0 
- คาที่พัก 63 123.9 59 81.1 159 87.0 103 120.4 59 93.7 126 118.0 190 126.8 173 139.8 937 115.1 
- คาอาหารและเครื่องดื่ม 61 73.8 72 61.0 179 70.2 104 104.4 67 68.6 148 106.9 211 80.5 185 96.5 1,032 85.0 
- คาซื้อสินคาที่ผลิตในทองถิ่น 49 76.9 67 138.4 150 163.3 89 113.2 60 103.9 145 156.9 175 141.9 150 476.7 888 195.0 
- เสื้อผา 11 - 25 - 59 - 23 - 17 - 60 - 62 - 62 - 321 - 
- อาหาร 12 - 17 - 55 - 32 - 16 - 43 - 72 - 36 - 284 - 
- งานฝมือ 5 - 14 - 25 - 8 - 12 - 34 - 54 - 25 - 177 - 
- อื่นๆ 2 - 3 - 8 - 4 - 8 - 4 - 14 - 16 - 60 - 
- ซื้อสินคาแบรนดเนม 12 162.0 10 59.7 59 208.6 56 239.6 18 145.7 24 241.8 57 101.0 31 188.6 268 180.3 
- คาธรรมเนียมเขาสถานที่ 17 24.3 34 55.0 73 84.4 24 52.5 35 29.7 76 83.6 120 63.4 67 87.9 449 68.2 
- คาใชจายอื่นๆ 100 354.0 62 381.5 260 507.6 355 768.6 66 299.7 127 447.7 184 306.0 155 565.3 1,315 522.8 
- คาใชจายโดยรวมเฉลี่ย 226 389.6 139 462.5 560 656.8 777 691.4 157 646.2 311 645.0 495 642.2 361 1,064.2 3,038 680.6 
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ตารางที่ 6.22 รายละเอียดที่พัก รานอาหารและสายการบิน ของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยาง จําแนกตามกลุมความชอบของนักทองเที่ยว  
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

 1. ประเภทของที่พัก*
- โรงแรม 55.0 66.7 80.5 81.1 66.3 72.5 73.3 68.0 73.9 
- เกสเฮาส 30.3 14.6 18.2 22.7 19.0 14.7 16.0 12.1 18.6 
- โฮมสเตย 3.4 2.7 1.9 2.8 8.6 6.8 8.5 2.1 7.0 
- อาคารเซอรวิสอพารทเมนท 13.0 10.4 2.4 1.4 4.9 2.8 2.1 8.3 4.3 
- บาน/คอนโดสําหรับเชา 0.0 2.7 0.2 0.2 3.0 1.5 0.5 1.6 4.2 
- บาน/คอนโดของทานเอง 0.0 0.6 0.5 0.0 0.6 0.9 0.3 0.2 0.8 
- บานเพื่อน/ บานญาติ 6.9 10.4 6.7 5.9 7.4 7.8 5.3 9.9 0.7 
- สถานพยาบาล 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 1.3 0.4 0.0 0.3 
- อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.6 0.8 0.0 0.5 

 2. สถานที่รับประทานอาหาร 
- ภัตตาคาร/ คาเฟ/บาร 19.7 31.0 37.5 29.9 26.4 33.8 37.5 31.4 32.2 
- รานอาหาร 44.7 20.4 49.3 64.7 44.2 31.6 44.2 30.1 46.1 
- ซุปเปอรมารเก็ต 3.5 13.4 3.0 1.2 9.2 7.8 5.0 8.1 4.9 
- อาหารริมทาง 32.0 33.8 10.1 4.1 17.2 25.9 13.1 28.5 16.0 
- อื่นๆ 0.0 1.4 0.0 0.1 3.1 0.9 0.2 1.9 0.6 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
3. การจองตั๋วเครื่องบิน
- จองผานตัวแทนฯ โดยตรง 4.7 9.2 6.9 6.8 5.7 10.5 5.3 10.9 36.9 
- จองผานบริษัทนําเที่ยวออนไลน 14.0 27.6 19.2 11.8 17.2 22.9 15.0 25.5 24.2 
- จองที่สนามบิน 4.7 6.1 9.2 12.7 8.2 7.5 11.4 8.8 21.2 
- จองกับสายการบินโดยตรง  75.3 57.1 64.5 68.1 68.0 58.6 68.0 54.4 7.1 
- อื่นๆ 1.3 0.0 0.2 0.6 0.8 0.4 0.3 0.4 5.0 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 36.9 
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ตารางที่ 6.22 (ตอ) 
หนวย: รอยละ 

รายการ กลุมที่ 1  
(Nature fans) 

กลุมที่ 2  
(Golden oldies)

กลุมที่ 3  
(Fun lovers) 

กลุมที่ 4  
(N-tertainers) 

กลุมที่ 5  
(Greeners) 

กลุมที่ 6 
(Tradition 

entertainers)
กลุมที่ 7  

(Value lovers) 
กลุมที่ 8  
(Others) รวม 

 4. การจองที่พัก*
- จองผานบริษัทนําเที่ยวโดยตรง 4.3 8.3 7.9 6.0 7.4 8.4 4.9 11.0 7.3 
- จองผานบริษัทนําเที่ยวออนไลน 22.5 24.3 24.1 32.3 23.9 21.9 16.8 20.9 17.4 
- เขาพักโดยไมจองลวงหนา 30.7 22.3 21.5 18.5 22.1 20.0 17.8 25.3 9.9 
- จองกับที่พักโดยตรง (เว็บไซต 
หรือ โทรศัพท) 37.2 26.4 40.0 35.8 38.0 37.8 42.6 31.7 64.9 

- อื่นๆ 0.1 0.1 4.6 4.6 4.4 4.7 2.8 8.3 0.4 
หมายเหต:ุ *ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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6.4 ปจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดจํานวนวันพักในประเทศไทย 

การศึกษาจํานวนวันพักเปนวิธีการศึกษาอุปสงคการทองเที่ยววิธีหน่ึงที่ นิยมใช สําหรับ
นักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางที่ใชในการศึกษาสวนนี้ จะเลือกเฉพาะนักทองเที่ยวที่มีระยะวันพัก
ในประเทศไทยไมเกิน 30 วัน จึงมีชุดตัวอยางทั้งหมด 3,089 ราย ต่ํากวาชุดตัวอยางทั้งหมดเล็กนอย  

เม่ือพิจารณาการแจกแจงจํานวนวันพักในประเทศไทยของนักทองเท่ียวในตารางที่ 6.23 พบวา
นักทองเท่ียวอาเซียนที่เดินทางมายังประเทศไทยมีจํานวนวันพัก 3 วัน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.51 
รองลงมาคือนักทองเที่ยวที่มีวันพัก 4 วัน คิดเปนรอยละ 21.82  

ตารางที่ 6.23 การแจกแจงจํานวนวันพักในประเทศไทยของนักทองเที่ยวที่เปนชุดตัวอยาง 
จํานวนวนัพัก (วัน) จํานวน (ราย) รอยละ 

1 192 6.22 
2 508 16.45 
3 1,066 34.51 
4 674 21.82 
5 370 11.98 
6 107 3.46 
7 80 2.59 

7 วันข้ึนไป 92 2.95 
รวม 3,089 100.00 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

ในตอนทายตารางที่ 6.24 แสดงใหเห็นวาจํานวนวันพักเฉลี่ยของนักทองเที่ยวอาเซียนเทากับ 
3.66 วัน เม่ือจําแนกจํานวนวันพักตามลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยว พบวาความแตกตาง
ทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหจํานวนวันพักแตกตางกัน เม่ือพิจารณาตามอายุ พบวากลุมอายุ 60 ปขึ้นไป
มีวันพักสูงสุด คือ 4.67 วัน คาเฉลี่ยวันพักจําแนกตามเพศและสถานภาพการสมรสมีคาใกลเคียงกัน ผูที่มี
การศึกษาสูงจะมีจํานวนวันพักเฉลี่ยมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา นักทองเที่ยวที่ประกอบอาชีพเปน
ผูเชี่ยวชาญมีคาเฉลี่ยวันพักสูงสุดเทากับ 4.08 วัน นักทองเที่ยวที่เดินทางเพ่ือทัศนศึกษา อบรมใชเวลาใน
ประเทศไทยมากที่สุด เทากับ 6.00 วัน คาจําแนกตามลักษณะการเดินทางและผูรวมเดินทางมีคาใกลเคียง
กัน นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทางอากาศมีจํานวนวันพักมากกวานักทองเที่ยวที่เดินทางมาทางบก เม่ือ
พิจารณาเฉพาะนักทองเท่ียวที่เดินทางมาทางอากาศ พบวา นักทองเที่ยวที่ใชบริการสายการบินตนทุนต่ํา
จะมีจํานวนวันพักมากกวานักทองเท่ียวที่เดินทางมาดวยสายการบินปกติ นักทองเที่ยวที่เคยเดินทางมายัง
ประเทศไทย มีวันพักสูงกวานักทองเท่ียวครั้งแรกเล็กนอย นักทองเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางกลับมาจะมีวันพัก
นอยกวานักทองเท่ียวที่ไมไดวางแผนวาจะกลับมา การจัดการการทองเที่ยวเองทําใหนักทองเที่ยวมีวันพัก
ในประเทศไทยมากกวาการใชบริการบริษัทนําเที่ยว นักทองเที่ยวชาวฟลิปปนส สิงคโปรและเวียดนามมี
วันพักมากกวานักทองเที่ยวจากประเทศอ่ืนๆ โดยมีวันพักเฉลี่ย 4 วันขึ้นไป  เม่ือพิจารณากลุมความชอบ
ของนักทองเที่ยวพบวา นักทองเที่ยวกลุมวัฒนธรรมและบันเทิงมีจํานวนวันพักเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.03 วัน  
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อยางไรก็ตามการพิจารณาจากคาเฉลี่ยในตารางที่ 6.23 อาจไมเหมาะสมในเชิงวิชาการ ทั้งนี้
เน่ืองจากการพิจารณาเฉพาะคาเฉลี่ย โดยไมไดควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ใหคงที่อาจทําใหการวิเคราะห
ผิดพลาดได ดังนั้นการศึกษานี้จึงไดใชแบบจําลองความอยูรอด (survival Model) เพ่ือประเมิน
ความสัมพันธระหวางจํานวนวันพักกับลักษณะของนักทองเท่ียว ดังตารางที่ 6.24  

ผลการศึกษาพบวาปจจัยที่ไมมีผลตอวันพักอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคือเพศและสถานภาพการ
สมรส กลุมอายุในชวงต่ํากวา 60 ป ไมมีความแตกตางกัน แตผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปมีวันพักที่ยาวนานกวา 
สอดคลองกับงานวิจัยของ Marinez-Garcia  and Raya (2008) นักทองเท่ียวที่มีการศึกษาระดับสูงมีจํานวน
วันพักมากกวา และกลุมอาชีพพนักงานเอกชนและแรงงาน/แรงงานเกษตรมีจํานวนวันพักนอยกวากลุมอ่ืน  

วัตถุประสงคการทองเท่ียวก็เปนปจจัยสําคัญที่กําหนดจํานวนวนัพัก เน่ืองจากมีความเก่ียวของกับ
เวลาที่ใชในการทํากิจกรรมการทองเท่ียว ผลการศึกษาพบวากลุมที่เดินทางมาเพื่อวัตถุประสงคที่
นอกเหนือจากการพักผอนหยอนใจจะมีจํานวนวันพักมากกวา ยกเวนกลุมวัตถุประสงคอ่ืนๆ ที่มีจํานวน 
วันพักนอยที่สุด  

นอกจากวัตถุประสงคแลว ปจจัยดานลักษณะการเดินทางอ่ืนๆ ที่มีผลตอจํานวนวันพัก คือ  
การเดินทางโดยลําพัง และการเดินทางโดยทางบก มีผลเชิงลบกับจํานวนวันพัก แตหากนักทองเที่ยว
เดินทางครั้งแรกก็จะใชเวลาในประเทศยาวนานกวาผูที่เคยมาแลว นักทองเที่ยวที่วางแผนจะกลับมามี 
วันพักนอยกวา เพราะนักทองเที่ยวกลุมน้ีสามารถจัดสรรกิจกรรมการทองเที่ยวไวในการเดินทางครั้งหนา  
จึงใชวันพักในการทองเที่ยวครั้งน้ีนอยกวานักทองเท่ียวอีกกลุมหน่ึง 

เม่ือพิจารณารายประเทศ พบวา นักทองเที่ยวชาวลาวจะมีวันพักต่ํากวานักทองเท่ียวชาติอ่ืนๆ 
ในขณะที่นักทองเที่ยวเวียดนาม และมาเลเซียมีจํานวนวันพักสูงกวานักทองเที่ยวประเทศอ่ืนๆ  
ความแตกตางของความชอบของนักทองเที่ยวไมมีอิทธิพลกับจํานวนวันพัก ยกเวน นักทองเที่ยวกลุมที่ 3 
(Fun lovers) ที่ชื่นชอบบันเทิงเพียงอยางเดียว จะมีจํานวนวันพักนอยกวานักทองเท่ียวกลุมอ่ืน 

ตารางที่ 6.24 คาเฉลี่ยจํานวนวันพักของนักทองเที่ยว จําแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และ
ความชอบของนักทองเที่ยว 

กลุม จํานวนวนัพักเฉล่ีย (วัน) 
อาย ุ - ไมเกิน 25 ป 3.54 
 - 26 ถึง 35 ป 3.65 
 - 36 ถึง 45 ป 3.68 
 - 46 ถึง 60 ป 3.86 
 - มากกวา 60 ป 4.67 
เพศ - ชาย 3.63 
 - หญิง 3.69 
สถานภาพการสมรส - โสด/ หมาย/หยาราง 3.65 
 - สมรส 3.68 
ระดับการศึกษา - ต่ํากวาปริญญาตรี 3.13 
 - ปริญญาตรี 3.66 
 - สูงกวาปริญญาตรี 4.15 
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ตารางที่ 6.24 (ตอ) 
กลุม จํานวนวนัพักเฉล่ีย (วัน)

อาชีพ - ผูเชี่ยวชาญ 4.08 
 - ผูจัดการหรือผูบริหาร 3.77 
 - พนักงานบริษัทเอกชน 3.38 
 - ผูใชแรงงาน/แรงงานเกษตร 2.90 
 - บุคลากรของรัฐและทหาร 3.71 
 - แมบาน/ พอบาน/ ผูเกษียณอายุ/ ไมมีงานทํา 3.71 
 - นักเรียน นักศึกษา 3.52 
 - เจาของกิจการ/ รับจางอิสระ 3.73 
วัตถุประสงคการเดินทาง - พักผอนหยอนใจ 3.53 
 - ด่ืมนํ้าผ้ึงพระจันทร 4.26 
 - เยี่ยมญาติ 3.83 
 - ทัศนศึกษา อบรม 6.00 
 - สุขภาพ 4.57 
 - อื่นๆ 3.22 
ลักษณะการเดินทาง - เดินทางเปนกลุม 3.66 
 - เดินทางลําพัง 3.69 
รวมเดินทางกับครอบครัว - ไมใช 3.62 
 - ใช 3.73 
วิธีการเดินทาง - ทางอากาศ 3.90 
 - ทางบก 2.32 
ประเภทสายการบิน - สายการบินปกติ 3.78 
 - สายการบินตนทุนต่ํา 4.11 
ลักษณะนักทองเทีย่ว - เดินทางมายังประเทศไทยเปนคร้ังแรก 3.58 
 - เคยเดินทางมายงัประเทศไทย 3.97 
ความตั้งใจจะเดินทางกลับ - ไมไดวางแผนจะกลับมา 3.88 
 - ตั้งใจจะกลับมา 3.55 
การจัดการการทองเที่ยว - จัดการเอง 3.68 
 - ใชบริการบริษัทนําเที่ยว 3.32 
ประเทศที่พํานัก - กัมพูชา 2.76 
 - อินโดนีเซีย 3.84 
 - สปป. ลาว 2.84 
 - สหภาพเมียนมาร 3.71 
 - มาเลเซีย 3.30 
 - ฟลิปปนส 4.00 
 - สิงคโปร 4.24 
 - เวียดนาม 4.13 
ความชอบนักทองเที่ยว - Nature fans 3.16 
 - Golden oldies 3.49 
 - Fun lovers 3.38 
 - N-tertainers 3.70 
 - Greeners 3.92 
 - Tradition entertainers 4.03 
 - Value lovers 3.95 
 - Others 3.61 
คาเฉลีย่ 3.66 
จํานวนตัวอยาง (คน) 3,089 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ตารางที่ 6.25 ผลการประมาณแบบจําลองจํานวนวันพักของนักทองเที่ยว 

ตัวแปร 
แบบจําลองท่ี 1 แบบจําลองท่ี 2 
คา

สัมประสิทธิ์
ระดับ

นัยสําคัญ 
คา

สัมประสิทธิ์ 
ระดับ

นัยสําคัญ 
อาย ุ - ไมเกิน 25 ป (ฐาน) 
 - 26 ถึง 35 ป 0.043 0.086
 - 36 ถึง 45 ป 0.047 0.111
 - 46 ถึง 60 ป 0.023 0.506
 - 60 ป 0.276 0.000 0.200 0.005
เพศหญิง -0.012 0.413
สมรส -0.011 0.555
ระดับการศึกษา - ต่ํากวาปริญญาตรี 
 - ปริญญาตรี 0.053 0.036 0.076 0.001
 - สูงกวาปริญญาตรี 0.072 0.015 0.099 0.000
อาชีพ - ผูเชี่ยวชาญ (ฐาน) 

 - ผูจัดการหรือผูบริหาร -0.017 0.433
 - พนักงานบริษัทเอกชน -0.076 0.000 -0.045 0.004
 - ผูใชแรงงาน/แรงงานเกษตร -0.144 0.002 -0.215 0.000
 - บุคลากรของรัฐและทหาร -0.016 0.605
 - แมบาน/ พอบาน/ ผูเกษียณอายุ/ ไมมีงานทํา -0.085 0.012
 - นักเรียน นักศึกษา -0.039 0.251
 - เจาของกิจการ/ รับจางอิสระ -0.119 0.003

วัตถุประสงคการเดินทาง - พักผอนหยอนใจ (ฐาน) 
 - ด่ืมนํ้าผ้ึงพระจันทร 0.191 0.000 0.177 0.000
 - เยี่ยมญาติ 0.068 0.012 0.050 0.064
 - ทัศนศึกษา อบรม 0.133 0.019 0.103 0.065
 - สุขภาพ 0.202 0.000 0.188 0.000
 - อื่นๆ -0.242 0.000 -0.233 0.000
เดินทางลําพัง -0.166 0.000 -0.179 0.000
เดินทางกับครอบครัว 0.019 0.266
เดินทางโดยทางบก -0.509 0.000 -0.476 0.000
ใชสายการบินตนทุนต่ํา -0.015 0.499
เดินทางคร้ังแรก 0.110 0.000 0.101 0.000
ตั้งใจจะกลับมา -0.041 0.007 -0.048 0.001
ใชบริการบริษัทนําเที่ยว 0.032 0.325
เดินทางมาประเทศไทยเทาน้ัน -0.002 0.950

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 6.25 (ตอ) 

ตัวแปร 
แบบจําลองท่ี 1 แบบจําลองท่ี 2 
คา 

สัมประสิทธิ์
ระดับ

นัยสําคัญ 
คา 

สัมประสิทธิ์
ระดับ

นัยสําคัญ 
ประเทศที่พํานัก - กัมพูชา (ฐาน) 
 - อินโดนีเซีย 0.048 0.155 
 - สปป. ลาว -0.206 0.000 -0.232 0.000
 - สหภาพเมียนมาร 0.067 0.025 0.050 0.036
 - มาเลเซีย 0.118 0.000 0.100 0.000
 - ฟลิปปนส 0.091 0.002 0.078 0.001
 - สิงคโปร 0.106 0.001 0.081 0.001
 - เวียดนาม 0.129 0.000 0.108 0.000
ความชอบนักทองเที่ยว - Nature fans (ฐาน)
 - Golden oldies -0.025 0.573 
 - Fun lovers -0.073 0.018 -0.076 0.000
 - N-tertainers 0.008 0.789 
 - Greeners 0.027 0.504 
 - Tradition entertainers 0.002 0.961 
 - Value lovers -0.019 0.566 
 - Others -0.002 0.944 
คาคงท่ี 1.170 0.000 1.175 0.000
/ln_gam -1.516 0.000 -1.505 0.000
gamma 0.220 0.222

ที่มา: จากการคํานวณ 
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ตารางที่ 6.26 คาพยากรณจํานวนวันพักของนักทองเที่ยว และคา Hazard 
ตัวแปร คาพยากรณวันพัก (วัน) คา Hazard 

อาย ุ - ไมเกิน 60 ป 3.28 0.61 
- 60 ป 4.25 0.45 

ระดับการศึกษา - ต่ํากวาปริญญาตรี 2.55 0.76 
- ปริญญาตรี 3.36 0.60 
- สูงกวาปริญญาตรี 3.65 0.53 

อาชีพ - พนักงานบริษัทเอกชน 3.08 0.65 
- แรงงาน/ แรงงานเกษตร 1.99 0.95 
- อาชีพอื่นๆ 3.43 0.58 

วัตถุประสงคการเดินทาง - พักผอนหยอนใจ (ฐาน) 3.24 0.62 
- ด่ืมนํ้าผ้ึงพระจันทร 4.17 0.50 
- เยี่ยมญาติ 3.24 0.59 
- ทัศนศึกษา อบรม 3.68 0.46 
- สุขภาพ 3.94 0.45 
- อื่นๆ 2.22 0.83 

ลักษณะการเดินทาง - เดินทางเปนกลุม 3.38 0.60 
- เดินทางลําพัง 2.85 0.66 

วิธีการเดินทาง - ทางอากาศ 3.52 0.56 
- ทางบก 1.99 0.90 

ลักษณะนักทองเทีย่ว - เดินทางมายังประเทศไทยเปนคร้ังแรก 3.20 0.63 
- เคยเดินทางมายงัประเทศไทย 3.64 0.55 

ความตั้งใจจะเดินทางกลับ - ไมไดวางแผนจะกลับมา 3.57 0.57 
- ตั้งใจจะกลับมา 3.14 0.63 

ประเทศที่พํานัก - กัมพูชา 2.56 0.78 
- อินโดนีเซีย 3.47 0.58 
- สปป. ลาว 2.12 0.81 
- สหภาพเมียนมาร 3.50 0.57 
- มาเลเซีย 3.00 0.67 
- ฟลิปปนส 3.59 0.55 
- สิงคโปร 3.67 0.53 
- เวียดนาม 3.72 0.52 

ความชอบนักทองเที่ยว - Fun lovers 3.09 0.65 
- กลุมอื่นๆ 3.34 0.60 

รวม 3.29 0.61 
หมายเหต:ุ เฉพาะตัวแปรที่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

6.5 ปจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดคาใชจายของนักทองเที่ยวอาเซียน 

ดังที่ไดกลาวมาแลวในตารางที่ 6.5 คาใชจายของนักทองเที่ยวตอคนโดยเฉลี่ยตอคร้ังที่เดินทาง
มายังประเทศไทยเทากับ 957เหรียญสหรัฐฯ คิดเปนคาใชจายประมาณ 303 เหรียญสหรัฐฯ ตอคนตอวัน 
คาเฉลี่ยบริการบริษัทนําเที่ยวประมาณ 497 เหรียญสหรัฐฯ ตอแพ็คเกจ 3-4 วัน สําหรับนักทองเท่ียวที่มี
การจัดการเอง มีคาเดินทางระหวางประเทศเทากับ 303 เหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตามคาใชจายในสวนนี้
เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นในประเทศของนักทองเท่ียว (origin) ผูวางนโยบายการทองเที่ยวมักจะสนใจ
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คาใชจายที่เกิดขึ้นภายในประเทศที่เปนแหลงทองเที่ยว (destination) มากกวา ดังนั้นการวิเคราะห
คาใชจายของนักทองเที่ยวในสวนนี้ จึงเลือกใชคาใชจายของนักทองเที่ยวที่ไมคิดรวมคาบริการของบริษัท
นําเที่ยวและคาเดินทางระหวางประเทศของนักทองเท่ียว  

ผลการคัดกรองตัวแปรในเบื้องตนพบวาตัวแปรอาชีพ รายได วิธีการเดินทาง การทองเที่ยวครั้ง
แรก ประเทศ (สัญชาติ) และความชอบของนักทองเที่ยวมีผลตอคาใชจายตอวันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาเบื้องตนพบวา นักทองเท่ียวในกลุมอาชีพแรงงาน/แรงงานเกษตร และนักเรียน
นักศึกษามีคาใชจายแตกตางไปจากกลุมอาชีพอ่ืน นักทองเที่ยวจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส สิงคโปร และเวียดนาม มีคาใชจายตางไปจากนักทองเที่ยวจากประเทศอื่นๆ และสําหรับกลุม
ความชอบของนักทองเที่ยว พบวา นักทองเที่ยวกลุมที่ 3 (Fun lovers) ที่ชื่นชอบความบันเทิงเพียงอยาง
เดียวมีคาใชจายที่แตกตางไปจากกลุมความชอบอ่ืนๆ โดยสามารถดูรายละเอียดไดในตารางภาคผนวก  

ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาใชจายจากนักทองเที่ยวอาเซียนแสดงไดดังตารางที่ 6.27 
ตัวแปรอาชีพ รายไดและประเทศที่พํานักอาศัยน้ันมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 
วิธีการเดินทางทางบกและความชอบของนักทองเที่ยวมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 
รอยละ 95 และการเดินทางมายังประเทศไทยครั้งแรกมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อม่ัน 
รอยละ 90 

การวิเคราะหการจําแนกพหุ (MCA) จะชวยพยากรณรายไดที่ เกิดจากการทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวอาเซียนที่มีลักษณะแตกตางกัน โดยนําคาความเบี่ยงเบนที่ปรับคาปจจัยแลว (adjusted 
deviation) คิดรวมกับคาใชจายเฉลี่ยตอวัน หากคาความเบี่ยงเบนเปนบวก แสดงวาลักษณะดังกลาวจะทํา
ใหคาใชจายเพ่ือการทองเที่ยวเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่คาความเบี่ยงเบนเปนลบ แสดงวาลักษณะดังกลาวจะ
ทําใหคาใชจายเพ่ือการทองเท่ียวเพ่ิมลดลง โดยรายละเอียดของการวิเคราะหปรากฏในตารางที่ 6.28 

คาใชจายเฉลี่ยทั้งหมดตอคนตอวันเทากับ 163.90 เหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นหากพิจารณาอาชีพของ
นักทองเที่ยวอาเซียนพบวา กลุมแรงงาน/แรงงานเกษตร และนักเรียน/นักศึกษา เปนกลุมอาชีพที่มี
คาใชจายต่ํากวานักทองเที่ยวอาชีพอ่ืนๆ คาความเบี่ยงเบียนของทั้งสองกลุมเทากับ -12.24 และ -21.88 
เหรียญสหรัฐฯ แสดงวา นักทองเที่ยวสองกลุมน้ีจะมีคาใชจายเพ่ือการทองเที่ยวประมาณ 151.66 และ 
142.02 เหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ หากมีการเพ่ิมขอมูลเก่ียวกับลักษณะของนักทองเท่ียวอ่ืนๆ ไดแก 
รายไดครอบครัว วิธีการเดินทาง การเดินทางมายังประเทศไทยครั้งแรก ประเทศ (สัญชาติ) ของ
นักทองเที่ยว และความชอบของนักทองเที่ยว ก็จะทําใหคาใชจายของนักทองเที่ยวมีความหลากหลายมากขึ้น 

นอกจากปจจัยดานอาชีพของนักทองเท่ียวแลว ผลการคํานวณสรุปไดวารายไดของครอบครัวมีผล
ทางตรงกับคาใชจาย โดยนักทองเที่ยวที่มีรายไดครัวเรือนสูงจะมีคาใชจายที่สูงกวาครัวเรือนที่มีรายไดต่ํา 
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทางอากาศมีคาใชจายสูงกวานักทองเที่ยวที่เดินทางมาทางบก นักทองเที่ยวที่
เคยเดินทางมายังประเทศไทยมีคาใชจายสูงกวานักทองเที่ยวที่เดินทางมาคร้ังแรก นักทองเที่ยวชาว
กัมพูชา สปป. ลาว และสหภาพเมียนมาร มีคาใชจายมากกวานักทองเท่ียวจากประเทศอื่นๆ และผูที่ชื่น
ชอบความบันเทิงเพียงอยางเดียวจะมีคาใชจายสูงกวานักทองเท่ียวกลุมอ่ืนๆ  
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ตารางที่ 6.27 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของคาใชจายนักทองเที่ยวอาเซียน 

แหลงความแปรปรวน ผลรวมกําลังสอง 
(Sum of Squares) 

องศาอิสระ 
(degree of freedom)

คาเฉลี่ยของผลรวม
กําลังสอง 

(Mean Square)
คาสถิติ F ระดับนัยสําคัญ

(1) อาชีพ      115,343  2     57,671 6.34 .00 
(2) รายได      377,858  4     94,464 10.38 .00 
(3) การเดินทางทางบก       67,403  1     67,403 7.41 .01 
(4) นักทองเที่ยวคร้ังแรก       36,272  1     36,272 3.99 .05 
(5) ประเทศพํานักอาศยั      369,284  5     73,857 8.12 .00 
(6) ความชอบของนักทองเที่ยว       43,105  1     43,105 4.74 .03 
ที่มา: จากการคํานวณ 

ตารางที่ 6.28 ผลการวิเคราะหการจําแนกพหุ (MCA) ของคาใชจายของนักทองเที่ยวตางชาติ  
Grand mean =163.90 เหรียญสหรัฐฯ ตอวัน 

ตัวแปร (คุณลักษณะของนักทองเท่ียว) จํานวน
ตัวอยาง

Unadjusted
Deviation Eta Adjusted 

Deviation Beta 

อาชีพ - แรงงาน/ แรงงานเกษตร 39 -22.64 0.070 -12.24 0.072
- นักเรียน นักศึกษา 208 -19.85 -21.88  
- อาชีพผูเชี่ยวชาญ/ผูจัดการหรือ
ผูบริหาร/พนักงานเอกชน/บุคลากรของ
รัฐ/พอบานแมบาน/ผูเกษียณอายุ/ 
เจาของกิจการ/รับจางอิสระ/ไมมีงานทํา

2,123 2.36  2.37  

รายไดครอบครัวตอป - ไมเกิน 10,000 เหรียญ 380 -23.44 0.152 -14.56 0.154
- 10,001-50,000 เหรียญ 738 -2.81 -6.31  
- 50,001-100,000 เหรียญ 966 4.04 2.46  
- 100,001-200,000 เหรียญ 161 6.19 7.55  
- มากกวา 200,000 เหรียญ  125 48.65 52.80  

วิธีการเดินทาง 
 

- ทางอากาศ 2,213 3.48 0.133 1.72 0.066
- ทางบก 157 -49.11 -24.26  

ลักษณะนักทองเทีย่ว - เดินทางมายังประเทศไทยเปนคร้ังแรก 447 -20.00 0.098 -8.67 0.043
- เคยเดินทางมายงัประเทศไทย 1,923 4.65 2.02  

ประเทศ - อินโดนีเซีย 343 -15.49 0.181 -14.31 0.143
- มาเลเซีย 248 -44.73 -30.41  
- ฟลิปปนส 385 8.37 7.00  
- สิงคโปร 358 10.54 -4.40  
- เวียดนาม 329 2.68 4.90  
- สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร และ
กัมพูชา 

707 12.07  13.75  

ความชอบของ
นักทองเที่ยว 

- Fun lovers 442 11.28 0.055 9.01 0.044
- กลุมอื่นๆ 1,928 -2.59 -2.07  

R = 0.255 และ R- squared = 0.065
ที่มา: จากการคํานวณ 
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ดังน้ันผลการศึกษาสรุปวานักทองเที่ยวที่ไมไดประกอบอาชีพแรงงาน/แรงงานเกษตร หรือเปน
นักเรียนนักศึกษา ที่มีรายไดครอบครัวมากกวา 200,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอป เดินทางมายังประเทศไทย
ทางอากาศ เปนนักทองเที่ยวซ้ํา ที่มีสัญชาติจากกลุมประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และสหภาพเมียนมาร 
และชื่นชอบความบันเทิงเพียงอยางเดียว จะเปนกลุมที่มีคาใชจายมากที่สุด คือประมาณ 245.57 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอวันตอคน 

6.6 ปจจัยที่มีอิทธิพลในการกําหนดคาใชจายการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวเม่ือเกิดปญหา
ความไมสงบทางการเมืองในประเทศไทย 

เพ่ือประเมินลักษณะของนักทองเที่ยวที่มีความออนไหวตอปญหาความไมสงบทางการเมือง 
การศึกษาในครั้งน้ีจึงใชแบบจําลอง ordered probit เพ่ือพยากรณวานักทองเที่ยวจะมีการตัดสินใจ
เก่ียวกับการเดินทางทองเท่ียวมายังประเทศไทยอยางไร โดยนักทองเที่ยวชุดตัวอยางมีตัวเลือก 3 ระดับ
คือ ระดับที่ 1 ยังคงตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทย ระดับที่ 2 ตัดสินใจเลื่อนการเดินทาง และระดับที่ 
3 ตัดสินใจยกเลิกการเดินทาง ซ่ึงตัวเลือกแตละระดับจะสะทอนใหเห็นถึงระดับความออนไหวของ
นักทองเท่ียวที่มีตอเหตุการณความไมสงบทางการเมือง  

ผลการศึกษาในตอนตน (ตารางที่ 6.4) แสดงใหเห็นวาชุดตัวอยางประมาณรอยละ 44.6 เลือกที่จะ
เลื่อนการเดินทาง ในขณะที่ชุดตัวอยางประมาณรอยละ 33.9 ยังคงจะเดินทางมายังประเทศไทย และ 
ชุดตัวอยางที่เหลือ คิดเปนรอยละ 21.5 ตัดสินใจยกเลิกการเดินทาง ถึงแมวาสัดสวนของชุดตัวอยางที่
ยกเลิกการเดินทางนี้มีนอยที่สุด แตหากพิจารณาวาชวงเวลาที่มีการเก็บขอมูลเปนสถานการณที่ไมปกติ
โดยเกิดการรัฐประหารในชวงที่มีการเก็บขอมูล ดังน้ันนักทองเที่ยวที่ออนไหวตอปญหานาจะตัดสินใจ
ยกเลิกการเดินทางไปแลว ทําใหชุดตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลดังกลาวนาจะมีความออนไหวนอยกวา
นักทองเท่ียวในภาวะปกติ 

ผลการศึกษาลักษณะของนักทองเท่ียวตอความออนไหวของปญหาทางการเมืองแสดงไดใน 
ตารางที่ 6.29 หากคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรใดมีคาเปนบวก แสดงวานักทองเที่ยวที่มีลักษณะนั้นๆ มี
ความออนไหวตอความไมสงบทางการเมืองเพ่ิมขึ้น ผลการศึกษาพบวานักทองเที่ยวที่มีรายไดสูงออนไหว
ตอปญหามากกวานักทองเที่ยวที่มีรายไดต่ํา นักทองเที่ยวที่เปนเพศหญิงออนไหวตอปญหานอยกวา
นักทองเท่ียวชาย นักทองเที่ยวสูงอายุออนไหวตอปญหามากกวานักทองเที่ยวอายุนอย นักทองเที่ยวที่นับ
ถือศาสนาคริสตและมุสลิมออนไหวตอปญหามากกวานักทองเท่ียวที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอ่ืนๆ 
สําหรับนักทองเท่ียวที่ไมมีศาสนาจะออนไหวตอปญหานอยที่สุด กลุมนักทองเที่ยวชาวเวียดนามมีความ
ออนไหวตอปญหามากที่สุด รองลงมาคือนักทองเที่ยวชาวสิงคโปร และกลุมนักทองเที่ยวที่ออนไหวนอยที
สุดคือนักทองเที่ยวชาวฟลิปปนส นักทองเท่ียวที่มีวัตถุประสงคการเดินทางเพ่ือมาเย่ียมเพ่ือนหรือญาติ
ออนไหวตอปญหานอยกวานักทองเที่ยวที่มีวัตถุประสงคอ่ืนๆ สําหรับความชอบของนักทองเที่ยว พบวา 
นักทองเที่ยวกลุมที่ 2 (Golden oldies) ที่ชื่นชอบวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว นักทองเที่ยวกลุมที่ 8 
(Others) อ่ืนๆ และนักทองเที่ยวกลุมที่ 3 (Fun lovers) ที่ชื่นชอบบันเทิงเพียงอยางเดียวจะออนไหวนอย
กวานักทองเท่ียวที่มีความชอบในกลุมอ่ืนๆ 



รายงานฉบับสมบูรณ  
 
 

234 

ตารางที่ 6.29 ผลการประมาณปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวเม่ือเกิดปญหาความ
ไมสงบทางการเมืองในประเทศไทย 

ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิ ระดับนัยสําคัญ 
รายไดสวนบุคคล (ln) 0.043 0.014 
เพศหญิง -0.077 0.069 
อายุ (ป) 0.006 0.010 
จํานวนปท่ีศึกษา (ป) -0.027 0.011 
ศาสนา - ศาสนาพุทธ และอ่ืนๆ (ฐาน) 
 - ศาสนาคริสต 0.460 0.000 
 - มุสลิม 0.335 0.000 
 - ไมมีศาสนา -0.579 0.000 
ประเทศ - ประเทศอื่นๆ (ฐาน) 
 - ฟลิปปนส -0.239 0.004 
 - สิงคโปร 0.176 0.019 
 - เวียดนาม 0.458 0.000 
อาชีพ - อาชีพอื่นๆ (ฐาน) 
 - พนักงานเอกชน -0.109 0.020 
 - ธุรกิจสวนตัว/ อาชีพอิสระ -0.388 0.001 
วัตถุประสงคเพ่ือเยี่ยมญาติ/ เพ่ือน -0.160 0.036 
ความชอบการทองเท่ียว – อ่ืนๆ (ฐาน) 
 - Golden oldies -0.460 0.000 
 - Fun lovers -0.203 0.000 
 - Others -0.352 0.000 
/cut1 -0.255 
/cut2 1.014 
Loglikelihood ratio -2948.83 
Pseudo R squared 0.0365 
N 2,894 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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บทที่ 7
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวลาวและกัมพูชา

ในบทนี้เปนการนําเสนอขอมูลการสํารวจนักทองเที่ยวชาวลาวเพิ่มเติม เนื่องจากผูที่เดินทางผาน
พรมแดนไทยลาวสวนใหญมีลักษณะเปนผูเยี่ยมเยือนที่ไมไดพักคางแรม จึงไมเขาขายกลุมประชากรของ
การศึกษาในครั้งนี้ ทั้งนี้การศึกษาพฤติกรรมของชาวลาวที่เดินทางมาประเทศไทย ทั้งที่พักคางแรมและ
ไมไดพักคางแรมจะชวยใหผูวางนโยบายเขาใจพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวลาวไดดีขึ้น นอกจากนี้บทนี้ 
จะนําเสนอพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวกัมพูชาที่เดินทางผานดานอรัญประเทศ เพ่ือใชเปรียบเทียบกับ
นักทองเที่ยวชาวลาวอีกดวย 

7.1 พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวลาว 

ในการลงพื้นที่เก็บขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดเลือกพ้ืนที่ที่มีนักทองเที่ยวชาวลาวเปนจํานวนมาก ทั้งใน
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงสวนใหญแลวนักทองเที่ยวลาวมักจะเดินทางมาทองเที่ยวที่
ประเทศไทยเพื่อซ้ือของใช ดังนั้นจึงเลือกศึกษาบริเวณดานตรวจคนเขาเมือง (หนองคาย) สถานีรถ
โดยสารหนาดานตรวจคนเขาเมือง หางสรรพสินคาโลตัสอัศวรรณ และสถานีขนสงจังหวัดหนองคาย เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมของผูเยี่ยมเยือนและนักทองเที่ยวชาวลาวที่เดินทางผานจังหวัดหนองคาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.1 ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย  
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รูปที่ 7.2 แผนที่ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดหนองคาย 

บริเวณดานตรวจคนเขาเมือง (หนองคาย) เปนบริเวณที่มีนักทองเท่ียวจํานวนมาก ทั้งชาว
ไทย ชาวลาว ชาวเวียดนาม และชาติอ่ืนๆ โดยนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาออกระหวางดานนั้นจะใชเวลา
ในการดําเนินเอกสารไมมากนัก สวนนักทองเที่ยวที่เดินทางโดยรถยนตสวนตัวสามารถจอดรถใกลกับ
บริเวณปอมของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองเพ่ือดําเนินการทางเอกสารได เม่ือดําเนินการเรียบรอยแลว
สามารถขับรถผานดานไดทันที ในขณะที่นักทองเที่ยวที่เดินทางโดยรถประจําทางก็ใชเวลารอรถไมนาน 
เนื่องจากมีรถโดยสารผานมาทุกๆ 5 นาที โดยนักทองเที่ยวอาจจะนั่งรถโดยสารมาจากในเมือง และรถ
โดยสารจะจอดที่ดานเพ่ือใหนักทองเที่ยวดําเนินการทางเอกสาร แลวกลับมาขึ้นรถคันเดิมไดโดยสะดวก
อีกทั้งนักทองเที่ยวชาวลาวที่ดานมักจะมีความระมัดระวังตัวมากกวาที่อ่ืน อาจเปนเพราะเปนพ้ืนที่ที่ตอง
ดําเนินการเก่ียวกับเอกสารทางราชการนั่นเอง โดยในบริเวณดานอ่ืนๆ ที่มีนักทองเที่ยวลาวเดินทางเขามา
ทองเที่ยวก็จะมีบริบทคลายคลึงกัน เชน ดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมุกดาหาร ดานตรวจคนเขาเมือง
จังหวัดนครพนม และดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดอุดรธานี อยางไรก็ตามถึงแมจะมีดานตรวจคนเขาเมือง
จํานวนมาก แตนักทองเที่ยวชาวลาวสวนใหญก็เลือกที่จะเดินทางผานดานตรวจคนเขาเมืองของจังหวัด
หนองคาย เพราะมีความสะดวกในการเดินทางมากกวาที่อ่ืนๆนั่นเองโดยจากสถิตินักทองเที่ยวที่เดิน
ทางเขาออกจากดานศุลกากรหนองคาย ตั้งแตป พ.ศ. 2551-2556 พบวา นักทองเที่ยวมีจํานวนมากขึ้น
ทุกๆ ป โดยในป พ.ศ. 2556 พบวา มีนักทองเที่ยวขาเขาจาก สปป. ลาวประมาณ 2,427,016 คน  
(ซ่ึงอาจไมใชคนลาวท้ังหมด) และขาออกจํานวน 2,359,971 คน โดยการเดินทางจากดานสามารถทําได
อยางสะดวก 

บริเวณสถานีรถโดยสารหนาดานตรวจคนเขาเมือง เปนสวนที่อยูหนาดานตรวจคนเขาเมือง 
เปนบริเวณที่นักทองเที่ยวชาวลาวพลุกพลานเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะชวงเย็น เนื่องจากนักทองเที่ยว
ชาวลาวที่เดินทางมาซื้อของจะเดินทางกลับบาน แตสวนใหญจะเปนการเดินทางแบบมาเชาเย็นกลับ 
ยกเวนชวงที่มีหมอลํา นักทองเท่ียวชาวลาวจะเดินทางมาทองเที่ยว เพ่ือมาชมหมอลําตอนกลางคืน 
จํานวนมาก จากการสัมภาษณพนักงานขายตั๋วเลาใหฟงวา “…ชวงนี้สวนใหญคนลาวเขาจะมาแบบไปกลับ 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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มาซื้อของแลวก็รีบกลับ แตถาสองสามวันกอนจะเยอะ ชวงเชาน่ีแทบจะไมมีที่น่ัง เพราะเขามาดูหมอลํากัน 
ถาวันไหนมีหมอลํานะ เขาก็จะพากันมาดูหมอลําจนถึงเชา แลวคอยพากันกลับชวงสายๆ บางคร้ังขนกัน
มา สองสามคันรถโดยสารเลยก็มี...” โดยสถานีน้ีจะมีรถออกอยูตลอดเวลา ทุกๆ 5 นาที โดยมีรอบรถ
ตั้งแตเวลา 5.00-18.00 น. และจะออกรถทุกๆ 30 นาที หลังจาก 10.00 น. ทําใหมีนักทองเที่ยวชาวลาว
จํานวนมาก แตจะไมคอยสะดวกใหสัมภาษณ เพราะเรงรีบที่ตองเดินทางกลับบานนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 7.3 ศูนยการคาโลตัสอัศวรรณ จังหวัดหนองคาย 

บริเวณศูนยการคาอัศวรรณ คอมเพล็กซจังหวัดหนองคาย ตั้งอยูในตัวเมืองหนองคาย หางจาก
แมนํ้าโขงอันสวยงาม 10 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต ตั้งอยูหางจากตลาดทาเสด็จ 10 นาที หางจาก 
ดานตรวจคนเขาเมือง จังหวัดหนองคาย (สะพานมิตรภาพไทยลาว) 20 นาที และหางจากสนามบิน
อุดรธานี 30 นาที โดยทั้งหมดนี้สามารถเดินทางไดโดยใชรถยนตสวนตัว หรือรถโดยสารประจําทางก็มี
เปนประจํา โดยจะมีทั้งอัตราเดียวตลอดสาย และแบบเหมาจาย เชน สามลอ เปนตน โดยศูนยการคาอัศวร
รณ คอมเพล็กซน้ัน เปนศูนยรวมการจับจายขาวของเครื่องใชของนักทองเท่ียวลาว และศูนยรวมการ
พักผอน โดยเปนศูนยการคายานกลางเมือง ภายในบริเวณดังกลาวจะประกอบไปดวย 3 สวน คือ  
สวนแรกจะเปนหางสรรพสินคาโลตัสหนองคาย ซ่ึงจะมีบริบทคลายคลึงกับโลตัสในพื้นที่อ่ืนๆ แตจะ
แตกตางกันที่กลุมเปาหมาย หรือกลุมลูกคา จะมีชาวไทยเพียงรอยละ 20 เทาน้ัน นอกน้ันจะเปน
นักทองเที่ยวชาวลาวโดยสวนใหญ สวนที่สองจะเปนหางสรรพสินคาอัศวรรณหนองคาย ซ่ึงเปน
หางสรรพสินคาที่มีลักษณะคลายกันกับศูนยการคาตางๆ มีบูธสินคาตางๆ อาทิ เสื้อผา เครื่องประดับ 
ไอศกรีม นมสด เปนตน และมีศูนยอาหารบริการใหนักทองเที่ยวไดเลือกรับประทานอาหารอยาง
สะดวกสบาย และหลากหลายอีกดวย สวนสุดทายของศูนยการคาโลตัสอัศวรรณจะเปนโรงแรมอัศวรรณ  
ซ่ึงจะใหบริการที่พักแกนักทองเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง ถือไดวาศูนยการคาโลตัสอัศวรรณ เปนศูนยการคา
ที่พรอม และครบครันที่สุดในจังหวัดหนองคายที่จะใหบริการนักทองเที่ยวทั้งชาวตางชาติและชาวไทยเอง 
ทําใหศูนยการคาแหงนี้มีนักทองเที่ยวเขามาใชบริการจํานวนมาก โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวลาวที่จะมา
ทองเที่ยวอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงการเขามาใชบริการหรือการเด่ินทางมาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวนั้น ทําให
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เศรษฐกิจในพ้ืนที่ดังกลาวอยูในระดับที่ดีและคึกคักพอสมควร อีกทั้งยังถือเปนการทํารายไดใหกับภาค
แรงงานและประเทศชาติอยางมากอีกดวย  
 บริเวณ สถานีขนสงหนองคาย  เปนบริเวณที่นักทองเที่ยวชาวลาวจะไมคอยพลุกพลานมากนัก 
เนื่องจากรอบรถใน บขส. หนองคายระหวางหนองคาย - ลาวจะมีไมมากนัก โดยจะมีเฉพาะชวงเชา คือ ตั้งแต
เวลา 5.00 น. ถึง 10.00 น. และจะออกรถทุกๆ 30 นาที ทําใหมีนักทองเที่ยวไมมากนัก กอปรกับการ
เดินทางนั้นนักทองเที่ยวมักจะมาพรอมกับความเรงรีบ เพราะตองการที่จะกลับประเทศใหเร็วที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.4 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี 

สําหรับศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดอุดรธานี จะตั้งอยูเปนบริเวณกลางเมืองทําให
สามารถเดินทางไปมาไดสะดวก ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาถือไดวาเปนแหลงชอปปงที่ใหญที่สุดในภาค
อีสาน เปนศูนยรวมของการใชบริการดานตางๆ และสินคาตางๆ ไมวาจะเปน สินคาแบรนดแนมชื่อดัง  
สินคาอิเล็กทรอนิกส  รานอาหาร ภัตตาคารตางๆ และสถานที่พักผอนหยอนใจ (โรงภาพยนตร เกมส) 
จากการลงพื้นที่พบวา กลุมนักทองเที่ยวชาวลาวที่เขามาใชบริการในศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา มีฐานะ
ทางการเงินคอนขางดี สวนมากจะประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว มีการแตงตัวที่ดูดีทันสมัย ตามแฟชั่น สมัย
นิยม กลมกลืนกับคนไทย ซ่ึงตางจากนักทองเที่ยวชาวลาวที่เขาไปเที่ยวที่จังหวัดหนองคาย ที่ยังคง
ธํารงอัตลักษณของชาวลาวไดอยางชัดเจน กลาวคือ จะใสผาถุงลาวทําใหสังเกตไดชัดเจนวาเปนชาวลาว 
และมีรถยนตสวนตัว เม่ือกลาวถึงวัตถุประสงคของนักทองเที่ยวชาวลาวที่เขามาทองเท่ียวในจังหวัด
อุดรธานีจะตางจากจังหวัดหนองคาย คือ นักทองเที่ยวจะเขามาทองเที่ยวเพื่อพักผอนหยอนใจ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของตนเองและครอบครัว อาทิ การเขามาชอปปงสินคาแบรนดแนม การรับประทานอาหาร
ในรานอาหารหรือภัตตาคาร การเขามารับบริการเสริมความงามจากคลินิกเสริมความงามตางๆ  
ในศูนยการคา นอกจากน้ียังพบวานักทองเท่ียวชาวลาวชื่นชอบการเที่ยวยามค่ําคืนตามผับ บาร และ
รานอาหารตางๆ ในจังหวัดอุดรธานี ซ่ึงถือเปนจุดมุงหมายสําคัญอยางหนึ่งของนักทองเที่ยวชาวลาวที่อยู
ในวัยกลางคน ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีน้ัน จะมีการใชจาย
แบบหรูหราพอสมควร โดยจะไมมีการกําหนดแผนการใชจายลวงหนา หรือเวลาสั่งอาหารมักจะสั่งอาหาร



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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ในจํานวนมาก โดยพฤติกรรมน้ีจะอยูกับนักทองเที่ยวชาวลาวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูง  
โดยคณะผูวิจัยไดมีโอกาสสัมภาษณคุณจันทร (นามสมมติ) เก่ียวกับประเด็นการมาทองเท่ียวที่จังหวัด
อุดรธานี คุณจันทรกลาววา  

 คณะผูวิจัยจึงถามตอไปในประเด็นของการรับประทานอาหาร คุณจันทรจึงกลาววา “...อาหารหรอ 
มากันเยอะก็เสียเยอะเปนธรรมดา สั่งอาหารมาทีละมากๆ เพราะกลัวคนมาดวยไมอ่ิม  ไมกลัวไมหมด
หรอกแตกลัวไมอ่ิมมากกวา เรื่องเงินก็ถือวามาพักผอน ไมคิดไรมากเทา...“ จังหวัดอุดรธานีก็จะมีสถานที่
ทองเที่ยวหลาย ทั้งหาง ทั้งตลาดยูดี ทั้งแหลงทองเที่ยวทางมรดกโลก (บานเชียง) พ่ีก็เคยไปมาหมดแลว 
มาก่ีคร้ังตอก่ีคร้ังก็ไมเบื่อ เพราะรูสึกวาอุดรธานีเปนเหมือนบานเราไปแลว พ่ีมีญาติอยูที่น่ีดวย วางๆ ก็จะ
แวะมาเที่ยว มาหาเขา เวลามาแตละครั้งก็จะหมดเงินประมาณ เกือบลานกีบ ประมาณหมื่นสองหม่ืนเงินไป
น่ีแหละ เพราะเราก็ถือวาเรามาพักผอน อยูที่ สปป. ลาวเราก็ไมไดเที่ยวสักคร้ังนะ ทําแตงาน งานก็มีมา
เปนชวงๆหาเงินใหลูกใหครอบครัว แลวก็มาเที่ยว คร้ังน้ีก็มากัน 5 คน วาจะอยูสักสอง สาม คืน พาลูกมา
เที่ยวกอนจะไมคอยไดมาเทาไหร...”  

คณะผูวิจัยจึงถามตอไปในประเด็นของการรับประทานอาหาร คุณจันทรจึงกลาววา “...อาหารหรือ 
มากันเยอะก็เสียเยอะเปนธรรมดา สั่งอาหารมาทีละมากๆ เพราะกลัวคนมาดวยไมอ่ิม ไมกลัวไมหมดหรอก
แตกลัวไมอ่ิมมากกวา เรื่องเงินก็ถือวามาพักผอน ไมคิดไรมากเทาไหร...” 
 จากการลงพื้นที่ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวลาวในประเทศไทย ในจังหวัดหนองคาย
และจังหวัดอุดรธานี พบวาลักษณะของนักทองเท่ียวชาวลาวนั้นสวนใหญเปนคนขี้อาย ไมคอยจะกลา หรือ
แสดงออกถึงความเปนคนลาวมากนัก อยางไรก็ตามนักทองเท่ียวชาวลาวบางคนก็ยังมีการแตงกายที่
แสดงออกถึงอัตลักษณของความเปนคนลาวชัดเจน เชน การนุงผาถุง การแตงหนา ทําผม เปนตนและ
เปนที่นาสังเกตวานักทองเที่ยวชาวลาวจะใชภาษาไทยในการสื่อสารไดคลองแคลว อาจเปนเพราะคนลาว
ชมโทรทัศนที่ออกอากาศโดยสถานีโทรทัศนของประเทศไทย จึงเกิดการซึมซับในภาษาไทยที่นักแสดง
หรือนักขาวใชในการสื่อสารน่ันเองแตนักทองเที่ยวชาวลาวจะใชเวลาในการอานหนังสือที่เปนตัวอักษร
ภาษาลาวพอสมควร และจะตองพยายามสะกดทุกคําที่กําลังอานอยู ทําใหทราบวาการสอนภาษาลาวนั้น
อาจไมไดเนนการเขียนภาษาทางการของลาวมากนัก แตจะเนนการใชสื่อสารกันของคนในสังคมนั่นเอง  

นักทองเที่ยวสวนใหญจะไมไดมีการเดินทางมาทองเที่ยวเพียงคนเดียว แตจะเดินทางมากับเพ่ือน 
ญาติพ่ีนอง หรือคูสมรส โดยสวนใหญจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย เน่ืองจากเพศชายจะตองทํางานที่
สปป. ลาว ลาหยุดไมได จึงไมสะดวกที่จะเดินทางมาทองเที่ยวดวย เพราะโดยวิสัยการทองเที่ยว เพ่ือจับจาย
ซ้ือขาวของเครื่องใชน้ัน เพศหญิงจะมีสัดสวนที่สูงกวาเพศชายอยางแนนอน อาจเปนเพราะผูหญิงเปนเพศ
ที่จะตองทํางานบาน สงผลใหทราบวาของใชสิ่งไหนขาด หรือควรซ้ืออะไรเพ่ิม จึงทําใหมีนักทองเท่ียวชาวลาว
ที่เปนเพศหญิงมาทองเที่ยวในประเทศไทยจํานวนมากกวาเพศชาย ซึ่งโดยสวนใหญจะอยูในวัยรุนและ
วัยกลางคน คือชวงอายุตั้งแต 15-55 ป เน่ืองจากชาวลาวจะใหการเคารพการตัดสินใจของวัยรุนตั้งแตอายุ 
13 ป เปนตนไป เพราะโดยนิยามของลาว บุคคลที่อายุ 13 ป ถือเปนวัยแรงงาน (labor force) เรียกไดวา
วัยรุนลาว จะมีวุฒิภาวะในการตัดสินใจจะมาทองเที่ยวในประเทศไทยเองได และนอกเหนือจากวัยรุนแลว 
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ยังพบวามีนักทองเที่ยวชาวลาววัยกลางคนจํานวนมาก ที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย โดยสวนใหญ
จะมาในวันศุกร เสาร และอาทิตย แตก็จะมีบางประปรายที่มาทองเท่ียวในวันธรรมดา (จันทรถึงศุกร) 

นักทองเที่ยวชาวลาวที่มาทองเท่ียวในประเทศไทยสวนใหญจะมีสถานภาพสมรสเปนสมรสแลว 
โดยสถานภาพสมรสแลวนั้น หมายรวมถึงการแตงงานกันและอาศัยอยูรวมกันดวย สวนนักทองเท่ียวที่มี
สถานภาพสมรสเปนโสดน้ัน สวนใหญจะเปนวัยรุน และเปนวัยที่กําลังศึกษาอยูน่ันเอง ในประเด็นของ
ศาสนานั้น ทั้งประเทศไทยและสปป. ลาว ลวนไดรับอิทธิพลและการเผยแผจากพุทธศาสนามาจํานวนมาก 
ทําใหพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติทั้งไทยและลาว ดังนั้นจึงทําใหนักทองเท่ียวชาวลาวสวนใหญนับ
ถือศาสนาพุทธเชนกันกับชาวไทย และนักทองเที่ยวชาวลาวสวนใหญน้ันจะมีระดับการศึกษาสูงสุดอยูที่ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะมีระดับการศึกษาสูงสุดคือปริญญาตรีและมัธยมศึกษาตอนตนเพียงเล็กนอย
เทาน้ัน และอาชีพของนักทองเท่ียวชาวลาวสวนใหญก็จะเปนขาราชการ เชน หมอ ครู และอาชีพคาขาย ที่
จําเปนจะตองเดือนทางมาซื้อของที่ประเทศไทยน่ันเอง โดยวัยรุนสวนใหญก็จะยังอยูในชวงที่กําลังศึกษา
อยูทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรีดวยนั่นเอง ในสวนของฐานะทางเศรษฐกิจน้ันจะมีความ
แตกตางกันของทั้งสองสถานที่คือ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี โดยนักทองเที่ยวชาวลาวที่มา
เที่ยวจังหวัดหนองคายนั้นสวนใหญจะเปนการเดินทางแบบไปกลับ เพ่ือจับจายซ้ือของใชเปนธรรมดาที่
หางสรรพสินคาและตลาดตาง ๆ จะมีเพียงสวนนอยที่จะคางคืน และมีรายไดสวนตัวประมาณปละ 10-12 
ลานกีบ คิดเปนเงินไทยประมาณ 40,000-48,000 บาท และรายไดของครอบครัว ประมาณปละ 15-20 
ลานกีบ คิดเปนเงินไทยประมาณ 60,000-80,000 บาท ซ่ึงถือวามีฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับปาน
กลาง เพราะบางครอบครัวมีเพียง พอ แม และลูกสามคน รวมถึงรายจายภายในสปป. ลาวนั้น จะไมสูง
มากนัก เพราะชาวลาวสวนใหญมักจะทําอาการรับประทานเองทําใหไมตองเสียเงินซื้ออาหาร เปนการ
ประหยัดคาใชจาย เพ่ือเก็บไวทําอยางอ่ืนตอไป  

สวนนักทองเที่ยวชาวลาวที่มาเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีน้ัน สวนใหญจะมาที่หางสรรพสินคาขนาดใหญ
ของอุดรธานี และยูดีทาวน ซ่ึงเปนแหลงจับจายใชสอยที่สําคัญของจังหวัดอุดรธานี โดยนักทองเท่ียวสวนใหญ
ที่มาทองเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีน้ัน สวนใหญจะมีฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับปานกลาง-สูง และจะใช 
รถสวนตัวเดินทางมา เพราะตองการความสะดวกสบาย ดังคําใหสัมภาษณของพ่ีดาว (นามสมมติ) วา  
“...มาเที่ยวที่น่ีตองมีรถสวนตัวถึงจะมาสะดวก เพราะรถประจําทางมันมีนอย คนรอขึ้นก็เยอะ เวลามานี่ก็จะ
พักคางคืนดวย เพราะจะไปเดินยูดีทาวน ตอนกลางคืนถึงมีของขายเยอะ มาแตละคร้ังก็ถือวามาพักผอน ...” 
อีกทั้งนักทองเที่ยวสวนใหญยังมีรายไดสวนตัวประมาณปละ 30-50 ลานกีบ คิดเปนเงินไทยประมาณ 
120,000-200,000 บาท และรายไดของครอบครัวประมาณปละ 100-200 ลานกีบ คิดเปนเงินไทยประมาณ 
400,000-800,000 บาท ซ่ึงตางจากนักทองเที่ยวชาวลาวที่ไปเที่ยวที่จังหวัดหนองคายอยางมาก  
โดยนักทองเท่ียวที่มาทองเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานี จะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา ทําใหมีกําลังซ้ือสินคาและ
บริการมากกวา น่ันเอง ดังน้ัน ฐานะทางเศรษฐกิจของนักทองเที่ยวชาวลาว จึงถือเปนเง่ือนไขสําคัญในการ
เลือกที่จะเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย 
 ในสวนของพฤติกรรมของนักทองเที่ยวนั้น สวนใหญนักทองเที่ยวชาวลาวจะเดินทางทองเท่ียว
ตางประเทศเฉลี่ยปละประมาณ 10-20 คร้ัง โดยสวนใหญจะมาทองเที่ยวยังประเทศไทย เดือนละ 1-2 คร้ัง 
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และจะไมคอยไดเดินทางไปเท่ียวที่ประเทศอ่ืน มีเพียงนักทองเที่ยวลาวท่ีมาทองเที่ยวยังจังหวัดอุดรธานี
เทาน้ันที่มีการเดินทางไปทองเที่ยวยังประเทศอ่ืนๆ นอกจากไทย เชน สิงคโปร ฟลิปปนส และมาเลเซีย 
เปนตน และเม่ือสอบถามถึงการทองเที่ยวภายในสปป. ลาวของนักทองเที่ยวชาวลาว พบวา นักทองเที่ยว
ชาวลาวสวนใหญจะไมคอยไดทองเที่ยวในประเทศของตนเองมากนัก เพราะสถานที่ทองเที่ยวสวนใหญจะ
เปนสถานที่ทองเท่ียวที่เก่ียวของมรดกทางวัฒนธรรม ซ่ึงโดยสวนตัวของคนลาวน้ันมักจะมองเห็นเปนเรื่อง
ปกติ สามารถไปไดตลอดเม่ือมีโอกาส โดยในการมาทองเท่ียวประเทศไทยนั้น นักทองเท่ียวชาวลาวสวน
ใหญมักจะไดรับคําแนะนําจากญาติพ่ีนอง และเพื่อน รวมถึงในปจจุบันอินเทอรเน็ตสามารถเขาถึงไดอยาง
งายดาย และประกอบกับการที่ชาวลาวจะชมโทรทัศน ตามรายการออกอากาศของประเทศไทย  ทําให
สามารถเขาถึงสื่อการเรียนรูตางๆ ไดดวยตนเอง และสวนใหญนักทองเที่ยวชาวลาวที่มาทองเที่ยวที่
จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีน้ัน มักจะเดินทางมากันเอง โดยจะไมไดมีการจางบริษัทนําเที่ยวแต
อยางใด เพราะตองการความเปนสวนตัวและความสะดวกในการมาทองเท่ียวนั่นเอง 

ดานการเดินทางนั้น สวนใหญนักทองเที่ยวชาวลาวจะเดินทางมาทองเที่ยวโดยรถประจําทาง และ
รถยนตสวนบุคคล เพ่ือความสะดวก สําหรับนักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวยังจังหวัดหนองคายน้ันสวนใหญ
จะเดินทางมาโดยรถประจําทาง เพราะตองการความสะดวกและประหยัดคาใชจายในการเดินทาง  
แตนักทองเท่ียวชาวลาวที่เดินมาทองเท่ียวยังจังหวัดอุดรธานีน้ันมักจะเดินทางมาโดยรถยนตสวนตัว 
ดวยเหตุผลที่วาตองการความสะดวกสบาย และเปนเพราะนักทองเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานีน้ัน  
มีฐานะทางเศรษฐกิจอยูในระดับดีพอสมควรน่ันเอง โดยนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัด
หนองคายนั้นจะมีจุดมุงหมายเพ่ือมาซื้อขาวของเคร่ืองใช สวนนักทองเท่ียวที่เดินทางมาทองเที่ยวยัง
จังหวัดอุดรธานีน้ัน มีจุดประสงคเพ่ือเดินทางมาพักผอน เขาคลินิกเสริมความงามตางๆ รวมไปถึงซ้ือขาว
ของเครื่องใชตางๆตามความตองการ และทั้งนักทองเท่ียวชาวลาวที่ทองเที่ยวยังจังหวัดหนองคายและ
จังหวัดอุดรธานีน้ัน สวนใหญจะเดินทางแบบปกติเกือบทั้งหมด คือไมประหยัดหรือหรูหรามากจนเกินไป 
มีเพียงสวนนอยของนักทองเที่ยวชาวลาวที่มาทองเที่ยวยังจังหวัดอุดรธานีเทาน้ัน ที่มาทองเที่ยวแบบ
หรูหรา เพราะไมมีการจํากัดวงเงินในการเดินทางมาทองเท่ียวนั่นเอง  
 ในประเด็นของการพักคางคืน นักทองเที่ยวชาวลาวที่มาทองเท่ียวยังจังหวัดหนองคายนั้นสวนใหญ
จะพักคางคืนเพียง 1-2 คืนเทาน้ัน เพราะมาเพ่ือพักผอนเล็กนอย และซ้ือขาวของเคร่ืองใชเทาน้ัน  
แตนักทองเที่ยวชาวลาวที่เดินทางมาทองเที่ยวยังจังหวัดอุดรธานีน้ัน จะคางคืนมากกวา 1 คืน เพราะ
อาจจะมีการเดินทางไปทองเที่ยวที่อ่ืนๆ ตอ เชน ทะเล นํ้าตก ภูเขา โดยสวนใหญแลวนักทองเที่ยว 
ชาวลาวมักจะเดินทางตอไปยังพัทยา หัวหิน เพ่ือไปเที่ยวทะเล และตองการเดินทางไปทองเท่ียวที่เชียงใหม 
เปนตน  
 เม่ือสอบถามถึงประเด็นการเดินทางไปตางประเทศ หากไมสามารถเดินทางมาทองเท่ียวยัง
ประเทศไทยได นักทองเท่ียวลาวที่มาทองเท่ียวที่จังหวัดหนองคายสวนใหญตองการที่จะเดินไปยังประเทศ
เวียดนาม ซ่ึงแตกตางจากนักทองเที่ยวชาวลาวที่มาทองเที่ยวยังจังหวัดอุดรธานีซ่ึงสวนใหญตองการท่ีจะ
เดินทางไปยังประเทศสิงคโปรและฟลิปปนส เพ่ือเดินทางไปพักผอนหยอนใจ แตนักทองเที่ยวชาวลาว
บางสวนก็ใหสัมภาษณวา ไมตองการที่จะไปประเทศอ่ืน เพราะถาไมมาประเทศไทยก็จะอยูที่สปป. ลาว
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เทาน้ัน ตามที่คุณสมสีกลาววา “ถาไมมาไทย ก็คงอยูบาน หรือไมก็ทองเที่ยวอยูที่ลาว ไมอยากไปประเทศ
อ่ืน มันไมสะดวกเหมือนมาเมืองไทย ถาจะไปเวียดนามก็เดินทางไกลกวาจะขามประเทศ ไมสะดวก ไมดี 
ไมดี” อาจเปนเพราะสวนใหญนักทองเที่ยวชาวลาวที่มาทองเท่ียวในประเทศไทยไมพบปญหาที่มีความ
เสี่ยงตอความปลอดภัย ไมวาจะเปนปญหาความรุนแรง การลักขโมย หรืออุบัติเหตุตางๆ ก็ตาม และ
ถึงแมวาประเทศไทยจะเกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมือง หรือความรุนแรงตางๆ นักทองเที่ยว 
ชาวลาวสวนใหญก็ยังจะมาทองเที่ยวยังประเทศไทยเหมือนเดิม เพราะตนเองก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพ้ืนที่
ที่มีความเสี่ยง หรือเหตุการณความรุนแรงตางๆ เอง 

ในสวนของอิทธิผลที่มีผลตอการมาทองเที่ยวในประเทศไทยสําหรับนักทองเที่ยวชาวลาวทั้งใน
จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี พบวาอิทธิผลที่มีผลตอการเขามาของนักทองเที่ยวมากที่สุดคือ 
แหลงชอปปง (shopping mall) ซ่ึงนักทองเที่ยวชาวลาวสวนใหญ มีวัตถุประสงคมาแหลงชอปปง ไมวาจะ
เปนศูนยการคาขนาดใหญ หรือตลาดตางๆทั้งตลาดทาเสด็จ จังหวัดหนองคาย และตลาดยูดีทาวน จังหวัด
อุดรธานี เพ่ือเลือกซ้ือเคร่ืองอุปโภคบริโภค เพ่ือบริโภคโดยสวนตัวหรือซ้ือมาเพ่ือบริโภคในหนวยของ
ครัวเรือน รวมถึงซ้ือกลับประเทศเพื่อนําไปจําหนายตอไป เชน สบู ผงซักฟอก สบู นํ้ายาลางจาน ยาสีฟน 
แชมพูสระผม ขนมขบเคี้ยว เปนตน หรือเพ่ือเลือกซ้ือของใชตางๆ ไมวาจะเปนเสื้อผา กระเปา รองเทา 
เครื่องใชไฟฟา หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สาเหตุของการเขามาเลือกซ้ือของใชตางๆ ในประเทศไทย 
เพราะ นักทองเท่ียวชาวลาวยังคงมีความคิดที่วาสินคาที่ผลิตในประเทศไทยเปนสินคาที่มีคุณภาพ ราคา
ไมแพง มีคุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะพิเศษตรงใจของผูซ้ือเปนอยางยิ่ง อีกทั้งยังมีความสะดวกในการ
เดินทางเขามาภายในประเทศไทย เพราะไมจําเปนตองขอวีซา ตามที่คุณดาว (นามสมมติ) กลาววา “...ไปมา
งายสะดวก ของก็มีใหเลือกหลากหลาย เลยชอบมาเลือกซ้ือเคร่ืองที่ประเทศไทย...”  ประกอบกับภาษาที่ใช
คอนขางมีลักษณะคลายกันสามารถสื่อสารกันแลวเขาใจงายจึงทําใหไมมีอุปสรรคในการเขามาในประเทศไทย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเขามาเลือกซ้ือของในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซ่ึงมีการใชภาษาถิ่น 
(อีสาน) ที่มีลักษณะใกลเคียงกับภาษาของ สปป. ลาว สมกับคํากลาวที่วา “ประเทศไทยและ สปป. ลาว
เปนบานพ่ีเมืองนอง”   

สําหรับอิทธิผลที่มีผลตอการมาทองเท่ียวของชาวลาวที่นอกเหนือจากแหลงชอปปง เพ่ือมาจับจาย
ใชสอยน้ัน คือ การเขามาทองเที่ยวในชวงยามค่ําคืน  การเขามารับการรักษาพยาบาล และการเขามาเพ่ือ
รับบริการในดานความสวยความงามตามสถาบันเสริมความงามตางๆ ซ่ึงพบวาการเขามาของ
นักทองเที่ยวที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีมีขอตางกันในแงของวัตถุประสงคที่เขามาในประเทศไทย 
กลาวคือ นักทองเที่ยวชาวลาวที่เดินทางไปที่จังหวัดหนองคายสวนใหญ มีวัตถุสงคเพ่ือเลือกซ้ือเคร่ืองอุปโภค
บริโภคหรือเลือกซ้ือของใชตางๆ สวนนักทองเท่ียวที่เขาไปทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค
เพ่ือตองการทองเท่ียวยามค่ําคืนตามผับบารตางๆ เพ่ือใชในการเปนสถานที่พบปะสังสรรคกับหมูเพ่ือนฝูง 
อีกวัตถุประสงคหน่ึงคือ การรับการรักษาพยาบาล เพราะจังหวัดอุดรธานีคอนขางมีสถานพยาบาล
ใหบริการคอนขางเพียงพอทั้งของภาครัฐและเอกชน และการเขามาเพ่ือบริการในดานความสวยความงาม
ตามสถาบันเสริมความงามตางๆจากขอแตกตางดานวัตถุประสงคของการเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
ของนักทองเที่ยวชาวลาวดั่งกลาวขางตนนี้เองสามารถทําใหเราสามารถแบงกลุมคนที่เขามาเที่ยวใน
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ประเทศไดบาง กลาวคือ ชาวลาวที่เขามาทองเท่ียวในจังหวัดอุดรธานีคอนขางมีฐานะทางการเงินคอนขาง
ดีมากกวาชาวลาวที่เขามาทองเท่ียวในจังหวัดหนองคาย เพราะสวนมากชาวลาวท่ีเขามาทองเที่ยวภายใน
จังหวัดอุดรธานีจะขับรถยนตสวนตัวมาใชในการทองเทียว ซ่ึงตางจากชาวลาวท่ีเขาไปทองเที่ยวภายใน
จังหวัดหนองคายที่มีความตองการเพียงแคซื้อเคร่ืองอุปโภคและบริโภคน่ันเอง 

เม่ือสอบถามถึงประเด็นของความพึงพอใจในการเดินทางมาทองเท่ียว ทําใหทราบวามีอิทธิพล
หลายประการที่สําคัญที่ทําใหนักทองเท่ียวลาวยังเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย ไมวาจะเปน
บรรยากาศดี โดยเฉพาะในฤดูหนาวทางภาคเหนือ ฤดูรอนทางภาคใต ทั้งทะเลอันดามัน อาวไทย และ
นํ้าตกตางๆ ถือไดวาประเทศไทยเปนประเทศที่มีแหลงทองเท่ียวใหเลือกมาทองเท่ียวไดตลอดทั้งป 
รวมถึงการที่ สปป. ลาวและประเทศไทยมีความสัมพันธกันในหลายดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และ
ดานศาสนา โดยนักทองเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวลาวมักจะเดินทางไปมาหาสูกันอยางสนิทชิดเชื้อ 
โดยเฉพาะในชวงที่มีงานบุญตางๆ ไมวาจะเปนประเพณีไหวพระธาตุพนมที่จังหวัดนครพนม ประเพณี 
บุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประเพณีแหเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีในไทย หรือใน สปป. ลาว เชน 
ประเพณีไหวพระธาตุหลวง และงานบุญตางๆ ที่สําคัญของ สปป. ลาวน่ันเอง 

เม่ือสอบถามถึงประเทศในกลุมประชาคมอาเซียนที่นักทองเท่ียวชาวลาวชื่นชอบมากที่สุด  
2 อันดับแรก พบวา นักทองเที่ยวชาวลาวชื่นชอบการมาทองเท่ียวในประเทศไทยมากที่สุด เพราะประเทศไทย
เปนประเทศที่มีความสะดวกในการเดินทาง และมีสิ่งตางๆที่นักทองเที่ยวชาวลาวตองการอยางครบครัน 
ทั้งสถานที่พักผอนหยอนใจ สถานที่ทางศาสนา หรือสถานที่ทองเที่ยวตามธรรมชาติ โดยจังหวัดที่
นักทองเที่ยวชาวลาวตองการเดินทางไปเที่ยวมากที่สุดคือ จังหวัดภูเก็ต เพราะตองการไปดูหาดทรายสีขาว 
และทะเลสีนํ้าเงิน รวมถึงทะเลที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม เพราะเปนจังหวัดที่มีอัตลักษณที่
นาสนใจอยางมากทางการทองเท่ียว ถือไดวาเปนเมืองแหงการทองเที่ยวที่ยอดนิยมที่สุดอีกแหงหนึ่งของ
ประเทศไทยเลยก็วาได รองลงมาคือ ประเทศเวียดนาม โดยเมืองที่นักทองเที่ยวชาวลาวเขามาทองเท่ียว
ในประเทศไทยมากที่สุด คือ จังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี สาเหตุที่นักทองเที่ยวชาวลาวนิยมมา
ทองเที่ยวในทั้ง 2 จังหวัดดังกลาว ก็เพราะสามารถเดินทางไดสะดวก ไมตองใชเวลานานในการเดินทาง
เพราะมีพรมแดนที่ติดกัน มีสิ่งที่อํานวยความสะดวกท่ีตองการไมวาจะเปน แหลงชอปปง แหลงพักผอน
หยอนใจ แหลงรักษาพยาบาล เปนตน อีกทั้งคาใชจายในการเดินทางไมคอยสูง ทําให 2 จังหวัดน้ีเปนที่
นิยมของนักทองเที่ยวชาวลาวนั่นเอง สวนจังหวัดอ่ืนๆ ในประเทศไทยที่ชาวลาวนิยมไปทองเท่ียวคือ 
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต ซ่ึงกลุมของนักทองเที่ยวนี้สวนใหญจะมีฐานะทางการเงิน
คอนขางสูง เพราะจากการสอบถามถึงวิธีในการเดินทาง พบวาสวนมากจะเดินทางโดยเครื่องบิน สําหรับ
เมืองที่นักทองเที่ยวชาวลาวนิยมไปทองเที่ยวในประเทศเวียดนามคือ เว ดานัง ฮอยอัน ซ่ึงเปนเมืองที่อยู
ทางตอนกลางของประเทศเวียดนามและมีพ้ืนที่ติดกับสปป. ลาวที่เมืองสะวันเขต แตถึงอยางไรเม่ือ
เปรียบเทียบสัดสวนความนิยมของนักทองเที่ยวชาวลาวกับการทองเที่ยวในกลุมประเทศประชาคม
อาเซียน ประเทศไทยถือไดวาเปนประเทศที่นักทองเท่ียวชาวลาวนิยมมามากที่สุดน่ันเอง 

สําหรับคาใชจายในการเดินทางทั้งหมดนั้น การมาทองเท่ียวที่ประเทศไทยของนักทองเท่ียว สปป. 
ลาวในแตละครั้งจะเสียคาใชจายไมเทากัน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการเดินทางมาทองเที่ยวและจํานวนผู
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ที่รวมเดินทางดวย โดยทั่วไปแลวนักทองเที่ยวชาวลาวที่มาทองเท่ียวจังหวัดหนองคายจะเสียคาใชจาย
ประมาณคร้ังละ 3,000-10,000 บาท โดยคิดคาเดินทางหากเดินทางมาโดยรถประจําทาง ไป-กลับ จะเสีย
คาเดินทางไมเกิน 100 บาท/ทาน แตหากเดินทางโดยใชรถสวนตัวก็จะเสียคานํ้ามันประมาณ 1,000 บาท/คัน 
สวนนักทองเที่ยวชาวลาวในจังหวัดอุดรธานี จะเสียคาใชจายประมาณ 6,000-20,000 บาท โดยสวนใหญ
จะใชจายเก่ียวกับการเดินทางประมาณ 1,000 บาท/คัน ซ่ึงถือวาเปนจํานวนเงินที่ไมมากนักเม่ือ
เปรียบเทียบกับรายไดของนักทองเท่ียวนั่นเอง 

ดานที่พักเม่ือนักทองเท่ียวชาวลาวเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยในจังหวัดหนองคาย สวนใหญ
จะเลือกพักที่โรงแรม โดยไมไดจองลวงหนาและบานญาติพ่ีนองหรือคนรูจัก สําหรับคาใชจายในการพักที่
โรงแรมจะอยูที่ 650-2,500 บาทตอคืน และจะพักประมาณ 1-2 คืน ตอการมาทองเที่ยวในประเทศไทย
แตละครั้ง แตสําหรับนักทองเท่ียวชาวลาวที่เขามาทองเท่ียวประเทศไทยในจังหวัดอุดรธานีน้ัน จะเลือกพัก
ที่โรงแรมตางๆภายในตัวจังหวัด โดยจะเลือกที่ใกลกับศูนยการคาและอยูในตัวเมือง เชน โรงแรมบานเชียง 
โรงแรมศรีสุข เปนตน แตจะมีสวนนอยที่ไปพักผอนที่บานพักตากอากาศที่จังหวัดเลย หรือพักที่บานญาติ 
โดยสวนใหญนักทองเที่ยวชาวลาวจะพักคางคืนประมาณ 2-4 คืน แลวแตความสะดวกของแตละกลุม
นักทองเท่ียว และความสะดวกของการประกอบอาชีพน่ันเอง 

 ดานสถานที่รับประทานอาหารของนักทองเที่ยวชาวลาวสวนใหญจะเลือกรับประทานอาหาร
ภายในหางสรรพสินคาโดยจะเลือกรับประทานบริเวณศูนยอาหาร เพราะมีราคาไมคอยแพงซึ่งราคาเริ่มตน
ตออาหารหนึ่งรายการอยูที่ 50-100 บาท รองลงมาคือ รับประทานตามรานอาหารหรือภัตตาคารที่อยูใน
หางสรรพสินคาซ่ึงราคาเริ่มตนตออาหารหนึ่งรายการอยูที่ 200 บาทขึ้นไป โดยพบวากลุมนักเที่ยวใน
จังหวัดหนองคายสวนมากเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีราคาไมแพงมากนัก โดยจะรับประทานใน
ศูนยอาหารของศูนยการคา คือราคาเริ่มตนตออาหารหน่ึงรายการอยูที่ 50-100 บาท สวนกลุม
นักทองเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีจะเลือกรับประทานอาหารที่มีราคาเริ่มตนตออาหารหนึ่งรายการอยูที่ 
200 บาทขึ้นไป โดยรับประทานในศูนยอาหารของศูนยการคา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี และภัตตาคารตางๆ 
ในชั้น 4 ของศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี โดยบริบทแวดลอมถือเปนเง่ือนไขสําคัญในการเลือก
รับประทานอาหารของนักทองเท่ียวชาวลาว ทั้งสองจังหวัด เน่ืองจากศูนยการคาในจังหวัดหนองคาย จะมี
สถานที่รับประทานอาหารเพียงศูนยอาหารของหางสรรพสินคาอัศวรรณ และรานสะดวกซ้ือ KFC เทาน้ัน 
แตศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาในจังหวัดอุดรธานีนั้น จะมีรานอาหารตางๆมากมายที่ใหบริการ  
ทั้งรานอาหารไทย สเตก อาหารนานาชาติ อาหารเกาหลี อาหารญ่ีปุน ตามรสนิยมหรือความตองการของ
นักทองเท่ียว ทําใหนักทองเท่ียวที่มาทองเท่ียวที่ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี มีโอกาสที่จะ
เลือกใชบริการรานอาหารหรือภัตตาคารตางๆไดมากกวานักทองเท่ียวชาวลาวที่มาทองเที่ยวที่ศูนยการคา
โลตัสอัศวรรณ 

สําหรับคาใชจายทั้งหมดในการเดินทางเขามาในประเทศไทยในแตละครั้งโดยเฉลี่ยจะอยูที่  
3,000-20,000 บาทตอการมาทองเที่ยวหนึ่งคร้ัง ซ่ึงใชเวลาในการทองเท่ียวไมแนนอน ขึ้นอยูกับความ
สะดวกและความพรอมของผูที่เดินทางมาทองเท่ียวดวย โดยจะใชจายไปในดานของการจับจายใชสอยและ
คาอาหารมากที่สุด พบวามีการใชจายอยูที่ 2,000-10,000 บาท รองลงมาคือ คาที่พัก และคาเดินทาง ซ่ึง



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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คาเดินทางจะมีการใชจายในสวนนี้นอยที่สุดเม่ือเปรียบเทียบกับการใชจายในดานอ่ืนๆ โดยพบวา
คาใชจายสําหรับการเดินทางเขามาในประเทศไทยในสวนของจังหวัดหนองคายและอุดรธานีจะอยูที่  
100-1,500 บาทเทาน้ัน 

ถึงแมวาจะมีการเดินทางมาทองเท่ียวในสถานที่แตกตางกันของนักทองเท่ียวชาวลาว ทั้งใน
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานีที่มีบริบทแตกตางกันหลายประการน้ัน ก็ไมสามารถที่จะแยก
พฤติกรรมในการเดินทางมาทองเที่ยวของคนลาวไดอยางชัดเจน เพราะนักทองเที่ยว สปป.ลาวที่เขามา
ทองเที่ยวในประเทศไทยนั้น ลวนแลวแตตองการมาพักผอนหยอนใจ โดยการมาซื้อของใชสวนตัว  
เขาคลินิกเสริมความงาน หรือแมกระทั่งทองเที่ยวยังสถานบันเทิงตางๆ ยามค่ําคืนนั้น ก็ลวนแลวแตเปน
การทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวตองการตอบสนองความตองการของตัวเองทั้งสิ้น ดังนั้นการที่นักทองเที่ยว
ชาวลาวเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยนั้น ทําใหประเทศไทยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นตามไปดวย เพราะแนนอน
วาการมาทองเที่ยวในแตละคร้ัง นักทองเที่ยวชาวลาวมักจะซ้ือสินคาจากไทยกลับไปที่บานดวย รวมถึง
เม่ือมาพักคางคืนที่ประเทศไทยนั้นก็จะตองมีคาใชจายคาที่พัก ทําใหเศรษฐกิจในจังหวัดหนองคายและ
อุดรธานี มีความคึกคักเปนลําดับตนๆ ของภาคอีสานนั่นเอง 

7.2 พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวกัมพูชา 

 การเก็บขอมูลนักทองเที่ยวชาวกัมพูชาที่เดินทางมายังประเทศไทยโดยทางบก ผูวิจัยไดเลือก
ศึกษาบริเวณดานตรวจคนเขาเมืองอรัญประเทศ-ปอยเปต หรือดานศุลกากรอรัญประเทศ ซ่ึงเปนดาน
ชายแดนที่เชื่อมตอระหวางประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา ดานตรวจคนเขาเมืองอรัญประเทศ-ปอยเปต 
ตั้งอยูที่อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว และติดกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา เปนอีกหน่ึง
บริเวณที่มีชาวกัมพูชาเขาออกประเทศไทยเปนจํานวนมากในแตละวัน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 7.5 ที่ตั้งดานตรวจคนเขาเมืองอรัญประเทศ-ปอยเปต อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

ดานอรัญประเทศ เปนดานชายแดนไทย-กัมพูชาที่สําคัญ เนื่องจากประเทศกัมพูชามีแหลง
ทองเที่ยวที่เปนมรดกโลก น่ันคือ ปราสาทนครวัด (Angkor Wat) ซ่ึงตั้งอยูที่เมืองพระนคร จังหวัดเสียมเรียบ 
ประเทศกัมพูชา ซ่ึงประเทศไทยมีรถโดยสารประจําทางที่เดินทางเสนทางกรุงเทพฯ-เสียมเรียบโดยตรง 

กัมพูชา 

อ. อรัญประเทศ 

จ. สระแก้ว 
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รวมไปถึงจังหวัดอ่ืนๆในประเทศกัมพูชา ทําใหการเดินทางผานขามแดนเปนไปอยางสะดวกมากขึ้น 
นอกจากนี้ อําเภออรัญประเทศมียานการคาสําคัญที่ชื่อวา ตลาดโรงเกลือหรือตลาดชายแดนบานคลองลึก 
มีชื่ออยางเปนทางการวา โกลเดนเกตพลาซา (Golden Gate Plaza) ซ่ึงเปนตลาดการคาชายแดนภาค
ตะวันออกที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยูบริเวณหนาดานพรมแดน ตําบลทาขาม อําเภอ 
อรัญประเทศจังหวัด สระแกว มีขนาดใหญประมาณ 66 ไร โดยภายในตลาดโรงเกลือทั้งหมดสามารถแบง
ไดเปน 5 ตลาดยอย กลาวคือ ตลาดโรงเกลือเกา ตลาดโรงเกลือใหม ตลาดเดชไทย ตลาดเทศบาล 3 และ
ตลาดเบญจวรรณ ซ่ึงสินคาที่ขายโดยทั่วไปในแตละตลาดจะมีลักษณะใกลเคียงกัน สวนมากจะเปนสินคา
มือสอง เชน  เสื้อผา กระเปา รองเทา เครื่องใชไฟฟา สินคาแบรนดเนมทั้งของแทและของเทียม เปนตน 
นอกจากนี้ ยังมีเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน ชุดเครื่องนอน รวมไปถึงอาหารสดและอาหารแหงตางๆ 
และจากการที่ตลาดแหงนี้มีขนาดใหญมาก ทําใหมีธุรกิจรถเชา ทั้งรถกอลฟไฟฟา และรถจักรยานยนต 
เพ่ืออํานวยความ สะดวกแกนักทองเที่ยวที่มาซื้อสินคา โดยใหบริการทั้งรายชั่วโมงและรายวัน ราคาตั้งแต 
100-250 บาท ซ่ึง ไดรับความนิยมในหมูนักทองเที่ยวที่มาจับจายซื้อสินคาเปนอยางมาก 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7.6 บรรยากาศภายในตลาดโรงเกลือ 
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รูปที่ 7.7 ตัวอยางสินคาที่ขายภายในตลาดโรงเกลือ 

 สําหรับพอคาแมคาภายในตลาดโรงเกลือสวนใหญจะเปนชาวกัมพูชา รองลงมาคือเวียดนาม สวน
พอคาแมคาชาวไทยจะมีเพียงสวนนอย ดังนั้นดานพรมแดนจึงเปนดานที่มีชาวกัมพูชาผานเขาออกเปน
จํานวนมาก นอกจากชาวกัมพูชาแลว ในชวงนี้ยังพบนักทองเที่ยวจากที่ อ่ืนอีกหลากหลาย ไดแก 
นักทองเที่ยวชาวจีน ยุโรป และรัสเซีย โดยจะพบชาวรัสเซียมากที่สุด ซ่ึงนักทองเที่ยวเหลาน้ีจะมีทั้งขาม
มาจากประเทศกัมพูชาเพ่ือเขามาทองเที่ยวตอยังประเทศไทย และมีทั้งขามไปจากประเทศไทยเพื่อการ
ทองเที่ยวตอที่ประเทศกัมพูชา สวนการเขามาประเทศไทยของชาวกัมพูชาสวนใหญจะเปนพอคาแมคาใน
บริเวณนั้นรวมถึงกลุมแรงงานที่จะเขามาหางานทําในประเทศไทย  
 แหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวจากทั้งยุโรปและรัสเซียกลุมนี้ นอกจากปราสาท
นครวัดแลว ก็ยังไปเที่ยวเพื่อเลนการพนันที่บอนคาสิโนปอยเปตดวย นอกจากน้ีก็เปนนักทองเที่ยวเที่ยวที่
แบ็คแพคมาจากกัมพูชาเพ่ือเที่ยวประเทศไทยตอ  
 สําหรับดานพรมแดนอรัญประเทศน้ีเปดทําการเวลา 6.00 ถึง 22.00 น. ดังนั้นการสัญจรไปมาจะ
เริ่มตั้งแตชวงเชา คือเวลาประมาณ 6.00 น. ที่ดานเร่ิมเปดทําการ ประกอบกับตลาดโรงเกลือก็จะเริ่มเปด
ทําการประมาณ 7.00 น. ก็จะเริ่มมีคนขามเขามายังฝงประเทศไทย และคนจะเริ่มมากขึ้นในชวงเวลา
ประมาณ 9.00 น. จากนั้นทั้งวันก็จะมีคนขามผานไปมาเรื่อยๆ จน กระทั่งชวงเย็นประมาณตั้งแต  
16 นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ 20.00 น. ผูคนจะเร่ิมคับคั่งอีกคร้ัง เนื่องจาก ผูคนจะขามกลับประเทศ
กัมพูชา ซ่ึงคนจะกลับมาเพ่ือขามฝงกลับประเทศกัมพูชาเร่ือยๆ จนกระทั่งดานปดทําการ เวลา 22.00 น. 
เปนเชนนี้ทุกวัน นอกจากนี้ในชวงเย็นของทุกวัน จะมีรถจากสํานักงานตรวจคนเขาเมืองขับรถมาสง 
ชาวกัมพูชาที่หนีเขาเมืองอยางผิดกฎหมาย ซ่ึงจะมีแทบทุกวัน วันละ 1 คันรถ เนื่องจากการขามมา
ประเทศไทยอยางผิดกฎหมายยังมีอยูเรื่อยๆ และในวันหยุดสุดสัปดาห คือ วัน ศุกรถึงวันอาทิตย จะมีการ



รายงานฉบับสมบูรณ  
 
 

248 

ตั้งดานตรวจยาเสพติดและของผิดกฎหมายตางๆ บริเวณหนาดาน โดยจะตรวจเขมในรถยนตและรถเข็น
สินคาที่ผานเขาออก ทําใหการจราจรในวันหยุดที่คอนขางคับคั่งอยูแลว หนาแนนมากขึ้นไปอีก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 7.8 การตั้งดานตรวจคนสินคาผิดกฎหมายบริเวณหนาดานพรมแดน ในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 

ปกติแลวถนนบริเวณหนาดานจะถูกแบงเปนชองทางทั่วไป คือชองทางสําหรับรถยนต 
รถจักรยานยนต และชองทางสําหรับรถเข็นขนาดใหญที่ใชขนของ โดยจะมีชาวกัมพูชารอคอยอยูเต็มสอง
ฝงถนน เพ่ือใหบริการขนสินคาหรือสิ่งของตางๆ ขามฝงทั้งสองประเทศ ซ่ึงอาชีพรับจางขนของน้ี ถือเปน
อาชีพที่ไดรับความนิยมอาชีพหนึ่งบริเวณชายแดน เนื่องจากมีตลาดโรงเกลือ ซ่ึงเปนแหลงสินคาขนาด
ใหญที่เหลาพอคาแมคานิยมมาซ้ือของทีละมากๆ เม่ือซ้ือของแลวก็จะใชบริการรถเข็นเหลาน้ี แตใน
บางครั้งการสื่อสารที่ผิดพลาด อาจทําใหเกิดความเขาใจผิดได เชน ในวันแรกทีมผูเก็บแบบสอบถามกําลัง
มองวาชาวกัมพูชาเหลาน้ีกําลังอะไรอยูเต็มสองฝงถนน แตชาวกัมพูชาน้ันกลับเดินตาม เพราะคิดวาเราจะ
ใชบริการรถเข็นขนของของพวกเขา เปนตน  

นอกจากน้ียังมีอีกหน่ึงอาชีพที่จะพบมาก ไดแกไกดนําเที่ยว ซ่ึงไกดชาวกัมพูชาเหลาน้ีจะทํา
หนาที่พาชาวตางชาติ ซ่ึงสวนมากเปนชาวยุโรปและรัสเซีย ไปเที่ยวยังที่ตางๆบริเวณดานพรมแดนในไทย 
และประเทศกัมพูชา ไกดชาวกัมพูชาเหลาจะมีความสามารถดานภาษาอังกฤษมาก และจะแตงตัวดีเปนที่
สังเกตไดงาย คือจะใสเสื้อเชิ้ตกางเกงผา มีการหอยปายชื่อ ซ่ึงอาชีพไกดเที่ยวถือเปนอาชีพหน่ึงที่มีรายได
ดีมาก จากการสอบถามทราบวารายไดจากการทํางานของไกดแตละคนเฉลี่ยวันละ 50-60 เหรียญดอลลาร
สหรัฐฯ จะเห็นไดวาบริเวณดานพรมแดนอรัญประเทศถือเปนอีกหน่ึงแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญ ที่จะสามารถ
ดึงดูดนักทองเที่ยวจากที่ตางๆใหเขามาเที่ยวยังประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะเสนทางรถไฟที่กําลังสราง
บริเวณบานคลองลึก-ตลาดโรงเกลือแลวเสร็จ การเดินทางโดยรถไฟอาจไดรับความนิยมมากขึ้นในหมู
นักทองเที่ยวกัมพูชา 
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ชาวตางชาติที่เดินทางผานดานพรมแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

 จากขอมูลรายงานสรุปสถานการณทองเที่ยวไทยประจําป 2556 ของกรมการทองเที่ยว กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา พบวาในป 2556 มีนักทองเท่ียวชาวตางชาติที่เขามายังประเทศไทยโดยผานมา
จากดานอรัญประเทศจํานวน 761,895 คน ซ่ึงสวนใหญนักทองเท่ียวที่ไมใชชาวกัมพูชาจะเปน
นักทองเท่ียวจากฝงยุโรป เชน เยอรมัน อิตาลี อังกฤษ รัสเซีย เปนตน 
 นักทองเท่ียวชาวกัมพูชา เปนนักทองเท่ียวอาเซียนที่เขามาทองเท่ียวในประเทศไทยเปนลําดับที่ 
6 จาก ทั้งหมด 9 ประเทศอาเซียน และคิดเปนรอยละ 1.75 ของนักทองเท่ียวทั้งหมดที่เขามายังประเทศไทย 
โดยในป พ.ศ. 2555 มีนักทองเที่ยวชาวกัมพูชาที่เขามาเที่ยวประเทศไทยจํานวน 468,366 คน เพ่ิมขึ้น
จากปกอนหนารอยละ 10.56 โดยการเขามาของชาวกัมพูชาน้ันจะนิยมเขามาทางดานอรัญประเทศ 
มากที่สุด ทําใหการคาบริเวณชายแดนกัมพูชา กลายเปนแหลงการคาชายแดนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย 
ซ่ึงจํานวนชาวกัมพูชาที่เขามายังประเทศไทยที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองนั้น อาจเปนเพราะชาวกัมพูชามี
รายไดที่เพ่ิมมากขึ้น ทําใหชาวกัมพูชาสามารถจะเขามายังประเทศไทยไดมากข้ึน รวมถึงการขยายเวลา
ปดเปดดานก็เปนอีกหน่ึงปจจัยที่ทําใหจํานวนชาวกัมพูชาที่เขามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง
เชนกัน 
 จากการสอบถามชาวบานละแวกใกลเคียงกับดานอรัญประเทศ พอคาแมคา รวมถึงตํารวจ
ทองเท่ียว ไดความวา ในชวงหลังมาน้ี นักทองเที่ยวที่นิยมผานดานอรัญประเทศขามไปยังประเทศกัมพูชา
สวนมากจะเปนชาวยุโรป เชน เยอรมัน รัสเซีย จากการสอบถามโรงแรมที่พักตางๆ พบวามีชาวรัสเซียมา
เขาพักเปนจํานวนมาก ซ่ึงสําหรับการทองเที่ยวของชาวยุโรปนี้จะเปนลักษณะของการแบ็คแพ็คไปเที่ยว
เมืองสําคัญๆ ของกัมพูชา เชน เสียมราฐ และนอกจากนี้ก็ยังมีการเที่ยวแบบไปเชาเย็นกลับ น่ันคือขามไป
เพ่ือเลนการพนันบอนคาสิโน และกลับมาพักแรมที่ประเทศไทย สวนชาวตางชาติที่นิยมขามผานเขามายัง
ประเทศไทย สวนมากก็เปนชาวยุโรปเชนกัน แตสวนมากจะเปนการมาทองเท่ียวตอยังที่ตางๆ ในประเทศไทย
ตอจากกัมพูชา 

ลักษณะของชาวกัมพูชาผูผานดานพรมแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแกว 

 จากการลงพื้นที่ดําเนินงานบริเวณดานพรมแดนอรัญประเทศ ทําใหสามารถจําแนกชาวชาว
กัมพูชาได เปนชาวกัมพูชาที่เขามาทํางานในประเทศไทย และเชามาเพ่ือทองเที่ยว จากการสอบถามชาว
กัมพูชาที่ผานเขามายังประเทศไทยพบวากวารอยละ 80 เปนชาวกัมพูชาที่เขามาเพ่ือทํางานในประเทศไทย 
โดยจะเปนแรงงานที่เขามาหางานทํา และเปนพอคาแมคาที่มาคาขายบริเวณตลาดโรงเกลือบริเวณ
ชายแดนไทยกัมพูชา โดยลักษณะการเขามาของพอคาแมคาชาวกัมพูชาน้ัน จะเปนลักษณะของการมา
เชากลับเย็น เน่ืองจากมาทําการคาขายในตลาดโรงเกลือที่เปดทําการเวลา 7.00-17.00 น. จึงไมไดมาพัก
คางคืนในประเทศไทย นอกจากน้ียังมีพอคาแมคาที่ประกอบอาชีพคาขายในประเทศกัมพูชาที่เขามาเพ่ือ
มาซ้ือของกลับไปขายยังประเทศกัมพูชา ก็จะเขามาในลักษณะการมาเชาเย็นกลับเชนกัน สวนแรงงานท่ี
ทํางานในประเทศไทยนั้น โดยสวนมากจะทํางานอยูบริเวณที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เชน ชลบุรี จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา เปนตน โดยจะมีการกลับภูมิลําเนาของตนในประเทศกัมพูชาประมาณเดือนละ 1-2 คร้ัง 
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 นอกจากชาวกัมพูชาที่เขามาทํางานแลว ยังมีนักทองเท่ียวที่ผานเขามายังประเทศไทย ซ่ึงยัง 
สามารถแบงนักทองเที่ยวไดเปน 2 กลุม คือนักทองเที่ยวที่ไมไดพักแรมในประเทศไทย ที่ไมไดอยูในการ 
ศึกษา และนักทองเท่ียวที่ทําการพักแรมในประเทศไทยตั้งแต 1 คืน ซ่ึงจะพูดถึงในหัวขอถัดไป สําหรับ
นักทองเท่ียวที่เขามาแบบมาเชาเย็นกลับน้ัน สวนใหญจะมาทองเท่ียวระยะทางใกลๆ เปนสถานที่ที่ไมไกล
จากบริเวณดานมากนัก เชน ภายในอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว และจังหวัดใกลเคียง หรือ
บางครั้งอาจมาเพ่ือทองเท่ียวตามงานเทศกาล เชน งานเทศกาลดนตรี หรืองานประจําปตางๆ  

ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวกัมพูชาที่เขามาประเทศไทยโดยทางบก 

 การแยกประเภทของชาวกัมพูชาวาเปนชาวกัมพูชาที่เขามาทํางานหรือเขามาเพ่ือทองเที่ยวนั้นใน 
ชวงแรกจะพบกับปญหาที่ไมสามารถแยกแยะสัญชาติของผูคนที่ผานไปมาไดชัดเจน บางคนที่สุมถาม 
ก็เปนชนชาติอ่ืน เชน บางคร้ังที่เขาไปสอบถามดวยคิดวาจะเปนนักทองเท่ียวชาวกัมพูชา แตกลับพบวา
คนๆ น้ันเปนนักทองเท่ียวชาวไทย เปนตน ทําใหไมสามารถเก็บแบบสอบถามไดเลยในชวงแรก แตตอมา
หลังจากการสังเกตและการสอบถามจากผูที่อยูในพ้ืนที่ ทําใหสามารถเริ่มแยกแยะชนชาติกัมพูชากับ 
ชนชาติอ่ืนๆ ไดบาง โดยอาศัยการสังเกตจากลักษณะโดยรวมของบุคคลน้ันๆ  
 การสังเกตนักทองเท่ียวชาวกัมพูชาที่งายที่สุด คือการดูลักษณะของการแตงตัว กลาวคือ 
นักทองเที่ยวชาวกัมพูชา จะแตงตัวดี ใสเสื้อเชิ้ต มีการถือกระเปาเดินทางขนาดไมใหญมาก ซ่ึงตางจาก
ชาวกัมพูชาที่เขามาทํางาน ที่จะสวมเสื้อผาธรรมดา สะพายกระเปาขนาดเล็ก เน่ืองจากเปนการเดินทาง
กลับภูมิลําเนาในระยะเวลาสั้นๆ นอกจากลักษณะเบื้องตนนี้แลว จากการลงพื้นที่เก็บขอมูลยังทําใหทราบ
ลักษณะนิสัยเบื้องตนของนักทองเที่ยวชาวกัมพูชา กลาวคือ มีลักษณะนิสัยขี้อาย เกรงใจ ไมคอยกลา
พูดคุยกับคนแปลกหนา ทําใหการเขาหาเพ่ือการทํางานคอนขางลําบากในชวงแรก เน่ืองจากไมไวใจวาทีม
เก็บแบบสอบถามเปนใคร ทําใหตองมีการยืนยันวาทีมผูเก็บแบบสอบถามมาจากหนวยงานราชการ กลุม
ตัวอยางจึงเริ่มใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และจากการสอบถามพบวา ชาวกัมพูชาบางสวน 
อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยบอยๆ อยากจะมีเพ่ือนเปนคนไทย เพ่ือคอยพูดคุยแนะนําและแลกเปลี่ยน
เรื่องราวตางๆ ระหวางกัน ซ่ึงจากการมาลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งน้ี ก็ทําใหผูเก็บแบบสอบถามก็
ไดเพ่ือนใหมเปนชาวกัมพูชาดวยเชนกัน  

สําหรับลักษณะเบื้องตนของนักทองเที่ยวชาวกัมพูชาน้ัน สวนมากจะเปนเพศชายมากกวาเพศ
หญิง อายุอยูในชวงวัยรุนถึงวัยทํางาน มีอายุอยูระหวาง 25-50 ป สวนมากจะมีสถานภาพสมรสแลว
เน่ืองจากนักทองเที่ยวที่พบจะนิยมมาทองเที่ยวเปนครอบครัวมากกวา ระดับการศึกษาอยูในชวง
มัธยมศึกษาถึงปริญญาตรี อาชีพของกลุมตัวอยางสวนมากที่พบ จะประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และ
แรงงาน ทําใหรายไดยังมีความแตกตางกันอยูบาง กลาวคือ บางสวนจะมีรายไดไมสูงมาก เชน อาชีพ
รับจาง แรงงาน จะมีรายไดคิดเปนเงินไทยประมาณ 10,000-15,000 บาท แตในบางกลุมอาชีพจะมีรายไดสูง 
เชน ธุรกิจ นักวิชาการ จะมีรายไดคิดเปนเงินบาทไทยประมาณ 20,000-40,000 บาทตอเดือน เปนตน 
 นอกจากลักษณะนิสัยตางๆ เบื้องตนของนักทองเที่ยวชาวกัมพูชา พฤติกรรมการทองเที่ยวของ
นักทองเท่ียวชาวกัมพูชาสามารถแบงตามประเภทนักทองเท่ียวชาวกัมพูชาไดดังน้ี 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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ลักษณะของนักทองเที่ยวที่จัดการทองเท่ียวเอง จะเปนกลุมที่พบมากที่สุด สวนใหญจะนิยมมา
เที่ยวเปนกลุมประมาณ 2- 5 คน จะตางจากผูที่เขามาเพ่ือทํางานในประเทศไทย ที่จะมาเปนกลุมใหญ 
ซ่ึงมากับเพ่ือนรวมงาน โดยนักทองเที่ยวกลุมน้ีอาจจะมากับครอบครัว แฟน หรือเพ่ือน จะไมนิยมมา
ทองเที่ยวคนเดียว เวนแตจะมีธุระเฉพาะเจาะจงดวย เชน มาหาเพ่ือน หรือมาซื้อของ เปนตน ซ่ึงการ
เดินทาง มายังประเทศไทยจะมีทั้งการเดินทางโดยการเดินผานขามแดน และการขับรถขามแดน แตที่
สามารถเก็บขอมูลไดมีเพียงกลุมนักทองเที่ยวที่มาโดยการเดินขามแดนมาเทาน้ัน สําหรับการเดินทางไป
ยังจุดหมายตางๆ ในประเทศไทย สวนมากจะเปนการเดินทางโดยรถตูและรถโดยสารประจําทาง 
เน่ืองจากบริเวณหนาดานอรัญประเทศและบริเวณตลาดโรงเกลือจะมีจุดรอรถโดยสารอยู เปาหมายในการ
เดินทางสวนมากจะเปนเปาหมายหมายที่สามารถขึ้นรถตูจากอรัญประเทศไดในเที่ยวเดียว เน่ืองจากจะ
สะดวกกวาการที่ตองไปตอรถหลายครั้ง และจะเปนสถานที่ที่ไมไกลมาก เชน กรุงเทพ ประตูนํ้า บางนา 
พัทยา ฉะเชิงเทรา เปนตน โดย เหตุผลที่นักทองเที่ยวเลือกเดินทางผานดานอรัญประเทศ เน่ืองจาก 
มีคาใชจายต่ํา คือ เสียคาผานดาน 10 บาท และคารถตูไปเท่ียวประมาณ 200-300 บาทตอคนตอเที่ยว  
ซ่ึงเปนการทองเที่ยวที่ไมแพงมากไป เน่ืองจากนักทองเท่ียวกัมพูชาที่มีรายไดไมสูงมาก จึงเดินทางดวย
งบประมาณที่จํากัด เชน หากเลือกที่จะไปทะเล ชาวกัมพูชาจะเลือกไปทะเลบางแสน พัทยา เปนตน 
เพราะที่พัก อาหาร คาเดินทางมีราคาต่ํากวาทะเลที่อยูไกลอยางจังหวัดกระบี่ หรือ ภูเก็ต  
  นอกจากนี้จะมีนักทองเท่ียวที่ขึ้นรถมาจากประเทศกัมพูชาเลย เชน รถโดยสารประจําทางที่
เดินทางจากจังหวัดเสียมเรียบไปกรุงเทพมหานคร เปนตน สําหรับนักทองเท่ียวที่จัดการเดินทางเอง
นอกจากภาษากัมพูชาของตัวเองแลว บางสวนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได บางสวนจะพูดภาษาไทยได 
แตบางสวนจะไมสามารถพูดไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักทองเท่ียวในกลุมหลังนี้จะมีการ
สื่อสารกับผูเก็บขอมูลคอนขางลําบาก 

กลุมนักทองเท่ียวชาวกัมพูชาที่ใชบริการบริษัทนําเที่ยวมีจํานวนนอยมากเม่ือเทียบกับสัดสวน
นักทองเท่ียวทั้งหมด สวนมากที่ไดพบจะเปนสัญชาติอ่ืน โดยจะมีรถทัวรมารับนักทองเท่ียวที่ขามมาจาก
ฝงกัมพูชาเปนจํานวนมาก 
 ลักษณะของนักทองเที่ยวที่มีวัตถุประสงคเพ่ือทําธุรกิจเปนหลัก ซ่ึงรวมถึงผูที่เดินทางมายัง
ประเทศไทยเพ่ือทําการศึกษา เปนกลุมที่พบมากรองจากนักทองเที่ยวแบบการจัดการเอง จะเปนกลุม
นักทองเท่ียวที่มีการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาเปนตนไป จะมีลักษณะที่สังเกตไดงายกวากลุมอ่ืน 
กลาวคือ นักทองเท่ียวกลุมน้ีจะแตงตัวดี ใสเสื้อเชิ้ต หรือบางสวนมีการใสสูท จะมีลักษณะใกลเคียงกันเปน
กลุม ถือกระเปาเดินทางแบบลาก 1-2 ใบ จะพบไดมากในชวงเย็น คือเวลา 16.00 น. ถึง 19.00 น. โดยจะ
มาเปนกลุมคณะ ประมาณ 9-10 คน มาพรอมกับรถตูมาสงที่โรงแรมที่บริเวณหนาดาน หรือบริเวณจุด 
ทารถตูในตลาดโรงเกลือ ซ่ึงการเดินทางโดยรถตูน้ีไมไดเปนการเดินทางโดยรถตูสาธารณะ แตจะเปนการ
เหมารถตูไปสงยังจุดหมายตางๆ โดยตรง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมาเขามาประชุม สัมมนา อบรมงานขายตรง 
เชน บริษัทยูนิซิตี้ และบริษัทขายตรงอื่นๆ เปนตน ซ่ึงจะไปในจังหวัดตางๆ ภายในประเทศไทย เชน 
กรุงเทพฯ สุรินทร นครราชสีมา ขอนแกน ชลบุรี โดยมีการคางแรมในประเทศไทยหลายคืน และอาจจะมี
การทองเที่ยวประเทศไทยตอในบางคน ซ่ึงการมาประเทศไทยในรูปแบบนี้จะมาบอยคร้ัง กวาการ
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ทองเท่ียวในรูปแบบอ่ืน เน่ืองจากตองมีการประชุมสัมมนาบอยครั้ง เชน เดือนละ 2-3 คร้ัง หรือมากกวา
น้ัน จากการสอบถามนักทองเที่ยวบางคนจะมาประเทศไทยบอยมาก เชน มีคนหน่ึงที่มาประเทศไทย
มากกวา 50 คร้ังแลวตั้งแตชวงตนปที่ผานมา นักทองเที่ยวกลุมน้ีถือไดวาเปนกลุมที่มีกําลังซื้อสูง 
เน่ืองจากรายไดตอเดือนจะสูงมากเม่ือเทียบกับนักทองเท่ียวชาวกัมพูชาทั่วไป นักทองเท่ียวกลุมน้ีเม่ือ
มาถึงหนาดานแลวจะรีบเดินกลับไปเพ่ือนขามดาน เน่ืองจากกระเปาของแตละคนจะมีขนาดใหญเต็มไป
ดวยของที่ใชเก่ียวกับธุรกิจ แตหากเราขอความรวมมือจากพวกเขา เขาก็ยินดีที่จะตอบแบบสอบถามโดยดี 
นักทองเที่ยวกลุมน้ีสวนใหญจะพูดไดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทําใหไมเปนอุปสรรคตอการเก็บ
แบบสอบถาม นักทองเที่ยวบางคนจะมีอัธยาศัยดี หลังจากการพูดคุยตอบแบบสอบถามแลว ยังไดมีการ
ขอชองทางการติดตอเพ่ือพูดคุยและแนะนาํผลิตภัณฑตางๆ อีกดวย  

จากการพูดคุยกับนักทองเที่ยวกลุมน้ี ทําใหทราบวานักทองเที่ยวแบบธุรกิจ ของประเทศกัมพูชา
จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เน่ืองจากอาชีพนักธุรกิจขายตรงกําลังไดรับความนิยมในประเทศกัมพูชา เน่ืองจากเปน
อาชีพที่ดูใหมในสายตาคนกัมพูชาและมีรายไดดี ซ่ึงจากนักทองเที่ยวสวนใหญที่ทีมผูเก็บแบบสอบถามพบ
ก็ประกอบอาชีพน้ีมาเพียงไมกี่เดือน และยังมีมีชาวกัมพูชาอีกมากที่กําลังใหความสนสนใจจะทําอาชีพน้ี 

หากเปนชวงวันธรรมดา คือวันจันทรถึงวันพฤหัสบดี จะพบนักทองเที่ยวชาวกัมพูชานอยมาก 
สวนในวันหยุดสุดสัปดาห จะมีนักทองเที่ยวชาวกัมพูชามากขึ้น และจะพบไดงายขึ้นอีกในชวงวันหยุดยาว
และชวงเทศกาลตางๆ เชน วันหยุดเทศกาลเม่ือตนเดือนเมษายนที่ผานมา อําเภอเมืองอรัญประเทศไดมี
การจัดงานของดีเมืองอรัญ ซ่ึงเปนงานประจําป ทําใหชวงนั้นมีนักทองเท่ียวชาวกัมพูชาขามเขามาประเทศ
ไทยมากขึ้น หรือแมกระทั่งงานเทศกาลดนตรีตางๆ ก็ทําใหชาวกัมพูชาเขามาทองเที่ยวใน ประเทศไทย
มากขึ้นเชนกัน ซ่ึงการเขามาตามเทศกาลนี้จะเปนการเขามาทองเที่ยวแคชวงระยะเวลาสั้นๆ คือ ประมาณ 
1-2 วัน ตามชวงเวลาของการจัดงานเทศกาล ชวงเวลาที่จะพบนักทองเที่ยวมาก คือ ชวงเชาที่ดาน
พรมแดนเพ่ิงเปด คือชวงเวลาประมาณ 6.00 น. ถึง 9.00 น. และชวงเวลาเย็นที่จะมีนักทองเที่ยวกลับมา
คือเวลาประมาณ 16.00 น. ถึง 19.00 น. 
 จะเห็นวาในภาพรวมนั้น นักทองเที่ยวที่พบสวนใหญจะสามารถพูดภาษาไทยได และมีบางสวนที่
ไมสามารถพูดภาษาไทยไดแตสามารถพูดภาษาอังกฤษได และมีสวนนอยที่จะพูดไดเพียงภาษากัมพูชา 
ซ่ึงจุดน้ี ก็เปนอีกหน่ึงปญหาในการเก็บแบบสอบถาม นอกจากนี้บางสวนของนักทองเท่ียวที่ไดพบน้ัน  
ไมสามารถอานหนังสือได บางสวนอานไดเพียงเล็กนอย หรือบางสวนไมสามารถเขาใจแบบสอบถามได
เลย ซ่ึงทําใหการเก็บแบบสอบถามเปนไปอยางลาชา เพราะจะตองเปลี่ยนมาทําในลักษณะของการ
สัมภาษณ ทําใหใชเวลาในการทําตอชุดนานกวาการเก็บแบบสอบถามในรูปแบบปกติ กลาวคือจะใชเวลา
ประมาณ 20-30 นาที เน่ืองจากตองอานคําถามใหฟงทีละขอ แตหากมีนักทองเท่ียวที่สามารถอานและ
เขียนตอบแบบสอบถามได จะใชเวลาประมาณ 10-20 นาที ซ่ึงบางคร้ังการเก็บแบบสอบถามโดยการ
สัมภาษณน้ันจะตองใชผูดําเนินการถึงสองคนในการชวยกันสอบถามนักทองเที่ยว เน่ืองจากนักทองเท่ียว
ไมเขาใจคําถาม จึงอาจตองใชภาษามือบางในการสื่อสาร และถึงนักทองเที่ยวบางสวนที่ไมสามารถเขียน
หนังสือได ผูเก็บแบบสอบถามก็จําเปนตองถามและเขียนคําตอบใหทีละขอ รวมถึงการที่แบบสอบถามนี้มี
จํานวนขอที่มาก จึงสงผลใหบางครั้งนักทองเที่ยวไมสามารถทําไดทันครบทุกขอ เพราะตองรีบเดินทางไป
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ยังที่ตางๆ ทําใหแบบสอบถามชุดดังกลาวไมสมบูรณไมสามารถใชได นอกจากนี้ยังพบปญหาท่ีวา 
หลังจากการพูดคุยเบื้องตนและไดพบนักทองเที่ยวกลุมตัวอยางที่ตองการแลว แตเขาไมยินดีที่จะทํา
แบบสอบถาม เขาก็จะปฏิเสธ ไมทําแบบสอบถาม เปนตน 
  สําหรับภาพรวมของจุดหมายในประเทศไทยนั้น จากการที่นักทองเที่ยวชาวกัมพูชามีรายไดที่ไม
สูงมาก จุดหมายการเดินทางจึงเปนแหลงที่เดินทางไดงายโดยรถโดยสารสาธารณะประเภทตางๆ เชน รถ
ประจําทาง รถตู เปนตน จุดหมายการเดินทางนั้นไดแก กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชลบุรี สงขลา สุราษฎร
ธานี เปนตน หรือบางสวนที่มาเพ่ือเยี่ยมญาติหรือเยี่ยมเพ่ือนน้ัน นอกจากกรุงเทพและปริมณฑลแลว ก็ยัง
มีบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมา สุรินทร บุรีรัมย เปนตน สวนนักทองเท่ียวที่มีวัตถุประสงคทาง
ธุรกิจ จะนิยมเดินทางไปจังหวัดที่มีสถานที่ทองเท่ียว ซ่ึงอาจจะเปนสถานที่ทองเท่ียวตามธรรมชาติ 
เน่ืองจากการประชุมสัมมนาจะจัดที่โรงแรม และจะมีนักทองเที่ยวบางสวนที่ตองการพักผอนหลังจากการ
ทํางาน สําหรับการใชจายของนักทองเที่ยวนั้น โดยสวนมากจะเปนคาใชจายดานที่พัก การเดินทาง การใช
จายเพ่ือซ้ือสินคา ซ่ึงสินคาสวนมากที่นักทองเที่ยวนิยมซ้ือกลับไป ไดแก เสื้อผา เคร่ืองอุปโภคบริโภค  
ซ่ึงคาใชจายทั้งหมดจะอยูระหวางหลักพันบาทไปจนถึงหลักหม่ืนบาท 
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บทที่ 8
พฤติกรรมของนักทองเที่ยวอาเซียนกลุมธุรกิจ

 

การรายงานผลการศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวอาเซียนกลุมธุรกิจแบงออกเปน 3 สวน คือ 
ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยว พฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวโดยท่ัวไป และพฤติกรรม
การเดินทางทองเท่ียวในครั้งน้ี โดยรายละเอียดของผลการศึกษามีดังตอไปน้ี 

8.1 ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของชุดตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวอาเซียนกลุมธุรกิจ 

จากขอมูลในตารางที่ 8.1 จะเห็นไดวา นักทองเที่ยวธุรกิจชุดตัวอยางมีสัดสวนเพศหญิงสูงกวา
เพศชาย คิดเปนรอยละ 70 ของชุดตัวอยางทั้งหมด ชุดตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง 26 ถึง 45 ป ซ่ึงเปน
วัยทํางาน โดยมีอายุเฉลี่ยเทากับ 40 ป ชุดตัวอยางรอยละ 67 มีสถานภาพสมรส นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด 
รองลงมาคือศาสนาคริสต และอิสลาม คิดเปนรอยละ 45, 28 และ 21 ตามลําดับ เน่ืองจากเปนนักทองเที่ยว
กลุมธุรกิจ ระดับการศึกษาของชุดตัวอยางจึงคอนขางสูงกวานักทองเที่ยวปกติ โดยมีนักทองเท่ียวที่จบ
การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีรวมกันกวารอยละ 90 ของชุดตัวอยางทั้งหมด 

เม่ือพิจารณาสัดสวนของประเทศท่ีพํานักอาศัยพบวา ชุดตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวธุรกิจชาว
มาเลเซียมากที่สุด รองลงมาเปนสิงคโปรและอินโดนีเซีย ที่มีสัดสวนรอยละ 28.9, 18.4 และ 13.6 
ตามลําดับ โดยไมพบนักทองเท่ียวธุรกิจชาวบรูไนเลย เน่ืองจากเปนชุดตัวอยางเปนผูที่เดินทางมาทําธุระ
ในประเทศไทย ชุดตัวอยางจํานวนมากจึงมีอาชีพเปนผูเชี่ยวชาญ (Professional) ผูจัดการหรือผูบริหาร 
(Managers or CEO) คิดรวมกันสูงกวารอยละ 70 นอกจากน้ียังมีกลุมนักเรียน นักศึกษาที่เดินทางมายัง
ประเทศไทยเพ่ือการอบรม สัมมนา รวมทั้งกลุมที่เปนพอบาน/แมบาน เจาของกิจการบางสวนที่เดิน
ทางเขามายังประเทศไทยเพื่อติดตอธุรกิจขายตรงที่มีสํานักงานในประเทศไทยอีกดวย  

ชุดตัวอยางสวนใหญมีรายไดสวนบุคคลอยูในชวง 10,001-50,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอป โดยมี
คาเฉลี่ยประมาณ 68,596 เหรียญสหรัฐฯ ตอป ในขณะที่มีรายไดครอบครัว 20,001-100,000 เหรียญ
สหรัฐฯ ตอป โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 112,658 เหรียญสหรัฐฯ ตอป คิดเปนประมาณเกือบสองเทาของ
รายไดสวนบุคคล หากเปรียบเทียบรายไดกับกลุมนักทองเที่ยวทั่วไปในบทที่ 8 พบวา กลุมนักทองเที่ยว
ธุรกิจจะมีรายไดสวนบุคคลและรายไดครัวเรือนสูงกวามาก โดยนักทองเที่ยวธุรกิจมีรายไดทั้งสวนบุคคล
และครอบครัวคิดสูงเปนสี่เทาของนักทองเท่ียวทั่วไป 
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ตารางที่ 8.1 ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยวอาเซียนกลุมธุรกิจที่เปนชุดตัวอยาง 
ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (ราย) รอยละ 

1. เพศ 
- หญิง 295 70.6 
- ชาย 123 29.4 

รวม 418 100.0 
2. อายุ (ป) 
- นอยกวาหรือเทากบั 25  23 5.5 
- 26-35  131 31.5 
- 36-45  161 38.7 
- 46-60  97 23.3 
- มากกวา 60  4 1.0 

รวม 416 100.0 
อายุเฉลีย่ (ป) 39.7 

3. สถานภาพสมรส 
- โสด 127 30.2 
- สมรส/ อยูรวมกัน 280 66.7 
- หยา/ หมาย 13 3.1 

รวม 420 100.0 
4. ศาสนา 
- พุทธ 188 45.2 
- คริสต 117 28.1 
- มุสลิม 89 21.4 
- ไมมีศาสนา 13 3.1 
- อื่นๆ 9 2.2 

รวม 416 100.0 
5. ระดับการศึกษาสูงสุดท่ีสําเร็จ 
- ประถมศึกษา หรือ ต่ํากวา 2 0.5 
- มัธยมศึกษา 23 5.5 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 0.5 
- ปริญญาตรี 187 45.1 
- ปริญญาโท หรือ สูงกวา 201 48.4 

รวม 415 100.0 
6. ประเทศที่พักอาศัย 
- มาเลเซีย 121 28.9 
- สิงคโปร 77 18.4 
- อินโดนีเซีย 57 13.6 
- เวียดนาม 49 11.7 
- ฟลิปปนส 41 9.8 
- สหภาพเมียนมาร 37 8.8 
- กัมพูชา 32 7.6 
- สปป. ลาว 5 1.2 

รวม 419 100.0 
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ตารางที่ 8.1 (ตอ) 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

7. อาชีพหลัก 
- ผูเชี่ยวชาญ 159 37.9
- ผูจัดการหรือผูบริหาร 156 37.2
- พนักงานบริษัทเอกชน 59 14.1
- บุคลากรของรัฐและทหาร 22 5.2
- นักเรียนนักศึกษา 8 1.9
- แมบาน/พอบาน 5 1.2
- เจาของกิจการ 5 1.2
- ผูเกษียณอาย ุ 3 0.7
- แรงงานเกษตร 1 0.2
- รับจางอิสระ 1 0.2
- ไมระบุ 1 0.2

รวม 420 100.0
 8. รายไดสวนตัวตอป (เหรียญสหรัฐฯ)  
- ไมเกิน 5,000   46 11.5
- 5,001-10,000  32 8.0
- 10,001-25,000  127 31.7
- 25,001-50,000  84 20.9
- 50,001-100,000  44 11.0
- 100,001-200,000  47 11.7
- มากกวา 200,000   21 5.2

รวม 401 100.0
คาเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ)  68,596 

9. รายไดครัวเรือนตอป 
- ไมเกิน 10,000   42 11.0
- 10,001-20,000  59 15.5
- 20,001-50,000  130 34.1
- 50,001-100,000  62 16.3
- 100,001-200,000  46 12.1
- 200,001-400,000  29 7.6
- มากกวา 400,000   13 3.4

รวม 381 100.0
คาเฉลีย่ (เหรียญสหรัฐฯ)  112,658 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

8.2 พฤติกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไปของนักทองเที่ยวอาเซียนกลุมธุรกิจที่เปนชุดตัวอยาง 

ตารางที่ 8.2 แสดงพฤติกรรมการเดินทางทองเที่ยวโดยทั่วไปของชุดตัวอยางที่เปนนักทองเท่ียว
ธุรกิจเก่ียวกับการเดินทางตางประเทศ การเดินทางในภูมิภาคอาเซียน และการเดินทางทองเที่ยวใน
ประเทศ ผลการศึกษาพบวา ในชวงเวลา 5 ปที่ผานมา ชุดตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวธุรกิจมีการเดินทาง
ไปตางประเทศเฉลี่ย 6 คร้ังตอป โดยคิดเปนการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 2 ใน 3 ของการ



รายงานฉบับสมบูรณ  
 
 

258 

เดินทางตางประเทศทั้งหมด หรือประมาณ 4.4 คร้ังตอป ในขณะที่มีการเดินทางทองเท่ียวในประเทศของตน
ประมาณ 5 คร้ังตอป นักทองเท่ียวธุรกิจที่เปนชุดตัวอยางรอยละ 77 เคยเดินทางมายังประเทศไทยมากอน 
ในปที่ผานมานักทองเที่ยวกลุมน้ีไดเดินทางมายังประเทศไทยถึง 3.5 คร้ัง นอกจากน้ีชุดตัวอยางสวนใหญ
ยังมีการวางแผนที่จะเดินทางมายังประเทศไทยอีกภายในปน้ี (พ.ศ. 2557) อีกเกือบ 4 คร้ัง หาก
เปรียบเทียบกับนักทองเท่ียวทั่วไปจะพบวานักทองเท่ียวกลุมน้ีเดินทางมากกวาทั้งการเดินทาง
ตางประเทศ การเดินทางในภูมิภาคอาเซียน และการเกินทางทองเท่ียวภายในประเทศ 

8.3 พฤติกรรมการทองเที่ยวในครั้งน้ีของนักทองเที่ยวอาเซียนกลุมธุรกิจที่เปนชุดตวัอยาง 

รายละเอียดเก่ียวกับการเดินทางในคร้ังนี้สามารถแสดงไดดังตารางที่ 9.3 โดยการตัดสินใจ
เดินทางมายังประเทศไทยในครั้งน้ีนักทองเที่ยวธุรกิจที่เปนชุดตัวอยางมีแหลงขอมูลที่ใชหลายแหลง  
โดยแหลงขอมูลที่สําคัญคือ เพ่ือนและญาติ รองลงมาคือนักทองเที่ยวมีความรูเก่ียวกับเมืองไทยแลว 
นักทองเท่ียวทราบขอมูลเก่ียวกับเมืองไทยจากหนังสือนําเที่ยว เว็บไซตอ่ืนๆ โปรแกรมประยุกตบนสื่อ
สังคมออนไลน มีสัดสวนใกลเคียงกัน นอกจากน้ียังมีกลุมนักทองเที่ยวบางสวนที่รับทราบขอมูลประเทศ
ไทยจากหนวยงานที่เชิญมาประชุม สัมมนา หรือจัดนิทรรศการ 

การเดินทางคร้ังนี้ สวนใหญเปนการเดินทางมาทางอากาศ คิดเปนรอยละ 97.1 ทั้งน้ีเน่ืองจาก
นักทองเท่ียวธุรกิจตองการใชเวลาเดินทางนอย อีกทั้งการเดินทางเพ่ือประชุม หรือสัมมนามักจะไดรับการ
อุดหนุนจากผูจัดงาน หรือหนวยงานตนสังกัด เม่ือพิจารณาสัดสวนของสายการบินตนทุนต่ําและสายการ
บินปกติพบวามีจํานวนใกลเคียงกัน โดยสวนใหญผานดานตรวจคนเขาเมือง ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
และดอนเมือง 

เม่ือพิจารณาวัตถุประสงคของการเดินทาง พบวาสวนใหญเดินทางมาเพ่ือติดตอธุรกิจ ประชุม 
สัมมนา และเขารวมนิทรรศการ คิดเปนรอยละ 88 รองลงมาคือการเดินทางทองเที่ยวเน่ืองจากไดรับ
รางวัลจากการทํางาน คิดเปนรอยละ 6.7 และอ่ืนๆ เชน การเขารวมการฝกอบรม หรือการพบปะคูคา
อยางไมเปนทางการ การเดินทางสวนใหญมีผูอ่ืนรวมเดินทางมาดวย เทาที่ชุดตัวอยางระบุได พบวา 
ชุดตัวอยางเดินทางมากับหุนสวนธุรกิจหรือเพ่ือนรวมงานมากที่สุด  

เม่ือสอบถามกิจกรรมที่นักทองเท่ียวธุรกิจชื่นชอบ ที่สามารถระบุไดหลายกิจกรรม พบวา
นักทองเที่ยวนิยมการทําสปาและการนวดเทากับการซ้ือสินคามากที่สุด เน่ืองจากนักทองเท่ียวธุรกิจกวา
รอยละ 50 นิยมทํากิจกรรมดังกลาว รองลงมาคือกิจกรรมบันเทิงยามค่ําคืน ทั้งน้ีนาจะมีสาเหตุมาจาก
กิจกรรมดังกลาวสามารถทําไดนอกเวลาทํางาน หรือในชวงกลางคืน รองลงมาคือ การชมทิวทัศน 
กิจกรรมแสงแดด/ ทะเล/ ชายหาด การผจญภัย มวยไทย และกีฬาอ่ืนๆ นอกจากกิจกรรมดังกลาว 
นักทองเท่ียวไดระบุวากิจกรรมที่ชื่นชอบคือ การไปวัด การทานอาหารทองถิ่น และการเที่ยวสวนสัตว โดย
นักทองเท่ียวกวารอยละ 90 จะแนะนํากิจกรรมตางๆ ที่ไดทําในประเทศไทยใหเพ่ือนรวมงาน 

นักทองเท่ียวธุรกิจมีจํานวนวันพักเฉลี่ยในครั้งน้ีเทากับ 5 วัน มากกวานักทองเที่ยวทั่วไป 
นักทองเท่ียวใหขอมูลวาโดยทั่วไปแลว เม่ือเดินทางเพ่ือวัตถุประสงคทางธุรกิจ บางครั้งก็จะเพ่ิมจํานวนวัน
พักเพ่ือเดินทางทองเท่ียวพักผอนเพ่ิมเติม คิดเปนรอยละ 71 ในขณะที่ชุดตัวอยางรอยละ 12.7 ไมเคยเพ่ิม
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จํานวนวันพักเลย แตสําหรับการเดินทางในคร้ังนี้ชุดตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวธุรกิจมีการขยายจํานวน
วันพักประมาณรอยละ 35.7 โดยจํานวนวันที่เพ่ิมขึ้นจากวันพักปกติเทากับ 2 วัน ซ่ึงกิจกรรมที่ไดทํา
ในชวงขยายวันพักยังคงเปนการทําสปาและนวด การซ้ือสินคา และกิจกรรมบันเทิงยามราตรี 

ตารางที่ 8.2 พฤติกรรมการทองเที่ยวทั่วไปของนักทองเที่ยวอาเซียนกลุมธุรกิจที่เปนชุดตัวอยาง 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

1. จํานวนการทองเที่ยวตางประเทศตอป (คร้ัง) 
- 1 19 4.6
- 2 24 5.7
- 3 102 24.3
- 4 106 25.2
- 5 63 15.0
- มากกวา 5 106 25.2

รวม 420 100.0
คาเฉลีย่ (คร้ัง) 6.1 

2. จํานวนการทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนตอป(คร้ัง)
- 1 53 12.6
- 2 156 37.2
- 3 82 19.5
- 4 28 6.7
- 5 29 6.9
- มากกวา 5 72 17.1

รวม 420 100.0
คาเฉลีย่ (คร้ัง) 4.4 

3. จํานวนการทองเที่ยวในประเทศตอป (คร้ัง) 
- 1 26 6.3
- 2 69 16.7
- 3 80 19.4
- 4 69 16.7
- 5 77 18.6
- มากกวา 5 92 22.3

รวม 413 100.0
คาเฉลีย่ (คร้ัง) 5.3 

4. สัดสวนที่เคยเดินทางมาประเทศไทย (รอยละ)
- เคย 395 77.4
- ไมเคย 95 22.6

รวม 490 100.0
5. คาเฉลี่ยการทองเที่ยวประเทศไทยปที่ผานมา (คร้ัง) 3.5 
6. คาเฉลี่ยการวางแผนทองเที่ยวเที่ยวในประเทศไทยในอนาคต (คร้ัง) 3.8 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ตารางที่ 8.3 พฤติกรรมการทองเที่ยวครั้งน้ีของนักทองเที่ยวอาเซียนกลุมธุรกิจที่เปนชุดตัวอยาง 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

ก. แหลงขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ* (รอยละ) 
- เพื่อน 204 48.6 
- ญาติ 140 33.3 
- ทราบขอมูลเกี่ยวกับเมืองไทยแลว 109 26.0 
- หนังสือนําเที่ยว 79 18.8 
- เว็บไซตอื่นๆ 69 16.4 
- โปรแกรมประยุกตบนส่ือสังคมออนไลน 61 14.5 
- เว็บไซตของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 57 13.6 
- นิตยสารทองเที่ยว 48 11.4 
- บริษัทนําเที่ยว 37 8.8 
- โปสเตอร/แผนพับ/ โทรทัศน 30 7.1 
- สถานที่ทํางาน 25 6.0 
- อื่นๆ 30 7.1 

ข. ขอมูลดานการเดินทางระหวางประเทศ 
(1) ประเภทของการเดินทางขาเขา (รอยละ) 

- ทางบก 12 2.9 
- ทางอากาศ 408 97.1 
รวม 420 100.0 

(2) ประเภทของสายการบินที่เลือกใชบริการขาเขา (รอยละ)
- สายการบินตนทุนต่ํา 178 43.8 
- สายการบินปกติ 228 56.2 
รวม 406 100.0 

(3) ดานตรวจคนเขาเมืองขาเขา
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 234 56.0 
- ทาอากาศยานดอนเมือง 143 34.2 
- ทาอากาศยานภูเกต็ 18 4.3 
- ทาอากาศยานเชียงใหม 10 2.4 
- ทาอากาศยานหาดใหญ 1 0.2 
- จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก (ดานอรัญประเทศ) 7 1.7 
- ดานสะเดา 5 1.2 
รวม 418 100.0 

(4) ประเภทของการเดินทางขาออก (รอยละ) 
- ทางบก 12 2.9 
- ทางอากาศ 408 97.1 
รวม 420 100.0 

(5) ประเภทของสายการบินที่เลือกใชบริการขาออก (รอยละ)
- สายการบินตนทุนต่ํา 182 44.8 
- สายการบินปกติ 224 55.2 
รวม 406 100.0 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ตารางที่ 8.3 (ตอ) 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

(6) ดานตรวจคนเขาเมืองขาออก 
- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 229 54.8
- ทาอากาศยานดอนเมือง 148 35.4
- ทาอากาศยานภูเกต็ 19 4.5
- ทาอากาศยานเชียงใหม 10 2.4
- ทาอากาศยานหาดใหญ 0 0.0
- จุดผานแดนถาวรบานคลองลึก (ดานอรัญประเทศ) 7 1.7
- ดานสะเดา 5 1.2
รวม 418 100.0

(7) จุดประสงคของการเดินทาง 
- ติดตอธุรกิจ/ประชุม 200 47.6
- สัมมนา/นิทรรศการ 165 39.3
- เดินทางเน่ืองจากไดรับรางวัลจากการทํางาน 28 6.7
- อื่นๆ 27 6.4
รวม 420 100.0

(8) ผูรวมเดินทาง 
- เดินทางลําพัง 28 6.7
- เดินทางรวมกับผูอื่น 392 93.3

- หุนสวนทางธุรกิจ/เพื่อนรวมงาน 89 22.8
- เพื่อน 18 4.5
- คูครอง 7 1.9
- ครอบครัวและ/หรือญาติ 4 0.9
- ไมระบุ 274 70.2

รวม 420 100.0
ค. ขอมูลการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย  

(1) กิจกรรมที่ชื่นชอบ*  
- สปา/ นวด 225 53.6
- ซ้ือสินคา 224 53.3
- บันเทิงยามค่ําคืน 189 45.0
- ชมทิวทัศน/ชมเมือง 139 33.1
- กิจกรรมที่เกี่ยวของกับแสงแดด/ ทะเล/ ชายหาด 79 18.8
- กิจกรรมผจญภัย 23 5.5
- มวยไทย 16 3.8
- กีฬาชนิดอ่ืนๆ 16 3.8
- อื่นๆ 11 2.6

(2) การแนะนํากิจกรรมที่ชื่นชอบ 
- แนะนํา 376 91.0
- ไมแนะนํา 37 8.9
รวม 413 100.00

(3) จํานวนพักคางคืนโดยเฉลี่ย (คืน) 5.3 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ตารางที่ 8.3 (ตอ) 
รายการ จํานวน (ราย) รอยละ 

(4) โดยทั่วไป นักทองเที่ยวมีการขยายเวลาเพื่อการทองเทีย่วเพิ่มเติม
- ทุกคร้ัง 18 4.3 
- สวนใหญ 48 11.5 
- บางคร้ัง 298 71.5 
- ไมเคย 53 12.7 
รวม 417 100.0 

(5) การขยายจํานวนพักคางคืนในคร้ังน้ี 
- ขยาย 150 35.7 
- ไมขยาย 270 64.3 
รวม 420 100.00 
จํานวนพักคางคืนที่ขยายโดยเฉลี่ย (คืน) 2.0 

(6) กิจกรรมที่ทําในชวงขยายจํานวนพักคางคืน (รอยละ)
- สปา/นวด 73 17.4 
- ซ้ือสินคา 72 17.1 
- บันเทิงราตรี 66 15.7 
- ชมทิวทัศน/ชมเมือง 26 6.2 
- กิจกรรมที่เกี่ยวของกับแสงแดด/ทะเล/ ชายหาด 18 4.3 
- มวยไทย 12 2.9 
- กิจกรรมผจญภัย 5 1.2 
- กีฬาชนิดอ่ืนๆ 2 0.5 
- อื่นๆ 3 0.7 

หมายเหต:ุ * ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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บทที่ 9
สรุปและขอเสนอแนะ

 

 รายงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนที่จะศึกษาวิเคราะหเพ่ือเปรียบเทียบศักยภาพและ
ความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของไทยกับประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยใช
แนวคิดและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรการทองเท่ียวในการวิเคราะหการทองเท่ียวภายในภูมิภาค และ
ตําแหนงความสามารถในการแขงขันของไทยในแตละตลาดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน 
รวมทั้งเปรียบเทียบสมรรถนะในการใชประโยชนจากความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยวของ
ประเทศตางๆ ในภูมิภาคน้ี นอกจากน้ีในการศึกษาจะวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกทองเที่ยวไทย
ของนักทองเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียน เพ่ือทราบรูปแบบและลักษณะการทองเที่ยวที่แตกตางกันของ
นักทองเท่ียวอาเซียนแตละกลุมที่เดินทางมาทองเที่ยวไทย ผลการศึกษาที่ไดเปนประโยชนตอการวาง
นโยบายเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขันใหกับการทองเที่ยวไทยสําหรับรองรับการรวมกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเปนขอมูลสําคัญที่จะนํามาสูการวางนโยบายเพื่อสรางความรวมมือในการ
พัฒนาการทองเท่ียวรวมกันในภูมิภาค ทั้งน้ีขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ทองเท่ียวไทยที่แตกตางกันของนักทองเที่ยวจากภูมิภาคอาเซียนเปนขอมูลทางการตลาดที่สําคัญในการ
วางแผนการตลาดอาเซียนของไทย และนํามาสูการเพ่ิมจํานวนและรายรับจากนักทองเที่ยวอาเซียนใน
อนาคต โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับมหภาคและประเทศ และระดับจุลภาคที่เปนการ
วิจัยพฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจากประเทศอาเซียน สามารถสรุปผลการศึกษาในแตละ
ระดับไดดังน้ี 

9.1 สรุปผลการศึกษาระดับมหภาค 

9.1.1 การเปรียบเทียบการแขงขันระดับโลกและอาเซียน  
 แมวาประเทศไทยจะมีความโดดเดนกวาประเทศอื่นๆ ในอาเซียน ในแงรายรับจากการทองเท่ียว 
แตในดานความสามารถในการแขงขันในแงของอุปทานและนโยบายของรัฐ ไทยตกเปนรอง สิงคโปรและ
มาเลเซีย เม่ือมาดูดัชนียอยในแตละกลุมก็พบวา ประเทศไทยเปนรองมาเลเซียในทุกดาน และยังเปนรอง
ฟลิปปนสในดานกรอบนโยบาย สวนตัวชี้วัดที่นาเปนหวงมากๆ จะเปนดานสาธารณูปโภคการขนสง
ภาคพ้ืนดิน และการศึกษา 
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9.1.2 การแขงขันในดานการทองเที่ยวภายในอาเซียน 
 ในประชากร 100 คนของอาเซียน จะมีประชากรประมาณ 6-8 คน เดินทางออกมาทองเท่ียว
ตางประเทศ โดยในป พ.ศ. 2554 คนอาเซียนออกมาทองเท่ียวตางประเทศประมาณ 50 ลานคน ประมาณ
รอยละ 70 จะทองเท่ียวภายในภูมิภาคอาเซียนดวยกันเอง และมากกวารอยละ 90 จะทองเท่ียวภายใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ทั้งน้ีหากพิจารณาถึงโครงสรางตลาดนักทองเที่ยวตางชาติของอาเซียน พบวา กวา
รอยละ 40 ของตลาดนักทองเที่ยวตางชาติในอาเซียนเปนการทองเที่ยวกันเองภายในภูมิภาค (intra 
region-tourism) ดังน้ันอาจกลาวไดวา การทองเที่ยวกันเองภายในภูมิภาคมีความสําคัญตอการทองเที่ยว
ของประเทศตางๆ ภายในอาเซียน  

สําหรับประเทศที่ออกมาทองเที่ยวมากที่สุดในอาเซียนไดแก ประเทศสิงคโปร โดยเดินทางไป
ทองเท่ียวมาเลเซียทางบกถึง 13 ลานคน ในป พ.ศ. 2554 รองลงมา คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
สวนประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางสําคัญของการทองเที่ยวกันเองภายในภูมิภาคอาเซียน ไดแก 
มาเลเซีย และไทย หรืออาจกลาวไดวา มาเลเซียและไทยเปนจุดหมายปลายทางที่สําคัญของคนอาเซียน 
ขณะท่ีสิงคโปรเปนจุดหมายปลายทางสําคัญของคนอินโดนีเซียและมาเลเซีย และเปนที่นาสังเกตวา  
คนอาเซียนจะทองเที่ยวกันเองภายในกลุมประเทศที่มีวัฒนธรรมที่คลายกัน โดยคนสิงคโปรและบรูไนจะ
เปนกลุมที่มีการใชจายตอทริปสูงสุดเม่ือเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ อยางไรก็ตาม คนอาเซียนจะใชจายใน
การชอปปงในสัดสวนที่มากที่สุดเม่ือออกมาทองเที่ยวตางประเทศ ทั้งน้ีในป พ.ศ. 2560 คนอาเซียน 
จะออกมาทองเท่ียวกันเองประมาณ 56-61 ลานคน ภายใตอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8 ตอป 

การเปรียบเทียบความสามารถในการแขงขันดานการครอบครองตลาดภายในอาเซียน การ
เปลี่ยนแปลงสวนแบงการตลาด และความไดเปรียบในการแขงขันจากการศึกษาสามารถสรุปไดวา ในชวง 
พ.ศ. 2552-2555 ตลาดอาเซียนเปนตลาดที่อยูในสถานการณที่ประเทศไทยตองใหความสนใจเปนพิเศษ
เม่ือเทียบกับตลาดภูมิภาคอ่ืนๆ โดยกัมพูชา สหภาพเมียนมาร และมาเลเซีย เปนตลาดที่ไมตองเปลี่ยน 
กลยุทธ (Reiteration) และไทยควรใหความสําคัญมากขึ้นในตลาดอินโดนีเซีย และสิงคโปร เพ่ือชวงชิง
สวนแบงตลาดใหมากขึ้น สวนเวียดนามและ สปป. ลาว เปนสองตลาดที่ควรกระตุนใหเกิดการขยายตัวของ
ตลาดใหมากขึ้น สําหรับฟลิปปนสและบรูไน ประเทศไทยควรมีการปรับปรุงแผนทางการตลาดใหมเพ่ือสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษในทั้งสองตลาด 

9.1.3 การประมาณอุปสงคในระยะยาว 
 การศึกษาประมาณคาความยืดหยุนของอุปสงคการทองเท่ียวไทยในระยะยาวของประเทศอาเซียน
แตละประเทศรวม 9 ประเทศ ไดประยุกตใชแนวทางการพัฒนาแบบจําลองอุปสงคการทองเท่ียวรวม 
(Aggregate Demand Model) ในการศึกษาและใชวิธีทางเศรษฐมิติที่เหมาะสมในการประมาณคาความยืดหยุน
บนพ้ืนฐานของขอจํากัดและคุณลักษณะของขอมูลที่นํามาใชในการพัฒนาแบบจําลอง ซ่ึงสามารถสรุปผล
วิเคราะหอุปสงคการทองเท่ียวไทยในระยะยาวของนักทองเท่ียวอาเซียนไดเปนประเด็นที่นาสนใจดังน้ี  

1)  การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมา มีสวนชวย
กระตุนใหเกิดการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียวอาเซียนในประเทศไทย โดยตลาดนกัทองเที่ยวจะขยายตัว



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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มากกวาการขยายตัวของเศรษฐกิจ (ยกเวน ตลาดมาเลเซีย สิงคโปร และเวียดนาม) ดังน้ันจากการ
ประมาณการของ IMF (2014) ที่วา ประเทศในอาเซียนจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราประมาณ
รอยละ 3.68-7.67 ตอป ในชวงป พ.ศ. 2558-2563 (ค.ศ. 2015-2020) จะทําใหตลาดนักทองเที่ยวอาเซียน
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองอีกในชวง 5 ปขางหนา โดยคาดวาจะมีนักทองเที่ยวอาเซียนเดินทางมา
ทองเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 7.4 ลานคน ในป พ.ศ. 2556 เปน 11.198 ลานคน ในป พ.ศ. 2560 หรือ
เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรอยละ 6.08 ตอป โดยมีสมมติฐานวาไมมีการสงเสริมตลาดอาเซียน หรือวิกฤต   

2)  ตลาดนักทองเท่ียวอาเซียนสวนใหญตอบสนองตอราคาการทองเที่ยวไทยมาก (RPT > 1) ยกเวน 
ตลาดฟลิปปนสที่คาความยืดหยุนมีคานอยกวา แสดงใหเห็นวา มีการตอบสนองตอราคาการทองเที่ยวไทย
นอย ขณะท่ีกัมพูชาเปนตลาดที่ไมออนไหวตอราคาการทองเที่ยวไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 
ทั้งน้ีเปนที่นาสังเกตวา ประเทศที่มีชายแดนติดประเทศไทยอยาง สปป. ลาว มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร จะมี
คาความยืดหยุนตอราคาการทองเที่ยวไทยสูงกวาประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนอยางเห็นไดชัด ประเทศเหลาน้ี
มักเดินทางขามาทองเที่ยวประเทศไทยในชวงวันหยุดสุดสัปดาห เพ่ือมาจับจายซ้ือของ (Shopping) 
พักผอน และเที่ยวบันเทิงราตรี อยางไรก็ตาม จากการทบทวนงานวิจัยทางการตลาดของการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย พบวา ประเทศไทยเปนแหลงชอปปงที่นิยมของนักทองเท่ียวจากอาเซียน ทั้งน้ีอาจเปน
เพราะวา ประเทศไทยมีสถานที่ชอปปงที่หลากหลาย ตั้งแตระดับลางหรือขายสงที่มีราคาไมสูง จนถึง 
สินคาแบรนดเนมที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไวคอยตอบสนองความตองการที่แตกตางของคนอาเซียน 
นอกจากนี้ นักทองเที่ยวอาเซียนสวนใหญมีทัศนคติและความคิดเห็นวา การทองเที่ยวและชอปปงในประเทศ
ไทยคุมคากับเงินที่จาย (Value for money) (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2556) 

3)  ประเทศไทยมีคูแขงในตลาดของแตแตละประเทศในอาเซียนตางกัน เชน สปป. ลาว มีกัมพูชา
เปนคูแขงสําคัญของไทย ขณะที่ตลาดสหภาพเมียนมาร และฟลิปปนส มีมาเลเซียและสิงคโปรเปนคูแขง
สําคัญของไทย ผลการประมาณคาความยืดหยุนไขว (RPC) แสดงใหเห็นวา ตลาดอาเซียนของไทยโดย
สวนใหญตอบสนองตอราคาคูแขงนอย (RPC < 1 หรือ RPC = 1) หมายความวา ถาราคาการทองเที่ยว
ของไทยเพ่ิมขึ้น จะเกิดการทดแทนไทยในตลาดอ่ืนนอยกวาการเพ่ิมขึ้นของราคา ยกเวน ตลาดสปป. ลาว 
สหภาพเมียนมาร และฟลิปปนส    

จากการสัมภาษณและทบทวนเอกสารงานวิจัย สามารถแบงตลาดนักทองเท่ียวอาเซียนออกเปน 
2 กลุมหลักตามลักษณะเฉพาะและความตองการท่ีแตกตางกัน คือ นักทองเที่ยวกลุมทั่วไป และ
นักทองเท่ียวกลุมมุสลิม ที่ผานมานักทองเที่ยวอาเซียนสวนใหญที่เดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย
ยังคงเปนนักทองเที่ยวกลุมแรกในสัดสวนที่สูง เน่ืองดวยขอจํากัดของแหลงทองเท่ียวบางแหงเก่ียวกับ 
สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับตลาดนักทองเที่ยวมุสลิม แตนักทองเที่ยวกลุมมุสลิมเปนกลุมที่มีศักยภาพ
และมีการใชจายสูง ซ่ึงเปนหนึ่งในโอกาสและความทาทายของประเทศไทย ซ่ึงจากขอมูลที่นําเสนอมาแลว
ขางตนจะเห็นไดวา ตลาดมุสลิมซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของมาเลเซียและอินโดนีเซีย ยังคงเปนตลาดที่มี
ความทาทายสําหรับประเทศไทย หากประเทศไทยสนใจและตองการสงเสริมตลาดดังกลาว ประเทศไทย
จะตองเตรียมความพรอมทางดานอุปทาน เชน รานอาหาร เปนตน ในการรองรับตลาดมุสลิมกอนที่จะ
สงเสริมการตลาดกลุมน้ีในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย 
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9.1.4 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
1) จากการวิเคราะหแนวโนมการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวอาเซียน พบขอสังเกตที่

นาสนใจวา เสถียรภาพทางดานการเมือง และการจัดเทศกาลขนาดใหญ (event) เชน งานพืชสวนโลก 
เปนตน เปนหน่ึงในปจจัยที่ชวยกระตุนใหคนอาเซียนเดินทางมาทองเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น 

2) การวิเคราะหความยืดหยุนแสดงใหเห็นวา ควรใชนโยบายทีแ่ตกตางในการกระตุนตลาดอาเซียน 
อยางเชน นโยบายตามกลุมตลาดที่สามารถแบงออกเปนกลุมนักทองเท่ียวทั่วไป กับนักทองเท่ียวกลุมมุสลิม 
โดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวมุสลิมอยางบรูไน และอินโดนีเซียอาจใหความสําคัญกับการพัฒนาหวงโซ
อุปทานภายในประเทศใหสามารถตอบสนองความตองการของตลาดมุสลิมในดานอาหาร การจัดพ้ืนที่ 
ใหละมาด ฯลฯ กอนที่จะดําเนินการนโยบายสงเสริมตลาด นอกจากน้ีการศึกษาอุปสงคการทองเที่ยวรวม
แสดงใหเห็นวาควรมีนโยบายที่แตกตางกันตามการตอบสนองตอราคา กลาวคือ ควรใชนโยบายราคา เชน 
เที่ยวไทยคุมเงินสบายกระเปา, Mid-Year Sale เปนตน ในการสงเสริมตลาดที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ราคาการทองเที่ยวไทยมาก เชน สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร และมาเลเซีย เปนตน การสงเสริมตลาดโดย
นําเสนอภาพความหลากหลายและนาสนใจของแหลงและกิจกรรมการทองเที่ยว สําหรับตลาดที่ตอบสนองตอ
ราคานอย เชน ฟลิปปนส เปนตน หรือนําเสนอภาพของการพักผอน บันเทิงราตรี เที่ยวไทยไดทุกเวลาที่คุณ
ตองการ สําหรับตลาดที่ตอบสนองตอราคานอยอยางเชน สิงคโปร เวียดนาม  

3) ประเทศไทยควรใชโอกาสจากการขยายตัวของตลาดอาเซียนอันเนื่องมาจากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และการเปดเสรีอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ในการทําตลาดคุณภาพสูงในตลาดอาเซียน โดยการ
นําเสนอสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยวตามความตองการของตลาดคุณภาพสูงของอาเซียน รวมทั้งควรมี
นโยบายสงเสริมตลาดทองเท่ียวอาเซียนใหมากขึ้น ภายใตการผสมผสานสินคาทองเที่ยวที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดอาเซียน ทั้งนี้การสงเสริมตลาดดังกลาว ควรอยูบนพ้ืนฐานของการจัดการหวงโซ
อุปทานของการทองเที่ยวที่พรอมและเพียงพอจะรองรับการขยายตัวของตลาดอาเซียน อยางเชน รานอาหาร
สําหรับตลาดนักทองเที่ยวกลุมมุสลิม โรงแรมสําหรับรองรับตลาดกลุมนักเดินทางเพ่ือ business และ 
meeting ที่มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นหลังจากการเปดเสรีอาเซียน เปนตน 

นอกจากน้ี จากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และยุโรป สงผลใหตลาดนักทองเท่ียวยุโรปและสหรัฐฯ 
ของไทยชะลอตัว ขณะที่ตลาดนักทองเที่ยวเอเชียมีบทบาทความสําคัญมากขึ้น รวมทั้งตลาดอาเซียนที่จะ
มีสําคัญเพ่ิมขึ้นหลังจากการเปดเสรีในป พ.ศ. 2558 อยางไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันสําหรับการ
ทองเท่ียวของประเทศไทย คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการตลาดจากนักทองเที่ยวกลุม
ตะวันตกที่นิยมทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรมมาสูตลาดนักทองเท่ียวเอเชียที่มีลักษณะการทองเที่ยวที่
สนุกสนาน และชอบชอปปง ความแตกตางดังกลาวทําใหความตองการสินคาและกิจกรรมการทองเที่ยว
รวมทั้งสิ่งสนับสนุนแตกตางกัน สําหรับนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมาประเทศไทยมีพฤติกรรมที่นิยม 
ชอปปง และใชบริการสินคาหรือกิจกรรมทองเท่ียวในลักษณะของ man made มากกวาวัฒนธรรมที่มี
ลักษณะใกลเคียงกันทั้งภูมิภาค ดังนั้นการสงเสริมตลาดอาเซียนในอนาคตควรมีการผสมผสานสินคา
ทองเท่ียวใหมในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงความทันสมัย การชอปปง และการทองเท่ียวลักษณะของบันเทิง
ที่สนุกสนานมากกวาการนําเสนอขายในเรื่องของวัฒนธรรมหรือธรรมชาติ 
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9.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมนักทองเที่ยว  

การศึกษาในครั้งน้ีเปนการสอบถามนักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมายังประเทศไทยในชวงเดือน
เมษายนถึงมิถุนายน แลวนํามาวิเคราะหพฤติกรรมการทองเท่ียวไทยของนักทองเที่ยวจากภูมิภาค
อาเซียนในภาพรวม แยกรายประเทศ (สัญชาติ) และแยกรายกลุมความชอบของนักทองเที่ยว นอกจากน้ี
ยังไดวิเคราะหพฤติกรรมของนักทองเท่ียวโดยอาศัยแบบจําลองทางสถิติ เพ่ือเขาใจจํานวนวันพัก 
คาใชจายของนักทองเท่ียว และความออนไหวตอความไมสงบทางการเมือง โดยการศึกษาในครั้งน้ีไดแยก
นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเพ่ือวัตถุประสงคทางดานธุรกิจออกจากนักทองเที่ยวทั่วไป ทั้งน้ีเพราะโดยปกติ
แลวทองเที่ยวธุรกิจจะไมไดเลือกแหลงทองเที่ยว แตมีความจําเปนตองเดินทางมาทําธุระ ดังน้ัน
นักทองเท่ียวกลุมน้ีจึงถูกสอบถามดวยชุดคําถามที่แตกตางออกไป 

9.2.1 นักทองเที่ยวอาเซียนทั่วไป 

ลักษณะเศรษฐกิจและสังคมของนักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางมีสัดสวนนักทองเที่ยวชาย
และหญิงใกลเคียงกัน โดยสวนใหญมีอายุเฉลี่ย 34 ป และสถานภาพสมรส นักทองเที่ยวประมาณครึ่งหน่ึง
นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาเปนผูที่นับถือศาสนาคริสตและมุสลิม นักทองเท่ียวสวนใหญมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และประกอบอาชีพเปนพนักงานเอกชนที่ไมใชผูเชี่ยวชาญมากที่สุด  นักทองเท่ียวที่เปนชุด
ตัวอยางมีรายไดสวนบุคคลเฉลี่ย 16,978 เหรียญสหรัฐฯ ตอป ในขณะที่รายไดครัวเรือนเฉลี่ย 30,190 
เหรียญสหรัฐฯ ตอป โดยนักทองเท่ียวชาวสิงคโปรมีรายไดสวนบุคคลและครัวเรือนมากที่สุด 

นักทองเท่ียวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางมีความถี่ในการเดินทางไปตางประเทศและในประเทศ
ใกลเคียงกัน โดยการเดินทางตางประเทศสวนใหญเปนการเดินทางมายังอาเซียน คาเฉลี่ยของการ
เดินทางมายังอาเซียนประมาณ 3 คร้ังตอป นักทองเท่ียวอาเซียนรูจักคุนเคยกับการทองเที่ยวประเทศไทย 
เพราะสวนใหญเคยเดินทางมายังประเทศไทยแลว ในปที่ผานมานักทองเท่ียวที่ไดเดินทางมายังประเทศ
ไทยประมาณ 2 คร้ัง ในอนาคตนักทองเท่ียวสวนใหญก็มีการวางแผนจะเดินทางกลับมายังประเทศไทยอีก 
ชาวลาวมีจํานวนครั้งที่เดินทางมายังประเทศไทยมากที่สุด เพราะนิยมเดินทางมาเพ่ือจับจายซื้อของ 

แหลงขอมูลหลักที่ใชในการตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวคือเพ่ือน และญาติ รวมไปถึงนักทองเท่ียว
ทราบขอมูลเก่ียวกับประเทศไทยอยูแลว นอกจากนี้ นักทองเท่ียวอาเซียนเร่ิมมีการรับทราบขอมูลการ
ทองเที่ยวผานทางโปรแกรมประยุกตบนสื่อสังคมออนไลน (application/ social network) ในขณะสัดสวน
ของแหลงขอมูลด้ังเดิม เชน แผนพับ โปสเตอร หรือโทรทัศนมีนอยลง  

การใชสายการบินตนทุนต่ําในการเดินทางมายังประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะ
นักทองเท่ียวที่เดินทางมาจากประเทศท่ีใหบริการสายการบินตนทุนต่ําในไทย เชน มาเลเซียและ
อินโดนีเซีย โดยสวนใหญนักทองเท่ียวจะทําการจองตั๋วเครื่องบินกับสายการบินโดยตรง รองลงมาคือการ
จองผานบริษัทนําเที่ยวออนไลน 

นักทองเท่ียวอาเซียนที่เดินทางมายังประเทศไทยมีจํานวนวันพักเฉลี่ยตลอดการเดินทางประมาณ 
3 - 4 วัน โดยสวนใหญเดินทางมายังประเทศไทยเพียงประเทศเดียว วัตถุประสงคหลักของการเดินทาง
มายังประเทศไทยในครั้งนี้ นักทองเท่ียวอาเซียนเดินทางมาเพ่ือพักผอนหยอนใจเปนหลัก รองลงมาคือ
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เพ่ือเยี่ยมญาติหรือเพ่ือนที่อาศัยอยูในประเทศไทย นักทองเท่ียวบางรายที่เดินทางมาเพ่ือด่ืมนํ้าผ้ึง
พระจันทรในประเทศไทย สวนใหญเปนนักทองเที่ยวชาวสิงคโปร และนักทองเที่ยวที่เดินทางมาเพ่ือตรวจ
สุขภาพ/ ผาตัด สวนใหญเปนชาวลาว เมียนมาร และกัมพูชา   

นักทองเที่ยวอาเซียนที่เดินทางมายังประเทศไทยสวนใหญเดินทางโดยมีผูรวมเดินทางมาดวย 
โดยมีจํานวนผูรวมเดินทางเฉลี่ย 3.5 คน โดยนักทองเท่ียวอาเซียนที่เดินทางกับบุคคลอ่ืนน้ันจะเดินทางมา
กับเพ่ือนมากที่สุด รองลงมาคือครอบครัว/ ญาติ และคูครอง  

สําหรับพฤติกรรมการเดินทางทองเท่ียวในประเทศไทย พบวา นักทองเที่ยวมีจุดหมายปลายทาง
ประมาณ 1-2 แหง แหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยวอาเซียนที่เปนชุดตัวอยางนิยมเดินทางไป นอกจากจะ
เปนกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเปนเมืองหลวงแลว ยังเปนแหลงทองเที่ยวที่มีทะเล เชน ชลบุรี ภูเก็ต 
ประจวบคีรีขันธ (หัวหิน) และกระบี่ โดยนักทองเท่ียวนิยมเดินทางไปแหลงชอปปง ทะเล และสถานบันเทิง
ราตรี วิธีการหลักที่ใชเดินทางระหวางแหลงทองเท่ียวคือการเดินทางดวยรถยนต และเครื่องบิน 

กิจกรรมหลักที่นักทองเที่ยวอาเซียนชื่นชอบในชวงที่เดินทางมายังประเทศไทยครั้งนี้ 5 อันดับ
แรกคือการซ้ือสินคา การชมทิวทัศน/ ชมเมือง (กิจกรรมเกี่ยวกับแสงแดด/ ทะเล/ ชายหาด  กิจกรรม
บันเทิงราตรี และ สปา/นวด  

อยางไรก็ตาม นักทองเที่ยวที่เปนชุดตัวอยางบางสวนประสบปญหาความไมสะดวก/ปลอดภัย
ขณะเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทย นักทองเที่ยวเผชิญกับปญหาอุบัติเหตุกับการจราจรมากที่สุด 
รองลงมาคือการถูกโกง และพบความรุนแรง ในกรณีที่เกิดปญหาเก่ียวกับความไมสงบทางการเมือง 
นักทองเที่ยวจะตัดสินใจเลื่อนการเดินทางและยกเลิกการเดินทางมากกวารอยละ 66 แสดงวาปญหาความ
ไมสงบทางการเมืองจะทําใหนักทองเที่ยวอาเซียนในระยะสั้นเหลือเพียงรอยละ 34 เทาน้ัน อยางไรก็ตาม
ผลกระทบจากปญหาทางการเมืองแตกตางกันตามลักษณะของนักทองเที่ยว ผลการวิเคราะหโดยใช
วิธีการทางสถิติพบวา นักทองเท่ียวกลุมที่ออนไหวตอปญหาความไมสงบทางการเมืองคือ กลุมที่มีรายได
สูง เพศชาย สูงอายุ การศึกษาต่ํา นับถือศาสนาคริสตหรือมุสลิม เปนชาวสิงคโปรและเวียดนาม และ
ประกอบอาชีพอ่ืนที่ไมใชพนักงานเอกชนหรือประกอบธุรกิจสวนตัว/ อิสระ 

นักทองเท่ียวอาเซียนทุกประเทศชื่นชอบประเทศสิงคโปรและเห็นวาสิงคโปรเปนประเทศทางเลือก
หากไมไดเดินทางมาประเทศไทย ทั้งน้ีเน่ืองจากประเทศสิงคโปรมีความเปนเมืองใหญ เชนเดียวกับ
กรุงเทพมหานครของไทย รองจากสิงคโปร นักทองเที่ยวที่เปนชุดตัวอยางยังเห็นวา ประเทศที่มีการ
พัฒนาคอนขางสูง เชน ฮองกง และมาเลเซียใชทดแทนประเทศไทยได   

ผลการศึกษาพบวา คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นของชุดตัวอยางตอคร้ังเทากับ 1617.5 เหรียญ
สหรัฐฯ คิดเปนคาใชจายทั้งหมดเฉลี่ยตอคนตอคร้ังเทากับ 958.6 เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงเม่ือคิดตอจํานวนวันที่
ใชในประเทศไทยแลวพบวา คาใชจายเฉลี่ยตอวันตอคนเทากับ 303.3 เหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงคาใชจายน้ี 
คิดรวมคาเดินทางระหวางประเทศและคาแพ็คเกจทัวรของนักทองเท่ียว นักทองเท่ียวสวนใหญจัดการเดินทาง
ดวยตนเอง และมีเพียง รอยละ 5.53 ที่ใชบริการบริษัทนําเที่ยว นาจะเปนเพราะวานักทองเที่ยวรูจัก
ประเทศไทยอยูแลว จึงไมมีความจําเปนตองใชบริการบริษัทนําเที่ยว ผูที่ใชบริการบริษัทนําเที่ยวนั้นมี
จํานวนวันตามแพ็คเกจ 3-4 วัน โดยมีคาบริการเทากับ 496.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน ในขณะท่ีผูเดินทาง
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มาเองมีคาเดินทางระหวางประเทศเฉลี่ยเทากับ 303.1 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน สําหรับประเภทสินคา
ทองถิ่นที่นักทองเที่ยวซื้อจะเปนเสื้อผามากที่สุด รองลงมาเปนอาหาร และงานฝมือตามลําดับ โดยรวม
แลวคาใชจายของนักทองเที่ยวอาเซียนในประเทศไทยไมรวมคาเดินทางระหวางประเทศหรือแพ็คเกจ
ประมาณ 680.6 เหรียญสหรัฐฯ ตอหมูคณะที่เดินทาง นักทองเที่ยวสวนใหญพักโรงแรมหรือเกสเฮาสที่
นักทองเที่ยวมักจองเองโดยตรงกับที่ พัก และรับประทานอาหารตามรานอาหารหรือภัตตาคาร 
นักทองเท่ียวบางประเทศ เชน กัมพูชา สิงคโปร และเวียดนามบางสวนก็เลือกรับประทานอาหารริมทาง 

การวิเคราะหปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทย พบวา การที่ประเทศไทยเปน
แหลงซื้อของ รองลงมาคือความเปนมิตรของคนไทย การทําสปา/นวด และความปลอดภัยโดยรวมมีผล
มากที่สุด โดยปจจัยศาสนาและวัฒนธรรมมีผลตอกลุมนักทองเที่ยวอาเซียนคอนขางนอย อาจเปน
เพราะวาประเทศในกลุมอาเซียนมีวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน จึงทําใหปจจัยดานนี้มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว
ประเทศไทยต่ํากวาปจจัยดานอ่ืนๆ ชาวกัมพูชา เห็นความสําคัญของปจจัยเก่ียวกับกิจกรรมแสงแดด และ
ความเปนมิตรของผูคน นักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียเห็นความสําคัญของความปลอดภัยโดยรวม  
นักทองเท่ียวชาวลาวชอบอัธยาศัยของผูคน สําหรับนักทองเท่ียวชาวเมียนมาร นอกจากการจับจายใชสอย
แลว ยังเห็นความสําคัญของกิจกรรมสปา/ นวด และความเปนมิตรของผูคน นักทองเที่ยวชาวมาเลเซียให
คะแนนอิทธิพลของปจจัยอ่ืนๆ อีกหลายปจจัย คือกิจกรรมบันเทิงราตรี สปา/ นวด ความเปนมิตรของผูคน 
คุณภาพที่พัก ความสะอาดและความปลอดภัยโดยรวม นักทองเท่ียวชาวฟลิปปนสใหความสําคัญกับ
กิจกรรมแสงแดดและทะเล และความเปนมิตรของผูคนเทากับการจับจายซ้ือของ ชาวสิงคโปรยังชอบสปา/
นวด ความเปนมิตรของผูคน และความปลอดภัยในภาพรวม สุดทาย นักทองเท่ียวชาวเวียดนามไดให
ความสําคัญกับความเปนมิตรของผูคน ความปลอดภัยโดยรวม และ ราคาที่สมเหตุสมผล จะเห็นไดวา
นอกจากจับจายซื้อของ นักทองเท่ียวชอบสปา/ นวด ความปลอดภัย และความเปนมิตรของผูคน 

ขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลในการเดินทางมายังประเทศไทยถูกใชในการจัดกลุมนักทองเที่ยว
ตามความชอบ โดยจําแนกความชอบการทองเที่ยวออกเปน 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 นักทองเที่ยวที่
ชื่นชอบธรรมชาติ (nature) ประเภทท่ี 2 นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบวัฒนธรรม (culture) และประเภทที่ 3 
นักทองเท่ียวที่ชื่นชอบความบันเทิง (entertainment) โดยนักทองเที่ยวคนหนึ่งอาจจะมีความชอบมากกวา
หน่ึงประเภท ดังนั้นการศึกษาในครั้งน้ีจึงจัดนักทองเท่ียวออกเปน 8 กลุมยอย คือ (1) คนรักธรรมชาติ 
(nature fans) ที่ชอบธรรมชาติเพียงอยางเดียว (2) คนชอบของเกา (golden oldies) ที่ชอบวัฒนธรรม
เพียงอยางเดียว (3) คนรักความสนุก (fun lovers) ที่ชื่นชอบความบันเทิงเพียงอยางเดียว (4) ผูรัก
ธรรมชาติและความบันเทิง (n-tertainers) ที่ชื่นชอบธรรมชาติและบันเทิง (5) คนรักความยั่งยืน 
(greeners) ที่ชอบธรรมชาติและวัฒนธรรม (6) นักสันทนาการวัฒนธรรม (tradition entertainers) ที่ชอบ
วัฒนธรรมและบันเทิง (7) คนชอบความคุมคา (value lovers) ที่ชอบทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรมและบันเทิง 
(8) นักทองเที่ยวกลุมอ่ืนๆ (others) ที่ไมไดชื่นชอบธรรมชาติ วัฒนธรรม หรือบันเทิง โดยนักทองเที่ยวที่
เปนชุดตัวอยางในกลุมที่ 4 (n-tertainers) รองลงมาคือกลุมที่ 3 (fun lovers) และกลุมที่ 7 (value lovers)  
จะเห็นไดวาลักษณะรวมกันของสามกลุมน้ีคือความบันเทิง ซ่ึงหมายรวมถึงการซ้ือสินคา แหลงทองเท่ียวราตรี 
และการทําสปา/นวด 
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ผลการวิเคราะหทางสถิติพบวา ความชอบของนักทองเที่ยวมีความสัมพันธกับลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพฤติกรรมการทองเที่ยว เชน ลักษณะที่ทําใหนักทองเที่ยวชื่นชอบธรรมชาติ
คือ รายได และนักทองเท่ียวที่สมรส นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโนมที่จะชอบธรรมชาติ
มากกวาการศึกษาต่ํา นักทองเที่ยวที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต และอิสลามนิยมธรรมชาติมากกวาศาสนา
อ่ืนๆ หรือผูที่ไมมีศาสนา นอกจากน้ี นักทองเท่ียวจากประเทศกัมพูชา สปป. ลาว สหภาพเมียนมาร 
มาเลเซีย และฟลิปปนส จะชื่นชอบธรรมชาติมากกวานักทองเท่ียวจากประเทศอ่ืนๆ ผลการศึกษาอาชีพ
ของนักทองเท่ียวพบวา กลุมผูใชแรงงาน/แรงงานเกษตร และเจาของกิจการ/ รับจางอิสระ จะชื่นชอบ
ธรรมชาติมากกวากลุมอาชีพอ่ืน สุดทาย นักทองเท่ียวที่เดินทางมาเพ่ือวัตถุประสงคดานตรวจสุขภาพ/
ผาตัด หรือวัตถุประสงคอ่ืนๆ ที่ไมใชการพักผอนหยอนใจจะชื่นชอบธรรมชาตินอยกวาวัตถุประสงคอ่ืน 

ลักษณะที่มีผลตอการชื่นชอบวัฒนธรรมคือ สถานภาพการสมรส ซ่ึงมีความสัมพันธตรงขามกับ
การช่ืนชอบวัฒนธรรม นักทองเที่ยวจากประเทศ มาเลเซีย และสิงคโปร จะชื่นชอบวัฒนธรรมมากกวา
นักทองเท่ียวจากประเทศอ่ืนๆ ในขณะที่นักทองเที่ยวจากกัมพูชาและฟลิปปนส จะชื่นชอบวัฒนธรรมนอย
กวากลุมอ่ืนๆ ผลการศึกษาอาชีพของนักทองเที่ยวพบวา ผูเชี่ยวชาญ และกลุมพอบาน/แมบาน ผู
เกษียณอายุ/ ไมมีงานทํา จะชื่นชอบวัฒนธรรมมากกวากลุมอาชีพอ่ืน สุดทาย นักทองเที่ยวที่เดินทางมา
เพ่ือวัตถุประสงคเพ่ือด่ืมนํ้าผึ้งพระจันทรและศึกษาอบรม มีความสัมพันธโดยตรงกับการชื่นชอบวัฒนธรรม 

 ลักษณะที่ทําใหนักทองเท่ียวชื่นชอบความบันเทิง คือ รายไดของนักทองเท่ียวมีผลเชิงบวกกับ
ความชื่นชอบความบันเทิง นักทองเที่ยวที่มีการศึกษาสูงชอบความบันเทิงมากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา 
นักทองเที่ยวที่นับถือศาสนาพุทธชื่นชอบความบันเทิงมากกวานักทองเท่ียวที่นับถือศาสนากลุมอ่ืนๆ 
นักทองเที่ยวจากประเทศสหภาพเมียนมาร ฟลิปปนส และสิงคโปร จะชื่นชอบความบันเทิงมากกวา
นักทองเท่ียวจากประเทศอื่นๆ ในขณะที่นักทองเที่ยวจากกัมพูชา จะชื่นชอบความบันเทิงนอยกวากลุม
อ่ืนๆ ผลการศึกษาอาชีพของนักทองเที่ยวพบวา ผูที่ใชแรงงาน/แรงงานเกษตร จะชื่นชอบความบันเทิง
นอยกวากลุมอาชีพอ่ืน สุดทาย นักทองเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาอบรวม มี
ความสัมพันธตรงกันขามกับการชื่นชอบความบันเทิง 

ผลการศึกษาลักษณะเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียว
อาเซียนจําแนกตามความชอบนั้น พบวานักทองเที่ยวกลุมที่ 7 (value lovers) มีสัดสวนเพศหญิงมากที่สุด 
นักทองเที่ยวกลุมที่ 3 (fun lovers) มีอายุเฉลี่ยมากกวากลุมอ่ืนๆ  เม่ือพิจารณาประเทศหรือสัญชาติของ
นักทองเที่ยวพบวา นักทองเท่ียวชาวกัมพูชาชอบธรรมชาติหรือความบันเทิง  นักทองเที่ยวอินโดนีเซีย
ชอบวัฒนธรรม ชาวลาวชอบธรรมชาติและบันเทิง ชาวฟลิปปนส ชอบธรรมชาติหรือความบันเทิง  
นักทองเท่ียวชาวมาเลเซียและสิงคโปรน้ันมีความชอบท่ีหลากหลายกวา น่ันคือ ชาวมาเลเซียอาจชอบ
วัฒนธรรมคูกับธรรมชาติ หรือวัฒนธรรมคูกับความบันเทิง ขณะที่ชาวสิงคโปรชื่นชอบทุกดาน สงผลให
รายไดเฉลี่ยของนักทองเท่ียวกลุมน้ี ทั้งรายไดสวนบุคคลและรายไดครอบครัวสูงกวานักทองเท่ียวกลุมอ่ืน 

 นักทองเที่ยวที่มีความชอบธรรมชาติหรือบันเทิงอยางใดอยางหน่ึงเพียงอยางเดียว (nature funs 
and fun lovers) และนักทองเที่ยวที่มีความชอบอ่ืนๆ (others) สวนใหญทราบขอมูลของประเทศไทยแลว 
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แสดงใหเห็นวานักทองเท่ียวอาเซียนเห็นวาประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและบันเทิง สวน
นักทองเท่ียวที่มีความชอบมากกวา 1 ประเภทไดรับขอมูลจากเว็บไซต สื่อประยุกตมากกวากลุมอ่ืนๆ 

นักทองเที่ยวสวนใหญเดินทางโดยสายการบินปกติ แตนักทองเที่ยวในกลุมที่ 2 (golden oldies) 
ที่ชอบวัฒนธรรมเพียงอยางเดียว กลุมที่ 5 (greeners) ที่ชื่นชอบธรรมชาติและวัฒนธรรม และกลุมอ่ืนๆ 
(Others) กลับเดินทางมาดวยสายการบินตนทุนต่ํามากกวา ทั้งน้ีนาจะเนื่องมาจากนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบ
วัฒนธรรมเปนชาวอินโดนีเซียที่เลือกใชสายการบินตนทุนต่ํา สวนนักทองเที่ยวกลุมอ่ืนๆ น้ันรูจักประเทศ
ไทยเปนอยางดี จึงนาที่จะทราบวิธีการลดตนทุนการเดินทางมายังประเทศไทย 

สําหรับนักทองเที่ยวอาเซียนทุกกลุม มีแหลงทองเที่ยวหลักในการเดินทางครั้งนี้ และแหลง
ทองเท่ียวที่ดึงดูดใจคือแหลงทองเที่ยวเดียวกัน คือกรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ชลบุรี และภูเก็ต 
นักทองเท่ียวกลุมท่ีที่ชื่นชอบธรรมชาติและความบันเทิง ชื่นชอบจังหวัด ที่มีแหลงทองเท่ียวทางทะเล  
ในขณะที่กลุมที่ชอบวัฒนธรรมบางกลุมเลือกจังหวัดอ่ืนๆ ที่ไมมีแหลงทองเท่ียวทางทะเล แตเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชน เชียงใหม อยางไรก็ตาม เม่ือระบุถึงเมืองในอาเซียนที่ชื่นชอบ พบวากลุม
นักทองเที่ยวที่ชื่นชอบจังหวัดเชียงใหม จะชอบเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามดวย และเห็นวาประเทศ
เวียดนามใชทดแทนประเทศไทยได  

ผลการวิเคราะหทางสถิติของปจจัยที่กําหนดอุปสงคการทองเที่ยวโดยวัดจากจํานวนวันพักของ
นักทองเท่ียวอาเซียนพบวา เพศและสถานภาพการสมรส ไมมีผลตอจํานวนวันพัก แตนักทองเท่ียวที่มี
อายุ 60 ปขึ้นไป หรือมีการศึกษาระดับสูงจะมีจํานวนวันพักมากกวา ในขณะท่ีกลุมอาชีพพนักงานเอกชน
และแรงงาน/แรงงานเกษตรมีจํานวนวันพักนอยกวากลุมอ่ืน ปจจัยดานลักษณะการเดินทางอ่ืนๆ ที่มีผลตอ
จํานวนวันพัก คือ การเดินทางโดยลําพัง และการเดินทางโดยทางบก มีผลเชิงลบกับจํานวนวันพัก แต
หากนักทองเท่ียวเดินทางคร้ังแรกก็จะใชเวลาในประเทศยาวนานกวาผูที่เคยมาแลว นักทองเท่ียวที่
วางแผนจะกลับมามีวันพักนอยกวา  เม่ือพิจารณารายประเทศ พบวานักทองเที่ยวชาวลาวจะมีวันพักต่ํา
กวานักทองเที่ยวชาติอ่ืนๆ ในขณะที่นักทองเที่ยวเวียดนาม และมาเลเซียมีจํานวนวันพักสูงกวา
นักทองเที่ยวประเทศอ่ืนๆ นอกจากนี้นักทองเที่ยวกลุมที่ชื่นชอบบันเทิงเพียงอยางเดียว จะมีจํานวนวัน
พักนอยกวานักทองเท่ียวกลุมอ่ืน 

ผลการวิเคราะหการจําแนกพหุ (MCA) ของคาใชจายของนักทองเที่ยวที่ไมคิดรวมคาบริการของ
บริษัทนําเที่ยวและคาเดินทางระหวางประเทศของนักทองเท่ียว แสดงใหเห็นวา กลุมที่มีคาใชจายมากที่สุด 
คือนักทองเที่ยวที่ไมไดประกอบอาชีพแรงงาน/แรงงานเกษตร หรือเปนนักเรียนนักศึกษา ที่มีรายได
ครอบครัวมากกวา 200,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอป เดินทางมายังประเทศไทยทางอากาศ เปนนักทองเที่ยว
ซํ้า ที่มีสัญชาติจากกลุมประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และสหภาพเมียนมาร และช่ืนชอบความบันเทิงเพียง
อยางเดียว จะเปนประมาณ 245.57 เหรียญสหรัฐฯ ตอวันตอคน 

9.2.2 นักทองเที่ยวธุรกิจชาวอาเซียน 

นักทองเที่ยวธุรกิจที่เปนชุดตัวอยางมีลักษณะแตกตางไปจากนักทองเที่ยวทั่วไป โดยมีมีสัดสวน
เพศหญิงสูงกวาเพศชาย มีอายุเฉลี่ยสูงกวา 40 ป มีสถานภาพสมรส นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด 
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รองลงมาคือ ศาสนาคริสตและอิสลาม นักทองเที่ยวกลุมธุรกิจมีระดับการศึกษาคอนขางสูงกวา
นักทองเที่ยวปกติ คือ มีนักทองเที่ยวที่จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีรวมกัน
กวารอยละ 90 เม่ือพิจารณาสัดสวนของประเทศที่พํานักอาศัยพบวา ชุดตัวอยางที่เปนนักทองเที่ยวธุรกิจ
เปนชาวมาเลเซียมากท่ีสุด รองลงมาเปนสิงคโปรและอินโดนีเซีย มีอาชีพเปนผูเชี่ยวชาญ (professional) 
ผูจัดการหรือผูบริหาร (managers or CEO) คิดรวมกันสูงกวารอยละ 70 รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยประมาณ 
68,596 เหรียญสหรัฐฯ ตอป สวนรายไดครอบครัวเฉลี่ยประมาณ 112,658 เหรียญสหรัฐฯ ตอป ซ่ึงสูงกวา
นักทองเท่ียวทั่วไปมาก 

นักทองเที่ยวธุรกิจมีการเดินทางไปตางประเทศเฉลี่ย 6 คร้ังตอป คิดเปนการทองเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียนประมาณ 2 ใน 3 ของการเดินทางตางประเทศทั้งหมด และการเดินทางทองเที่ยวในประเทศของ
ตนประมาณ 5 คร้ังตอป ซ่ึงนับไดวาเดินทางบอยคร้ังกวานักทองเที่ยวทั่วไป นักทองเที่ยวธุรกิจสวนใหญ
เคยเดินทางมายังประเทศไทย ในปน้ี (พ.ศ. 2557) มีการวางแผนที่จะเดินทางมาประเทศไทยอีกเกือบ  
4 คร้ัง คิดเปนเกือบสองเทาของนักทองเท่ียวปกติ  

 นักทองเที่ยวธุรกิจที่เปนชุดตัวอยางมีแหลงขอมูลที่ใชหลายแหลง โดยแหลงขอมูลที่สําคัญคือ 
เพ่ือนและญาติ รองลงมาคือ นักทองเที่ยวมีความรูเก่ียวกับเมืองไทยแลว นักทองเที่ยวทราบขอมูล
เก่ียวกับเมืองไทยจากหนังสือนําเที่ยว เว็บไซตอ่ืนๆ โปรแกรมประยุกตบนสื่อสังคมออนไลน มีสัดสวน
ใกลเคียงกัน นอกจากน้ียังมีกลุมนักทองเที่ยวบางสวนที่รับทราบขอมูลประเทศไทยจากหนวยงานที่เชิญ
มาประชุม สัมมนา หรือจัดนิทรรศการ 

นักทองเท่ียวธุรกิจเกือบทั้งหมดเดินทางมาทางอากาศ นักทองเที่ยวธุรกิจตองการใชเวลาเดินทาง
นอย อีกทั้งการเดินทางเพ่ือประชุม หรือสัมมนามักจะไดรับการอุดหนุนจากผูจัดงาน หรือหนวยงานตน
สังกัด โดยใชบริการสายการบินตนทุนต่ําและสายการบินปกติใกลเคียงกัน 

เม่ือพิจารณาวัตถุประสงคของการเดินทาง พบวาสวนใหญเดินทางมาเพ่ือติดตอธุรกิจ ประชุม 
สัมมนา และเขารวมนิทรรศการ รองลงมาคือการเดินทางทองเที่ยวเนื่องจากไดรับรางวัลจากการทํางาน 
การเขารวมการฝกอบรม หรือการพบปะคูคาอยางไมเปนทางการ การเดินทางสวนใหญมีผูอ่ืนรวมเดินทาง
มาดวย เทาที่ชุดตัวอยางระบุได พบวา ชุดตัวอยางเดินทางมากับหุนสวนธุรกิจหรือเพ่ือนรวมงานมากที่สุด  

เม่ือสอบถามกิจกรรมที่นักทองเท่ียวธุรกิจชื่นชอบ ที่สามารถระบุไดหลายกิจกรรม พบวา
นักทองเที่ยวนิยมการทําสปาและการนวดเทากับการซ้ือสินคามากที่สุด  รองลงมาคือกิจกรรมบันเทิงยาม
ค่ําคืน และการเที่ยวชมทิวทศัน ทั้งน้ีนาจะมีสาเหตุมาจากกิจกรรมดังกลาวสามารถทําไดในชวงที่พํานักอยู
ในประเทศไทย และนักทองเท่ียวสวนใหญยินดีแนะนํากิจกรรมตางๆ ที่ไดทําในประเทศไทยใหเพ่ือน
รวมงาน 

นักทองเท่ียวธุรกิจมีจํานวนวันพักเฉลี่ยในครั้งน้ีเทากับ 5 วัน ซ่ึงสูงกวานักทองเที่ยวทั่วไป  
เม่ือเดินทางเพื่อวัตถุประสงคทางธุรกิจ นักทองเที่ยวสวนใหญมักจะเพ่ิมจํานวนวันพักเพ่ือเดินทางทองเที่ยว
พักผอนเพ่ิมเติม ในครั้งน้ีชุดตัวอยางที่เปนนักทองเท่ียวธุรกิจประมาณหนึ่งในสาม มีการขยายเพิ่มอีก 2 วัน  
กิจกรรมที่ไดทําในชวยขยายวันพักยังคงเปนการทําสปาและนวด การซ้ือสินคา และกิจกรรมบันเทิงยามราตรี 



ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียวและโอกาสทางการตลาด 
นักทองเท่ียวกลุมอาเซียนของประเทศไทย   
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9.3 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) จากผลการศึกษาระดับจุลภาคพบวา บทบาทของการใชโปรแกรมสื่อประยุกตและเครือขาย
สังคมออนไลนมีเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันจึงควรสงเสริมการประชาสัมพันธผานแหลงขอมูลดังกลาวใหมากขึ้น 
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวจากกลุมประเทศอินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และเวียดนาม อยางไรก็ตาม 
แมวาส่ือในรูปแบบเดิม เชน แผนพับ โทรทัศน หรือโปสเตอร จะมีบทบาทนอยลง แตสื่อในรูปแบบ
ดังกลาว เหมาะสมกับนักทองเท่ียวบางประเทศที่มีการใชอินเทอรเน็ตอยางแพรหลายนอยกวา เชน  
สปป. ลาว และกัมพูชา อยางไรก็ตาม การเลือกใชภาษาในสื่อก็นาจะมีบทบาทสําคัญตอนักทองเท่ียว 
เพราะโปรแกรมสื่อประยุกตน้ันมีภาษาอังกฤษเปนหลัก นักทองเที่ยวในประเทศที่ไมมีความคุนเคยกับ
ภาษาอังกฤษจึงมีโอกาสที่จะใชโปรแกรมสื่อประยุกตนอยลง ดังนั้นสื่อในรูปแบบเดิมที่ใชภาษาทองถิ่นจึง
เขาถึงนักทองเท่ียวมากกวา ดังน้ันหากมีการใชโปรแกรมสื่อประยุกตก็ควรรองรับภาษาทองถิ่น เพ่ือความ
สะดวกของนักทองเที่ยว    

2) นักทองเที่ยวสวนใหญจะจองตั๋วเครื่องบินจากสายการบินโดยตรง ดังน้ันการทําขอเสนอพิเศษ 
(โปรโมชัน) การทองเที่ยวแหงประเทศไทยอาจทํารวมกับสายการบินที่นักทองเที่ยวอาเซียนนิยมใช
เดินทางมายังประเทศไทย แตไมจําเปนตองอยูในรูปของแพ็คเกจทัวร เพราะนักทองเที่ยวอาเซียนมี
จํานวนนอยที่ใชบริการบริษัทนําเที่ยว แสดงใหเห็นวานักทองเที่ยวอาเซียนนิยมจัดการการเดินทางเอง
มากกวา เพราะมีความยืดหยุนมากกวา อยางไรก็ตาม แพ็คเกจทัวรน้ันอาจมีความเหมาะสมสําหรับ
นักทองเที่ยวที่อยูในกลุมที่ชื่นชอบทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรม และบันเทิง เพราะเปนกลุมที่ตองการทํา
กิจกรรมหลายดานในเวลาที่จํากัด  

3) ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวอาเซียนเดินทางมายังประเทศไทยเน่ืองมาจากแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติ โดยเฉพาะแหลงทองเที่ยวทางทะเล และแหลงซ้ือสินคา ไมใชแหลงทองเท่ียว
วัฒนธรรม ซ่ึงแตกตางไปจากนักทองเที่ยวจากประเทศทางตะวันตก กิจกรรมการทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียวอาเซียนจึงควรเนนการทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวธรรมชาติหรือการซ้ือสินคา โดยเฉพาะสินคา
ทองถิ่นประเภทเสื้อผา หรืออาหาร หากมีการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ก็จะตองมีกิจกรรมในแหลง
ทองเที่ยวธรรมชาติ หรือกิจกรรมเกี่ยวของกับความบันเทิงรวมดวย ทั้งน้ีเน่ืองจากนักทองเที่ยวอาเซียนที่
สนใจวัฒนธรรมเพียงอยางเดียวมีสัดสวนนอย 

4) นักทองเท่ียวอาเซียนมีแนวโนมของการใชบริการสายการบินตนทุนต่ํามากขึ้น ดังนั้นการ
สงเสริมการเปดเสนทางสายการบินตนทุนต่ําจากเมืองที่สําคัญในอาเซียนมายังกรุงเทพมหานคร หรือ
ภูเก็ต จะสงเสริมใหนักทองเที่ยวอาเซียนมีการเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในบาง
ประเทศที่การเดินทางภายในประเทศโดยสายการบินมีขอจํากัด นักทองเท่ียวสามารถเลือกเดินทางมายัง
ประเทศไทยได 

5) สําหรับนักทองเที่ยวอาเซียนที่ชื่นชอบวัฒนธรรมสวนใหญมักจะช่ืนชอบเดินทางไปยังจังหวัด
เชียงใหม ทั้งนี้เน่ืองจากจังหวัดเชียงใหมน้ันเปนแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ยังเปนแหลงทองเที่ยว
เพ่ือความบันเทิง ทั้งการซ้ือของหรือสถานบันเทิงยามราตรี คูแขงที่สําคัญในสายตานักทองเที่ยวอาเซียน
นาจะเปนเมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ดังน้ันการจัดการเมืองในจังหวัดเชียงใหมจึงควรรักษาสมดุลของ
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วัฒนธรรมและความบันเทิง เพราะหากเนนความบันเทิงเพียงอยางเดียว กลุมนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบ
วัฒนธรรมอาจลดลงได 

6) ผลการศึกษาพบวานักทองเท่ียวที่เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อการด่ืมนํ้าผ้ึงพระจันทรน้ันจัด
อยูในกลุมคนชอบความคุมคา (value lovers) คือนักทองเที่ยวที่ชอบธรรมชาติ วัฒนธรรม และความ
บันเทิง ดังน้ันการจัดกิจกรรมใหผูที่ตองการด่ืมนํ้าผ้ึงพระจันทรในประเทศไทยจึงควรมีความหลากหลาย 
เชน การจัดกิจกรรมทองเที่ยวไปยังแหลงศักด์ิสิทธิ์ที่เพ่ือขอพรใหชีวิตคูยืนยาวในตอนเชา กิจกรรมทาง
ทะเลในตอนกลางวัน การทําสปา/ชอปปงยามบาย และตอนกลางคืนก็เปนการทองเท่ียวแหลงบันเทิงราตรี 
เปนตน 

7) ปจจัยหนึ่งที่กําหนดวันพักคือลักษณะการเดินทาง ผูที่เดินทางเปนกลุมจะมีจํานวนวันพัก
มากกวาผูที่เดินทางคนเดียว ดังน้ันการสงเสริมการทองเท่ียวควรนําเสนอรูปแบบการทองเที่ยวแบบกลุม 
หรือรายการสงเสริมการขายที่ใหราคาพิเศษกับผูเดินทางเปนคู หรือเปนกลุม เพ่ือใหนักทองเที่ยวอาเซียน
ตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทยยาวนานขึ้น 

8) เน่ืองจากนักทองเท่ียวธุรกิจนิยมกิจกรรมการชอปปงและการทําสปา/นวด ดังน้ันหากมีการจัด
ประชุม หรือสถานที่ทําธุรกิจ ควรเลือกสถานที่จัดงานที่ใกลแหลงชอปปง มีบริการสปา/นวด และมีสถานที่
สําหรับบันเทิงราตรีใกลกับสถานที่พักแรม นอกจากนี้นักทองเท่ียวยังนิยมการชมทิวทัศนตามสถานที่ตางๆ 
ดังน้ันโปรแกรมการทองเที่ยวสั้นๆ ที่ควรนําเสนอใหกับนักทองเที่ยวธุรกิจคือ การจัดการเดินทาง 1 วัน 
ที่รวมการเที่ยวชมเมือง การจับจายซื้อของ และการทําสปา/ นวด เขาไวดวยกัน เพราะหากพิจารณาระดับ
รายไดของนักทองเที่ยวกลุมน้ี การขยายวันพักของนักทองเที่ยวจะทําใหประเทศมีรายรับจากการ
ทองเท่ียวเพิ่มขึ้นอยางมาก 
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รายละเอียดของเสาหลักและตัวช้ีวัดใน Tourism & Travel Competitiveness Index 
 

1  ดัชนียอยกลุมกฎและระเบียบขอบังคับฯ (T&T regulatory framework) ประกอบดวย 5 เสาหลัก 
ไดแก  
1.1  นโยบาย กฎ และระเบียบขอบังคับ (Policy rules and regulations)  

1.1.1  ความหนาแนนของเจาของธุรกิจจากตางประเทศ (Prevalence of foreign ownership) 
1.1.2  สิทธิในทรัพยสิน (Property rights) 
1.1.3  ผลกระทบทางธุรกิจจากการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ (Business impact of rules 

on FDI) 
1.1.4  การขอวีซาเขาประเทศ (Visa requirements) 
1.1.5  การเปดกวางในขอตกลงทวิภาคีระหวางธุรกิจสายการบิน (Openness of bilateral Air 

Service Agreements) 
1.1.6  ความโปรงใสในการกําหนดนโยบายของรัฐ (Transparency of government policymaking) 
1.1.7  ระยะเวลาที่ตองใชกอนเร่ิมธุรกิจ (Time required to start a business) 
1.1.8  ตนทุนที่ใชเริ่มธุรกิจ (Cost to start a business) 
1.1.9  ขอจํากัดทางดานการคาบริการ (GATS commitments restrictiveness index (Tourism)) 

1.2  ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม (Environmental sustainability)  
1.2.1  ความเขมงวดของกฎขอบังคับดานสิ่งแวดลอม (Stringency of environmental regulation) 
1.2.2  การบังคับใชกฎขอบังคับดานสิ่งแวดลอม (Enforcement of environmental regulation) 
1.2.3  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืนของภาครัฐ (Sustainability of T&T 

industry development) 
1.2.4  ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (Carbon dioxide emissions) 
1.2.5  ความเขมขนของฝุนละอองในเขตเมือง (Particulate matter concentration (PM10)) 
1.2.6  รอยละของสปชีสัตวที่ถูกคุกคาม (Threatened species) 
1.2.7  การใหสัตยาบันในสนธิสัญญาสิ่งแวดลอม (Environmental treaty ratification) 

1.3  ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย (Safety and security)  
1.3.1  ตนทุนทางธุรกิจในการควบคุมความรุนแรงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Business 

costs of crime and violence) 
1.3.2  ศักยภาพและความนาเชื่อถือของงานดานการตํารวจ (Reliability of police services) 
1.3.3  อุบัติเหตุทางถนน (Road traffic accidents) 
1.3.4  ตนทุนทางธุรกิจในการควบคุมการกอการราย (Business costs of terrorism) 
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1.4  สุขภาพและสุขอนามัย (Health and hygiene) 
1.4.1  ความหนาแนนของแพทยตอประชากรหนึ่งพันคน (Physician density) 
1.4.2  การเขาถึงสุขาภิบาลที่ดี (Access to improved sanitation) 
1.4.3  การเขาถึงนํ้าด่ืมสะอาด (Access to improved drinking water) 
1.4.4  จํานวนเตียงในโรงพยาบาลตอประชากร (Hospital beds) 

1.5  ลําดับความสําคัญของการสงเสริมการทองเที่ยว (Prioritization of Travel & Tourism) 
1.5.1  ลําดับความสําคัญของการสงเสริมการทองเที่ยวโดยรัฐบาล (Government prioritization 

of the T&T industry) 
1.5.2  การใชจายในภาคการทองเท่ียวของรัฐบาล (T&T government expenditure) 
1.5.3  ประสิทธิภาพการตลาดและแบรนดิ้ง (Effectiveness of marketing and branding to 

attract tourists) 
1.5.4  ความครอบคลุมของขอมูลการทองเที่ยวรายป (Comprehensiveness of annual T&T data) 
1.5.5  ความสามารถในการหาขอมูลสถิติ รายเดือนและรายไตรมาส (Timeliness of providing 

monthly/quarterly T&T data) 
2  ดัชนียอยกลุมโครงสรางพื้นฐานและสภาพแวดลอมของธุรกิจการเดินทางและการทองเที่ยว

พ้ืนฐานที่เอ้ือตอการทองเที่ยว (T&T business environment and infrastructure) ประกอบดวย 
5 เสาหลัก ไดแก  
2.1  โครงสรางพื้นฐานการขนสงทางอากาศ (Air transport infrastructure) 

2.1.1  คุณภาพของสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานดานการขนสงทางอากาศ (Quality of air 
transport infrastructure) 

2.1.2  จํานวนที่น่ังผูโดยสารคูณระยะทางบินภายในประเทศ (Available seat kilometers, domestic) 
2.1.3  จํานวนที่น่ังผูโดยสารคูณระยะทางบินนานาชาติ (Available seat kilometers, international) 
2.1.4  จํานวนนักทองเท่ียวขาออกตอประชากร 1,000 คน (Departures per 1,000 population) 
2.1.5  ความหนาแนนของสนามบิน (Airport density) (ตอประชากรหนึ่งลานคน) 
2.1.6  จํานวนสายการบินที่ดําเนินงาน (Number of operating airlines) 
2.1.7  เครือขายการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ (International air transport network) 

2.2  โครงสรางพื้นฐานการขนสงทางบก (Ground transport infrastructure) 
2.2.1  คุณภาพของถนน (Quality of roads) 
2.2.2  คุณภาพของสาธารณูปโภคการขนสงทางราง (Quality of railroad infrastructure) 
2.2.3  คุณภาพของสาธารณูปโภคทาเรือ (Quality of port infrastructure) 
2.2.4  คุณภาพการเชื่อมโยงสาธารณูปโภคการขนสงภาคพื้นดิน (Quality of ground transport 

network) 
2.2.5  ความหนาแนนของถนน (Road density) 
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2.3  โครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยว (Tourism infrastructure)  
2.3.1  จํานวนหองพักโรงแรมตอประชากร (Hotel rooms)  
2.3.2  การปรากฏตัวของบริษัทรถเชาขนาดใหญ (Presence of major car rental companies)  
2.3.3  จํานวนของเครื่อง ATM ที่ยอมรับ Visa credit ตอประชากร (ATMs accepting Visa cards)  

2.4  โครงสรางพื้นฐานดาน ICT (ICT infrastructure) 
2.4.1  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการติดตอระหวางบริษัท (ICT use for business-to-

business transactions)  
2.4.2  การใชอินเทอรเน็ตสําหรับการติดตอระหวางบริษัทกับลูกคา (Internet use for business-

to-consumer transactions)  
2.4.3  รอยละของผูใชอินเทอรเน็ตตอประชากร (Individuals using the Internet)  
2.4.4  รอยละของหมายเลขโทรศัพทแบบประจําที่ตอประชากร (Fixed telephone lines)  
2.4.5  รอยละของผูใชบรอดแบนดอินเทอรเน็ตแบบประจําที่ตอประชากร (Broadband Internet 

subscribers)  
2.4.6  รอยละของหมายของโทรศัพทมือถือตอประชากร (Mobile telephone subscriptions)  
2.4.7  รอยละของผูใชบรอดแบนดแบบไมประจําที่ตอประชากร (Mobile broadband subscriptions)  

2.5  ความสามารถในการแขงขันดานราคา (Price competitiveness in the T&T industry) 
2.5.1  ภาษีตั๋วเครื่องบินและคาใชจายที่เก่ียวกับสนามบิน (Ticket taxes and airport charges) 
2.5.2  ความเทาเทียมกันของอํานาจซื้อ (Purchasing power parity) 
2.5.3  ขนาดและผลกระทบของการเก็บภาษี (Extent and effect of taxation) 
2.5.4  ระดับราคาเชื้อเพลิง (Fuel price levels)  
2.5.5  ระดับราคาคาหองพักโรงแรม (Hotel price index)  

3  ดัชนียอยกลุมทรัพยากรมนุษย วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของการเดินทางและ 
การทองเที่ยว (T&T human, cultural, and natural resources) ประกอบดวย 4 เสาหลัก ไดแก  
3.1  ทรัพยากรมนุษย (Human resources)  

3.1.1  รอยละการเขาเรียนชั้นประถมศึกษา (Primary education enrollment) 
3.1.2  รอยละการเขาเรียนชั้นมัธยมศึกษา (Secondary education enrollment) 
3.1.3  คุณภาพของระบบการศึกษา (Quality of the educational system) 
3.1.4  การวิจัยเฉพาะทางของทองถิ่นและการใหบริการฝกอบรม (Local availability of 

specialized research and training services) 
3.1.5  การลงทุนของเอกชนในการฝกอบรม (Extent of staff training) 
3.1.6  ขอปฏิบัติในการจางและปลดแรงงาน (Hiring and firing practices) 
3.1.7  ความสะดวกในการจางแรงงานตางชาติ (Ease of hiring foreign labor) 
3.1.8  การแพรของไวรัส HIV (HIV prevalence) 
3.1.9  ผลกระทบของการแพรของไวรัส HIV ตอธุรกิจ (Business impact of HIV/AIDS)  
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3.1.10  อายุขัยของประชากรโดยเฉลี่ย (Life expectancy) 
3.2  การเปดรับนักทองเที่ยว (Affinity for Travel & Tourism)  

3.2.1  ระดับการเปดประเทศดานการทองเท่ียว (Tourism openness)  
3.2.2  ทัศนคติตอนักทองเที่ยวชาวตางชาติของประชาชน (Attitude of population toward 

foreign visitors)  
3.2.3  ระดับการแนะนําใหทองเท่ียวเพื่อพักผอนในประเทศตอหลังจากการทําธุรกิจ 

(Extension of business trips recommended) 
3.2.4  ระดับการใหความสําคัญกับนักทองเท่ียวตางชาติ (Degree of customer orientation) 

3.3  ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources)  
3.3.1  มรดกโลกทางดานธรรมชาติ (Number of world heritage natural sites) 
3.3.2  คุณภาพของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ (Quality of the natural environment) 
3.3.3  จํานวนสปชีของสัตวที่พบ (Total known species) 
3.3.4  การคุมครองระบบนิเวศนบนพ้ืนดิน (Terrestrial biome protection) 
3.3.5  พ้ืนที่คุมครองทางทะเล (Marine protected areas) 

3.4  วัฒนธรรม (Cultural resources) 
3.4.1  จํานวนของมรดกโลกทางวัฒนธรรม (Number of world heritage cultural sites) 
3.4.2  จํานวนของที่น่ังของสนามกีฬาตอประชากรหนึ่งลานคน (Sports stadiums) 
3.4.3  จํานวนของงานแสดงสินคาและนิทรรศการนานาชาติ (Number of international fairs 

and exhibitions) 
3.4.4  การสงออกในอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative industries exports) 
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ตารางภาคผนวกที่ 1 คาใชจายตอคนของนักทองเที่ยวจําแนกตามลักษณะการทองเที่ยว 
ประเภทการเดินทาง คาใชจาย (บาทตอคนตอคร้ัง) 

1. การเดินทางแบบสะพายเป  727 
2. การเดินทางแบบประหยัด  1015 
3. การเดินทางแบบปกติ  961 
4. การเดินทางแบบหรูหรา  963 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

ตารางภาคผนวกที่ 2 แหลงทองเที่ยวหลักของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทางบก 

ก. มาเลเซีย 
แหลงทองเท่ียวหลักของการเดินทาง จํานวน (คน) รอยละ 

1. สงขลา 90 45.0 
2. ภูเก็ต 43 21.5 
3. กรุงเทพมหานคร 33 16.5 
4. ประจวบคีรีขันธ 32 16.0 
5. ชลบุรี 31 15.5 
6. เชียงใหม  30 15.0 
7. เชียงราย 25 12.5 
8. สุราษฎรธานี 21 10.5 
9. สตูล 13 6.5 
10. กระบ่ี 7 3.5 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 

ข. ลาว 
แหลงทองเท่ียวหลักของการเดินทาง จํานวน รอยละ 

1. หนองคาย 65 97.0 
2. กรุงเทพมหานคร 14 20.9 
3. อุดรธานี 7 10.4 
4. กระบ่ี 1 1.5 
5. นครราชศรีมา 1 1.5 
6. ภูเก็ต 1 1.5 
7. สุราษฎรธานี 1 1.5 
8. ชลบุรี 1 1.5 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ค. กัมพูชา 
แหลงทองเท่ียวหลักของการเดินทาง จํานวน รอยละ 

1. กรุงเทพมหานคร 95 48.5 
2. ชลบุรี 47 24.0 
3. ประจวบคีรีขันธ 10 5.1 
4. หนองคาย 8 4.1 
4. ระยอง 8 4.1 
4. สระแกว 8 4.1 
5. สุรินทร 6 3.1 
6. จันทบุรี 4 2.0 
6. สงขลา 4 2.0 
6 ศรีสะเกษ 4 2.0 
7. ภูเก็ต 2 1.0 
7. สมุทรสาคร 2 1.0 
7 ตรัง 2 1.0 
8 อางแกว 1 0.5 
8. บุรีรัมย 1 0.5 
8. ฉะเชิงเทรา 1 0.5 
8. เชียงใหม 1 0.5 
8. นาน 1 0.5 
8. นนทบุรี 1 0.5 
8. ปราจีนบุรี 1 0.5 
8. สระแกว  1 0.5 

ที่มา: จากการสํารวจป พ.ศ. 2557 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 ผลการประมาณ Tobit regression คาใชจายของนักทองเที่ยวตอคนตอวัน 
ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิ ระดับนัยสําคัญ

กลุมอายุ  - ไมเกิน 25 ป (ฐาน) 
 - 26 ถึง 35 ป 5.65 0.44 
 - 36 ถึง 45 ป -9.91 0.25 
 - 46 ถึง 60 ป 5.99 0.54 
 - มากกวา 60 ป -19.25 0.41 
เพศหญิง 0.02 1.00 
สมรส -2.09 0.68 
ระดับการศึกษา - ตํ่ากวาปริญญาตรี (ฐาน)  
 - ปริญญาตรี -24.81*** 0.00 
 - สูงกวาปริญญาตรี -14.12 0.12 
อาชีพ - ผูเชี่ยวชาญ (ฐาน)  
 - ผูจัดการหรือผูบริหาร 3.80 0.54 
 - พนักงานบริษัทเอกชน 2.32 0.69 
 - ผูใชแรงงาน/แรงงานเกษตร -28.29* 0.08 
 - บุคลากรของรัฐและทหาร -0.06 1.00 
 - แมบาน/ พอบาน/ ผูเกษียณอายุ/ ไมมีงานทํา 2.80 0.77 
 - นักเรียน นักศึกษา -23.15** 0.02 
 - เจาของกิจการ/ รับจางอิสระ 1.82 0.87 
รายไดครอบครัวตอป - ไมเกิน 10,000 เหรียญ (ฐาน)  
 - 10,001 – 50,000 เหรียญ 14.06** 0.03 
 - 50,001 – 100,000 เหรียญ 23.74*** 0.00 
 - 100,001 – 200,000 เหรียญ 25.01*** 0.01 
 - มากกวา 200,000 เหรียญ  70.72*** 0.00 
ศาสนา - พุทธ (ฐาน)  

 - คริสต 13.60** 0.05 
 - มุสลิม 12.95 0.11 
 - ไมมีศาสนา -5.75 0.69 
 - อ่ืนๆ -1.11 0.95 

เดินทางทางบก -27.04*** 0.02 
เดินทางมายังประเทศไทยเปนครั้งแรก -9.43* 0.09 
ใชบริการแพ็คเกจทัวร -1.21 0.90 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 (ตอ) 
ตัวแปร คาสัมประสิทธ์ิ ระดับนัยสําคัญ 

ประเทศท่ีพํานัก - กัมพูชา (ฐาน)  
 - อินโดนีเซีย -45.77*** 0.00 
 - ลาว -13.85 0.22 
 - พมา -9.25 0.28 
 - มาเลเซีย -64.88*** 0.00 
 - ฟลิปปนส -25.20** 0.02 
 - สิงคโปร -35.82*** 0.00 
 - เวียดนาม -19.67** 0.03 
ความชอบนักทองเท่ียว - Greeners (ฐาน)  
 - Golden oldies 0.73 0.96 
 - Fun lovers 18.51** 0.04 
 - N-tertainers 7.88 0.36 
 - Sustainable persons 5.55 0.63 
 - Traditional recreators 15.42 0.13 
 - Value lovers 7.61 0.42 
 - Others 13.78 0.20 
คาคงที่  181.26*** 0.00 
/sigma  93.87  
Pseudo R squared  0.07 
N  2298 

ที่มา: จากการคํานวณ 
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