การวิเคราะห์อปุ สงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีน
มิง่ สรรพ์ ขาวสอาด และอัครพงศ์ อัน้ ทอง
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ

การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวรวมที่ใช้โดยทัวไปต้
่
องการทีจ่ ะให้ทราบว่า การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงจะมีอทิ ธิพลทาให้จานวนนักท่องเทีย่ วเปลี่ยนแปลง
มากน้ อยอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการประมาณค่ าความยืดหยุ่น ในสมการอุ ปสงค์การท่ องเที่ยวรวมยังมี
ความสาคัญต่อการวางแผนและนโยบายการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่ง ขัน ทัง้ นี้ ค่ าความยืด หยุ่ด ต่ อ ราคายังสะท้อ นให้เห็น ถึง ขนาดของการตอบสนองต่ อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาการท่องเที่ยว ขณะทีค่ วามยืดหยุ่นต่อรายได้จะแสดงให้ว่า การท่องเทีย่ วเป็ นสินค้า
ท่องเทีย่ วประเภทใด
บทความนี้พฒ
ั นาแบบจาลองอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเทีย่ วจีน โดยใช้ขอ้ มูลช่วงปี
พ.ศ. 2531-2556 รวม 26 ปี ในการประมาณค่ า ความยืด หยุ่น ของอุ ป สงค์ก ารท่ อ งเที่ย วไทยของ
นักท่องเทีย่ วจีน ดังมีแบบจาลองอุปสงค์การท่องเทีย่ วดังนี้
ln NTA t  0  Y Yt  RPT ln RPTt  RPS ln RPSt   t

โดยที่ lnNTAt คือ Natural logarithm ของจานวนนักท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วไทยปีท่ี t
lnYt คือ Natural logarithm ของผลิตภัณฑ์มวลประชาชาติท่แี ท้จริง ณ ราคาคงที่ ปี พ.ศ. 2548
ของประเทศจีนในปีท่ี t
lnRPTt คือ Natural logarithm ของอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ แ ท้ จ ริง ระหว่ า งไทยกั บ จี น (อั ต รา
แลกเปลีย่ นทางการทีถ่ ่วงน้าหนักด้วยสัดส่วนดัชนีผบู้ ริโภคระหว่างไทยกับจีน) ปีท่ี t
lnRPSs คือ Natural logarithm ของอัตราแลกเปลีย่ นทีแ่ ท้จริงระหว่างประเทศคู่แข่ง (คือ ฮ่องกง
เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เวียดนาม และมาเลเซีย) กับจีนปี ท่ี t (คานวณลักษณะเดียวกับ
อัตราแลกเปลีย่ นทีแ่ ท้จริงระหว่างไทยกับจีน)

คือ ค่าสัมประสิทธิ ์ (หรือค่าความยืดหยุน่ )

คือ ค่าส่วนทีเ่ หลือ (Residual)
ข้อมูลที่ใช้พฒ
ั นาแบบจาลองอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยเป็ นข้อมูลอนุ กรมเวลา ซึ่งต้องทดสอบ
ความคงที่ (Stationary) ของข้อมูล เนื่องจากผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ ์ของสมการถดถอยด้วยวิธ ี
ก าลัง น้ อ ยที่ สุ ด (Ordinary least square: OLS) ในกรณี ท่ี ข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลาไม่ ค งที่ อ าจท าให้ ค่ า
สัมประสิทธิ ์ทีไ่ ด้ไม่สะท้อนความสัมพันธ์ทแ่ี ท้จริงระหว่างตัวแปรในแบบจาลอง
จากการทดสอบความคงทีข่ องข้อมูลด้วยวิธ ี KPSS-test พบว่า ตัวแปรจานวนนักท่องเทีย่ วจีนที่
เดิน ทางมาท่ อ งเที่ย วไทยเพีย งตัว แปรเดีย วที่ค งที่ท่ี I(1) ขณะที่ต ัว แปรที่เหลือ ทัง้ หมดคงที่ท่ี I(0)
แสดงว่า ข้อมูลอนุกรมเวลาทีน่ ามาใช้ส่วนใหญ่มลี กั ษณะคงที่
1

ตารางที่ 1 เป็ นผลการประมาณค่ าความยืด หยุ่น ด้ว ยวิธ ี OLS จากการพิจารณาค่ า R2 และ
Durbin-Watson (D.W.) พบว่ า ค่ า R2 < D.W. และค่ า D.W. มีค่ า เข้า ใกล้ส อง แสดงว่ า แบบจ าลอง
ดังกล่าวเป็ นความสัมพันธ์ทแ่ี ท้จริง ซึง่ ผลการประมาณค่าความยืดหยุน่ ต่อรายได้เป็นบวกและมากกว่า 1
โดยมีค่ าประมาณ 1.37 หมายความว่า การขยายตัวของผลิต ภัณ ฑ์มวลประชาชาติท่แี ท้จริงของจีน
(หรือ GDP) ร้อยละ 1 จะทาให้คนจีนเดินทางมาท่องเที่ยวไทยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.37 ดังนัน้ การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจีนในปี พ.ศ. 2557 ยังคงกระตุ้นให้คนจีนเดินทางออกมาท่องเทีย่ วไทยเพิม่ ขึน้ ภายใต้
ข้อสมมติท่วี ่า ไม่เกิดสถานการณ์ว ิกฤตใดๆ ในประเทศไทย ดังนัน้ หากเศรษฐกิจของประเทศจีนยังคง
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง อัตราการเพิม่ ขึน้ ของนักท่องเทีย่ วจีนจะสูงกว่าการเพิม่ ของ GDP จีน อุปสงค์
ของตลาดจีนจึงไม่ใช่ปญั หาสาหรับประเทศไทย
ส าหรับ ความยืด หยุ่ น ต่ อ ราคาการท่ อ งเที่ย วไทย (ซึ่งแทนด้ว ยอัต ราแลกเปลี่ย นที่แ ท้ จ ริง )
มีค่าติดลบประมาณ -3.66 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวจีนเป็ นกลุ่มที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาการท่องเที่ยวไทย โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการท่องเที่ยวไทยเพียงร้อยละ 1 จะส่งผลให้จานวน
นักท่องเทีย่ วจีนลดลงมากถึงร้อยละ 3.66 อย่างไรก็ตาม การเปลีย่ นแปลงราคาการท่องเทีย่ วไทยมีอทิ ธิพล
น้อยกว่าการเปลีย่ นแปลงราคาการท่องเทีย่ วของประเทศคู่แข่ง เนื่องจากค่าความยืดหยุน่ ไขว้ (แทนด้วย
อัตราแลกเปลีย่ นที่แท้จริงของประเทศคู่แข่ง) มีค่าเป็ นบวกและสูงถึง 5.22 ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงราคา
การท่องเที่ยวของประเทศที่เป็ นคู่แข่งที่สาคัญของไทย ซึ่งได้แก่ ฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ เวียดนาม
และมาเลเซีย ย่อมมีอทิ ธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเทีย่ วจีนมากกว่าการเปลีย่ นแปลง
ราคาการท่องเทีย่ วของไทย
เพื่อความเข้าใจประโยชน์ของการประมาณค่าอุปสงค์การท่องเที่ยว ในทีน่ ้ีจะแสดงให้เห็นถึงการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในตารางที่ 1 โดยสมมติให้เศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 6 ต่อปี จนถึง
ปี พ.ศ. 2560 โดยค่าเงินของจีน ไทย และคู่แข่ง คงที่ จากแบบจาลองดังกล่าวสามารถประมาณ การ
ได้ว่า ในปี พ.ศ. 2560 จะมีคนจีนเดินทางมาท่องเที่ยวไทยประมาณ 5.98 ล้านคน แต่ถ้าหากสมมติว่า
ค่าเงิน หยวนของจีน แข็งค่ าขึ้นร้อ ยละ 1.5 ต่ อ ปี เมื่อ เทียบกับไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 คนจีนจะ
เดินทางมาท่องเทีย่ วไทยสูงถึง 7.14 ล้านคน
ตารางที่ 1 ผลการประมาณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่ องเที่ยวไทยของนักท่ องเที่ยวจีน
ค่า
t-statistic
สัมประสิ ทธิ์
ค่าคงที่
-8.2236***
-6.2046
***
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติทแ่ี ท้จริงของจีน 1.3739
18.5457
***
อัตราแลกเปลีย่ นทีแ่ ท้จริงของไทย
-3.6644
-6.2931
***
อัตราแลกเปลีย่ นทีแ่ ท้จริงของคู่แข่ง
5.3329
7.5804
R-squared
0.9620
Adjusted R-squared
0.9569
ทีม่ า: Untong, Ramos, Rey-Maquieira and Kaosa-ard (2014).
ตัวแปร

Variance
inflation Factors
1.2455
3.6685
3.5474
F-statistic
D.W.

95% confidence intervals
ตา่
สูง
-10.1079
-6.1364
1.2429
1.4982
-4.7868
-2.5231
4.1483
6.2955
313.2331
1.9761

ผลการวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจีนที่นาเสนอข้างต้น แสดงให้เห็นว่า
ตลาดจีนเป็นตลาดมีความสาคัญต่อการท่องเทีย่ วไทยมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในอนาคต
2

