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การวิเคราะหอ์ปุสงคก์ารท่องเท่ียวไทยของนักท่องเท่ียวจีน 
มิง่สรรพ ์ขาวสอาด และอคัรพงศ ์ อัน้ทอง 

สถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ 

  

การวเิคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวรวมที่ใช้โดยทัว่ไปต้องการทีจ่ะให้ทราบว่า การขยายตวัทาง
เศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลงอตัราแลกเปลี่ยนที่แท้จรงิจะมอีทิธพิลท าให้จ านวนนักท่องเทีย่วเปลี่ยนแปลง
มากน้อยอย่างไร ข้อมูลที่ได้จากการประมาณค่าความยืดหยุ่นในสมการอุปสงค์การท่องเที่ยวรวมยงัมี
ความส าคญัต่อการวางแผนและนโยบายการส่งเสรมิตลาดนักท่องเที่ยว และการเสรมิสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขนั ทัง้นี้ค่าความยืดหยุ่ดต่อราคายังสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของการตอบสนอง ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของราคาการท่องเที่ยว ขณะทีค่วามยดืหยุ่นต่อรายได้จะแสดงให้ว่า การท่องเทีย่วเป็นสนิค้า
ท่องเทีย่วประเภทใด 

บทความนี้พฒันาแบบจ าลองอุปสงคก์ารท่องเที่ยวไทยของนักท่องเทีย่วจนี โดยใช้ขอ้มูลช่วงปี 
พ.ศ. 2531-2556 รวม 26 ปี ในการประมาณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของ
นกัท่องเทีย่วจนี ดงัมแีบบจ าลองอุปสงคก์ารท่องเทีย่วดงันี้ 

 ttRPStRPTtY0t RPSlnRPTlnYNTAln   

โดยที ่ lnNTAt คอื  Natural logarithm ของจ านวนนกัท่องเทีย่วจนีทีเ่ดนิทางมาท่องเทีย่วไทยปีที ่ t 
 lnYt คอื  Natural logarithm ของผลติภณัฑ์มวลประชาชาตทิี่แท้จรงิ ณ ราคาคงที่ ปี พ.ศ. 2548 

ของประเทศจนีในปีที ่t 
 lnRPTt คอื  Natural logarithm ของอัตราแลกเปลี่ยนที่ แท้จริงระหว่ างไทยกับจีน (อัตรา

แลกเปลีย่นทางการทีถ่่วงน ้าหนกัดว้ยสดัส่วนดชันีผูบ้รโิภคระหว่างไทยกบัจนี) ปีที ่t 
 lnRPSs คอื Natural logarithm ของอตัราแลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิระหว่างประเทศคู่แข่ง (คอื ฮ่องกง 

เกาหลใีต้ สงิคโปร ์เวยีดนาม และมาเลเซยี) กบัจนีปีที่ t (ค านวณลกัษณะเดยีวกบั
อตัราแลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิระหว่างไทยกบัจนี) 

 คอื ค่าสมัประสทิธิ ์(หรอืค่าความยดืหยุน่) 
 คอื ค่าส่วนทีเ่หลอื (Residual) 
 
ขอ้มูลที่ใช้พฒันาแบบจ าลองอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งต้องทดสอบ

ความคงที่ (Stationary) ของขอ้มูล เน่ืองจากผลการประมาณค่าสมัประสทิธิข์องสมการถดถอยด้วยวธิี
ก าลังน้อยที่สุด (Ordinary least square: OLS) ในกรณีที่ข้อมูลอนุกรมเวลาไม่คงที่อาจท าให้ค่า
สมัประสทิธิท์ีไ่ดไ้มส่ะทอ้นความสมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงิระหว่างตวัแปรในแบบจ าลอง 
 จากการทดสอบความคงทีข่องขอ้มลูดว้ยวธิ ีKPSS-test พบว่า ตวัแปรจ านวนนกัท่องเทีย่วจนีที่
เดินทางมาท่องเที่ยวไทยเพียงตัวแปรเดียวที่คงที่ที่ I(1) ขณะที่ตัวแปรที่เหลือทัง้หมดคงที่ที่ I(0)  
แสดงว่า ขอ้มลูอนุกรมเวลาทีน่ ามาใชส้่วนใหญ่มลีกัษณะคงที ่
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 ตารางที่ 1 เป็นผลการประมาณค่าความยดืหยุ่นด้วยวิธี OLS จากการพิจารณาค่า R2 และ 
Durbin-Watson (D.W.) พบว่า ค่า R2 < D.W. และค่า D.W. มีค่าเข้าใกล้สอง แสดงว่า แบบจ าลอง
ดงักล่าวเป็นความสมัพนัธท์ีแ่ทจ้รงิ ซึง่ผลการประมาณค่าความยดืหยุน่ต่อรายได้เป็นบวกและมากกว่า 1 
โดยมคี่าประมาณ 1.37 หมายความว่า การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลประชาชาติที่แท้จรงิของจนี  
(หรอื GDP) รอ้ยละ 1 จะท าให้คนจนีเดนิทางมาท่องเที่ยวไทยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.37 ดงันัน้การขยายตวั
ทางเศรษฐกจิของจนีในปี พ.ศ. 2557 ยงัคงกระตุ้นใหค้นจนีเดนิทางออกมาท่องเทีย่วไทยเพิม่ขึน้ ภายใต้
ขอ้สมมตทิี่ว่า ไม่เกดิสถานการณ์วิกฤตใดๆ ในประเทศไทย ดงันัน้หากเศรษฐกจิของประเทศจนียงัคง
เจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่อง อตัราการเพิม่ขึน้ของนกัท่องเทีย่วจนีจะสูงกว่าการเพิม่ของ GDP จนี อุปสงค์
ของตลาดจนีจงึไมใ่ช่ปญัหาส าหรบัประเทศไทย  
 ส าหรบัความยืดหยุ่นต่อราคาการท่องเที่ยวไทย (ซึ่งแทนด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จรงิ) 
มคี่าติดลบประมาณ -3.66 แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวจนีเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาการท่องเที่ยวไทย โดยการเปลี่ยนแปลงราคาการท่องเที่ยวไทยเพียงรอ้ยละ 1 จะส่งผลให้จ านวน
นกัท่องเทีย่วจนีลดลงมากถงึรอ้ยละ 3.66 อยา่งไรกต็าม การเปลีย่นแปลงราคาการท่องเทีย่วไทยมอีทิธพิล
น้อยกว่าการเปลีย่นแปลงราคาการท่องเทีย่วของประเทศคู่แขง่ เนื่องจากค่าความยดืหยุน่ไขว้ (แทนดว้ย
อตัราแลกเปลีย่นที่แทจ้รงิของประเทศคู่แข่ง) มคี่าเป็นบวกและสูงถงึ 5.22 ดงันัน้การเปลีย่นแปลงราคา
การท่องเที่ยวของประเทศที่เป็นคู่แข่งที่ส าคญัของไทย ซึ่งได้แก่ ฮ่องกง เกาหลใีต้ สงิคโปร ์ เวยีดนาม 
และมาเลเซยี ย่อมมอีทิธพิลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเทีย่วจนีมากกว่าการเปลีย่นแปลง
ราคาการท่องเทีย่วของไทย 
 เพื่อความเขา้ใจประโยชน์ของการประมาณค่าอุปสงคก์ารท่องเที่ยว ในทีน่ี้จะแสดงใหเ้หน็ถงึการ
ใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในตารางที ่1 โดยสมมตใิหเ้ศรษฐกจิจนีมกีารขยายตวัเฉลีย่รอ้ยละ 6 ต่อปี จนถงึ
ปี พ.ศ. 2560 โดยค่าเงนิของจนี ไทย และคู่แข่ง คงที่ จากแบบจ าลองดงักล่าวสามารถประมาณการ 
ได้ว่า ในปี พ.ศ. 2560 จะมคีนจนีเดนิทางมาท่องเที่ยวไทยประมาณ 5.98 ล้านคน แต่ถ้าหากสมมตวิ่า 
ค่าเงนิหยวนของจนีแข็งค่าขึ้นร้อยละ 1.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับไทย พบว่า ในปี พ.ศ. 2560 คนจนีจะ
เดนิทางมาท่องเทีย่วไทยสงูถงึ 7.14 ลา้นคน  
ตารางท่ี 1 ผลการประมาณค่าความยืดหยุ่นของอปุสงคก์ารท่องเท่ียวไทยของนักท่องเท่ียวจีน 

ตวัแปร 
ค่า

สมัประสิทธ์ิ 
t-statistic 

Variance  
inflation Factors 

95% confidence intervals 
ต า่ สงู 

ค่าคงที ่ -8.2236*** -6.2046 - -10.1079 -6.1364 
ผลติภณัฑม์วลรวมประชาชาตทิีแ่ทจ้รงิของจนี 1.3739*** 18.5457 1.2455  1.2429  1.4982 
อตัราแลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิของไทย -3.6644*** -6.2931 3.6685 -4.7868 -2.5231 
อตัราแลกเปลีย่นทีแ่ทจ้รงิของคู่แขง่ 5.3329*** 7.5804 3.5474  4.1483  6.2955 
R-squared 0.9620 F-statistic 313.2331 
Adjusted R-squared 0.9569 D.W. 1.9761 

ทีม่า: Untong, Ramos, Rey-Maquieira and Kaosa-ard (2014). 

 ผลการวเิคราะห์อุปสงค์การท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวจนีที่น าเสนอข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 
ตลาดจนีเป็นตลาดมคีวามส าคญัต่อการท่องเทีย่วไทยมากขึน้เรือ่ยๆ ในอนาคต 


