
 

 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีส าคญัสาขาหน่ึงท่ีท ารายไดเ้ขา้ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาล และ
การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีน าเงินตราต่างประเทศเขา้สู่ระบบเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวมี
ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการเติบโตสูงและมีบทบาท
ส าคญัในการสร้างรายไดใ้ห้กบัประเทศไดอ้ย่างรวดเร็ว (กรุณา บุญมาเรือน, 2546)  ทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจและสังคม ทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการช าระเงินระหว่าง
ประเทศ เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ การคมนาคม และส่ิงอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งภายในประเทศและชาวต่างชาติ จึงท าให้ธุรกิจการผลิต
สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวเกิดการสร้างอาชีพ การเพิ่มอตัราการจ้างงาน ส่งผลต่อการ
กระจายรายได ้การขยายตวัทางเศรษฐกิจไปยงั ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน ในธุรกิจการผลิต
สินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท ธุรกิจสปา ธุรกิจภตัตาคาร ธุรกิจน า
เท่ียว ธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้ ส่วนทางดา้นสังคม ไดแ้ก่ การยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต
ให้สูงข้ึน การพฒันาโครงสร้างสาธารณูปโภค ความเจริญทางด้านสังคม ส่ิงอ านวยความสะดวก 
ต่าง ๆ ในสถานท่ีท่องเท่ียว นอกจากน้ีการท่องเท่ียวยงัเผยแพร่ความรู้ในเร่ืองศิลปวฒันธรรม 
ประเพณี สภาพเศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวนั้น ๆ (พลอยศรี  
โปราณานนท์, 2544; วีนิจ วีรยางกูร, 2532; สุวิชชา เจริญพานิช, 2553) และปลูกจิตส านึกอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ สืบทอดต่อเน่ืองเป็นการพฒันาการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืของคนประเทศ (ชลิต สันติธรารักษ,์ 2550) 
 ปัจจุบนัอตัราการเติบโตของจ านวนนักท่องเท่ียวทัว่โลกสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากแนวโน้ม
จ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งโลกในปี พ.ศ. 2538 ถึงปี พ.ศ. 2554 มีแนวโนม้จ านวนนกัท่องเท่ียวสูงข้ึน
ในปี พ.ศ. 2554 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวทัว่โลก 980 ลา้นคน เพิ่มข้ึนจาก 940 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2553 
คิดเป็นร้อยละ 4.3 (UNWTO, 2555) จากรูปภาพท่ี 1.1 แสดงถึงสัดส่วนจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งโลก 
ในปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงแสดงถึงจ านวนนกัท่องทัว่โลกท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในแต่ละภูมิภาค โดย
ยโุรปเป็นภูมิภาคท่ีมีนกัท่องเท่ียวให้ความสนใจท่องเท่ียวมากท่ีสุด โดยมีอตัราส่วน 51% รองลงมา
เป็นเอเชียและแปซิฟิก 22% และอเมริกา 16%  
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ท่ีมา : องคก์ารการท่องเท่ียวโลก (UNWTO, 2555) 

รูปที ่1.1 สัดส่วนจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งโลก ในปี พ.ศ. 2554  
 
  เม่ือพิจารณาจากสินคา้ส่งออกของทัว่โลกแลว้ การท่องเท่ียวถูกจดัเป็นอนัดบัท่ี  4  รองจาก 
น ้ ามนั เคมีภณัฑ์ และอาหาร นอกจากน้ีการท่องเท่ียวเป็นแหล่งรายไดส้ าคญัและยงัเป็นกลุ่มสินคา้
ส่งออกอนัดบัหน่ึงของประเทศท่ีก าลงัพฒันาหลาย ๆ ประเทศ อีกทั้งยงัท าให้เกิดการจา้งงาน และ
โอกาสในการพฒันามากยิ่งข้ึน (UNWTO, 2555) จะเห็นได้ว่ารายได้จากการท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศสูงกว่าหน่ึงลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐฯในปี พ.ศ. 2554 รายไดจ้ากการท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศอยูท่ี่ 1,030 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนจาก 927 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 
2553 คิดเป็นอตัราการเติบโตถึง 3.9% (ได้ค  านวณถึงผลกระทบจากความผนัผวนในอตัรา
แลกเปล่ียนและอตัราเงินเฟ้อแล้ว) (UNWTO, 2555) จากตารางท่ี 1.1 รายได้ท่ีได้รับจากการ
ท่องเท่ียว ในแต่ละทวีป ในปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2554 พบว่ารายไดท่ี้ไดรั้บจากการท่องเท่ียว
รวมทั้งโลกมีแนวโนม้สูงข้ึน ในปี พ.ศ. 2553 จะเห็นไดว้า่รายไดท่ี้ไดรั้บจากการท่องเท่ียวมีมูลค่า 
927 พนัลา้นดอลลาร์ และในปี พ.ศ. 2554 รายไดท่ี้ไดรั้บจากการท่องเท่ียวมีมูลค่า 1,030 พนัลา้น
ดอลลาร์ รายไดจ้ากการท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2554 เพิ่มข้ึน 11 % จากปี พ.ศ. 2553 จากตารางจะเห็น
ได้ว่าในปี พ.ศ. 2554 ทวีปยุโรปมีรายได้จากการท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีมูลค่ากว่า 463 พนัล้าน
ดอลลาร์ รองลงมาเป็นทวปีเอเชียและแปซิฟิก มีมูลค่ากวา่ 289 พนัลา้นดอลลาร์ 
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ตะวนัออกกลาง 
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เอเชียและแปซิฟิก 
22% 

สัดส่วนจ ำนวนนักท่องเทีย่วทั้งโลก ในปี พ.ศ. 2554 
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ตำรำงที ่1.1 รายไดท่ี้ไดรั้บจากการท่องเท่ียว ในแต่ละทวปี ในปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2554 

ทวปี/กลุ่มประเทศ ส่วนแบ่งทำงกำรตลำด (%) รำยได้ (พนัล้ำนดอลลำร์) 

  2554 2553 2554 
ทั้งโลก 100.0 927 1,030 
ทวปียโุรป 45.0 409.3 463.4 
ทวปีเอเชียและแปซิฟิก 28.1 255.3 289.4 
ทวปีอเมริกา 19.3 180.7 199.1 
ทวปีแอฟริกา 3.2 30.4 32.6 
ทวปีตะวนัออกกลาง 4.5 51.7 45.9 
  ท่ีมา : UNWTO Tourism Highlight 2012 Edition, UNWTO 

 เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตในด้านการท่องเท่ียวค่อนข้างสูง และได้เป็น
ภูมิภาคท่ีมีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกมาเยือนเป็นอนัดบั 2 รองจากทวีปยุโรป ส าหรับประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีอยู่ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประเทศไทยมีช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียวเป็นอนัดบั
ตน้ท่ีนกัท่องเท่ียวทัว่โลกรู้จกักนัดี  

 
ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
รูปที ่1.2 แนวโนม้จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยระหวา่ง 

 ปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2554  
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ปี พ.ศ. 

แนวโน้มจ ำนวนนักท่องเทีย่วชำวต่ำงชำตทิีเ่ดนิทำงเข้ำมำท่องเทีย่วในประเทศไทย  
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 ช่ือเสียงทางด้านการท่องเท่ียวของประเทศไทยท่ีนักท่องเท่ียวทัว่โลกรู้จกักนัดี จากรางวลัท่ี
ประเทศไทยไดรั้บคดัเลือกให้เป็น “แหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมสูงสุด” หรือ “Most Popular 
Destination 2012” เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 ในงานเทศกาลการแลกเปล่ียนดา้นการท่องเท่ียว
ระหวา่งประเทศท่ีมีข้ึน ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ซ่ึงเป็นเทศกาลดา้นธุรกิจท่องเท่ียวท่ีใหญ่
ท่ีสุดและไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดในโลกในเร่ืองของการติดต่อระหวา่งธุรกิจท่องเท่ียวดว้ยกนั โดย
ประเทศไทยไดรั้บรางวลัดงักล่าวติดต่อกนัเป็นปีท่ี 9 (มติชนออนไลน์, 2555) นอกจากน้ีกรุงเทพฯ 
ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยไดรั้บรางวลั “เมืองท่ีดีท่ีสุดในโลก” The World’s Best Award 
2012 จากการส ารวจแบบสอบถามนักท่องเท่ียวและผูอ่้านนิตยสารท่องเท่ียวยอดนิยมของ
สหรัฐอเมริกา “เทรเวล แอนด ์เลชเชอร์” (Travel & Leisure) ประเทศไทยไดรั้บรางวลัน้ีเป็นคร้ังท่ี 4 
ขณะเดียวกนักรุงเทพฯ ยงัไดรั้บรางวลัเมืองอนัดบัท่ี 1 ในเอเชียทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 
2551 และปี พ.ศ. 2553 ถึงปี พ.ศ. 2555 อีกดว้ย และรางวลัล่าสุดท่ีประเทศไทยไดรั้บ จากผลส ารวจ
ของ “แม็คแคนน์ เวิลด์ กรุ๊ป” เป็นบริษทัโฆษณาและวิจยัตลาดช่ือดงั ระบุวา่ สวิตเซอร์แลนด์ เป็น
ประเทศท่ีมีภาพลกัษณ์ดีท่ีสุดในโลก ส่วนประเทศไทยจดัให้เป็นดินแดนท่ีมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็น
อนัดบัท่ี 26 ของโลก และยงัถูกยกให้ติดอยูใ่นกลุ่ม “FUTURE 15” หรือ 15 ประเทศท่ีมีศกัยภาพสูง
ท่ีสุด ในการกา้วหน้าข้ึนมาเป็นผูน้ าดา้นภาพลกัษณ์ระดบัโลกในอนาคต (กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา, 2555) จากช่ือเสียงดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงแนวโนม้จ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงข้ึน ดงัรูปท่ี 1.2 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มจ านวน
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ระหวา่งปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 
2554 โดยในปี พ.ศ. 2554 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยสูงถึง
กว่า 19 ลา้นคน ความนิยมต่อแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้น ก าลงัเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
เหตุผลท่ีส าคญัเน่ืองจากประเทศไทยมีความหลากหลายเร่ืองของสถานท่ีท่องเท่ียวและการบริการ 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงาม ทั้ งธรรมชาติ สถานท่ี
ท่องเท่ียวประวัติศาสตร์ ท่ีทรงคุณค่า ท าให้ เกิดแรงดึงดูดใจต่อนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ  
(วนัวสา วิโรจนารมย ,์ 2551) การท่องเท่ียวของประเทศไทยไดรั้บการสนบัสนุนทั้งจากรัฐบาลและ
การลงทุนจากต่างชาติ  จากงานวจิยัดา้นการท่องเท่ียว ขณะน้ีประเทศไทยไดมี้การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศ ส่งเสริมการตลาดดา้นท่องเท่ียว การสร้างภาพลกัษณ์ของการท่องเท่ียวไทยนั้น
มีการวางแผนท่ีจะประชาสัมพนัธ์มากข้ึน การเพิ่มบทบาทไทยในเวทีโลก และการปลูกจิตส านึก
และค่านิยมในความเป็นไทย ส่วนในการพฒันานั้นจะพฒันาในดา้น แหล่งท่องเท่ียว สาธารณูปโภค 
ระบบส่ือสาร โทรคมนาคม ธุรกิจบริการต่าง ๆ และระบบโลจิสติกส์  ประเทศไทยมีศกัยภาพท่ีโดด



5 

 
เด่นท่ีสามารถกา้วมาเป็นศูนยก์ลางดา้นการผลิต (Manufacturing Hub) ท่ีส าคญัของภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตใ้นอนาคต (ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด, 2555; ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555)  

ตำรำงที่ 1.2 จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ และรายได้จากการท่องเท่ียวของประเทศไทย  
ระหวา่ง ในปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2554 

ปี พ.ศ. 
จ ำนวนนักท่องเทีย่ว

ชำวต่ำงชำต ิ
(คน) 

อตัรำกำร
เปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

รำยได้จำกกำร
ท่องเทีย่ว 
(ล้ำนบำท) 

อตัรำกำร
เปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

2548 11,516,936 -1.15 367,380.36 -4.42 
2549 13,821,802 20.01 482,319.17 31.29 
2550 14,464,228 4.65 547,781.81 13.57 
2551 14,584,220 0.83 574,520.52 4.88 
2552 14,149,841 -2.98 510,255.05 -11.19 
2553 15,936,400 12.63 592,794.09 16.18 
2554 19,230,470 20.67 776,217.20 30.94 

ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา   

 เน่ืองจากประเทศไทยมีจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาท่องเท่ียวสูงข้ึนจึงส่งผลให้รายได้
จากการท่องเท่ียวของประเทศไทยสูงข้ึนเช่นเดียวกนั จากตารางท่ี 1.2 แสดงจ านวนนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2554 แสดงให้
เห็นว่าจ านวนนกัท่องเท่ียวและรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมีแนวโน้มสูงข้ึน และมีการขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ืองไปในทิศทางเดียวกนั โดยในปี พ.ศ. 2554 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพิ่มข้ึนร้อยละ 
20.67 จากปี พ.ศ. 2553 และรายไดจ้ากการท่องเท่ียวของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 เพิ่มข้ึนร้อยละ 
30.94 จากปี พ.ศ. 2553 
 จากผลการประชุมรัฐมนตรีท่องเท่ียวอาเซียน วนัพุธท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2555 ไดร้ายงานถึง
สถานการณ์ท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2554 จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางในภูมิภาคเดียวกนัเพิ่มข้ึน 79 
ลา้นคน เพิ่มข้ึน 7.5 เปอร์เซ็นต ์โดยเป็นการท่องเท่ียวระหวา่งภูมิภาค 43 เปอร์เซ็นต ์ในปี พ.ศ. 2555 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) กลุ่มประเทศท่ีมีความน่าสนใจในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
โครงการอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง The Greater Mekong Sub-Region (GMS) เป็นโครงการพฒันาความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน ้ าโขง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยเป็นความร่วมมือของ 6 
ประเทศ คือ ไทย พม่า กมัพูชา เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ยนูนาน) โครงการอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง The Greater Mekong Sub-Region (GMS) 
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หรือท่ีรู้จกักนัในช่ือ หกเหล่ียมเศรษฐกิจ โดยมีประชากรในกลุ่มรวมกนักว่า 250 ลา้นคน มีพื้นท่ี
รวมกนัประมาณ 2 ลา้น 3 แสน ตารางกิโลเมตร มีความอุดมสมบูรณ์ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติ และ
เป็นศูนยก์ลางในการเช่ือมต่อระหวา่งภูมิภาคเอเชียใต ้เอเชียตะวนัออก และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
นอกจากน้ี กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง GMS มีธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian 
Development Bank: ADB) เป็นผูส้นับสนุนหลักในการพฒันาแนวพื้นท่ีเศรษฐกิจ โดยมี
วตัถุประสงค์ของโครงการอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตวัทางการคา้ การ
ลงทุน คมนาคม อุตสาหกรรม การเกษตร  การศึกษา การส่ือสาร ดา้นพลงังาน การพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์ส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียวและบริการ เพื่อสนบัสนุนการจา้งงาน ส่งผลต่อการกระจายรายได ้
และยกระดบัความเป็นอยูข่องประชาชนในพื้นท่ี รวมไปถึงโอกาสในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจใน
เวทีการคา้โลก (Asian Devalopment Bank, 2012; วรรณิสา นนัทลกัษณ์, 2553; สุกญัญา ม่วงพุ่ม, 
2553) นอกจากน้ีจุดเด่นของโครงอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงน้ี คือ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาด
ใหญ่ เช่น การก่อสร้างเข่ือนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงไม่ต ่ากว่า 10 เข่ือนในภูมิภาค การปรับปรุง
ร่องแม่น ้าโขง เพื่อการคมนาคมขนส่ง และการสร้างถนน (กรวรรณ สังขกร, 2551) ซ่ึงเป็นผลดีและ
สะดวกในการติดต่อกนัในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

 
ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

รูปที่ 1.3 สัดส่วนและแนวโน้มจ านวนนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2554  
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ปี พ.ศ. 

สัดส่วนและแนวโน้มจ ำนวนนักท่องเทีย่วจำกกลุ่มประเทศอนุภูมภิำคลุ่มน ำ้โขง 
ทีเ่ดนิทำงเข้ำมำท่องเทีย่วในประเทศไทย 

พม่า 

เวียดนาม 
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 ประเทศไทยเป็นสมาชิกประเทศหน่ึงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีมีศกัยภาพในดา้น
การท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก มีนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงมาเยือนไทยกวา่ 3 
ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2554  (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) จากรูปท่ี 1.3 
แสดงถึงสัดส่วนและแนวโน้มจ านวนนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงท่ีเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2554 ในแต่ละประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น ้าโขงท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยนั้นมีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึน โดยประเทศท่ีเดินทางเขา้
มาในประเทศไทยมีสัดส่วนมากท่ีสุด คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน(ยูนนาน) รองลงมาคือ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และประเทศพม่า 
ตามล าดบั จากตารางท่ี 1.3 แสดงให้เห็นถึงจ านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ า
โขงท่ีเขา้มาในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2554 จะเห็นไดว้า่มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวจาก
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง ท่ีแบ่งออกเป็นในแต่ละประเทศท่ีเข้ามาในประเทศไทยมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน โดยในปี พ.ศ. 2554 มีนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง จ านวน
กวา่ 3 ลา้นคน ท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 17 ของจ านวนนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวโนม้ในอนาคต นกัท่องเท่ียวได้
เห็นความส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึน เน่ืองจากประเทศไทยรัฐบาลมีนโยบาย
ในการส่งเสริมและความส าคญัต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมากข้ึน โดยมีการสนับสนุน การ
พฒันาดา้นการท่องเท่ียว โดยตั้งเป้าหมายในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยจะมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว
อยูท่ี่ 2 ลา้นลา้นบาทอีกดว้ย (ณฐัญา เนตรหิน, 2555) ซ่ึงการส่งเสริมดา้นการท่องเท่ียวน้ีเป็นผลดีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอยา่งมาก  
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ตำรำงที ่1.3 จ  านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงท่ีเขา้มาในประเทศไทย ในปี  
 พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2554 

หน่วย : คน 

พ.ศ. 
สำธำรณรัฐ
ประชำชนจนี 
(ยูนนำน) 

สำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 

ประเทศ
กมัพูชำ 

ประเทศ
เวยีดนำม 

ประเทศ
พม่ำ 

รวม 

สัดส่วนจ ำนวน

นักท่องเทีย่ว1 

(ร้อยละ) 
2548 762,388 208,132 112,594 195,592 56,518 1,335,224 12 
2549 1,033,305 282,239 125,336 251,838 67,054 1,759,772 13 
2550 1,003,141 521,062 108,776 254,252 75,183 1,962,414 14 
2551 826,660 621,563 85,790 338,303 71,902 1,944,218 13 
2552 777,508 655,034 96,586 363,029 79,279 1,971,436 14 
2553 1,122,219 715,345 146,274 380,368 90,179 2,454,385 15 
2554 1,571,294 821,441 215,265 474,699 101,045 3,183,744 17 
  ท่ีมา : กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

 จากความส าคญัดงักล่าวถา้ไดมี้การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
จะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อม และปรับปรุง พฒันาศกัยภาพด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวของประเทศไทยใหดี้ข้ึน เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวในอนาคต  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ  
 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงใน
ประเทศไทย   
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ   
 เพื่อเป็นแนวทางให้กบัรัฐบาลในการน าผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวจาก
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงในประเทศไทย วา่ปัจจยัท่ีไดศึ้กษาดา้นใดมีผลกระทบต่อจ านวน
นกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีแลว้ยงัท าให้ทราบวา่ปัจจยัดงักล่าวมีความสัมพนัธ์ในระยะยาวกบัจ านวน
นกัท่องเท่ียวหรือไม่ ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางให้กบัรัฐบาลในการ
                                                           
1
 สัดส่วนของจ านวนนกัท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศอนุภมิูภาคลุ่มน ้ าโขง (GMS) ต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งหมดท่ีเดิน

ทางเขา้มาในประเทศไทย  
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วิเคราะห์ วางแผน และออกนโยบายดา้นการท่องเท่ียว ทั้งทางดา้นกฏหมายของประเทศและการ
ส่งเสริมรณรงค์ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมท่ีกระทบต่อการท่องเท่ียว เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รองรับจ านวนนกัท่องเท่ียวดงักล่าว ต่อไปในอนาคต  
 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
  การศึกษาคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อจ านวนนักท่องเ ท่ียวจากกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงในประเทศไทย ท่ีท าการศึกษาทั้ง 5 ประเทศในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ า
โขง ไดแ้ก่ ประเทศพม่า กมัพชูา เวยีดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ยูนนาน) โดยขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาเป็นขอ้มูลทุติยภู มิ (Secondary data) เก็บ
รวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขอ้มูลจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ท่ีเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยของนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง เป็นขอ้มูล
รายปีจ านวน 10 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 ถึงปี พ.ศ. 2554  
 โดยขอ้มูลปัจจยัท่ีน ามาศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ จ  านวนนกัท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ า
โขงท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทย ใชห้น่วยเป็นจ านวนคน (กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา, 2555) ดชันีราคาผูบ้ริโภคเชิงเปรียบเทียบ (Consumer Price Index) โดยใช ้ปี 
2005 เป็นปีฐาน โดยใช้ขอ้มูลดชันีราคาผูบ้ริโภคของประเทศไทยเปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (GDP per capita) ใชห้น่วยสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ (World Bank, 2555) อตัราแลกเปล่ียนทางการ (Official Exchange Rate) โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็น
อตัราแลกเปล่ียนระหว่างประเทศไทยกบักลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง มีหน่วยเป็นบาท ต่อ 1 
หน่วยเงินตราของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) เสถียรภาพ
ทางการเมืองและการไร้ความรุนแรง  (Political Stability and Absence of Violence)  เป็นค่าดชันี
แสดงความมีเสถียรภาพทางการเมืองและการไร้ความรุนแรงภายในประเทศไทยว่ามีมากน้อยแค่
ไหน ใช้หน่วยเป็น Standard normal distribution มีค่าตั้งแต่ -2.5 ถึง 2.5 (ถ้าดชันีเขา้ใกล ้2.5 
หมายถึง มีเสถียรภาพทางการเมืองและไม่มีความรุนแรง แต่ถา้ค่าดชันีเขา้ใกล ้-2.5 หมายถึง ไม่มี
เสถียรภาพทางการเมืองและมีความรุนแรง) หลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นค่าดัชนีวดั
ความสามารถในการบงัคบัใช้กฎหมายภายในประเทศไทย ความเขม้งวดของกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้
คุณภาพของการปฏิบติัหนา้ท่ีของต ารวจ การปฏิบติัตามกฎหมายของประชาชนในประเทศ รวมถึง
ความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการก่ออาชญากรรมและความรุนแรง ใช้หน่วยเป็น Standard normal 
distribution มีค่าตั้งแต่ -2.5 ถึง 2.5 (ถา้ดชันีเขา้ใกล ้2.5 หมายถึง กฎหมายท่ีบงัคบัใชมี้ความเขม้งวด 
เจา้หนา้ท่ีต ารวจปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประชาชนปฏิบติัตามกฎหมายของในประเทศ และ
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การเกิดอาชญากรรมและความรุนแรงต ่า แต่ถา้ค่าดชันีเขา้ใกล ้-2.5 หมายถึง กฎหมายท่ีบงัคบัใชไ้ม่
มีความเขม้งวด เจา้หนา้ท่ีต ารวจปฏิบติังานไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนไม่ปฏิบติัตามกฎหมายใน
ประเทศ และการเกิดอาชญากรรมและความรุนแรงสูง) และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon 
Dioxide emissions) คือ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไทย ใช้หน่วยเป็น 
เมตริกตนัต่อหวั (World Bank, 2555) 
 
1.5 นิยำมศัพท์ 
 กำรท่องเทีย่ว หมายถึง การเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึงเป็นการชัว่คราว เพื่อพกัผอ่นหรือ
เพื่อความสนุกสนานต่ืนเต้นหรือเพื่อหาความรู้ และเป็นไปตามความสมัครใจของผูเ้ดินทาง  
 นักท่องเที่ยวจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน ้ำโขง หมายถึง ชาวต่างชาติจากกลุ่มประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง อนัไดแ้ก่ พม่า กมัพชูา เวยีดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน(ยนูนาน) ท่ีเดินทางเขา้มาในประเทศและพกัอยูใ่นการเดินทางคร้ังหน่ึง ๆ 
ไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง และไม่มากกวา่ไปกวา่ 60 วนั เป็นการมาเยือนดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์น ท่ีมิใช่
เพื่อประกอบอาชีพเป็นหลกัแหล่งหรือไปอยูป่ระจ า 
       อุตสำหกรรมท่องเที่ยว หมายถึง อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวและบริการ โดยเป็นการ
ประกอบกิจกรรมดว้ยการน าปัจจยัต่าง ๆ มาผลิตการบริการดา้นการท่องเท่ียว ท่ีก่อให้เกิดความพึง
พอใจและความสะดวกสบาย โดยทั้งภาครัฐและเอกชนพฒันาการผลิตและการบริการโดยมี
วตัถุประสงคใ์นการใหบ้ริการและตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจท่ีพกั ธุรกิจ
คมนาคมขนส่ง ธุรกิจบริการ ธุรกิจเคร่ืองด่ืม และธุรกิจการคา้สินคา้ดา้นการท่องเท่ียว เป็นตน้ 
 เสถียรภำพทำงกำรเมืองและกำรไร้ควำมรุนแรง หมายถึง ค่าดชันีช้ีวดัความมีเสถียรภาพทาง
การเมืองและการไม่มีความรุนแรงเกิดข้ึนภายในประเทศไทย สะทอ้นถึงความน่าจะเป็นท่ีรัฐบาล
อาจถูกลม้ลา้งดว้ยวิธีการรุนแรง ๆ ใด รวมไปถึงการก่อการร้าย ท่ีมีแรงจูงใจมาจากผล ประโยชน์
ทางการเมือง มีค่าอยูร่ะหวา่ง -2.5 ถึง 2.5 (World Bank, 2555) 
 หลักนิติธรรม หมายถึง ค่าดชันีวดัความสามารถในการบงัคบัใชก้ฎหมายภายในประเทศไทย 
ความรุนแรงหรือความเขม้งวดของกฎหมายท่ีบงัคบัใช้ คุณภาพของการปฏิบติัหน้าท่ีของต ารวจ 
การปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชนในประเทศ รวมถึงความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการก่อ
อาชญากรรมและความรุนแรง มีค่าอยูร่ะหวา่ง -2.5 ถึง 2.5 (World Bank, 2555) 
 ป ริม ำณก ำ รป ล่ อย ก๊ ำซค ำ ร์บอนไดออก ไซ ด์  หมาย ถึ ง  ป ริ ม าณก า รป ล่ อยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด ์
ในประเทศไทย มีหน่วยเป็น เมตริกตนัต่อหวั (World Bank, 2555) 


