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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ ต่อผลกระทบการเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียวอาเซียนในธุรกิจน าเท่ียว  รวบรวมขอ้มูล
โดยแบบสอบถาม จ านวน 275 ราย และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 35-45 ปี รายได้เฉล่ีย
มากกว่า 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการ
ประกอบกิจการด้านการท่องเท่ียวมากกว่า 12 ปีข้ึนไป ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ 
ลกัษณะการจดทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวเป็นประเภทบุคคลธรรมดา มีทุนจดทะเบียนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1 
ลา้นบาท ด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในลกัษณะเฉพาะพื้นท่ี และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว
ประเภทเฉพาะพื้นท่ี รายได้เฉล่ียต่อปีต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ล้านบาท ไม่มีการด าเนินธุรกิจในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และไม่มีแผนขยายการด าเนินธุรกิจไปในประเทศกลุ่มอาเซียน  

การศึกษาผลกระทบดา้นบวกจ านวน 5 ดา้นพบวา่ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ มี
ความคิดเห็นวา่ ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบดา้นบวกต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว เรียงล าดบัตาม ค่าเฉล่ีย
โดยรวม ไดแ้ก่ เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ มีการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้ มีการเกิดการสร้างงาน และมีการเพิ่มแหล่งเงินทุน ตามล าดบั  
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ส่วนผลกระทบดา้นลบ จ านวน 7 ดา้น พบวา่ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ มีความ
คิดเห็นวา่ ปัจจยัท่ีจะส่งผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว เรียงล าดบัตามค่าเฉล่ียโดยรวม 
ไดแ้ก่ เกิดผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในประเทศ เกิดปัญหาสมองไหล เกิดผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) การลดลงของการควบคุมรูปแบบและขีดจ ากดัของการ
พฒันา เกิดผลกระทบต่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน ปัญหาการแย่งงานในประเทศ และการร่ัวไหลทาง
เศรษฐกิจ ตามล าดบั 

ส่วนขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ รัฐบาลควรมีกฎหมาย คุม้ครอง 
การท่องเท่ียวของประเทศไทยให้ครอบคลุมและรัดกุม เพื่อไม่เสียเปรียบต่างประเทศ หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานท่ี เก่ียวข้อง ควรจะจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผูป้ระกอบการน าเท่ียว ในการเตรียมความพร้อมท่ีจะเกา้สู่ AEC ในปี 2558 มากข้ึนและอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในอุตสาหกรรมธุรกิจน าเท่ียว อาทิเช่น การอบรม
ดา้นภาษา วฒันธรรมและประเพณี เป็นตน้ รัฐบาลควรเขม้งวดกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายกบับริษทั นอ
มินี ของชาวต่างชาติ และ ธุรกิจน าเท่ียวควรจะเป็นอาชีพสงวนให้กบัคนในประเทศเท่านั้น ไม่ควรให้
ต่างชาติมาลงทุนได้โดยเสรี เน่ืองจากการน าเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่างๆ จ าเป็นต้องมีความรู้ด้าน
ประวติัศาสตร์ ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ของประเทศไทย ดว้ย 
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ABSTRACT 
 

 The objective of this study was to explore opinions of Chiang Mai travel agency 
entrepreneurs towards effect of AEC Free Flow of Services. Data collection was done via 
questionnaires distributed to 275 travel agency entrepreneurs in Chiang Mai. Then, the data 
obtained were analyzed by the use of descriptive statistics, including frequency, percentage, and 
means. Hereafter were shown summary of the findings. 
 The findings revealed that most respondents were female in the age of 35-45 years old, 
earned monthly income at the amount of over than 20,000-30,000 Baht, and graduated in Bachelor’s 
degree as the highest level of education. They had worked in tourism industry for more than 12 
years, in the position of business owner.  Their business was registered as non-juristic person with 
the registered capital at 1 million Baht or lower. They had operated their tourism business in 
specific areas with the official license and averagely earned annual income at the amount of 5 
million Baht or lower. None of them had business collaboration with an ASEAN country and 
planned for the business extension to ASEAN countries. 
 According to the results of the study on 5 positive effects, the Chiang Mai travel agency 
entrepreneurs agreed that factors positively affecting tourism business were the stimulation of 
domestic economic, the transfer of technology and knowledge, the career creation, and the increase 
of sources of investment funds, respectively. 
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 According to the results of the study on 7 negative effects, the Chiang Mai travel agency 
entrepreneurs agreed that factors negatively affecting tourism business were the effect towards 
consumers in Thailand, the brain drain effect, the effect towards small and medium entrepreneurs 
(SME), the decrease of controls on development format and limitation, the effect towards 
sustainable development, the problem on domestic employment competition, and the problem on 
economic leakage, respectively.  
 Hereafter were presented recommendations from the majority of respondents. The inclusive 
and concise law to protect Thai tourism should be legislated by the state to avoid any disadvantage 
that foreign countries might cause. Government and private sectors, educational institutes and other 
related units should continually arrange more and more trainings: i.e. trainings on language, culture, 
and traditions, to acknowledge and prepare those travel agency entrepreneurs for the coming of 
AEC in 2015, as well as to strengthen their competition capacities on tourism industry. The 
government must be strict to the law enforcement with foreign nominee companies. In addition, the 
tourism industry should be reserved exclusively for Thai citizen and foreigners should not be 
allowed to conduct the tourist business investment freely because the tour guides must be 
knowledgeable on history, arts, cultures, and traditions of Thailand.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 หลกักำรและเหตุผล 
 

ประเทศไทยก ำลังก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) ในปี 2558 ซ่ึงประกอบดว้ยควำมร่วมมือใน 3 ดำ้นหลกั คือ (1) ประชำคมควำม
มัน่คงอำเซียน (2) ประชำคมสังคม และวฒันธรรมอำเซียน และ (3) ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน    
สำขำกำรท่องเท่ียว เป็นสำขำบริกำรเร่งรัด (Priority Integration Sector: PIS) ท่ีอำเซียนได้ให้
ควำมส ำคัญและผลักดันควำมร่วมมือด้ำนต่ำงๆ เพื่อให้อำเซียนเป็นจุดหมำยปลำยทำงทำงกำร
ท่องเท่ียวโลกและส่งเสริมกำรเดินทำงเช่ือมโยงภำยในภูมิภำค (Intra-ASEAN Travel and Tourism) 
ใหมี้ควำมสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน โดยกำรเร่งพฒันำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งและโครงสร้ำงพื้นฐำน กำร
อ ำนวยควำมสะดวกในพิธีกำรขำ้มพรมแดน กำรพฒันำและเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวภำยในภูมิภำค 
รวมทั้งสร้ำงแรงจูงใจเพื่อกำรลงทุนจำกผูป้ระกอบกำรธุรกิจด้ำนท่องเท่ียว และกระตุน้ให้เกิดกำร
เดินทำงท่องเท่ียวภำยในภูมิภำคมำกข้ึน     

โดยจำกรำยงำนขอ้มูลขององคก์ำรกำรท่องเท่ียวโลก (UNWTO World Tourism Barometer) 
ฉบบัท่ี 10 ณ เดือนมีนำคม 2555 พบวำ่ ในปี 2554 มีนกัท่องเท่ียวเดินทำงท่องเท่ียวทัว่โลกจ ำนวน 980 
ล้ำนคน โดยเป็นกำรเดินทำงเข้ำมำยงัภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก จ ำนวน 217.10 ล้ำนคน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 22.10 และจำกจ ำนวนดงักล่ำวเป็นกำรเดินทำงเขำ้มำยงัภูมิภำคอำเซียนเป็นจ ำนวนถึง 
77.10 ลำ้นคน  กำรท่องเท่ียวจึงเป็นอุตสำหกรรมภำคบริกำรท่ีมีส่วนส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ
ไทย และน ำรำยไดจ้ำกนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ 19,230,470 คน เขำ้สู่ประเทศไทยเป็นจ ำนวน 776,217 
ลำ้นบำท (กรมกำรท่องเท่ียว, 2554)  

กำรเปิดเสรีบริกำรท่องเท่ียว และกำรปรับตวัเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) ในปี 
2558  ยอ่มส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบกำรน ำเท่ียวทั้งทำงตรงและทำงออ้ม  ในมุมมองท่ีแตกต่ำงกนั
ในทศันคติของผูป้ระกอบธุรกิจน ำเท่ียวและหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง หลำยขอ้คิดเห็น
ได้ระบุว่ำ กำรท่ีไทยเป็นพนัธมิตรกับหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจ อำเซียน จะช่วยส่งเสริมให้ไทยเป็น 
Gateway ทั้งทำงดำ้นกำรคำ้และกำรลงทุน ดำ้นกำรบริกำรท่องเท่ียว ส่งผลให้มีสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก เกิดกำรเช่ือมโยงกนัในปัจจยัพื้นฐำนท่ีจะเอ้ือประโยชน์ต่อกำรท่องเท่ียว ส่งผลให้เกิดจ ำนวน



 

2 

 

นกัท่องเท่ียวมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึน จำกกำรให้บริกำรขำ้มพรมแดน และกำรให้คนในประเทศเดินทำง
ไปท่องเท่ียวในต่ำงประเทศ  เป็นสร้ำงงำน สร้ำงรำยได ้โอกำสเพิ่มทุนขยำยสำขำในต่ำงประเทศ มี
มคัคุเทศก์ท่ีมีคุณภำพเติมเต็มในภำษำท่ีขำดแคลน สร้ำงโอกำสท่ีท้ำทำยท่ีก ำลังจะเกิดข้ึนให้แก่
ผูป้ระกอบกำรน ำเท่ียว  ในทำงกลบักนัมีอีกหลำยควำมคิดเห็นท่ีมีมุมมองวำ่ กำรเปิดเสรี จะเกิดกำร
แข่งขนักนัดำ้นรำคำท่ีรุนแรง กลไกกำรตลำดจะท ำให้มำตรฐำนคุณภำพน ำเท่ียวและกำรท่องเท่ียวตก
ต ่ำลง ท ำให้ผูป้ระกอบกำรรำยยอ่ยเสียหำยอยำ่งหนกัจนอำจตอ้งปิดกิจกำร ประกอบกบัธุรกิจน ำเท่ียว 
ปัจจุบนัมีบริษทัท่ีเป็นนอมินีเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้บริษทัต่ำงชำติเขำ้มำควบรวมกิจกำร ซ่ึงบริษทั
เหล่ำน้ีมี Global Network ท่ีดีมีเงินทุนท่ีมำกกวำ่ ผูป้ระกอบกำรไทยซ่ึงไม่สำมำรถแข่งขนัดำ้นเงินทุน 
นอกจำกน้ีกงัวลเร่ือง Third Party หำกมีกำรเปิดเสรีในอำเซียน นอกจำกน้ีธุรกิจท่องเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีมี
กำรน ำทรัพยำกรท่องเท่ียวของประเทศมำใช ้ กำรท่ีใหต่้ำงชำติเขำ้มำท ำธุรกิจท่องเท่ียว จะค่อนขำ้งสุ่ม
เส่ียง แหล่งท่องเท่ียวเส่ือมโทรมลงไป และมีควำมผกูพนัในเร่ืองช่ือเสียงของประเทศ เป็นตน้ 

กำรด ำเนินธุรกิจของผู ้ประกอบกำรธุรกิจน ำเท่ียว มีส่วนเก่ียวข้องกับทุกภำคส่วนใน
อุตสำหกรรมน ำเท่ียว เช่น แหล่งท่องเท่ียว ธุรกิจโรงแรม ท่ีพกั ร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของท่ีระลึก  
มัคคุเทศก์  กำรขนส่งทำงบก ทำงน ้ ำ ทำงอำกำศ  ฯลฯ  ในพื้น ท่ีจังหวดัเชียงใหม่   มีจ  ำนวน
ผูป้ระกอบกำรธุรกิจน ำเท่ียวจ ำนวน 850 รำย ไดแ้ก่ Outbound 102 รำย, Inbound 82 รำย ในประเทศ 
67 รำย และเฉพำะพื้นท่ี 599 รำย (ส ำนักงำนทะเบียนธุรกิจน ำเท่ียวและมคัคุเทศก์สำขำภำคเหนือ, 
2555) ผูป้ระกอบกำรท่องเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม่กวำ่ร้อยละ 70 เป็นผูป้ระกอบกำร SMEs จะตอ้ง
เผชิญกบัสภำวะกำรแข่งขนัท่ีมีแนวโนม้ท่ีรุนแรงข้ึน 

จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง มีแหล่งท่องเท่ียวหลำกหลำย มีควำมพร้อม
ดำ้นองคป์ระกอบพื้นฐำนทำงกำรท่องเท่ียว และมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรท่องเท่ียวครบครัน 
มีจ ำนวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมำกข้ึนทุกปี เป็นศูนยก์ลำงทำงกำรท่องเท่ียวท่ีมีควำมพร้อมในกำรเดินทำง
เช่ือมโยงทั้งในและต่ำงประเทศ   จำกสถิติของกรมกำรท่องเท่ียว ในปี 2554 มีจ ำนวน 4.38 ลำ้นคน  มี
รำยไดจ้  ำนวน 43,070 ลำ้นบำท   จึงไดเ้ลือกท่ีจะศึกษำจำกลุ่มผูป้ระกอบกำรธุรกิจน ำเท่ียว ในจงัหวดั
เชียงใหม่    เพื่อน ำข้อมูลควำมคิดเห็นด้ำนผลกระทบกำรเปิดกำรค้ำเสรีกำรบริกำรท่องเท่ียวใน
อำเซียนต่อผูป้ระกอบกำรน ำเท่ียว ภำยใตก้ำรปรับตวัสู่ประชำคมอำเซียน AEC (ASEAN Economic 
Community) ในปี 2558  ซ่ึงคำดว่ำผลกำรศึกษำท่ีได้รับจะเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน ในกำรสร้ำงโอกำสอนัมหำศำล พร้อม ๆ ไปกบักำรตั้งรับกำรเปล่ียนแปลงทั้งดำ้น
บวก และลบ เพื่อให้เกิดกำรตระหนกัถึงผลกระทบในดำ้นต่ำง ๆ น ำมำซ่ึงผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยท่ี
เก่ียวขอ้งใหม้ำกท่ีสุด 
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กำรกำ้วเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จะเป็นกำ้วส ำคญัท่ีท ำให้ประเทศไทยไดมี้
บทบำทมำกข้ึนในกลุ่มอำเซียน และในเวทีโลก และจะเอ้ือประโยชน์ให้ไทยมีศกัยภำพหลำยดำ้น ทั้ง
ดำ้นกำรคำ้ กำรบริกำร กำรลงทุน ผูป้ระกอบกำรธุรกิจน ำเท่ียวไทยท่ีอยู่ในภำคอุตสำหกรรมบริกำร
ท่องเท่ียว จึงมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีกำรปรับเปล่ียนแนวคิด ทั้งในมุมมองของสภำพแวดลอ้มทำง
ธุรกิจ กลยุทธ์ในกำรบริหำรองคก์รระดบัต่ำง ๆ และศกัยภำพของธุรกิจ เพื่อให้สำมำรถท่ีจะเขำ้สู่กำร
แข่งขนัในอุสำหกรรมท่ีมีควำมรุนแรงสูงข้ึนในอนำคตได ้   

ดังนั้ น จึงสนใจท่ีจะศึกษำถึงควำมคิดเห็นของผู ้ประกอบกำรธุรกิจน ำเท่ียวในจังหวดั
เชียงใหม่  เพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจถึงควำมคิดเห็นของผูป้ระกอบกำรอนัจะน ำไปสู่กำรวำงแผนในกำร
พฒันำและเตรียมควำมพร้อมของผูป้ระกอบกำร ให้เกิดกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อรับมือกับกำร
เปล่ียนแปลง ป้องกนั มีขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็น แนวทำงพิจำรณำจำกกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง  
ไปใช้ติดสินใจในกำรเลือกทิศทำงท่ีเกิดประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมและพฒันำประเทศชำติในกำรกำ้ว
ไปสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน AEC (ASEAN Economic Community) ในปี 2558 ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษำควำมคิดเห็นของผูป้ระกอบกำรธุรกิจน ำเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อผลกระทบกำร
เปิดเสรีกำรคำ้บริกำรท่องเท่ียวอำเซียนในธุรกิจน ำเท่ียว 
 
1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1  ท ำให้ทรำบควำมคิดเห็นของผูป้ระกอบกำรธุรกิจน ำเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ต่อ
ผลกระทบกำรเปิดเสรีกำรคำ้บริกำรท่องเท่ียวอำเซียนในธุรกิจน ำเท่ียว 

1.3.2  เป็นข้อมูลท่ี เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนภำครัฐ /เอกชน ,สถำบันกำรศึกษำ 
ผูป้ระกอบกำรน ำเท่ียว มคัคุเทศก์ สมำคม/ชมรมท่ีเก่ียวขอ้ง ในกำรส่งเสริมพฒันำกลุ่มผูป้ระกอบกำร
น ำเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภำพด้ำนควำมพร้อมต่อกำรแข่งขันในระดับอำเซียนและ
นำนำชำติ ในกำรกำ้วเขำ้สู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน  อำทิเช่น กำรวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด
ดำ้นท่องเท่ียว กำรพิจำรณำหลกัสูตรมคัคุเทศก ์กำรพฒันำปัจจยัพื้นฐำนกำรให้บริกำรต่อนกัท่องเท่ียว 
ฯลฯ  ตลอดจนเป็นขอ้มูลพื้นฐำนท่ีใช้ประกอบกำรพิจำรณำในกำรเจรจำกำรคำ้เสรีกบักลุ่มสมำชิก
อำเซียน ด้ำนกำรบริกำรท่องเท่ียวให้แก่ผู ้แทนภำครัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสำหกรรม
ท่องเท่ียวของประเทศอยำ่งย ัง่ยนืต่อไป 
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1.4 นิยำมศัพท์ 
ความคิดเห็น หมายถึง  ความเช่ือ ความสนใจ และการยอมรับ  ตลอดจนการเขา้ถึงอารมณ์ 

ความรู้สึกของผู ้ประกอบการน าเท่ียว ต่อผลกระทบการเปิดเสรีบริการท่องเท่ียวอาเซียนต่อ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่  โดยอาศยัพื้นความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อม 
น าไปสู่การตดัสินใจ แสดงความคิดเห็นออกมาในลกัษณะท่ีเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย ตลอดจนความ
พร้อมของธุรกิจน าเท่ียวต่อการเปิดเสรีบริการท่องเท่ียวในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จ  านวน 10 
ประเทศ (ไทย บรูไน เวยีดนาม พม่า ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ก าพชูา สิงคโปร์)   

ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง ผูป้ระกอบธุรกิจเก่ียวกบัการจดั
หรือการให้บริการหรือการอ านวยความสะดวกเก่ียวกบัการเดินทาง สถานท่ีพกั อาหาร ทศันาจร และ
หรือมัคคุเทศก์ให้แก่นักท่องเท่ียว  มีท่ีตั้ งสถานประกอบการอยู่ในจังหวดัเชียงใหม่ และได้รับ
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน ำเท่ียวตำม พ.ร.บ.ธุรกิจน ำเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 2551 มีจ ำนวน 4 
ประเภท ประกอบดว้ย 

1. ธุรกิจน ำเท่ียวต่ำงประเทศ (Outbound) คือ กำรประกอบธุรกิจน ำเท่ียว จัดน ำเท่ียวให้
นกัท่องเท่ียวทั้งชำวไทยและต่ำงประเทศ ไปยงัสถำนท่ีหน่ึงสถำนท่ีใด ทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 
วำงหลกัประกนั 200,000 บำท  

2. ธุรกิจน ำเท่ียวต่ำงประเทศ (Inbound) คือ กำรประกอบธุรกิจน ำเท่ียว จัดน ำเท่ียวให้
นกัท่องเท่ียวชำวต่ำงประเทศ ไปยงัสถำนท่ีหน่ึงสถำนท่ีใดในประเทศไดทุ้กจงัหวดั โดยจ ำกดัไม่ให้
น ำเท่ียวไปยงัต่ำงประเทศ   วำงหลกัประกนั 100,000 บำท  

3. ธุรกิจน ำเท่ียวในประเทศ (Domestic) คือ กำรประกอบธุรกิจน ำเท่ียว จัดน ำเท่ียวให้
นกัท่องเท่ียวชำวไทย ไปยงัสถำนท่ีหน่ึงสถำนท่ีใดในประเทศไดทุ้กจงัหวดั โดยจ ำกดัไม่ให้น ำเท่ียว
ไปยงัต่ำงประเทศ   วำงหลกัประกนั 50,000 บำท  

4. ธุรกิจน ำเท่ียวเฉพำะพื้นท่ี คือ กำรประกอบธุรกิจน ำเท่ียว จดัน ำเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวชำว
ไทย ไปยงัสถำนท่ีหน่ึงสถำนท่ีใด เฉพำะในจงัหวดัท่ีจดทะเบียน และจงัหวดัขำ้งเคียง ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ี
เดียวกนัเท่ำนั้น   วำงหลกัประกนั 10,000 บำท  

ผลกระทบต่อการเปิดเสรีการค้าบริการท่องเที่ยว หมายถึง ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการธุรกิจ
น าเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ต่อการเปิดการคา้เสรีการคา้บริการท่องเท่ียวในอาเซียน ทั้งในดา้น
บวก จ านวน 5 ด้าน คือ 1) การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 2) การเพิ่มแหล่งเงินทุน 3) การ
กระตุน้ธุรกิจภายในประเทศ 4) การสร้างงาน และ 5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้   และดา้น
ลบ จ านวน 7 ดา้น คือ 1) การลดลงของการควบคุมรูปแบบและขีดจ ากดัของการพฒันา 2) การร่ัวไหล
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ทางเศรษฐกิจ 3) ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม (SME)    4) ปัญหา
การแย่งงานในประเทศ 5) ปัญหาสมองไหล 6) ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในประเทศ 7) ผลกระทบต่อ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื   
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อผลกระทบ จาก
การเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผูศึ้กษาไดใ้ช้ทฤษฎี แนวคิด และการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย 

1. ทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น 

2. แนวคิดผลกระทบจากการเปิดเสรีภาคบริการ 
3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1. แนวคิดและทฤษฎ ี

ทฤษฏีและแนวคิดเกีย่วกบัความคิดเห็น 
ความหมายของความคิดเห็นพจนานุกรมศพัทส์ังคมวิทยา ฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2524: 

246)  ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นว่า เป็นข้อพิจารณาเห็นว่า เป็นจริงจากการใช้ปัญญาความคิด
ประกอบ ถึงแมว้า่ไม่ไดอ้าศยัหลกัฐานพิสูจน์ยืนยนัเสมอไป 

Good (1959) ได้ให้ค  าจ  ากัดความของความคิดเห็นว่า ความคิดเห็นหมายถึง ความเช่ือ 
ความคิด หรือการลงความเห็นเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงไม่อาจบอกไดว้า่เป็นการถูกตอ้ง 

Morgan & King (1971) ได้ให้ความหมายของความคิดเห็นไวว้่า เป็นการยอมรับค าพูด
เกิดข้ึนโดยทศันคติ 

ลาวณัย ์ จกัรานุวฒัน์ (2540: 9) สรุปไวว้า่ ความคิดเห็นเป็นการสร้างความรู้สึกของแต่ละ
บุคคลในอันท่ีจะพิจารณาถึงข้อเท็จจริงต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดด้วยการพูด การเขียน โดยอาศัยพื้นความรู้ 
ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา  ซ่ึงความคิดเห็นน้ี
อาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ ถา้หากมีหลกัฐานขอ้เทจ็จริงปรากฏ 

อุทยั  หิรัญโต (2519: 81) ให้ความเห็นไวว้่า ความคิดเห็นของแต่ละคนมีหลายระดบั คือ 
อย่างผิวเผินก็มี อยา่งลึกซ้ึงก็มี ส าหรับความคิดเห็นท่ีเป็นทศันคตินั้น  เป็นความคิดเห็นอย่างลึกซ้ึง และ
ติดตวัไปเป็นเวลานาน เป็นความคิดเห็นทัว่ๆ ไป ไม่เฉพาะอย่างซ่ึงมีประจ าตวัของบุคคล ความคิดเห็น 
เฉพาะอย่างและมีอยู่เป็นระยะเวลาอนัสั้ น เรียกว่า Opinion เป็นความคิดเห็นประเภทหน่ึงท่ีไม่ตั้งอยู่บน
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รากฐานของพยานหลกัฐาน ท่ีเพียงพอต่อการพิสูจน์ มีความรู้แห่งอารมณ์นอ้ยและเกิดข้ึนไดง่้ายแต่ก็สลาย
ไดเ้ร็ว 

Chales, A. Heidenrich (1970: 116) ให้ความหมายของความคิดเห็น (Opinion) ว่า เป็น
ความเช่ือหรือทศันคติ ซ่ึงบางคร้ังอาจมีความรู้สึกเลือนรางในขอ้เท็จจริงของตน และไม่มีความรู้สึกแรง
กลา้ ถึงกบัจะพิสูจน์ขอ้เสนอนั้น ๆ ไดเ้ป็นแต่เพียงวา่ตนยอมรับขอ้เสนอนั้น เพราะรู้สึก หรือดูเหมือนว่า 
มกัจะเป็นอยา่งนั้น ซ่ึงใน (A Dictionary of General Psychology) ความหมายไวเ้ป็นขอ้ ๆ ดงัน้ี 

1. เป็นความเช่ือหรือทศันคติซ่ึงแต่ละบุคคลก่อข้ึน (Forms) มาจากความรู้สึกหรือการ
ตดัสินใจในความสัมพนัธ์ระหวา่งการยอมรับ หรือไม่ยอมรับในขอ้เสนอหน่ึง 

2. การตดัสินใจหรือความเช่ือมัน่จะรวมไปถึงความคาดหวงั (Expectation) หรือการ
คาดคะเน (Prediction) ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ 

3. การแสดงออกเป็นถ้อยค าจากทัศนคติ  (Attitude) และใน A Comprehensive 
Dictionary of Psychology and Psychoanalytic Terms (Horace B. English and Ava C. English, 1958: 358 – 
359 ) ไดบ้รรยายไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ เป็นความเช่ือท่ีบุคคล มีความรู้สึกโดยปราศจากขอ้ผกูพนัทางอารมณ์
หรือการตดัสินใจและแสดงออกมาอยา่งเปิดเผยถึงแมว้า่จะไม่ปรากฏหลกัฐานเป็นท่ียอมรับวา่ น่าเช่ือถือก็
ตาม  ซ่ึงสามารถจะแสดงออกมาเป็นถอ้ยค าภายใตส้ถานการณ์ท่ีเหมาะสม อยา่งน้อยท่ีสุดส าหรับบุคคล
หน่ึง ขอ้สันนิฐานในเร่ืองของจุดมุ่งหมายของความคิดเห็น นั้น เด่นชดักวา่จุดมุ่งหมายของทศันคติ  ถึงแม้
บางคร้ังจุดมุ่งหมายอาจหลอกตวัเองอยูบ่า้ง (ความคิดเห็นส่วนมากจะน าขอ้เท็จจริง การตดัสินใจท่ีถูกตอ้ง
และโครงสร้างของบุคลิกภาพออกมามากกวา่ท่ีจะยึดมัน่บนขอ้สมมุติโดยทัว่ไป)  แต่ถึงวา่อิทธิพลเหล่าน้ี  
จะมาจากแรงจูงใจหรือ การตดัสินใจก็ตาม ความคิดเห็นก็ยงัเป็นค ากล่าวถึงเร่ืองราวท่ีคลุมไปถึงความรู้
บางอยา่ง และขอ้สรุปของหลกัการแห่งความจริงพอประมาณอีกประการหน่ึง มนัอาจจะเป็นความฝันลว้น 
ๆ ท่ีนึกข้ึนเองอยา่งไม่มีเหตุผลได ้

จากค าจ ากดัความดงักล่าวข้างตน้ สามารถสรุปได้ว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออก
ทางดา้นเจตคติ ความเช่ือ การตดัสินใจ ความนึกคิด ความรู้สึก และวิจารณญาณ ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงดว้ย
การพูด การเขียนและอีกมากกมาย โดยอาศยัความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มของแต่ละบุคคลเป็น
ส่วนประกอบการพิจารณา 
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แนวคิดผลกระทบจากการเปิดเสรีภาคบริการ 
กรมการท่องเท่ียว กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา (2555)  ไดร้วบรวมสรุปจากรายงานการศึกษาและ

การวิจยั  โดยมอบหมายให้วิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นท่ีปรึกษาด าเนินโครงการ
จดัท าแผนพฒันาบริการท่องเท่ียวเพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเท่ียวของประเทศไทย ปี 2555 - 2560  
ซ่ึงได้รวบรวมผลสรุปจากรายงานการศึกษาและการวิจยั รวมทั้งบทความทางวิชาการต่าง ๆ ท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัการศึกษาผลกระทบของขอ้ตกลงการเปิดเสรีทางการคา้และการบริการระหว่างประเทศ   ทั้งใน
ระดบัพหุภาคี และระดบัภูมิภาค ซ่ึงจากการรวบรวมขอ้มูลพบวา่ การเปิดเสรีการบริการอาจน ามาทั้งขอ้ดี
และขอ้เสีย  ซ่ึงผลประโยชน์ส าคญัของการเปิดการคา้บริการไดแ้ก่     

 (1) การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (Economic performance) เป็นท่ีคาดการณ์ว่า
นโยบายการเปิดเสรีภาคบริการ จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  เน่ืองจากจะช่วยเพิ่มการส่งออก
ของภาคบริการ (Export of services) ขยายฐานการตลาดทั้งภายในและนอกภูมิภาค รวมทั้งผูป้ระกอบการ
ธุรกิจบริการในประเทศท่ีมีความพร้อมและศกัยภาพก็สามารถขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศท่ีขอ้ผูกพนั
ช่วยเอ้ืออ านวย เช่น การเปิดร้านอาหารไทย หรือ สปาไทยในประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียน เป็นตน้ ซ่ึงการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเหล่าน้ี ก็คาดวา่จะมีส่วนช่วยในการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งมาก 

(2) การเพิ่มแหล่งเงินทุน (New sources of finances) เป้าหมายหลกัประการหน่ึงของการ
ขจดัขอ้กีดขวางทางการคา้และบริการระหว่างประเทศ ก็เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในธุรกิจ
บริการต่างๆ ในประเทศซ่ึงการเพิ่มแหล่งเงินทุนน้ี จะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะประเทศก าลงัพฒันาท่ียงัขาดแคลนเงินทุน 

 (3) การกระตุ้นธุรกิจภายในประเทศ (The stimulation of local firms) การเขา้มาลงทุน
ในตลาดการคา้บริการของนกัลงทุนต่างชาติคาดวา่จะมีส่วนช่วยกระตุน้การแข่งขนัของผูป้ระกอบการใน
ประเทศ ท าให้มีการพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการ การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ รวมทั้ง
การสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการใหม่ๆในตลาด ซ่ึงยอ่มส่งผลดีกบัผูบ้ริโภคในประเทศ 

 (4) การสร้างงาน (Creating employment) ยกตวัอย่างเช่น ในกรณีของ EU ท่ีมีนโยบาย
ส่งเสริมการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีระหว่างประเทศสมาชิก (Mode 4) และการจดัท าข้อตกลงร่วมด้าน
คุณสมบติัของบุคลากรโดยรวมแลว้การเคล่ือนยา้ยเสรีของทั้ง แรงงานทกัษะสูงและแรงงานไร้ทกัษะ เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดบริการในยุโรป (Canoy and Smith, 2008) กล่าวได้ว่าผลกระทบจากการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเป็นไปในทางบวกโดยเฉพาะกบัประเทศท่ีเปิดรับแรงงานต่างดา้วเขา้ท างาน (European 
Commission 2005, UK 2007) เช่น ในองักฤษ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2547 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2550 มี
แรงงานต่างด้าวสมคัรเข้าท างานถึง 683,000 คน ซ่ึงเกือบทั้งหมดได้รับการว่าจา้ง โดยกว่าคร่ึงหน่ึงเข้า
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ท างานในธุรกิจภาคบริการหลกั ไดแ้ก่ การบริหาร บริการธุรกิจและการจดัการ (ร้อยละ 37) Hospitality and 
Catering (ร้ อ ย ล ะ  19) (Border & Immigration Agency Accession Monitoring Report A8 Countries, May 
2004-June 2007) แรงงานต่างดา้วเองก็ไดรั้บผลประโยชน์จากนโยบายตลาดการคา้เดียวเช่นกนั ผลจากการ
ส ารวจในปี พ.ศ. 2548 พบว่านอกจากชาวยุโรปส่วนใหญ่จะมีทศันคติในทางบวกเก่ียวกบัผลประโยชน์
ของการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีแลว้ แรงงานส่วนใหญ่เองก็มีประสบการณ์ท่ีดีเก่ียวกบันโยบายน้ี โดยเกือบ
คร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 46) เปิดเผยวา่ไม่เกิดผลกระทบในทางลบกบัชีวิตหลงัจากการยา้ยงาน ในขณะท่ีร้อยละ 
25 กล่าวว่าสถานะภาพงานดีข้ึน รวมทั้ง ทางด้านรายได้ และสภาพท่ีอยู่อาศยั (Euro barometer, 2005)ใน
กรณีการจดัท า MRA ของอาเซียน เพื่อสนบัสนุนการเคล่ือนยา้ยบุคคลากรเสรีระหว่างประเทศสมาชิก ซ่ึง
คาดว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยเช่นกนั ไดแ้ก่ เกิดความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานมากข้ึนโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มจะผนวกเขา้กบัการคา้โลก แรงงานทั้งหลายจึงมีโอกาสเลือกท างานในสถานท่ีท่ี
แสดงศกัยภาพไดสู้งสุด ซ่ึงในท่ีสุดก็จะน ามาสู่การสร้างรายไดท่ี้สูงข้ึน  รวมทั้งยงัช่วยเพิ่มอ านาจต่อรอง
ใหก้บัแรงงานไทย โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีฝีมือ (กรรณิกา แท่นค า, 2554) 

(5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ (Transfer of technology and knowledge)    การ
เปิดเสรีการบริการช่วยส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ซ่ึงโดยทัว่ไป
แลว้บริษทัต่างชาติเหล่าน้ี จะน าเอาเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ เขา้มาในประเทศดว้ย โดยจะถูกถ่ายทอด
และกระจายไปยงัภาคส่วนต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บุคลากรท่ีท างานในบริษทัต่างชาติก็จะมีโอกาสเรียนรู้
ทกัษะใหม่ๆ ซ่ึงสามารถนาไปใช้ต่อยอดได ้บริษทัในประเทศก็มีโอกาสไดเ้รียนรู้การท างานจากบริษทั
ต่างชาติเหล่าน้ี และอาจสามารถนาเอาความรู้หรือเทคโนโลยใีหม่ๆ ไปปรับใชก้บัองคก์รได ้   

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบหลายประการ ท่ีอาจสืบเน่ืองมาจาก
การเปิด   เสรีภาคบริการ โดยเฉพาะผลกระทบต่อประเทศก าลงัพฒันาซ่ึงไม่ใช่ประเทศส่งออกหลกัดา้น
การบริการ  ทั้งน้ียงัเป็นเพราะความแตกต่างดา้นขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศก าลงัพฒันา ท่ี
ยงัดอ้ยกวา่ประเทศท่ีพฒันาแลว้ค่อนขา้งมาก ดงันั้นประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่จึงไดรั้บประโยชน์เพียง
เล็กนอ้ยจากการเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศ ผลกระทบเชิงลบท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
   (1) การลดลงของการควบคุมรูปแบบและขีดจ ากัดของการพัฒนา Woodruff (2002) อา้ง
ว่า GATS (The General Agreement on Trade in Services : GATS) ล่ วงละเมิดการวางนโยบายของรัฐ
มากกวา่ความตกลงใดๆ ของ WTO (World Trade Organization: WTO)  

 เน่ื องจากกฎ เกณฑ์ ของ  GATS (The General Agreement on Trade in Services : 
GATS) นอกเหนือจากตอ้งการให้บริษทัต่างชาติไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกบับริษทัภายในประเทศแลว้ 
ยงัจ ากดัอ านาจของรัฐบาลในการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นั่นคือ GATS ให้สิทธิแก่บริษทัให้อยู่
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เหนือรัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ท าให้ GATS ส่งผลกระทบต่อความสามารถและอ านาจของรัฐบาลในการ
ควบคุมบริษทัต่างชาติท่ีเขา้มาตั้งกิจการในประเทศ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของรัฐบาลในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและความตกลงด้านการคา้ นอกจากน้ี ท่ีผ่านมา GATS ยงัมุ่งเน้นท่ีจะขจดัขอ้กีด
ขวางในการลงทุนด้านการบริการ (Mode 3) โดยท่ีรัฐบาลของประเทศไม่สามารถบงัคบัใช้กฎหมายได ้
ยกเวน้ในกรณีท่ีเกิดความไม่เป็นธรรมทางธุรกิจท่ีสามารถพิสูจน์ต่อหน้าองค์กรอิสระได้ (CIEL 2002) 
การเปิดตลาดเสรีและการปฏิบติัต่อนกัลงทุนตามแนวทางของ GATS ดงักล่าว เป็นการจ ากดัความสามารถ
ของภาครัฐในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพฒันาการท่องเท่ียวของประเทศ (George & Hawthorne, 
2007) 

 (2) การร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ  (economic leakages) ผู ้มี ส่ วนร่วมในการค้าต่ างมี
ความสามารถไม่เท่าเทียมกนัในการตกัตวงผลประโยชน์จากเวทีการคา้ท่ีเปิดเสรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีของประเทศก าลงัพฒันาและบริษทัขนาดเล็กทัว่ไป การเปิดเสรีทางคา้ท่ีคาดวา่จะช่วยเพิ่มปริมาณการ
ลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจภาคบริการและการท่องเท่ียว ซ่ึงหมายถึงการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
เช่น รายได ้การใชจ่้ายและการจา้งงาน แต่ถา้การพฒันาเหล่าน้ีเกิดข้ึน จากการลงทุนจากต่างชาติเพียงอยา่ง
เดียว ท าให้ผูใ้ห้บริการส่วนใหญ่ในประเทศก าลงัพฒันาเป็นบริษทัขา้มชาติ (Multinational Company) ท า
ใหเ้กิดการร่ัวไหลทาง เศรษฐกิจภายในประเทศและส่งผลเสียแก่อุตสาหกรรมบริการ 

 (3) ผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ปัญหาน้ี ถือ
เป็นประเด็นส าคญัท่ีหลายฝ่ายกงัวล  ในประเทศก าลงัพฒันาส่วนใหญ่ภาคบริการมกัประกอบไปด้วย 
SME จ านวนมาก ซ่ึงจะไดรั้บผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มจากการเปิดเสรีการบริการ โดยปกติ
แล้วรัฐบาลของประเทศเหล่าน้ีจะพยายามปกป้อง SME ในประเทศเพื่อช่วยส่งเสริมความหลากหลายใน
ระบบเศรษฐกิจ รักษาตลาดแรงงานให้กบัคนในประเทศ เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน แต่โดยรวม
แลว้ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่ ยงัมีจุดดอ้ยในดา้นขีดความสามารถในการแข่งขนั เน่ืองจากขาดความพร้อมทั้ง
ในดา้นเทคโนโลยี เงินทุน เครือข่ายทางการคา้ และประสบการณ์สะสมในการให้บริการขา้มประเทศ หรือ
เขา้ไปลงทุนในต่างประเทศ (กรมพฒันาธุรกิจการคา้, 2548)  ถา้ไม่ไดรั้บความช่วยเหลือหรือการปกป้อง
จากภาครัฐแลว้ ธุรกิจ SME เหล่าน้ี ก็อาจเส่ียงกบัภาวะขาดทุนและการตอ้งปิดกิจการในท่ีสุด 

(4) ปัญหาการแย่งงานในประเทศ การเปิดเสรีการค้าบริการครอบคลุมไปถึงการเปิด
โอกาสให้แรงงานในภาคบริการสามารถเคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งเสรี สะดวกรวดเร็ว และปราศจากขอ้จ ากดัใดๆ 
(Mode 4) ท าให้อาจเกิดผลกระทบกับตลาดแรงงานในประเทศก าลังพฒันา  เน่ืองจากแรงงานฝีมือจาก
ต่างชาติเขา้มาแย่งงานคนในประเทศ (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 2551) กรรณิกา แท่นค า(2554) 
กล่าวถึงปัญหาน้ีในอาเซียนวา่ การรวมกลุ่มเออีซีจะท าให้ตลาดแรงงานเพิ่มข้ึน เป็น 300 ลา้นคน และอาจ
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ท าให้แรงงานจากจีนและอินเดียท่ีมีจ านวนมาก จะไหลเขา้สู่อาเซียนท่ีมีโอกาสท่ีดีกวา่ และยงัเป็นแรงงาน
ท่ีไดรั้บการพฒันาอยา่งมาก โดยเฉพาะรัฐบาลจีนไดใ้ช้งบประมาณจ านวนมากปรับปรุงมหาวิทยาลยัและ
ระบบการศึกษาพื้นฐาน ขณะท่ีรัฐบาลอินเดียมีโครงการร้ือฟ้ืนมหาวิทยาลยัเก่า ๆ และลงทุนในการศึกษา
อยา่งมหาศาล 

(5) ปัญหาสมองไหล การเปิดเสรี Mode 4 อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อประเทศท่ี
ส่งออกแรงงาน เน่ืองจากการไหลออกของแรงงานท่ีมีทกัษะสูงไปยงัต่างประเทศ เน่ืองจากไดค้่าตอบแทน
และโอกาสในอาชีพการงานท่ีดีกว่า ท าให้เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากรและประเทศสูญเสียบุคลากรท่ีมี
ทกัษะสูงซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาประเทศของตน (กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, 2551) ใน
ส่วนของประเทศไทยอาจท าให้ปัญหาแรงงานของไทยเพิ่มมากข้ึนนอกเหนือจากท่ีปัจจุบนัมีการขาด
แคลนแรงงานระดบักลางประมาณ 1 แสนคน (กรรณิกา แท่นค า, 2554) 

(6) ผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศ รายงานวิจยับางฉบบักล่าวว่าผูบ้ริโภคอาจไดรั้บ
ผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยจากการเพิ่มข้ึนของการแข่งขนัในภาคบริการตามกลไกตลาด เน่ืองจากบริษทั
ขา้มชาติท่ีมาลงทุนในธุรกิจบริการในประเทศกลายเป็นผูผู้กขาดทางการคา้ ท าให้ไม่เกิดการแข่งขนัใน
ตลาด ปัญหาน้ียงัสืบเน่ืองมาจากความอ่อนแอของหน่วยงานระดบัชาติของภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีดูแลด้าน
กฎหมาย (Woodruff, 2002) 

 (7) ผลกระทบต่ อการพั ฒนาอย่ างยั่ งยืน  (Sustainable Development) George & 
Hawthorne (2007) วิจารณ์ว่าท่ีผ่านมา GATS ส่งผลดีเพียงเล็กน้อยต่อหลกัการของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน 
โดยสาระของ GATS ไม่ไดก้ล่าวถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน จากการท่องเท่ียวต่อสภาพแวดลอ้ม เศรษฐกิจ 
สังคมและวฒันธรรม ขอ้ยกเวน้ต่างๆ ครอบคลุมเพียงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นส่ิงมีชีวิต เช่น 
มนุษย ์พืชและสัตว ์แต่ไม่ไดร้วมถึงทรัพยากรท่ีเป็นส่ิงไม่มีชีวิต ซ่ึงไดแ้ก่ สังคมและวฒันธรรม ในเน้ือหา
ของ GATS ไม่ไดมี้การระบุการชดเชยส าหรับวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากการเติบโตของ
ภาคบริการและการท่องเท่ียว รวมทั้งไม่ได้ระบุมาตรการส าหรับรับมือกบัการกดัเซาะชายหาดหรือการ
ปกป้องทรัพยากรซ่ึงเป็นมรดกทางวฒันธรรม นอกจากน้ี George & Hawthorne (2007) ยงัอา้งว่า GATS 
อาจส่งผลให้ภาครัฐประสบความยากล าบากในการส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ยกตวัอย่างเช่น ในการออกแบบก่อสร้างโรงแรมขา้มชาติโดยไม่ค  านึงถึงขอ้บงัคบั
ของประเทศ อาจเป็นการท าลายลกัษณะเฉพาะทางนิเวศวิทยาหรือความงามของพื้นท่ี 
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2.2. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพฒันา  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2540) ได้

ศึกษาผลกระทบต่อการคา้บริการจากการเปิดเสรีภายหลงัการเจรจาการคา้หลายฝ่ายรอบอุรุกวยั สาขา
การท่องเท่ียว ผลการศึกษา ในส่วนของการประกอบธุรกิจน าเท่ียว พบวา่ ยงัไม่มีความพร้อมในการ
เปิดเสรีจะตอ้งใช้เวลาในการปรับตวั  (Transition Period)  ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพราะผูป้ระกอบ
ธุรกิจของไทยยงัมีลกัษณะโครงสร้างเป็นผูป้ระกอบการรายย่อย ใช้ทุนน้อย และมีการแข่งขนัสูง 
ดงันั้น หากเปิดเสรีแลว้จะท าให้เสียเปรียบในการแข่งขนักบับริษทัต่างชาติท่ีมีขนาดใหญ่และมีสาขา
อยูเ่ป็นจ านวนหลายแห่งในโลก  ถึงแมว้า่การเปิดเสรีจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น รถเช่า และ
การอ านวยความสะดวกท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทน าเท่ียวก็ตาม การท่ีให้ระยะเวลาในการปรับตวัน้ี 
เพื่อท่ีจะให้ธุรกิจสามารถท่ีจะรวมตัวกันเป็นบริษัทขนาดใหญ่ข้ึน เพื่อรองรับการแข่งขันจาก
ต่างประเทศโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนของ In Bound Tour ท่ีเขา้มามาก ประเทศเกาหลี ไตห้วนั และ
ญ่ีปุ่น และบางประเทศในทวีปยโุรป เช่น ฝร่ังเศส ส่วนในกรณีของธุรกิจน าเท่ียวนอกประเทศนั้น Out 
bound  ถึงแมว้่าปัจจุบนัยงัไม่ไดรั้บผลกระทบแต่ในอนาคตเม่ือเศรษฐกิจของประเทศพฒันาข้ึน  คน
ไทยนิยมไปท่องเท่ียวต่างประเทศมากข้ึน และมีการเปิดตลาดเสรีอาจท าให้ธุรกิจของไทยแข่งขนักบั
ธุรกิจต่างชาติไดย้ากเช่นกนั ส่วนในกรณีของธุรกิจน าเท่ียวในประเทศคงจะไม่ไดรั้บผลกระทบจาก
การเปิดเสรีน้ี  แต่ถา้จ าเป็นตอ้งเปิดเสรีและรัฐบาลควรจะเขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือ  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในเร่ืองของการแข่งขนัไม่ใหเ้กิดการตดัราคาในลกัษณะของการ Dumpingได ้

ในส่วนของมคัคุเทศก์  การเปิดเสรีคงจะไม่มีผลกระทบมากนกั เพราะมีการลกัลอบใช้
มคัคุเทศกซ่ึ์งเป็นชาวต่างชาติอยูแ่ลว้  โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกัท่องเท่ียวท่ีมาในลกัษณะของ Group Tour 
อย่างไรก็ตามการเขา้มาแข่งขนัจากมคัคุเทศก์ชาวต่างชาติก็คงจะท าให้มคัคุเทศก์ไทยขาดรายไดจ้าก
การเป็นมคัคุเทศก์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีของการน า นกัท่องเท่ียวไปซ้ือของท่ีระลึกตามท่ีต่าง ๆ 
นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการในดา้นน้ียงัมีความเป็นห่วงในเร่ืองความสามารถในการถ่ายทอดและความ
เขา้ใจของมคัคุเทศกถึ์งขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมไทย 

โดยสรุป ในการเปิดเสรีตามความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการในส่วนของการ
ท่องเท่ียวในขณะนั้น ยงัไม่พร้อมท่ีจะเปิดได ้ทั้งน้ีเพราะ กรณีของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวยงัตอ้งใช้
เวลาในการปรับตวั เพื่อให้สามารถแข่งขนักับบริษทัต่างชาติได้อีกระยะหน่ึง อย่างไรก็ตาม หาก
จ าเป็นตอ้งเปิดเสรี รัฐบาลน่าจะมีระยะเวลาท่ีชดัเจน และมาตรการเสริมเพื่อให้ธุรกิจน าเท่ียวสามารถ
แข่งขนัได้ และมาตรการในการป้องกนั การตดัราคาท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองของ Anti-
Dumping นอกจากน้ีแลว้การส่งเสริมให้ธุรกิจโรงแรมและในการน าเท่ียวของไทยในการขยายตวัไป
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ยงัตลาดประเทศอินโดจีน น่าจะเป็นส่วนส าคญัท่ีจะท าใหอุ้ตสาหกรรมน้ีมีความเจริญต่อไปในอนาคต 
เน่ืองจากตลาดน้ีเป็นตลาดใหญ่ ซ่ึงน่าจะเป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ โดยใชป้ระเทศไทยเป็น
ประตูไปสู่ประเทศเหล่านั้น 

 
สุทธิพันธ์  จิราธิวัฒน์   ได้ศึกษาวจัิยโครงการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ : ผลกระทบที่มี

ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (2540)  ได้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของผูป้ระกอบธุรกิจ
ท่องเท่ียวต่อการเปิดเสรี โดยใชว้ิธีสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ หรือเจา้ของกิจการตวัต่อตวัแบบเจาะลึก                     
(In-dept interview) โดยจะเจาะจงไปท่ีเจา้ของ ผูป้ระกอบการท่ีมีความรู้ความช านาญในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว ผลการส ารวจความคิดเห็นผูป้ระกอบการธุรกิจบริการน าเท่ียว มีดงัน้ี 

1. ธุรกิจน าเที่ยวประเภทบริการจัดพาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศ  (outbound) 
ผูป้ระกอบการธุรกิจดา้นน้ีเห็นวา่การเปิดตลาดเสรีธุรกิจน าเท่ียวประเภท outbound จะไม่มีผลกระทบ
ใด ๆ ต่อธุรกิจเลย ทั้ งน้ี เน่ืองจาก ทุนท่ีใช้ในการประกอบการค่อนข้างต ่า เพียงหน่ึงแสนบาทก็
สามารถจดทะเบียนตั้งบริษทัได้ ดงันั้น จ  านวนเงินลงทุนและตน้ทุนการเงินจึงไม่มีความไดเ้ปรียบ
ในทางธุรกิจ  ถา้ชาวต่างประเทศมาเปิดการแข่งขนั ก็อาจจะสู้บริษทัท่ีเป็นคนไทยไม่ได ้ทั้งน้ี เพราะวา่
บริษทัต่างประเทศมีการบริหารงานท่ีเป็นระบบเพื่อตรวจสอบความทุจริตภายในบริษทั โดยระเบียบ
แลว้จะตอ้งมีการมดัจ า ก าหนดการเดินทางลูกคา้ตกลงแลว้จะเปล่ียนไม่ได ้ขาดความยืดหยุน่ จึงเป็น
อุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ นอกจากนั้น ตลาดทวัร์ Outbound ยงัมีขนาดไม่ใหญ่
เพียงพอ คนไทยเดินทางไปต่างประเทศปีละ 1 ลา้นคนเศษ ไม่จูงใจใหช้าวต่างประเทศมาท าธุรกิจแข่ง
กบัคนไทย 

2. ธุรกิจน าเที่ยวประเภทบริการน านักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวไทย (inbound)   ผู้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวประเภทน้ีเห็นว่า ปัจจุบนัตลาดน าเท่ียวประเภทน้ีเปิดตลาดเสรีอยู่แล้ว และ
ผูป้ระกอบการก็มีการปรับตวัสอดคลอ้งกบัการแข่งขนัมานานแลว้ กล่าวคือ บริษทัทวัร์ Inbound ชั้น
น าแนวหนา้จะมีการร่วมทุนกบัต่างประเทศอยูแ่ลว้  โดยเฉพาะการลงทุนชาวยุโรปซ่ึงมีผลดีต่อตลาด
ของบริษทัทวัร์ ท าให้ได้ลูกคา้ชาวยุโรปท่ีค่อนขา้งสม ่าเสมอ ในส่วนของตลาดนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่น ,
เกาหลี และจีน ซ่ึงมีมากกวา่  50 บริษทั จากการบอกเล่าของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ทราบวา่มีเพียง 10 บริษทั
เท่านั้ นท่ีเจ้าของเป็นคนไทย นอกนั้นมีการตั้ งบริษัทโดยแอบแฝงในช่ือคนไทย  ทั้ งน้ี เพราะว่า
นักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น , เกาหลี และจีน จะไวใ้จการบริการน าเท่ียวกบัชาติของตนมากกว่าคนไทย  
ขอ้ดีของการเปิดเสรีธุรกิจน าเท่ียวประเภทน้ี จะท าให้บริษทั ตอ้งปรับปรุงคุณภาพการบริหารงาน
ภายในองค์กร กับคุณภาพการให้บริการการท่องเท่ียวแก่ลูกค้าท่ีจะช่วย ส่งเสริม ภาพพจน์การ
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ท่องเท่ียวของประเทศไทย  ส่วนบริษทัทวัร์ท่ีไร้ประสิทธิภาพจะค่อย ๆ ปิดกิจการไป นอกจากนั้น 
การเปิดตลาดเสรีจะช่วยให้มีการพฒันาตลาดนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติให้มากข้ึน เพราะนกัลงทุนชาว
ต่างประเทศมีระบบเครือข่ายการตลาด และเทคโนโลยีท่ีครบสมบูรณ์จะช่วยให้ตลาดท่องเท่ียวชาว
ต่างประเทศของไทยเติบโตและขยายตวัข้ึน 

3. ธุรกิจน าเที่ยวประเภทบริการจัดน าเที่ยวภายในประเทศ (Domestics) ผูป้ระกอบ
ธุรกิจน าเท่ียวประเภทน้ี เห็นวา่ การเปิดตลาดเสรีจะไม่มีผลกระทบ ใด ๆ ต่อบริษทัท่ีท าอยู ่ทั้งน้ีเพราะ 
ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นคนไทยดว้ยกนั บริษทัไทยยอ่มเขา้ใจถึงลกัษณะและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
คนไทยไดดี้กวา่ชาวต่างประเทศ  บริษทัชาวต่างประเทศไม่มีความไดเ้ปรียบใด ๆ เลยในการแข่งขนั  
ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดหรือระบบเครือข่ายทางการตลาด  การท าธุรกิจคงจะท าธุรกิจน าเท่ียว
ประเภท Inbound มากกว่า Domestic  ในท านองเดียวกนับริษทัไทยก็ไม่มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะท า
ธุรกิจ ท่องเท่ียวประเภท Domestic ท่ีต่างประเทศ 

การศึกษาวิจยัในกลยุทธ์เชิงรับและเชิงรุกของไทยในการเปิดเสรีของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว  ภายใตก้รอบ  ASEAN  โดยศึกษาอุปสรรคและโอกาสทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของประเทศ
ใน ASEAN   และสรุปการประเมินผลกระทบจาการเปิดเสรีของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทย ดู
จากแบบจ าลอง CAMGEM  ขอ้คน้พบของนกัเศรษฐศาสตร์ เห็นวา่ การเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการ
ไทยร่วมมือกบัผูป้ระกอบการอาเซียนแลว้จะเกิดผลดี กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคจะลดลงให้เหลือน้อย
ท่ีสุด จะมีการ request and offer  การหารือกนัในบรรดาประเทศอาเซียน  ในส่วนผูป้ระกอบการธุรกิจ
น าเท่ียวนั้น ผูป้ระกอบการชาวไทยมีศกัยภาพใกลเ้คียงกนักบัผูป้ระกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ยกเวน้สิงคโปร์ท่ีมีระดบัเงินสูง และมีความสามารถในการจดัการน าเท่ียวไดดี้กวา่  ดงันั้น การเปิดเสรี
ของอาเซียนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจน าเท่ียวโดยรวมของไทยมากนกั แต่ผูป้ระกอบการไทยควร
จะพฒันาศกัยภาพและความสามารถของตนเพิ่มข้ึนเฉพาะในแถบอาเซียนดว้ยกนั  รวมทั้งค่าบริการท่ี
ถูกลงในสายตาของชาวต่างประเทศในภูมิภาคอ่ืน จะเป็นการช่วยให้มีการดึงดูดนกัท่องเท่ียวต่างชาติ
ไดม้ากข้ึน และท าใหอุ้ตสาหกรรมท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนเติบโตข้ึน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลทัว่ไปของธุรกจิ 

 ธุรกิจน าเท่ียวต่างประเทศ 
(Outbound)  

 ธุรกิจน าเท่ียวต่างประเทศ 
(Inbound)  

 ธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ 
(Domestic)  

 ธุรกิจน าเท่ียวเฉพาะพื้นท่ี 

 

ผลกระทบด้านบวก  (5 ด้าน)  
 การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 การเพิ่มแหล่งเงินทุน 

 การกระตุน้ธุรกิจภายในประเทศ 

 การสร้างงาน 

 การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้ 

ผลกระทบด้านลบ  (7 ด้าน) 

 การลดลงของการควบคุมรูปแบบและ
ขีดจ ากดัของการพฒันา   

 การร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ   
 ผลกระทบต่อผู ้ประกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME)   
 ปัญหาการแยง่งานในประเทศ  
 ปัญหาสมองไหล  
 ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในประเทศ  
 ผลกระทบต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการธุรกจิน าเทีย่ว 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 ภาครัฐบาล 
 ภาคเอกชน 
 สถาบนัการศึกษา  
 ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว 

15 
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 
 การศึกษา ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อผลกระทบจาก
การเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา  
3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 
3.1.3 ขนาดตวัอยา่ง และวธีิการคดัเลือกตวัอยา่ง 

3.2 วธีิการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 
3.2.1 การก าหนดแหล่งขอ้มูล 

       3.2.2 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.2.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.3 สถานท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวมรวมขอ้มูล 
3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งเน้นศึกษาความคิดเห็นผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวทุกประเภท ได้แก่ 

ธุรกิจน าเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) ธุรกิจน าเท่ียวต่างประเทศ (Inbound) ธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ 
(Domestic) และ ธุรกิจน าเท่ียวเฉพาะพื้นท่ี ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีต่อผลกระทบต่อการเปิดเสรี
การบริการท่องเท่ียวอาเซียน  ไดแ้ก่ ผลกระทบดา้นบวก จ านวน 5 ดา้น คือ  การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ  การเพิ่มแหล่งเงินทุน การกระตุน้ธุรกิจภายในประเทศ  การสร้างงาน  การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและความรู้  ส่วนผลกระทบดา้นลบ จ านวน 7 ดา้น คือ การลดลงของการควบคุมรูปแบบ
และขีดจ ากดัของการพฒันา  การร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ  ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SME)  ปัญหาการแยง่งานในประเทศ ปัญหาสมองไหล ผลกระทบต่อผูบ้ริโภค
ในประเทศ และผลกระทบต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
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3.1.2 ขอบเขตประชากร และขนาดประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ  ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ท่ีมีส านกังานตั้งอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดั

เชียงใหม่  และไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ. 
2551 จากส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 
850 ราย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท (ส านักงานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ 
จงัหวดัเชียงใหม่, 2553) ดงัน้ี  

1. ธุรกิจน าเที่ยวต่างประเทศ (Outbound) คือ การประกอบธุรกิจน าเท่ียว จดัน าเท่ียวให้
นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ไปยงัสถานท่ีหน่ึงสถานท่ีใด ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
วางหลกัประกนั 200,000 บาท (102 ราย) 

2. ธุรกิจน าเที่ยวต่างประเทศ (Inbound) คือ การประกอบธุรกิจน าเท่ียว จัดน าเท่ียวให้
นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ไปยงัสถานท่ีหน่ึงสถานท่ีใดในประเทศไดทุ้กจงัหวดั โดยจ ากดัไม่ให้
น าเท่ียวไปยงัต่างประเทศ   วางหลกัประกนั 100,000 บาท (82 ราย) 

3. ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศ (Domestic) คือ  การประกอบธุรกิจน าเท่ียว จัดน าเท่ียวให้
นกัท่องเท่ียวชาวไทย ไปยงัสถานท่ีหน่ึงสถานท่ีใดในประเทศไดทุ้กจงัหวดั โดยจ ากดัไม่ให้น าเท่ียว
ไปยงัต่างประเทศ   วางหลกัประกนั 50,000 บาท (67 ราย) 

4. ธุรกิจน าเที่ยวเฉพาะพืน้ที่ คือ การประกอบธุรกิจน าเท่ียว จดัน าเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวชาว
ไทย ไปยงัสถานท่ีหน่ึงสถานท่ีใด เฉพาะในจังหวดัท่ีจดทะเบียน และจงัหวดัขา้งเคียง ซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ี
เดียวกนัเท่านั้น   วางหลกัประกนั 10,000 บาท (599 ราย) 

 
3.1.3 ขนาดตัวอย่าง และวธีิการคัดเลอืกตัวอย่าง 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ประชากร มีจ านวน 850 ราย ขอ้มูลจากส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียว

และมคัคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ ณ วนัท่ี 22 มีนาคม 2555 จึงก าหนดขนาดตวัอย่าง
โดยวิธีการค านวณตามสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, Taro,1973) ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% และค่าความ
คลาดเคล่ือน 5%  

 
ดงัน้ี 

2Ne 1

N
 n 


  

เม่ือ   
 n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
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 N  = จ านวนลูกคา้ 850 คน 
 e  = ค่าความผดิพลาดสูงสุด ในท่ีน้ีคือ 5% = 0.05  

   
  แทนค่า                                      
    n =       850      . 
          1 + 850 (0.05)2 
     
    n = 272 ตวัอยา่ง 
 
  ค านวณได้กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน  272 ราย จึงก าหนดขนาดตวัอย่างเท่ากบั 275 ราย 
โดยใช้วิธีคดัเลือกตวัอยา่งศึกษา โดยใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกศึกษา
ประชากรตามประเภทธุรกิจน าเท่ียว ในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 4 ประเภท และแบ่งสัดส่วนตาม
จ าน วน ป ระช าก ร ใน แ ต่ ล ะป ระ เภ ท  แ ล ะท าก ารคัด เลื อ ก ตั วอ ย่ า งแบ บ ต ามส ะด วก                         
(Convenience Sampling) ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ประเภทธุรกจิน าเที่ยว จ านวน(ราย) ขนาดตัวอย่าง 

1. เฉพาะพื้นท่ี 599 194 
2. ในประเทศ (Domestic) 67   22 
3. ต่างประเทศ (Inbound) 82   26 
4. ต่างประเทศ (Outbound) 102   33 

รวม 850 275 
  
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูป้ระกอบธุรกิจน า

เท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ทุกประเภทท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว ตามพระราชบญัญติั
ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ พ.ศ.2551 จ านวน 275 ราย โดยใชแ้บบสอบถามโดยส ารวจจากผูบ้ริหาร
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ระดบัสูง และผูมี้หน้าท่ีก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั อาทิเช่น เจา้ของผูป้ระกอบการธุรกิจ 
ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด และผูจ้ดัการฝ่ายขาย เป็นตน้     

 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ วารสาร 

บทความ รายงานการวจิยั ส่ิงพิมพ ์ฐานขอ้มูล เวป็ไซด ์และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม โดยมีลกัษณะเป็นแบบค าถามปิด

ในรูปแบบให้เลือกตอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงในสองอย่าง และแบบให้เลือกตอบหน่ึงค าตอบจากหลาย
ค าตอบ 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจ โดยมีลกัษณะค าถามแบบปลายปิดในรูปแบบให้
เลือกตอบหน่ึงค าตอบจากหลายค าตอบ 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลความคิดเห็น การรับรู้ ความเขา้ใจ ของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่ต่อผลกระทบของการเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียวอาเซียนในธุรกิจน าเท่ียว  
           ส่วนท่ี 4  ขอ้มูลปัญหา ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ   

 
3.2.3 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม   จะน ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)    
                    ส่วนท่ี  2 ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิ ติเชิงพรรณนา                   
(Descriptive Statistics) ประกอบดว้ยความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
             ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ ต่อ
ผลกระทบการเปิดเขตการคา้เสรีอาเซียนในธุรกิจน าเท่ียว โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิด ในรูปแบบ
ใหเ้ลือกตอบ อยา่งใดอยา่งหน่ึงในสองอยา่ง แบบให้เลือกตอบหน่ึงค าตอบหลายค าตอบ แบบให้เลือก
ตามล าดบัก่อนหลงั และแบบประเมินค่าในลกัษณะ Likert และร้อยละ แลว้แต่ขอ้ความถาม ซ่ึงวดั
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง 5 ระดบั จดัเป็นการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (interval scale) ซ่ึง
มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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คะแนน ระดับการมีผลต่อธุรกจิ ระดับความคิดเห็น 
5  มีผลมากท่ีสุด เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4  มีผลมาก เห็นดว้ย 
3 มีผลปานกลาง ไม่แน่ใจ 
2  มีผลนอ้ย ไม่เห็นดว้ย 
1  มีผลนอ้ยท่ีสุด ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 โดยมีสูตรความกวา้งของอันตรภาคชั้นคือ (ข้อมูลสูงสุด-ข้อมูลท่ีมีค่าต ่าสุด) / 
จ  านวนชั้น  ซ่ึงสามารถแสดงเกณฑแ์ปลความหมายของคะแนนเฉล่ียในแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 

ค่าเฉลีย่ ระดับการมีผลต่อธุรกจิ ระดับความคิดเห็น 
4.21 – 5.00 มีผลมากท่ีสุด มากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มีผลมาก มาก 
2.61 – 3.40 มีผลปานกลาง ปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีผลนอ้ย นอ้ย 
1.00 – 1.80 มีผลนอ้ยท่ีสุด นอ้ยท่ีสุด 

  
  ส่วนท่ี 4 เป็นขอ้มูลปัญหา ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
วเิคราะห์โดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ 
 

3.3 สถานทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
2. ส านกังานของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
3. ส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์สาขาภาคเหนือ  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษา ใชเ้วลา 15 เดือน โดยท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 

2557 ถึงเดือน เมษายน พ.ศ. 2558 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้ งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน 
กนัยายน พ.ศ. 2557 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อผลกระทบ จาก
การเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น   4 ส่วน
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามโดยมีลกัษณะเป็นแบบค าถามปิดใน
รูปแบบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหน่ึงในสองอย่าง และแบบให้เลือกตอบหน่ึงค าตอบจากหลาย
ค าตอบ และขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจ โดยมีลกัษณะค าถามแบบปลายปิดในรูปแบบให้เลือกตอบหน่ึง
ค าตอบจากหลายค าตอบ 

ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลความคิดเห็น การรับรู้ ความเขา้ใจ ของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่ต่อผลกระทบของการเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียวอาเซียนในธุรกิจน าเท่ียว  

ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลความคิดเห็น การรับรู้ ความเขา้ใจ ของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่ต่อผลกระทบของการเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียวอาเซียนในธุรกิจน าเท่ียว จ าแนกตาม
ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวไดแ้ก่ธุรกิจน าเท่ียวต่างประเทศ (Outbound) ธุรกิจน าเท่ียว
ต่างประเทศ (Inbound) ธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ (Domestic) และธุรกิจน าเท่ียวเฉพาะพื้นท่ี 

ส่วนท่ี 4 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นในดา้นการเปิดการคา้
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของการควบคุมรูปแบบ
และขีดจ ากดัของการพฒันา โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวไดแ้ก่ ธุรกิจน า
เท่ียวต่างประเทศ (Outbound) ธุรกิจน าเท่ียวต่างประเทศ (Inbound) ธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ 
(Domestic) และ ธุรกิจน าเท่ียวเฉพาะพื้นท่ี 

ส่วนท่ี 5  ขอ้มูลปัญหา ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ โดยมีลักษณะค าถาม
แบบปลายปิดในรูปแบบให้เลอืกตอบหน่ึงค าตอบจากหลายค าตอบ 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 130 47.3 

หญิง 145 52.7 

รวม 275 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.7 และเป็นเพศ

ชาย ร้อยละ 47.3 
 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25ปี 12 4.40 

มากกวา่ 25 – 35ปี 66 24.00 

มากกวา่ 35 – 45ปี 85 30.90 

มากกวา่ 45 – 55ปี 83 30.20 

มากกวา่ 55ปีข้ึนไป 29 10.50 

รวม 275 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ35 – 45 ปี ร้อยละ 30.90รองลงมา

คือ อายุ 45 - 55 ปีข้ึนไป ร้อยละ 30.20อายุ 25 – 35 ปี ร้อยละ 24.00อายุมากกว่า 55 ปีข้ึนไป ร้อยละ 
10.55และ อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี ร้อยละ 4.40ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียของผูต้อบ
แบบสอบถามต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั20,000บาท 76 27.60 

20,000 – 30,000 บาท 83 30.20 

30,000 – 40,000 บาท 53 19.30 

40,000 – 50,000 บาท 23  8.40 

มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป 40 14.50 

รวม 275 100.00 

 
จากตารางท่ี  4.3 พบว่า รายได้เฉ ล่ียของผู ้ประกอบการน าเท่ี ยว ต่อเดือนของผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 20,000 – 30,000 บาท ร้อยละ 30.20รองลงมาคือ ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
20,000 บาท ร้อยละ 27.6030,000 – 40,000 บาท ร้อยละ 19.30 มากกว่า 50,000 บาทข้ึนไป ร้อยละ 
14.50  40,000 – 50,000 บาท ร้อยละ 8.40 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 

 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่อนุปริญญา 30 10.90 

อนุปริญญา 45 16.40 

ปริญญาตรี 174 63.30 

ปริญญาโท 25 9.10 

ปริญญาเอก  1 0.40 

รวม       275 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ปริญญาตรี 

ร้อยละ 63.30 รองลงมาคือ อนุปริญญา ร้อยละ 16.40ต ่ากว่าอนุปริญญา ร้อยละ 10.90ต ่ากวา่ปริญญาโท 
ร้อยละ 9.10 และปริญญาเอก ร้อยละ 0.40 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกประสบการณ์ในการประกอบ
กิจการดา้นการท่องเท่ียว 
 

ประสบการณ์ในการประกอบกจิการด้านการท่องเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 3 ปี 42 15.30 
3 - 6 ปี 32 11.60 
6 - 9 ปี 41 14.90 
9 - 12 ปี 53 19.30 
มากกวา่ 12 ปี ข้ึนไป 107 38.90 

รวม 275 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5พบว่า ประสบการณ์ในการประกอบกิจการด้านการท่องเท่ียวของผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ มากกว่า 12 ปีข้ึนไป ร้อยละ 38.90รองลงมาคือ 9 - 12 ปี ร้อยละ 19.30   
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี  ร้อยละ 15.30 6 - 9ปี ร้อยละ 14.90 3 – 6 ปี  ร้อยละ 11.60 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงานของผูต้อบ
แบบสอบถามในบริษทัน าเท่ียว 
 

ต าแหน่งงานในบริษัทน าเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 

ผูจ้ดัการบริษทัจ ากดั 42 15.30 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 16 5.80 

เจา้ของกิจการ 187 68.00 

หุน้ส่วนผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนสามญั 2 0.70 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 12 4.40 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 16 5.80 

รวม 275 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ต าแหน่งงานของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ เจา้ของกิจการ 
ร้อยละ 68.00รองลงมาคือ ผูจ้ดัการบริษทัจ ากดั ร้อยละ 15.30 หุ้นส่วนผูจ้ดัการห้างหุ้นส่วนจ ากดัร้อย
ละ 5.80 ผูจ้ดัการฝ่ายขาย ร้อยละ 5.80 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ร้อยละ 4.40ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทตามลกัษณะการจด
ทะเบียนของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว 

 

 ลกัษณะการจดทะเบียนธุรกิจน าเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 
บุคคลธรรมดา 164 59.60 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั 43 15.60 
หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 10 3.60 
บริษทัจดทะเบียน 58 21.10 

รวม 275 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.7 พบว่า ประเภทตามลักษณะการจดทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ บุคคลธรรมดา ร้อยละ 59.60 รองลงมาคือ บริษทัจดทะเบียน ร้อยละ 
21.10  หา้งหุน้ส่วนจ ากดัร้อยละ 15.60 หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ร้อยละ 3.60 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามทุนจดทะเบียนของผู ้
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
 

 ทุนจดทะเบียนของผู้ประกอบการน าเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1 ลา้นบาท 195 70.90 
มากกวา่ 1 – 5 ลา้นบาท 70 25.50 
มากกวา่ 5 – 10 ลา้นบาท 5 1.80 
มากกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 5 1.80 

รวม 275 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า จ  าแนกตามทุนจดทะเบียนของผูป้ระกอบการน าเท่ียวของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1 ลา้นบาทร้อยละ 70.90รองลงมาคือ มากกวา่ 1-5 ลา้น
บาท ร้อยละ 25.50มากว่า 5 – 10 ล้านบาท ร้อยละ 1.8 มากกว่า 10 ล้านบาทข้ึนไป ร้อยละ 1.80
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการด าเนินธุรกิจ
น าเท่ียว 
 

ระยะเวลาการด าเนินธุรกจิน าเทีย่ว จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 3 ปี 55 20.00 
3 – 6 ปี 45 16.40 
6 – 9 ปี 52 18.90 
9 – 12 ปั 28 10.20 
มากกวา่ 12 ปี ข้ึนไป 95 34.50 

รวม 275 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คือ มากกว่า 12 ปี ข้ึนไป  ร้อยละ 34.50  รองลงมาคือ  3 ปี ร้อยละ 20.006 – 9 ปี  ร้อยละ 18. 3 – 6 ปี  
ร้อยละ 16.40 และ 9-12 ปี ร้อยละ 10.20ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามลกัษณะธุรกิจหลกั 
 

ลกัษณะธุรกจิหลกั จ านวน ร้อยละ 
Inbound 26 9.45 
Outbound  33 12.00 
Domestic  22 8.00 
Domestic & Outbound 15 5.45 
Inbound & Outbound 12 4.36 
Domestic, Inbound & Outbound 10 3.64 
Domestic & Inbound  8 2.91 
เฉพาะพื้นท่ี                               194 70.55 

หมายเหต ุ:จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 275 คน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ลกัษณะธุรกิจหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ คือ เฉพาะ
พื้นท่ี 70.50 ต่างประเทศ (Outbound) ร้อยละ 12.00 ต่างประเทศ (Inbound) ร้อยละ 9.45 และใน
ประเทศ ร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.11 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยว จ านวน ร้อยละ 
 เฉพาะพื้นท่ี 194 70.55 
ในประเทศ(Domestic) 22 8.00 
ต่างประเทศ (Inbound)  26 9.45 
ต่างประเทศ (Outbound) 33 12.00 

รวม 275 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.11พบว่า ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่ คือ เฉพาะพื้นท่ี 70.50 ต่างประเทศ (Outbound) ร้อยละ 12.00 ต่างประเทศ (Inbound) ร้อย
ละ 9.50 และในประเทศ ร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัรายไดข้องธุรกิจน า
เท่ียวโดยเฉล่ียต่อปี 

 

ระดับรายได้โดยเฉลีย่ต่อปี จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ลา้นบาท 230 83.60 

มากกวา่ 5 – 10 ลา้นบาท 30 10.90 

มากกวา่ 10 – 25 ลา้นบาท 11 4.00 

มากกวา่ 25 ลา้นบาทข้ึนไป 4 1.50 

รวม 275 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.12พบวา่ จ  าแนกตามระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อปี ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

คือ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ล้านบาทร้อยละ 83.60รองลงมาคือ มากกว่า 5 - 10 ลา้นบาท ร้อยละ 10.90
มากวา่ 10 – 25 ลา้นบาท ร้อยละ 4.00 มากกวา่ 25 ลา้นบาทข้ึนไป ร้อยละ 1.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการด าเนินธุรกิจในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ของผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

การด าเนินธุรกจิในกลุ่มประเทศอาเซียน จ านวน ร้อยละ 

มีการด าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน 65 23.60 

ไม่มีการด าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ในอนาคตอนัใกลมี้
แผนท่ีจะขยายการด าเนินธุรกิจไปในประเทศกลุ่มอาเซียน 

84 30.50 

ไม่มีการด าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนและไม่มีแผนขยายการ
ด าเนินธุรกิจไปในประเทศกลุ่มอาเซียน 

126 45.80 

รวม 275 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.13พบวา่ ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ มีการด าเนินธุรกิจในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน มากท่ีสุดของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ไม่มีการด าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศ
อาเซียน และไม่มีแผนขยายการด าเนินธุรกิจไปในประเทศกลุ่มอาเซียน ร้อยละ 45.80 รองลงมาคือ ไม่
มีการด าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ในอนาคตอนัใกลมี้แผนท่ีจะขยายการด าเนินธุรกิจ ไป
ในประเทศกลุ่มอาเซียน ร้อยละ 30.50 มีการด านินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน ร้อยละ 23.60 
ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็น การรับรู้ ความเข้าใจ ของผู้ประกอบการน าเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ต่อ
ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการท่องเทีย่วอาเซียนในธุรกจิน าเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับรู้ขอ้มูลวา่จะมีการ
เปิดการคา้บริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย   

 

การรับรู้ข้อมูลว่าจะมีการเปิดเสรีการค้าบริการ 
ภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

จ านวน ร้อยละ 

ทราบ 256 93.10 

ไม่ทราบ 19 6.90 

รวม 275 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.14 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามรับรู้ข้อมูลว่าจะมีการเปิดการค้าบริการ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วน
ใหญ่ คือ ทราบร้อยละ 93.10   และไม่รับทราบ ร้อยละ 6.90     
 

ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นในการเปิด
เสรีการคา้บริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ความคิดเห็นในการเปิดเสรีการค้าบริการ 
ภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 

จ านวน ร้อยละ 

เห็นดว้ย 212 77.10 

ไม่เห็นดว้ย 63 22.90 
รวม 275 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการเปิดเสรีการค้าบริการ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย ส่วนใหญ่ คือ เห็นดว้ยร้อยละ 77.10   และไม่เห็นด้วย 
ร้อยละ 22.90     
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ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นในการเปิด
เสรีการคา้บริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว
ของผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ความคิดเห็นในการเปิดเสรีการค้าบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
มีผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกจิน าเทีย่ว  

จ านวน ร้อยละ 

มี 233 84.73 

ไม่มี (ยติุแบบสอบถาม) 42 15.27 

รวม 275 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในการเปิดเสรีการค้าบริการ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียวของ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ คือ มีผลกระทบจ านวน 233 ราย(ร้อยละ 84.73)   
และไม่มีผลกระทบ จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 15.27) ทั้งน้ี โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นว่า
ไม่มีผลกระทบ จ านวน 42 ราย ไดย้ติุตอบแบบสอบถาม  
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ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัผลดีในการเปิดการคา้เสรีภาคบริการท่องเท่ียว
ของประเทศไทย  
 

ปัจจยัทีเ่ป็นผลดต่ีอ                
ธุรกจิน าเทีย่วในการเปิด
การค้าภาคอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วของประเทศ

ไทย 

ระดบัทีม่ผีลด ี    

มผีลด ี     
มากทีสุ่ด 

มผีลด ี
 มาก 

มผีลด ี 
ปานกลาง 

มผีลด ี
 น้อย 

มผีลด ี       
 น้อยทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

1.1 การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ 

25 125 63 15 5 3.64 2 

(10.70) (53.60) (27.00) (6.40) (2.10) (มาก) 

1.2 มีแหล่งเงินทุนเพ่ิม    
มากข้ึน 

18 106 74 26 9 3.42 5 
(7.73) (45.49) (31.76) (11.16) (3.86) (ปานกลาง) 

1.3 เกิดการกระตุน้
ธุรกิจ
ภายในประเทศ 

37 109 69 15 3 3.70 1 

(15.88) (46.78) (29.61) (6.44) (1.29) (มาก) 

1.4 เกิดการสร้างงาน 32 109 60 20 12 3.55 3 
(13.73) (46.78) (25.75) (8.58) (5.15) (มาก) 

1.5 การถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและ
ความรู้ 

31 109 55 29 9 3.53 4 

(13.30) (46.78) (23.61) (12.45) (3.86) (มาก) 

 
ค่าเฉลีย่รวม 

3.57 
(มาก) 

 

หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.17พบวา่ปัจจยัท่ีเป็นผลดีต่อธุรกิจน าเท่ียวในการเปิดการคา้ภาคอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวของประเทศไทย มีผลดีอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) 

โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัมาก คือ เกิดการกระตุน้ธุรกิจภายในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.70)
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.64) เกิดการสร้างงาน (ค่าเฉล่ีย 3.55) การถ่ายทอด
เทคโนโลยแีละความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.53)  ตามล าดบั 

ส าหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง คือ  มีแหล่งเงินทุนเพิ่มมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.42) 
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ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัผลเสียในการเปิดการคา้เสรีภาคบริการท่องเท่ียว
ของประเทศไทย  
 

ปัจจยัทีเ่ป็นผลเสียต่อ                
ธุรกจิน าเทีย่วในการเปิด
การค้าภาคอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วของประเทศไทย 

ระดบัทีม่ผีลเสีย    

มผีลเสีย      
มากทีสุ่ด 

มผีลเสีย   
มาก 

มผีลเสีย  
ปานกลาง 

มผีลเสีย  
น้อย 

มผีลเสีย        
 น้อยทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

1.1 การลดลงของการ
ควบคุมรูปแบบและ
ขีดจ ากดัของการ
พฒันา 

21 31 134 33 14 3.05 7 

(9.01) (13.30) (57.51) (14.16) (6.01) (ปานกลาง) 

1.2 การร่ัวไหลทาง
เศรษฐกิจ 

39 84 87 18 5 3.58 3 

(16.74) (36.05) (37.34) (7.73) (2.15) (มาก) 

1.3 ผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 
(SME) 

52 75 76 26 4 3.62 2 
(22.32) (32.19) (32.62) (11.16) (1.72) (มาก) 

1.4 ปัญหาการแยง่งานใน
ประเทศ 

42 113 61 14 3 3.76 1 
(18.03) (48.50) (26.18) (6.01) (1.29) (มาก) 

1.5 ปัญหาสมองไหล 30 85 83 28 7 3.44 4 

(12.88) (36.48) (35.62) (12.02) (3.00) (ปานกลาง) 

1.6 ผลกระทบต่อ
ผูบ้ริโภคในประเทศ 

14 78 89 41 11 3.18 6 

(6.01) (33.48) (38.20) (17.60) (4.72) (ปานกลาง) 

1.7 ผลกระทบต่อการ
พฒันาท่ีย ัง่ยนื 

8 33 93 65 34 3.36 5 

(3.43) (14.16) (39.91) (27.90) (14.59) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.43  

(มาก) 
หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
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จากตารางท่ี 4.18พบว่า พบว่า ปัจจยัท่ีเป็นผลเสียต่อธุรกิจน าเท่ียวในการเปิดการค้าภาค 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย มีผลดีอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ีย 3.43) 

โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียระดับมาก คือ ปัญหาการแย่งงานในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.76) 
ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SME) (ค่าเฉล่ีย 3.62) การร่ัวไหลทาง
เศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.58)ตามล าดบั 

 ส าหรับปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียระดบัปานกลาง คือ  ปัญหาสมองไหล(ค่าเฉล่ีย 3.44) ผลกระทบ
ต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (ค่าเฉล่ีย 3.36) ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.18) และการลดลง
ของการควบคุมรูปแบบและขีดจ ากดัของการพฒันา (ค่าเฉล่ีย 3.05) ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นดา้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ   
 

ผลกระทบด้านบวก 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 

ของประเทศ 
(Economic performance) 

ระดบัความคิดเห็น    

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น 
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิ่ง 
ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

1.1 นโยบายการเปิดเสรีภาคบริการ 
จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
และการพฒันาประเทศส่งผลดี
ต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว 

38 119 59 6 11 3.72 2 
(16.31) (51.07) (25.32) (2.58) (4.72) (เห็นดว้ย) 

1.2 การเปิดเสรีการคา้บริการ
ท่องเท่ียว จะช่วยเพ่ิมการ
ส่งออกของภาคบริการ ขยาย
ฐานการตลาดทั้งภายในและ
นอกภูมิภาค  

20 140 59 8 6 3.69 3 
(8.58) (60.09) (25.32) (3.43) (2.58) (เห็นดว้ย) 

1.3 ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ท่ีมี
ศกัยภาพ และมีความพร้อมจะ
สามารถขยายธุรกิจไปยงั
ต่างประเทศ 

59 124 44 4 2 4.00 1 
(25.32) (53.32) (53.22) (18.88) (0.86) (เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.80 

 (เห็นด้วย) 
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หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 

จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ความคิดเห็นดา้นในการเปิดการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยส่งผลกระทบดา้นบวกดา้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อยู่ในระดบั เห็น
ดว้ย (ค่าเฉล่ีย 3.80) 

โดยความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย คือ ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ท่ีมีศกัยภาพ และมีความพร้อม
จะสามารถขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศท่ีขอ้ผกูพนัช่วยเอ้ืออ านวยต่อการเคล่ือนยา้ยบริการ การลงทุน 
และแรงงานฝีมือและท าธุรกิจเก่ียวเน่ือง เช่น การเปิดร้านอาหารไทย การการเปิดสปาไทย ฯลฯใน
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน(ค่าเฉล่ีย 4.00) นโยบายการเปิดเสรีภาคบริการ จะส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนช่วยพฒันาประเทศไดเ้ป็นอย่างมาก ส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจน า
เท่ียว(ค่าเฉล่ีย 3.72) การเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียว จะช่วยเพิ่มการส่งออกของภาคบริการ ขยาย
ฐานการตลาดทั้งภายในและนอกภูมิภาค (ค่าเฉล่ีย 3.69)   
 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นด้านการเพิ่มแหล่งเงินทุน (New 
sources of finances) 
 

ผลกระทบด้านบวก 
การเพิม่แหล่งเงนิทุน 

 (New sources of finances) 

ระดบัความคดิเห็น    

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

2.1 ชาวต่ างชาติ ถือหุ้ น ใน
กิจการไดไ้ม่เกิน 70 % 

1 49 52 84 47 2.45 4 
(0.43) (21.03) (22.32) (36.05) (20.17) (ไม่เห็นดว้ย) 

2.2 การไหลเข้าของเงินทุน
จากต่างประเทศ 

11 93 71 43 15 3.18 3 

(4.72) (39.91) (30.47) (18.45) (6.44) (ไม่แน่ใจ) 

2.3 เขา้ไปร่วมทุนกบั
ผูป้ระกอบการต่างประเทศ
ท่ีมีศกัยภาพ ขยายธุรกิจได้
มากยิง่ข้ึน 

14 135 59 16 9 3.55 2 
(6.01) (57.94) (25.32) (6.87) (3.86) (เห็นดว้ย) 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นด้านการเพิ่มแหล่งเงินทุน (New 
sources of finances)(ต่อ) 
 

ผลกระทบด้านบวก 
การเพิม่แหล่งเงนิทุน 

 (New sources of finances) 

ระดบัความคดิเห็น    

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

2.4 ยกระดบัการบริการ
กระตุน้การแข่งขนัใน
ตลาด กระจายรายได้
ไปยงัแหล่งท่องเท่ียว 

17 130 63 14 9 3.57 1 
(7.30) (55.79) (27.04) (6.01) (3.86) (เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.19  

(ไม่แน่ใจ) 
หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ ความคิดเห็นดา้นในการเปิดการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยส่งผลกระทบดา้นบวก คือ การเพิ่มแหล่งเงินทุน (New sources of finances) อยูใ่นระดบั 
ไม่แน่ใจ (ค่าเฉล่ีย 3.19) 

โดยความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย คือ การสนบัสนุนให้มีการกระตุน้การลงทุนจากต่างประเทศ 
จะเป็นการเปิดโอกาสใหจ้งัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ชแ้หล่งเงินทุนในการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว การ
ท่องเท่ียว และยกระดบัการบริการ กระตุน้การแข่งขนัในตลาด เกิดการกระจายรายได้ไปยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัใกลเ้คียง หรือทอ้งถ่ินท่ีห่างไกล 
(ค่าเฉล่ีย 3.57)  การเปิดตลาดเสรีมีผลดีต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวท่ีจะเขา้ไปร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการ
ต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพ เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ มี
โอกาสเติบโตและขยายธุรกิจไดม้ากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั   
 ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดับไม่แน่ใจ คือ การเปิดตลาดเสรี ท าให้เกิดการไหลเข้าของ
เงินทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่โดยรวม เน่ืองจากนกัลงทุนเกิด
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ความมัน่ใจในการเขา้มาลงทุนท่ีไดรั้บการคุม้ครอง ไม่ถูกเวนคืน   ยึดทรัพย ์ไดรั้บการชดเชย ไดรั้บ
การปฏิบติัเยีย่งคนชาติ  (ค่าเฉล่ีย 3.18)  
 ส าหรับความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียระดับไม่ เห็นด้วย คือ การเปล่ียนแปลงกฎหมายให้
ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในกิจการไดไ้ม่เกิน 70 % เป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนให้แก่ธุรกิจน าเท่ียว  
(ค่าเฉล่ีย 2.45)  
 

ตารางที่  4.21 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ(The stimulation of local firms) 
 

ผลกระทบด้านบวก 
การกระตุ้นเศรษฐกจิ

ภายในประเทศ 
( The stimulation of  

local firms) 

ระดบัความคิดเห็น    

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 
ค่าเฉลีย่ ล าดบัที่ 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

3.1 เกิดการพฒันาให้จงัหวดั
เชียงใหม่เป็นจุดท่องเท่ียว 
ท่ีส าคญัของตลาดท่องเท่ียว
โลก 

26 141 56 9 1 3.78 4 
 (11.20) 

 
(60.50) (24.00 

 
(3.90) (0.40) (เห็นดว้ย) 

3.2 การกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบ 
การสร้างศกัยภาพและความ 
สามารถในการแข่งขนั 

35 143 45 5 5 3.85 3 

(15.02) (61.37) (19.31) (2.15) (2.15) (เห็นดว้ย) 

3.3 เกิดแนวความคิดใหม่ใน
การพฒันาสินคา้ทางการ
ท่องเท่ียว 

36 144 50 2 1 3.91 1 
(15.45) (61.80) (21.46) (0.86) (0.43) (เห็นดว้ย) 

3.4 ขาดองคค์วามรู้ในการลงทุน
ในธุรกิจการท่องเท่ียวใน
ประเทศอาเซ่ียน 

53 111 59 7 3 3.88 2 
 (22.75) (47.64) (25.32) (3.00) (1.29) (เห็นดว้ย) 

3.5 
 

ท าใหมี้จ านวนนกัท่อง 
เท่ียวเพ่ิมมากข้ึน มีโอกาส
เจริญเติบโตมากยิง่ข้ึน 

42 111 62 15 3 3.75 5 
(18.03) (47.64) (26.61) (6.44) (1.29) (เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.83 

(เห็นด้วย)  
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หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ ความคิดเห็นในการเปิดการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยส่งผลกระทบดา้นบวก คือ การกระตุน้เศรษฐกิจภายในประเทศ( The stimulation of local 
firms)อยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 3.83) 

โดยความคิดเห็นระดับเห็นด้วย คือ การเปิดตลาดเสรีบริการท่องเท่ียว จะท าให้ เกิด
แนวความคิดใหม่ในการพฒันาสินคา้ทางการท่องเท่ียว ตลอดจนเกิดการเช่ือมโยงสินคา้และบริการ
ระหวา่งประเทศ  (ค่าเฉล่ีย 3.91)  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีความสามารถใน
การแข่งขนัเพียงพอ แต่ยงัขาดองคค์วามรู้ในการลงทุนในธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศอาเซียน เช่น 
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการไปลงทุน สิทธิประโยชน์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การศึกษาน ามาพิจารณาการออกไปลงทุนในประเทศอาเซียน (ค่าเฉล่ีย 3.88) การเปิดตลาดเสรีบริการ
ท่องเท่ียว จะเป็นการกระตุ้นให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ สร้างศักยภาพ และ
ความสามารถในการแข่งขนั โดยมีการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนช่ือเสียงของธุรกิจให้ดียิง่ข้ึน 
(ค่าเฉล่ีย 3.85)การเปิดตลาดเสรีบริการท่องเท่ียวจะช่วยให้เกิดการพฒันาให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจุด
ท่องเท่ียว (Destination) ท่ีส าคญัของตลาดท่องเท่ียวโลก (ค่าเฉล่ีย  3.78 )  และแนวโนม้การเปิดตลาด
เสรีดา้นการท่องเท่ียวจะท าใหมี้จ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน  จะส่งผลใหธุ้รกิจน าเท่ียวของท่าน มี
รายไดเ้พิ่มข้ึน มีโอกาสเจริญเติบโตมากยิง่ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.75)  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นด้านการสร้างงาน  (Creating 
employment) 
 

ผลกระทบด้านบวก 
การสร้างงาน (Creating 

employment) 

ระดบัความคดิเห็น    

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

4.1 การขยายตวัทางธุรกิจ
และการลงทุนส่งผลให้
เกิดการจา้งงานมากข้ึน 

15 148 53 10 7 3.66 3 
(6.40) (63.50) (22.70) (4.30) (3.00) (เห็นดว้ย) 

4.2 ผูป้ระกอบการน าเท่ียว
จงัหวดัเชียงใหม่ มี
โอกาสใชแ้รงงานจาก
ประเทศท่ีมีราคาถูกกวา่ 

8 69 103 40 13 3.08 6 
(3.43) (29.61) (44.21) (17.17) (5.58) (ไม่แน่ใจ) 

4.3 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมี 
การพฒันาฝีมือแรงงาน
ใหมี้ประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขนั 

18 118 78 16 3 3.57 4 

(7.73) (50.64) (33.48) (6.87) (1.29) (เห็นดว้ย) 

4.4 มีโอกาสใชแ้รงงานจาก
ประเทศอ่ืนๆท่ีมีศกัยภาพ
ดา้นภาษาส่ือสารท่ีขาด
แคลน  

15 79 84 38 17 3.16 5 
(6.44) (33.91) (36.05) (16.31) (7.30) (ไม่แน่ใจ) 

4.5 
 

สถาบนัการศึกษาควรจะ 
ปรับ ปรุงหลกัสูตรวิชาชีพ
ดา้นท่องเท่ียวอาเซียน
(MRA)ใหส้นองตอบ
ความตอ้งการของผูป้ระ 
กอบการน าเท่ียวเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
แข่งขนั 

90 117 16 9 1 4.23 1 
(38.63) 

 
(50.21) 

 
 (6.87) 

 
(3.86) 

 
 

(0.43) 
 
 
 

(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 
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ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นด้านการสร้างงาน (Creating 
employment) (ต่อ) 
 

ผลกระทบด้านบวก 
การสร้างงาน (Creating 

employment) 

ระดบัความคดิเห็น    

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

4.6 
 

ความยดืหยุน่ในตลาด 
แรงงานมาก ข้ึน ใน
ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เท ศ
สมาชิกอาเซียน  ส่งผล
ดีต่อการด าเนินธุรกิจ
ของผูป้ระกอบการน า
เท่ียว 

90 117 16 9 1 3.77 2 
(38.63) (50.21) (6.87) (3.86) (0.43) (เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.58  

(เห็นด้วย) 

หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ความคิดเห็นในการเปิดการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ

ประเทศไทยส่งผลกระทบด้านบวก คือ การสร้างงาน (Creating employment)อยู่ในระดบั เห็นด้วย 
(ค่าเฉล่ีย  รวม 3.58) 

โดยความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ สถาบนัการศึกษา ควรจะปรับปรุงหลักสูตร
วิชาชีพด้านท่องเท่ียวอาเซียน(MRA) ให้สนองตอบความต้องการของผู ้ประกอบการน าเท่ียว 
โดยเฉพาะผูบ้ริหารในระดบัหวัหนา้งานและระดบักลางข้ึนไปท่ีมีแนวโนม้ขาดแคลน และมคัคุเทศก์
ในภาษาท่ีขาดแคลน และควรจะเพิ่มเน้ือหาวิชาดา้นพฤติกรรมผูรั้บบริการ ชาวอาเซียนภาษาอาเซียน 
ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั (ค่าเฉล่ีย 4.23)   

 ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย คือ การจดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมคุณสมบติันกัวิชาชีพ (MRA)  
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสนับสนุนการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีระหว่างประเทศสมาชิก
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อาเซียน ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานมากข้ึน ผูใ้ช้แรงงานมีโอกาสเลือกท างานใน
สถานท่ีท่ีแสดงศกัยภาพสูงสุด สร้างรายไดสู้งข้ึน เพื่ออ านาจในการต่อรองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
ส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวในแง่ของศกัยภาพของแรงงานท่ีสูงข้ึน ส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจ  
(ค่าเฉล่ีย 3.77)  การจา้งงานใน ภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวน่าจะมีแนวโนม้สูงข้ึน อนัเกิดจากการ
ขยายตวัทางธุรกิจและการลงทุนของชาวต่างประเทศ(ค่าเฉล่ีย 3.66) ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดั
เชียงใหม่มีโอกาสเขา้ถึงตลาดการลงทุน และตลาดแรงงานในต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั ท าให้มี
โอกาสได้รับค่าจ้างท่ีสูงข้ึน ส่งผลให้แรงงานไทยจะต้องพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สูงข้ึนจน
สามารถแข่งขนัได(้ค่าเฉล่ีย 3.57)ตามล าดบั 

ส าหรับความคิดเห็นระดบั ไม่แน่ใจ คือ  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มีโอกาสใช้
แรงงานจากประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีศกัยภาพด้านภาษาส่ือสารท่ีดีกว่า โดยเฉพาะมคัคุเทศก์ภาษาท่ีขาด
แคลน  ท าให้เพิ่มความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบในแง่ของการแข่งขัน (ค่าเฉล่ีย  3.16 )  และ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ มีโอกาสใชแ้รงงานจากประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีราคาถูกกว่าท าให้
เพิ่มความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบในแง่ของแรงงาน (ค่าเฉล่ีย 3.08)   
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ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นดา้นการถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ความรู้ (Transfer of technology and knowledge)  
 

ผลกระทบด้านบวก 
การถ่ายทอดเทคโนโลย ี

 และความรู้  
(Transfer of technology 

and knowledge) 

ระดบัความคดิเห็น    

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

5.1 ส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศส่งผลใหเ้กิด
ความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยกีารส่ือสาร  

32 103 75 12 11 3.57 4 
(13.73) 

 
(44.21) 

 
(32.19) 

 
(5.15) 

 
(4.72) 

 
(เห็นดว้ย) 

 

5.2 ผูป้ระกอบการน าเท่ียว
มี โอก าส เรี ยน รู้ก าร
ท าง าน  น าห ลักก าร
บ ริห าร ท่ี เป็ น ระบบ 
แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี
สมัยใหม่ๆ   มาใช้กับ
ธุรกิจน าเท่ียว 

30 137 51 7 8 3.75 1 

(12.88) (58.80) (21.89) (3.00) (3.43) (เห็นดว้ย) 

5.3 บุคลากร เกิดการเรียนรู้
ด้าน เทคโนโลยี และ
การบริหารงานใหม่ ๆ 
ท าให้เกิดการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

32 134 46 11 10 3.72 2 

(13.73) (57.51) (19.74) (4.72) (4.29) (เห็นดว้ย) 

5.4 
 

เกิดการพฒันาระดบั
การบริหาร การจดัการ
ใหท้นั สมยัและมีประ
สิทธิ ภาพมากข้ึน 

35 123 56 8 11 3.70 3 

(15.02) (52.79) (24.03) (3.43) (4.72) (เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.68  

(เห็นด้วย) 
หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
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จากตารางท่ี 4.23 พบว่า ความคิดเห็นในการเปิดการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยส่งผลกระทบดา้นบวก คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้ (Transfer of technology 
and knowledge)   อยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 3.68) 

ความคิดเห็นระดบัเห็นด้วย คือ การเปิดเสรีการคา้ภาคบริการท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการน า
เท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มีโอกาสเรียนรู้การท างาน น าหลักการบริหารท่ีเป็นระบบ และเทคโนโลยี
สมยัใหม่ ๆ   มาใช้กบัธุรกิจน าเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.75)  บุคลากรท่ีท างานในบริษทัน าเท่ียวต่างชาติ มี
โอกาสไดเ้รียนรู้เทคโนโลยี และทกัษะการบริหารงานใหม่ ๆ น ามาต่อยอดในการประกอบธุรกิจของ
ตนเอง ท าให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.72) หากมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเขา้
มาด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ ยอ่มเป็นการพฒันาระดบัการบริหาร การจดัการให้ทนัสมยัและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน(ค่าเฉล่ีย 3.70)และ การเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว จะช่วยส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศซ่ึงบริษัทต่างชาติจะน าเอาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร (Network 
communication & internet)  เขา้มาในจงัหวดัเชียงใหม่และถูกถ่ายทอดไปยงัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ค่าเฉล่ีย 3.57)   ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นด้านการลดลงของการควบคุม
รูปแบบและขีดจ ากดัของการพฒันา 

ผลกระทบด้านลบ 
การลดลงของการควบคุม

รูปแบบและขีดจ ากดัของการ
พฒันา 

ระดบัความคดิเห็น    

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

1.1 ภาครัฐควรมีความเขม้ 
แขง็และมีการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การท่องเท่ียวอยา่งเขม้งวด 

110 85 24 12 2 4.24 2 

(47.21) (36.48) (10.30) (5.15) (0.86) (เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

 
1.2 หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการท่องเท่ียวควร
ก าหนดทิศทางท่ีชดัเจนใน
การเจรจาเปิดเสรีบริการ
ดา้นท่องเท่ียว  

118 96 17 0 2 4.41 1 
(50.64) (41.20) (7.30) (0.00) (0.86) (เห็นดว้ย 

อยา่งยิง่) 
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ตารางที่ 4.24 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นด้านการลดลงของการควบคุม
รูปแบบและขีดจ ากดัของการพฒันา (ต่อ) 

 

ผลกระทบด้านลบ 
การลดลงของการควบคุม

รูปแบบและขีดจ ากดัของการ
พฒันา 

ระดบัความคดิเห็น    

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

1.3 ผู ้ประกอบการน าเท่ียว
ขาดแคลนเงินทุน หรือ
การเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ในการขยายธุรกิจและ
การลงทุนไปต่างประเทศ 

68 95 59 4 7 3.91 4 
 
 

(29.18) 
 

 

(40.77) 
 

 

(25.32) (1.72) 
 

(3.00) 
 
 

(เห็นดว้ย) 
 
 

 
1.4 บริษัทน าเท่ียวต่างประ 

เทศไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่า
เที ยมกันกับบ ริษัทน า
เท่ียวในประเทศ อาจจะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของรัฐบาลในด้านการ
ลง ทุ น และก ารตกล ง
ทางการคา้ 

71 99 47 5 11 3.92 3 
(30.47) 

 
(42.49) 

 
(20.17) 

 
(2.15) 

 
(4.72) (เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.12  

(เห็นด้วย) 
หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 

 

จากตารางท่ี 4.24 พบว่า ความคิดเห็นในการเปิดการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยส่งผลกระทบดา้นบวก คือ การลดลงของการควบคุมรูปแบบและขีดจ ากดัของการพฒันา  
อยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย  รวม 4.12) 

โดยความคิดเห็นระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว ไม่เคยมี
ทิศทางท่ีชดัเจนในการเจรจาเปิดเสรีบริการดา้นท่องเท่ียว ฉะนั้น หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นจะตอ้งมีการ
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ก าหนดทิศทางท่ีชดัเจนเพื่อใชเ้ป็นฐานในการเจรจาเปิดเสรีบนพื้นฐานของสถานการณ์การท่องเท่ียว
ในปัจจุบนัของประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.41) และไม่เกรงกลวัการเปิดเสรี แต่อยากให้ภาครัฐมีความเขม้แข็ง 
และมีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวอยา่งเขม้งวด (ค่าเฉล่ีย 4.24)     

ความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ย คือ การเปิดการคา้เสรีบริการท่องเท่ียว จะส่งผลให้บริษทัน าเท่ียว
ต่างประเทศได้รับการปฏิบัติท่ี เท่าเทียมกันกับบริษัทน าเท่ียวในประเทศ จะส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถและอ านาจของรัฐบาลในการควบคุมบริษทัต่างชาติท่ีเขา้มาท าธุรกิจในประเทศ และมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจของรัฐบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและการตกลงทางการคา้(ค่าเฉล่ีย 
3.92) และผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีปัญหาในการขาดแคลนเงินทุน หรือการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ท่ีจะ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  หรือขยายธุรกิจและการลงทุนไปต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.91)     
 

ตารางที่ 4.25 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นดา้นการลดลงของการร่ัวไหลทาง
เศรฐกิจ 

ผลกระทบด้านลบ 
การร่ัวไหลทางเศรฐกจิ 

ระดบัความคดิเห็น     

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
2.1 การเปิดเสรีการคา้บริการดา้น

ท่องเท่ียว เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ใหแ้ก่นกัลงทุนท า
ธุรกิจในอาเซ่ียนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมายมากข้ึน
เท่านั้น   

59 91 44 29 10 3.69 2 
(25.32) 

 
(39.06) 

 
(18.88) 

 
(12.45) 

 
(4.29) 

 
(เห็นดว้ย) 

 

2.2 การเปิดเสรีใหช้าวต่างชาติมี
สิทธิถือหุน้ 70% ในธุรกิจ
ท่องเท่ียวรัฐบาลควรมี
มาตรการป้องกนัหรือควบคุม
ใหเ้มด็เงินยงัคงอยูใ่นประเทศ 

102 75 31 16 9 4.05 1 
(43.78) (32.19) (13.30) (6.87) (3.86) (เห็นดว้ย) 

 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.87 

(เห็นด้วย) 
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หมายเหตุ :  ค  านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่า ความคิดเห็นในการเปิดการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยส่งผลกระทบด้านบวก คือ การร่ัวไหลทางเศรฐกิจอยู่ในระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 
3.87) 

โดยความคิดเห็นระดบัเห็นด้วยคือ การเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติมีสิทธิถือหุ้น 70% ในธุรกิจ
ท่องเท่ียวรัฐบาลควรมีมาตรการป้องกนัหรือควบคุมให้เม็ดเงินยงัคงอยู่ในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.05) 
และการด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทย มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยมีคนไทยเป็น 
nominee อยู่แลว้จ านวนมาก การเปิดเสรีจึงอาจไม่ไดมี้ผลกระทบอะไรเพิ่มมากนัก เพียงแต่เป็นการ
เอ้ือประโยชน์ให้แก่คนต่างชาติสามารถท าธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากข้ึน และเอ้ือ
ประโยชน์ใหน้กัลงทุนไทยสามารถออกไปประกอบธุรกิจน าเท่ียวในต่างประเทศในอาเซียนไดง่้ายข้ึน
เท่านั้น(ค่าเฉล่ีย 3.69)     
 
ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นดา้น ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 

ผลกระทบด้านลบ 
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SME) 

ระดบัความคดิเห็น     

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

3.1  การใหอิ้สระในการ
ประกอบธุรกิจแก่ชาวต่าง 
ชาติไดอ้ยา่งเสรี มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีส่วนใหญ่
เป็น SMEs ในประเทศ 

102 84 26 13 8 4.11 3 
(43.78) (36.05) (11.16) (5.58) (3.43) (เห็นดว้ย) 

3.2 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วน
ใหญ่เป็นSMEsท าธุรกิจแบบ
อนุรักษนิ์ยมและมีขีดความ 
สามารถในการแข่งขนัต ่า 

77 126 14 14 2 4.12 2 
(33.05) (54.08) (6.01) (6.01) (0.86) (เห็นดว้ย) 
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ตารางที่ 4.26 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นดา้น ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME)(ต่อ) 
 

ผลกระทบด้านลบ 
ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
วสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อม (SME) 

ระดบัความคดิเห็น     

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น 
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
3.3 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วน

ใหญ่ไม่ทราบวา่จะได้
ผลประโยชน์อยา่งไรจาก
ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการคา้เสรี
บริการท่องเท่ียวและไม่
สามารถประเมิน ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในระยะยาวต่อธุรกิจ 
ของตนเอง 

61 126 36 10 0 4.02 4 

(26.18) (54.08) (15.45) (4.29) (0.00) (เห็นดว้ย) 

3.4 รัฐบาลควรจะมีกฎหมาย หรือ
มาตรการเพื่อเยยีวยาผู ้
ประกอบ การน าเท่ียว SMEs ท่ี
ไดรั้บผลกระทบต่อการเปิด
เสรีบริการท่องเท่ียว 

126 84 19 1 3 3.16 6 
(54.08) (36.05)) (8.15) (0.43) (1.29) (ไม่แน่ใจ) 

3.5 
 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ เครือข่าย 
และทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินธุรกิจและการแข่งขนั
ในระดบัสากล  

83 111 28 8 3 4.13 1 
(35.62) (47.64) (12.02) (3.43) (1.29) (เห็นดว้ย) 

3.6 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวขาด
ความรู้และทกัษะดา้น
เทคโนโลยกีารส่ือสารและ
สารสนเทศ (ICT) ในการ
ประชาสัมพนัธ์และมีขีดจ ากดั
ในการกระจายข่าวสาร  

81 104 24 12 12 3.99 5 

(34.76) 
 

(44.64) 
 

(10.30) 
 

(5.15) 
 

(5.15) 
 

(เห็นดว้ย) 
 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.13 

 (เห็นด้วย) 
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หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.26 พบว่า ความคิดเห็นในการเปิดการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยส่งผลกระทบดา้นบวก คือ ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SME) อยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 4.13) 

โดยความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยคือ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย ส่วนใหญ่เป็น SMEs  ท่ีขาด
ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนัในระดบัสากล และขาดเครือข่ายในการ
ประสานงานร่วมกนัทั้งในระดบัพื้นท่ี ภายในประเทศ และภายในภูมิภาค (ค่าเฉล่ีย 4.13)  ศกัยภาพ
ของผูป้ระกอบการน าเท่ียวโดยรวมไม่สูง มีเพียงบริษทัใหญ่ไม่ก่ีบริษทัท่ีสามารถแข่งขนัได้ดีกับ
ต่างประเทศ ท่ีเหลือส่วนใหญ่ท าธุรกิจแบบอนุรักษนิ์ยม  (ค่าเฉล่ีย 4.12) การให้อิสระในการประกอบ
ธุรกิจแก่ชาวต่างชาติได้อย่างเสรี มีผลกระทบต่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีส่วนใหญ่เป็น SMEs ในประเทศ 
(ค่าเฉล่ีย 4.11) ผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ประจกัษ์ว่าตนเองได้ผลประโยชน์อย่างไรจาก
ความตกลงว่าดว้ยการคา้เสรีบริการท่องเท่ียวมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ และไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนในระยะยาวต่อธุรกิจของตนเอง (ค่าเฉล่ีย 4.02) และผูป้ระกอบการน าเท่ียวจ านวนมากยงัขาด
ความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (ICT)  โดยเฉพาะการสร้างพื้นฐาน
เครือข่าย  Internet  ท่ีจะช่วยในการประชาสัมพนัธ์ และปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศ ท าให้การบริการมีขีดจ ากดัไม่สามารถกระจายข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงไม่
สามารถแข่งขนักบัชาวต่างชาติได ้(ค่าเฉล่ีย 3.99) 

ส าหรับความคิดเห็น ระดบั ไม่แน่ใจ คือ รัฐบาลควรจะมีกฎหมาย หรือมาตรการเพื่อเยียวยา
ผูป้ระกอบการน าเท่ียว SMEs ท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการเปิดเสรี เช่น  ลดหยอ่นภาษีเป็นเวลา 3 ปี อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้มืต ่าเพื่อส่งเสริมการลงทุนฯลฯ(ค่าเฉล่ีย 3.16)  
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ตารางที ่4.27 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัญหาการแยง่งานในประเทศ 

ผลกระทบด้านลบ 
ปัญหาการแย่งงานในประเทศ  

ระดบัความคิดเห็น     

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.1 การยกเลิกสงวนอาชีพ
เฉพาะ และการเปิดเสรีให้
ชาวต่าง ชาติสามารถมา
ประกอบอาชีพเฉพาะได้
อยา่งอิสระจะเกิดปัญหาการ
แยง่งานในประเทศ 

108 67 26 16 16 4.01 4 
(46.35) (28.76) (11.16) (6.87) (6.87) (เห็นดว้ย) 

4.2 การเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว 
จะเกิดการหลัง่ไหลเขา้มา
ของแรงงานคนต่างดา้ว จะ
เป็นภาระต่อผูป้ระกอบการ
น าเท่ียวผูว้า่จา้งงาน ในการ
บริหารจดัการและเกิด
ปัญหาการป้องกนัโรคภยั
ไขเ้จบ็ท่ีด าเนินการไดย้าก 

122 77 10 14 6 4.28 2 

(52.36) (33.05) (7.73) (4.29) (2.58) (เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

4.3 หากมีการแกไ้ขกฎหมาย
โดยใหค้นต่างชาติเขา้มา
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวได ้
จะส่งผลใหผู้ป้ระกอบการ
น าเท่ียวไทย ไม่สามารถ
แข่งขนัได ้

93 75 35 20 10 3.95 5 
(39.91) (32.19) (15.02) (8.58) (4.29) (เห็นดว้ย) 

4.4 การเคล่ือนยา้ยแรงงาน 
ส่งผลใหแ้รงงานจาก
ประเทศอาเซียนเขา้มา
ท างานในระดบัจดัการหรือ
ระดบับริหารมากข้ึนใน
ขณะท่ีคนไทยท างานระดบั
ปฏิบติัการซ่ึงอาจจะท าให้
วฒันธรรมขององคก์ร
เปล่ียนแปลงไป 

105 104 16 3 5 4.29 1 

(45.06) (44.64) 
 

(6.87) 
 

(1.29) (2.15) (เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 
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ตารางที ่4.27 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัญหาการแยง่งานในประเทศ (ต่อ) 
 

ผลกระทบด้านลบ 
ปัญหาการแย่งงานในประเทศ  

ระดบัความคิดเห็น     

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

ค่าเฉลีย่ 
ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

4.5 การเปิดเสรีบริการดา้นท่องเท่ียว
จะท าใหผู้ป้ระกอบการน าเท่ียว
ชาว ต่างชาติเขา้มาลงทุนใน
ประเทศไทย มากกวา่ท่ีคนไทยจะ
ออกไป 
ประกอบธุรกิจในประเทศ
อาเซียน 

109 77 35 6 6 4.19 3 
(46.78) (33.05) (15.02) (2.58) (2.58) (เห็นดว้ย) 

4.6 การเคล่ือนยา้ยบุคลากรวิชาชีพ
ท่ อ งเท่ี ยวระห ว่ างป ระ เท ศ
อาเซียน ส่งผลให้แรงงานใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน มาแย่งงาน
คนไทยในระดบัปฏิบติัการ  แต่ 
ส่ งผลดี ต่อ ธุรกิจน าเท่ี ยว ท่ี มี
ทางเลือกในการใช้แรงงานท่ีมี
คุณภาพดีแต่ค่าจา้งท่ีต ่ากวา่ 

57 73 44 41 18 3.47 6 

(24.46) 
 
 
 

(31.33) 
 
 

(18.88) 
 
 

(17.60) 
 
 
 
 
 
 

 

(7.73) 
 
 

(เห็นดว้ย) 
 

 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03 

 (เห็นด้วย) 

หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ ความคิดเห็นปัญหาการแยง่งานในประเทศของผูต้อบแบบสอบ ถาม

ในการเปิดการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยส่งผลกระทบดา้นบวก คือ อยูใ่นระดบั 
เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 4.03) 

โดยความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งคือ การเปิดการคา้เสรีท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยแรงงาน 
อาจจะท าให้คนท างานจากประเทศอาเซียนเขา้มาท างานในระดบัจดัการหรือระดบับริหารมากข้ึน 
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ในขณะท่ีคนไทยท างานระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงอาจจะส่งผลให้วฒันธรรมขององค์กรเปล่ียนแปลงไป 
(ค่าเฉล่ีย 4.29)  การเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว จะส่งผลให้เกิดการหลัง่ไหลเขา้มาของแรงงานคนต่าง
ดา้ว ทั้งแรงงานมีฝีมือ และไร้ฝีมือ ท่ีมีพฤติกรรม วฒันธรรม การด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนัท าให้เป็น
ภาระต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวผูว้่าจา้งงาน ในการบริหารจดัการตลอดจนเกิดปัญหาการป้องกัน
โรคภยัไขเ้จบ็ด าเนินการไดย้าก (ค่าเฉล่ีย 4.28)   

  ส าหรับความคิดเห็นระดบั เห็นดว้ย คือ  การเปิดเสรีการคา้ท่องเท่ียวจะท าให้ผูป้ระกอบการ
น าเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย มากกว่าท่ีคนไทยจะออกไปประกอบธุรกิจใน
ประเทศอาเซียน (ค่าเฉล่ีย 4.191) การยกเลิกสงวนอาชีพเฉพาะ และการเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติ
สามารถมาประกอบอาชีพเฉพาะไดอ้ย่างอิสระจะเกิดปัญหาการแย่งงานในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.01)
ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่หากในอนาคต มีการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจน าเท่ียว ท าให้
คนต่างชาติเขา้มาประกอบธุรกิจน าเท่ียว จะท าให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย ไม่สามารถแข่งขนัได ้
(ค่าเฉล่ีย 3.95) ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าคนไทยไม่สนใจในงานธุรกิจบริการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็น
งานท่ีไม่ได้ใช้ความรู้ความช านาญมากนักหากมีการเปิดเสรีให้มีการเคล่ือนยา้ยบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเท่ียวระหว่างประเทศอาเซียน อาจส่งผลให้แรงงานในประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า ฟลิปปินส์ 
ฯลฯ มาแย่งงานคนไทยในต าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ  แต่ส่งผลดีต่อธุรกิจของท่านท่ีมี
ทางเลือกในการใช้บุคคลากรท่ีมีคุณภาพดีแต่ค่าจา้งท่ีต ่า หรือจ่ายค่าตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการด าเนิน
ธุรกิจ(ต่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.28 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัญหาสมองไหล 

 

ผลกระทบด้านลบ 
ปัญหาสมองไหล 

ระดบัความคดิเห็น     

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

5.1 การเปิดเสรีดา้นบริการ
ท่องเท่ียวท าใหเ้กิดการ
ไหลออกของแรงงาน
ไทยท่ีมีคุณภาพท่ีจะ
ออกไปท างานใน
ประเทศอ่ืนท่ีให้
ค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ 

49 116 56 10 2 3.86 4 
(21.03) (49.79) (24.03) (4.29) (0.86) (เห็นดว้ย) 

5.2 นกัลงทุนต่างชาติจะจา้ง
คนท างานจากประเทศ
ตนเองเท่านั้น  ท าใหค้น
ไทยเสียโอกาส หาก
ภาครัฐไม่ด าเนินการใด 
ๆ  จะท าใหเ้กิดปัญหา
ในเร่ืองน้ีมากข้ึน 

101 102 22 6 2 4.25 2 
(43.35) 

 
(43.78) 

 
(9.44) (2.58) (0.86) (เห็นดว้ย 

อยา่งยิง่) 

5.3 รัฐบาลควรมีกฎหมาย
รองรับ ใหมี้การใช้
มคัคุเทศกท์อ้งถ่ินเท่านั้น 
เพ่ือป้องกนัการแยง่งาน 
และความเส่ียงในเร่ือง 
ความเส่ือมถอยดา้น
วฒันธรรมและความ
เส่ือมโทรมของแหล่ง
ท่องเท่ียว 

138 69 17 7 2 4.43 1 

(59.23) 
 

(29.61) 
 

(7.30) (3.00) (0.86) (เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 
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ตารางที ่4.28 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัญหาสมองไหล (ต่อ) 

 

ผลกระทบด้านลบ 
ปัญหาสมองไหล 

ระดบัความคดิเห็น     

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

5.4 หลกัสูตรการอบรม
มคัคุเทศก ์ในปัจจุบนั
ไม่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบ 
การน าเท่ียว 

91 102 33 0 7 4.16 3 
(39.06) 

 
(43.78) 

 
(14.16) 

 
(0.00) (3.00) (เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.18  

(เห็นด้วย) 
หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 

 
จากตารางท่ี 4.28 พบว่า ความคิดเห็นปัญหาสมองไหลของผูต้อบแบบสอบถามในการเปิด

การคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยส่งผลกระทบด้านลบ คือ อยู่ในระดบั เห็นด้วย 
(ค่าเฉล่ียรวม 4.18) 

โดยความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งคือ มคัคุเทศก์ไทยมีจุดอ่อนเร่ืองการใช้ภาษาองักฤษ 
และยงัขาดแคลนมคัคุเทศก์ภาษาอ่ืน ๆ เช่น เกาหลี รัสเซีย อิหร่าน ฯลฯ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ
น าเท่ียว จึงก่อให้เกิดปัญหา Sitting Guide  รัฐบาลควรมีกฎหมายรองรับการเปิดเสรี ให้มีการใช้
มัคคุเทศก์ท้องถ่ินเท่านั้ น เพื่อป้องกันการแย่งงาน และความเส่ียงในเร่ืองความเส่ือมถอยด้าน
วฒันธรรมและความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.43) และปัญหาเร่ืองนกัลงทุนเขา้มา
ลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน และอาจจะจา้งงานคนท างานจากประเทศตนเองเท่านั้น  หากภาครัฐไม่
ด าเนินการใด ๆ และในอนาคตหากเปิดโอกาสให้ลงทุนโดยถือหุ้นไดถึ้ง 70% จะท าให้เกิดปัญหาใน
เร่ืองน้ีมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.25)   
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ส าหรับความคิดเห็นระดบั เห็นดว้ย คือ มคัคุเทศกไ์ทยมีจุดอ่อนเร่ืองการใชภ้าษาองักฤษ และ
ยงัขาดแคลนมคัคุเทศก์ภาษาอ่ืน ๆ เช่น เกาหลี รัสเซีย อิหร่าน ฯลฯ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจน า
เท่ียว จึงก่อให้เกิดปัญหา Sitting Guide  รัฐบาลควรมีกฎหมายรองรับการเปิดเสรี ให้มีการใช้
มัคคุเทศก์ท้องถ่ินเท่านั้ น เพื่อป้องกันการแย่งงาน และความเส่ียงในเร่ืองความเส่ือมถอยด้าน
วฒันธรรมและความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว  (ค่าเฉล่ีย 4.16)  และการเปิดเสรีด้านบริการ
ท่องเท่ียว ท าให้เกิดการไหลออกของแรงงานไทยท่ีมีคุณภาพท่ีจะออกไปท างานในประเทศอ่ืนท่ีให้
ค่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ (ค่าเฉล่ีย 3.86)   
 
ตารางที่  4.29 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อผู ้บริโภค
ภายในประเทศ 

ผลกระทบด้านลบ 
ผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศ 

ระดบัความคดิเห็น     

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

6.1 กลุ่มนกัท่องเท่ียว
ภายในประเทศเดินทาง
ท่องเท่ียวในต่างประเทศ 
มากข้ึน 

59 139 27 8 0 4.07 4 
(25.32) (59.66) (11.59) (3.43) (0.00) (เห็นดว้ย) 

6.2 การหลัง่ไหลเขา้มาของคน
ต่างดา้ว ท าใหก้ารป้องกนั
โรคภยัไขเ้จ็บด าเนินการได้
ยาก  

106 105 19 2 1 4.34 2 
(45.49) 

 
(45.06) 

 
(8.15) (0.86) (0.43) (เห็นดว้ย 

อยา่งยิง่) 

6.3 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย 
ไ ม่ ส าม าร ถแ ข่ งขัน กับ
บริษัทต่างชาติขนาดใหญ่
ได ้มีแข่งขนักนัเองสูง และ
ประสบปัญหาการตดัราคา 
ท าให้นักท่องเท่ียวได้รับ
บริการท่ีไม่มีมาตรฐาน และ
มีคุณภาพบริการท่ีต ่าลง 

129 80 18 3 3 4.41 1 
(55.36) 

 
(34.33) 

 
(7.73) (1.29) (1.29) (เห็นดว้ย 

อยา่งยิง่) 
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ตารางที่  4.29 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความคิดเห็นต่อผลกระทบต่อผู ้บริโภค
ภายในประเทศ (ต่อ) 
 

ผลกระทบด้านลบ 
ผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศ 

ระดบัความคดิเห็น     

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่ ล าดบัที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)   

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)  (ร้อยละ)     

6.4 ภ าค รั ฐ ค ว ร ก า ห น ด
เง่ือนไขให้นักลงทุนและ
แรงงานต่างชาติท่ีจะเข้า
ม าท าง าน ใน ป ระ เท ศ
เรียน รู้ว ัฒนธรรมไท ย 
ความเป็นไทย วถีิไทย 

123 74 26 6 4 4.31 3 

(52.79) 
 

(31.76) 
 

(11.16) 
 

(2.58) (1.72) (เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.28  

(เห็นด้วย
อย่างยิง่) 

หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 

 

จากตารางท่ี 4.29พบว่า ความคิดเห็นผลกระทบต่อผูบ้ริโภคภายในประเทศของผู ้ตอบ
แบบสอบถามในการเปิดการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยส่งผลกระทบดา้นลบ คือ 
อยูใ่นระดบั เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (ค่าเฉล่ียรวม 4.28) 

โดยความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งคือ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ยงัมี
เครือข่ายธุรกิจบริการท่องเท่ียวไม่มากพอท่ีจะสามารถแข่งขนักบับริษทัต่างชาติขนาดใหญ่ได ้และมี
การแข่งขันกันเองสูง ท าให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประสบปัญหาการตัดราคา ส่งผลกระทบให้
นักท่องเท่ียวได้รับบริการท่ีไม่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพบริการท่ีต ่าลง (ค่าเฉล่ีย 4.41) และการ
หลัง่ไหลเขา้มาของคนต่างดา้ว ท าให้การป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บด าเนินการไดย้าก และเป็นภาระของ
แผน่ดินในการดูแลคนต่างดา้วจ านวนมาก (ค่าเฉล่ีย 4.34)  และภาครัฐควรก าหนดเง่ือนไขให้นัก
ลงทุนและแรงงานต่างชาติท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศเรียนรู้วฒันธรรมไทย ความเป็นไทย วิถีไทย
(ค่าเฉล่ีย 4.31) ตามล าดบั 
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  ส าหรับความคิดเห็นระดับ เห็นด้วย คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวภายในประเทศมีโอกาสเลือก
เส้นทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ท าให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวไป
ในต่างประเทศมากยิง่ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.07)   
 
ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัญหาผลกระทบต่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื (Sustainable Development) 
 

ผลกระทบด้านลบ 
ปัญหาผลกระทบต่อการพฒันา 

ที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) 

ระดบัความคดิเห็น    

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    
7.1 แนวคิดการพฒันาธุรกิจแบบ

ยัง่ยนืของชาวต่างประเทศ จะ
ถูกถ่ายทอดใหก้บั
ผูป้ระกอบการน าเท่ียว ดงันั้น
ปัญหาการรุกท่ีป่าสงวน ปัญหา
การท าลายส่ิงแวดลอ้ม  และอ่ืน 
ๆ  จะลดลงมีผลดีต่อ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยรวม 
  

50 73 76 24 10 3.35 7 

(21.46) 
 

(31.33) 
 

(32.62) 
 

(10.30) 
 

(4.29) 
 

(ไม่แน่ใจ) 
 

7.2 ท าใหเ้กิดการใชท้รัพยากรใน
ประเทศมากเกินไปโดยมิอาจ จะ
จ ากดัได(้Over Exploitation of  
Natural Resources) 

59 114 54 4 2 3.96 6 
(25.32) (48.93) (23.18) (1.72) (0.86) (เห็นดว้ย) 

7.3 ท าใหเ้กิดการพฒันาปัจจยั 
พ้ืนฐานทางการท่องเท่ียว  และ
การผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนก่อใหเ้กิด
ตน้ทุนในการบ าบดัและก าจดั
ขยะชนิดต่าง ๆ  

72 120 34 7 0 4.10 5 
(30.90) 

 
(51.50) 

 
(14.59) (3.00) (0.00) (เห็นดว้ย) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัญหาผลกระทบต่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื (Sustainable Development) (ต่อ)   
 

ผลกระทบด้านลบ 
ปัญหาผลกระทบต่อการพฒันา 

ทีย่ัง่ยนื 
(Sustainable Development) 

ระดบัความคดิเห็น    

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    
7.4 เกิดความเส่ือมโทรมร่อยหรอ

ของทรัพยากรธรรมชาติ มี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 
และเกิดภยัธรรมชาติ  

92 116 23 2 0 4.28 2 
(39.48) 

 
(49.79) 

 
(9.87) 

 
(0.86) (0.00) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

7.5 ควรมีการปรับปรุง พ.ร.บ.
ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์
โดยก าหนดเง่ือนไขการต่อ
อายใุบอนุญาตประกอบธุรกิจ
น าเท่ียว ใหมี้เอกสารรับรอง
การด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  

91 100 29 9 4 4.14 4 
(39.06) (42.92) (12.45) (3.86) (1.72) (เห็นดว้ย) 

7.6 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีความ
จ าเป็นตอ้งพฒันาขีดความ 
สามารถในหลาย ๆ ดา้นเพื่อ
เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขนัในการเปิดเสรีบริการ
ท่องเท่ียว 

98 120 10 4 1 4.33 1 
(42.06) 

 
(51.50) 

 
(4.29) 

 
(1.72) (0.43) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 
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ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นปัญหาผลกระทบต่อการพฒันาท่ี
ย ัง่ยนื (Sustainable Development)ของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ)   
 

ผลกระทบด้านลบ 
ปัญหาผลกระทบต่อการพฒันา 

ทีย่ัง่ยนื 
(Sustainable Development) 

ระดบัความคดิเห็น     

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
ค่าเฉลีย่ 

ล าดบั
ที ่

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน (แปลผล)  

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

7.7 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวขาด
ขอ้มูลการวจิยั (R&D) ท่ี
เป็นประโยชน์ เพื่อน ามา
พิจารณาในการวางแผน
ธุรกิจ 

75 127 26 2 3 4.15 3 
(32.19) (54.51) (11.16) (0.86) (1.29) (เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.07  

(เห็นด้วย)  
หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
 

จากตารางท่ี4.30 พบว่า ความคิดเห็นปัญหาปัญหาผลกระทบต่อการพัฒนาท่ีย ั่งยืน
(Sustainable Development) ของผูต้อบแบบสอบถามในการเปิดการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยส่งผลกระทบดา้นบวก คือ อยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 4.07) 

โดยความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่งคือ ผูป้ระกอบการน าเท่ียว มีความจ าเป็นตอ้งพฒันา
ขีดความสามารถในหลาย ๆ ด้านเช่น การบริหารจดัการ ภาษา การท าตลาด ความเข้าใจถึงตลาด
เป้าหมาย การให้บริการท่ีแตกต่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในการเปิดเสรีบริการ
ท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.33) และเกิดความเส่ือมโทรมร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา 
ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และเกิดภยัธรรมชาติ อาจส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย
ในระยะยาว (ค่าเฉล่ีย 4.28)   

  ส าหรับความคิดเห็นระดบั เห็นดว้ย คือ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวขาดขอ้มูลการวิจยั (R&D) ท่ี
จะเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เช่น พฤติกรรมนักท่องเท่ียวอาเซียน, บทวิเคราะห์การลงทุนใน
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กลุ่มประเทศอาเซียน ฯลฯ เพื่อน ามาพิจารณาในการวางแผนธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.15)  ควรมีการปรับปรุง 
พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ ในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขส าหรับการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว  ให้มีเอกสารการรับรองวา่ไดมี้การด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
ลดปัญหาการบริการไม่มีคุณภาพและไม่ค  านึงถึงความย ัง่ยืนของทรัพยากร (ค่าเฉล่ีย 4.14) ท าให้เกิด
การพฒันาปัจจยัพื้นฐานทางการท่องเท่ียว อาทิเช่น ถนน ,สถานท่ีท่องเท่ียว ฯลฯ การผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึน
ก่อให้เกิดตน้ทุนในการบ าบดัและก าจดัขยะชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะขยะมีพิษ ซ่ึงเป็นภาระและตน้ทุน
ของแผ่นดิน (ค่าเฉล่ีย 4.10) ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรในประเทศมากเกินไปโดยมิอาจจะจ ากดัได ้
(Over Exploitation of Natural Resources) (ค่าเฉล่ีย  3.96  )  

ความคิดเห็นระดบั ไม่แน่ใจ คือ การเปิดการคา้เสรีบริการท่องเท่ียวแลว้ “แนวคิดการพฒันา
ธุรกิจแบบยัง่ยืน”ของชาวต่างประเทศ จะถูกถ่ายทอดให้กบัผูป้ระกอบการ ดงันั้นปัญหาการรุกท่ีป่า
สงวน ปัญหาการท าลายส่ิงแวดล้อม และอ่ืนๆ จะลดลงมีผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยรวม
 (ค่าเฉล่ีย 3.35) 
 
ส่วนที่ 3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับรู้ข้อมูลว่าจะมีการเปิด
การค้าบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาต
ประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 
 

ตารางที่ 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการรับรู้ขอ้มูลวา่จะมีการ
เปิดการคา้บริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
 

ประเภทใบอนุญาต 
จ านวน 

กลุ่มตัวอย่าง 
ทราบ ไม่ทราบ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่างประเทศ (Outbound) 33 32 96.97 1 3.03 
ต่างประเทศ (Inbound) 26 22 84.62 4 15.38 
ในประเทศ (Domestic) 22 20 90.91 2 9.09 
เฉพาะพื้นท่ี 194 182 93.81 12 6.19 

รวม 275 256 93.09 19 6.91 
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จากตารางท่ี 4.31  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 275 ราย (ต่างประเทศ (Outbound) 33 
ราย, ต่างประเทศ (Inbound) 26 ราย, ในประเทศ (Domestic) 22 ราย ,เฉพาะพื้นท่ี 194 ราย)ผูต้อบ
แบบสอบถามรับรู้ขอ้มูลวา่จะมีการเปิดการคา้บริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ ทราบ จ านวน 256 ราย (ร้อยละ 93.09) และ
ไม่ทราบ จ านวน 19 ราย  (ร้อยละ 6.91) 
 ผู้ตอบแบบตอบถาม  มี ความ รับ รู้ รับทราบข้อมู ล ว่ าจะ มีก าร เปิ ดก ารค้าบ ริก าร
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย  จ  านวน 256 ราย แยกตามประเภทใบอนุญาต พบว่า  
มากท่ีสุด คือ ประเภทต่างประเทศ (Outbound) จ  านวน 32 ราย (ร้อยละ 96.97), ประเภทเฉพาะพื้นท่ี 
จ  านวน 182 ราย (ร้อยละ 93.81), ประเภทในประเทศ (Domestic) จ  านวน 20 ราย (ร้อยละ 90.91) และ
ประเภทต่างประเทศ (Inbound) จ านวน 22 ราย (ร้อยละ 84.62) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบตอบถาม ไม่ทราบว่ามีการเปิดการค้าบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย จ านวน 19 ราย แยกตามประเภทใบอนุญาต พบว่า มากท่ีสุด คือ ประเภทต่างประเทศ
,(Inbound) จ านวน 4 ราย (ร้อยละ 15.38 ), ประเภทในประเทศ (Domestic) จ  านวน 2 ราย (ร้อยละ 
9.09), ประเภทเฉพาะพื้นท่ี จ  านวน 12 ราย (ร้อยละ 6.19), ,) , และประเภทต่างประเทศ (Outbound) 
จ  านวน 1 ราย (ร้อยละ 3.03)  ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นในการเปิด
เสรีการคา้บริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ โดยจ าแนก
ตามประเภทใบอนุญาต 

 
ประเภทใบอนุญาต 

ประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 
จ านวน 

กลุ่มตัวอย่าง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่างประเทศ (Outbound) 33 25 75.76 8 24.24 
ต่างประเทศ (Inbound) 26 21 80.77 5 19.23 
ในประเทศ (Domestic) 22 16 72.73 6 27.27 
เฉพาะพื้นท่ี 194 150 77.32 44 22.68 

รวม 275 212 77.09 63 22.91 
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จากตารางท่ี 4.32  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 275 ราย (ต่างประเทศ (Outbound) 33 
ราย, ต่างประเทศ  (Inbound) 26 ราย , ในประเทศ (Domestic) 22 ราย ,เฉพาะพื้นท่ี  194 ราย)  มี
ความเห็นว่า เห็นดว้ยในการเปิดการคา้บริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย  จ  านวน 
212 ราย (ร้อยละ 77.09) และไม่เห็นดว้ย 63 ราย  (ร้อยละ 22.91) 
 ผูต้อบแบบตอบถามมีความเห็นว่า เห็นด้วย จ านวน 212 ราย แยกตามประเภทใบอนุญาต 
พบว่า ประเภทต่างประเทศ (Inbound) จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 80.77), ประเภทเฉพาะพื้นท่ี จ  านวน 
150 ราย (ร้อยละ 77.32) ประเภทต่างประเทศ (Outbound) จ  านวน 25 ราย (ร้อยละ 75.76)  และ
ประเภทในประเทศ (Domestic) จ  านวน 6 ราย (ร้อยละ 72.73) ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบตอบถามมีความเห็นว่า ไม่เห็นดว้ย จ านวน 63 ราย แยกตามประเภทใบอนุญาต 
พบว่า ประเภทในประเทศ (Domestic) จ  านวน 6 ราย (ร้อยละ 27.27 ), ประเภทต่างประเทศ 
(Outbound) จ  านวน 8 ราย (ร้อยละ 24.24) , ประเภทเฉพาะพื้นท่ี จ  านวน 44 ราย (ร้อยละ 22.68) และ
ประเภทต่างประเทศ (Inbound) จ านวน 8 ราย (ร้อยละ 19.23 ) ตามล าดบั  
 
ตารางที่ 4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความคิดเห็นในการเปิด
เสรีการคา้บริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย ต่อผลกระทบในการด าเนินธุรกิจน า
เท่ียวของผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
น าเท่ียว 

 
ประเภทใบอนุญาต          

ประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 
จ านวน 

กลุ่มตัวอย่าง 
มีผลกระทบ (ราย) ไม่มีผลกระทบ(ราย) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต่างประเทศ (Outbound) 33 32 96.97 1 3.03 
ต่างประเทศ (Inbound) 26 21 80.77 5 19.23 
ในประเทศ (Domestic) 22 17 77.27 5 22.73 
เฉพาะพื้นท่ี 194 163 84.02 31 15.98 

รวม 275 233 84.73 42 15.27 
 

จากตารางท่ี 4.33  พบว่า ผู ้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวตอบแบบสอบถาม จ านวน 275 ราย 
ประกอบดว้ย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) 33 ราย, ใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ(Inbound) 26 ราย, ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว
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ประเภทในประเทศ (Domestic) 22 ราย ,ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ี 194 
ราย ความคิดเห็นโดยรวม  มีความเห็นว่าการเปิดการค้าบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว  จ  านวน 233 ราย (ร้อยละ 84.73) และไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว จ านวน 42 ราย  (ร้อยละ 15.27)  
 ผู ้ประกอบการน าเท่ียวผู ้ตอบแบบตอบถามมีความเห็นว่า การเปิดเสรีการค้าบริการ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียวมีผลกระทบต่อ
ธุรกิจน าเท่ียว จ านวน 233 ราย โดยแยกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว พบว่า 
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทใบอนุญาตต่างประเทศ (Outbound) จ  านวน 32 ราย (ร้อยละ 96.97), 
ผู ้ประกอบการน าเท่ี ยวประเภทใบอนุญาตเฉพาะพื้ น ท่ี  จ  านวน 163 ราย (ร้อยละ 84.02), 
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทใบอนุญาตต่างประเทศ (Inbound) จ านวน 21 ราย (ร้อยละ 80.77) และ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทใบอนุญาตในประเทศ (Domestic) จ  านวน 17 ราย (ร้อยละ 77.27) 
ตามล าดบั     
 ผู้ประกอบการน าเท่ียวผู ้ตอบแบบตอบถามมีความเห็นว่า การเปิดเสรีการค้าบริการ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว จ านวน 42 
ราย   โดยแยกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว พบว่า  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภท
ใบอนุญาตในประเทศ (Domestic) จ  านวน 5 ราย (ร้อยละ 22.73) , ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภท
ใบอนุญาตต่างประเทศ (Inbound) จ านวน 5 ราย (ร้อยละ 19.23 ), ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภท
ใบอนุญาตเฉพาะพื้นท่ี จ  านวน 31 ราย (ร้อยละ 15.98) และผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทใบอนุญาต
ต่างประเทศ (Outbound) จ  านวน 1 ราย (ร้อยละ 3.03)  ตามล าดบั  
 ทั้งน้ีประกอบการน าเท่ียวผูต้อบแบบสอบถามวา่ การเปิดเสรีการคา้บริการภาคอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวของประเทศไทย ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว จ านวน 42 รายน้ี ได้ยุติการ
ตอบแบบสอบถาม ดงันั้น จึงมีผูป้ระกอบการน าเท่ียวตอบแบบสอบถามต่อไป จ านวน 233 ราย ท่ีจะ
น ามาวิเคราะห์ผลการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อ
ผลกระทบต่อการเปิดการคา้บริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดงัต่อไปน้ี 
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ส่วนที่ 3 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นด้านการเปิดการค้าภาคอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของประเทศไทย จะส่งผลดีต่อธุรกิจน าเที่ยว โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบ
ธุรกจิน าเทีย่ว 
ตารางที่  4.34 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลดีต่อธุรกิจน าเท่ียว โดยจ าแนกตามประเภท
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
 

การเปิดเสรีการค้า

ภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว

ของประเทศไทย จะส่งผล

ดต่ีอธุรกจิน าเทีย่ว 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบัที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะพืน้ที ่

 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

1.1 การเติบโตทาง

เศรษฐกิจของ

ประเทศ 

3.84 3.86 3.71 3.56 3.64 2 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.2 มีแหล่งเงินทุนเพ่ิม

มากข้ึน 

3.42 3.38 3.59 3.40 3.42 5 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.3 เกิดการกระตุน้ธุรกิจ

ภายในประเทศ 

3.94 3.62 3.82 3.64 3.70 1 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.4 เกิดการสร้างงาน 3.74 3.62 3.65 3.50 3.55 3 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.5 เกิดการถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละ

ความรู้ 

3.48 3.38 3.59 3.55 3.53 4 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.61  
(มาก) 

หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
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จากตารางท่ี 4.34 พบว่า ความคิดเห็นการเปิดเสรีการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย จะส่งผลดีต่อธุรกิจน าเท่ียว โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.61) 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียว มีความเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลดีต่อธุรกิจน าเท่ียวมาก ได้แก่ เกิดการ
กระตุน้ธุรกิจภายในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.70)  การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.64)  เกิด
การสร้างงาน (ค่าเฉล่ีย 3.55) เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียว มีความเห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลดีต่อธุรกิจน าเท่ียวปานกลาง คือ มีแหล่ง
เงินทุนเพิ่มมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.42)  
 

ตารางที่ 4.35 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นดา้นการเปิดการคา้ภาคอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลเสียต่อธุรกิจน าเท่ียว โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจน าเท่ียว 

การเปิดเสรีการค้า

ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ

ประเทศไทย จะส่งผลเสียต่อ

ธุรกจิน าเที่ยว 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบัที่ 

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ใน ป ร ะ เท ศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที่ 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

1.1 การลดลงของการ

ควบคุมรูปแบบและ

ขีดจ ากดัของการพฒันา 

2.77 3.29 2.94 3.09 3.02 7 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.2 การร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ 3.65 3.33 3.71 3.60 3.57 3 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.3 

 

ผลกระทบต่อ

ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

(SME) 

3.71 3.38 3.65 3.63 3.59 2 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 

1.4 ปัญหาการแยง่งานใน

ประเทศ 

3.74 4.00 3.53 3.75 3.75 1 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.35 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความคิดเห็นดา้นการเปิดการคา้ภาคอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลเสียต่อธุรกิจน าเท่ียว โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจน าเท่ียว (ต่อ) 

การเปิดเสรีการค้า

ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว

ของประเทศไทย จะส่งผล

เสียต่อธุรกจิน าเท่ียว 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเท่ียว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ใน ป ร ะ เท ศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที่ 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

1.5 ปัญหาสมองไหล 3.45 3.71 3.35 3.39 3.48 4 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

1.6 ผลกระทบต่อ

ผูบ้ริโภค

ภายในประเทศ 

3.13 3.10 3.41 3.38 3.20 6 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.7 ผลกระทบต่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื

  

3.35 3.62 3.41 3.33 3.43 5 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.43  

(มาก) 
หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบว่า ความคิดเห็นการเปิดเสรีการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ

ประเทศไทย จะส่งผลเสียต่อธุรกิจน าเท่ียว โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว  
โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.43) 

  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีความเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลเสียต่อธุรกิจน าเท่ียว ในระดบัมาก คือ 
ปัญหาการแย่งงานในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.75)  การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) (ค่าเฉล่ีย 3.59)  การร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ 
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(ค่าเฉล่ีย 3.57) ปัญหาสมองไหล (ค่าเฉล่ีย 3.48) ผลกระทบต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน(ค่าเฉล่ีย 3.43) และ
การลดลงของการควบคุมรูปแบบและขีดจ ากดัของการพฒันา ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีความเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลเสียต่อธุรกิจน าเท่ียว ในระดบัปานกลาง 
คือ ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคภายในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.20) และการลดลงของการควบคุมรูปแบบและ
ขีดจ ากดัของการพฒันา (ค่าเฉล่ีย  3.02) ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.36 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยจะส่งผลกระทบในดา้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (Economic performance) โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 

ผลกระทบด้านบวก 
การเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศ

(Economic performance) 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 
 

ค่าเฉลีย่

รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

1.1 นโยบายการเปิดเสรี

ภาคบริการ จะส่งผล

ดีต่อระบบเศรษฐกิจ

แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า

ประเทศ ส่งผลดีต่อ

การด าเนินธุรกิจน า

เท่ียว 

3.65 3.62 3.41 3.73 3.72 2 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 

 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 
 

(เห็นดว้ย) 

1.2 การเปิดเสรีการคา้

บริการท่อง เท่ียว จะ

ช่วยเพ่ิมการส่งออก

ของภาคบริการ ขยาย

ฐานการตลาดทั้ง

ภายในและนอก

ภูมิภาค 

3.55 3.90 3.53 3.69 3.69 3 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 
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ตารางที่  4.36 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยจะส่งผลกระทบในดา้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (Economic performance)   โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว (ต่อ) 

 

ผลกระทบด้านบวก 
การเจริญเตบิโตทาง
เศรษฐกจิของประเทศ

(Economic 
performance) 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

1.3 

  

ผูป้ระกอบธุรกิจน า

เท่ียว ท่ี มีศักยภาพ 

และมีความพร้อม

จะสาม ารถขยาย

ธุ ร กิ จ ไ ป ยั ง

ต่างประเทศ   

4.03 4.00 3.71 3.93 4.00 1 

(เห็นดว้ย ) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.80  

(เห็นด้วย) 
หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบวา่ ผูป้ระกอบกานน าเท่ียวผูป้ระกอบการน าเท่ียว มีความคิดเห็นวา่ดา้น

การเปิดการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบด้านบวกเกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  (Economic performance)โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย 
(ค่าเฉล่ียรวม 3.80) โดยจ าแนกตามความคิดเห็นตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว ดงัน้ี 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ และมีความพร้อมจะสามารถขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ
ท่ีข้อผูกพันช่วยเอ้ืออ านวย ต่อการเคล่ือนยา้ยบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือและท าธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง เช่น การเปิดร้านอาหารไทย ,การเปิดสปาไทย ฯลฯ  ในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
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(ค่าเฉล่ีย 4.03) นโยบายการเปิดเสรีภาคบริการ จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วน
ช่วยพฒันาประเทศไดเ้ป็นอย่างมาก ส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 3.65)และ การเปิด
เสรีการคา้บริการท่องเท่ียว จะช่วยเพิ่มการส่งออกของภาคบริการ ขยายฐานการตลาดทั้งภายในและ
นอกภูมิภาค(ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่ 
ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ และมีความพร้อมจะสามารถขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศท่ีขอ้
ผูกพนัช่วยเอ้ืออ านวย ต่อการเคล่ือนยา้ยบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือและท าธุรกิจเก่ียวเน่ือง 
เช่น การเปิดร้านอาหารไทย ,การเปิดสปาไทย ฯลฯ  ในประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียน(ค่าเฉล่ีย 4.00)
การเปิดเสรีการค้าบริการท่องเท่ียว จะช่วยเพิ่มการส่งออกของภาคบริการ ขยายฐานการตลาดทั้ ง
ภายในและนอกภูมิภาค (ค่าเฉล่ีย 3.90)และนโยบายการเปิดเสรีภาคบริการ จะส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนช่วยพฒันาประเทศไดเ้ป็นอย่างมาก ส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจน า
เท่ียว(ค่าเฉล่ีย 3.62)ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นว่าในระดบัเห็นด้วย
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ และมีความพร้อมจะสามารถขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ
ท่ีข้อผูกพันช่วยเอ้ืออ านวย ต่อการเคล่ือนยา้ยบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือและท าธุรกิจ
เก่ียวเน่ือง เช่น การเปิดร้านอาหารไทย ,การเปิดสปาไทย ฯลฯ  ในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
(ค่าเฉล่ีย 3.71)การเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียว จะช่วยเพิ่มการส่งออกของภาคบริการ ขยายฐาน
การตลาดทั้งภายในและนอกภูมิภาค(ค่าเฉล่ีย 3.53)และ นโยบายการเปิดเสรีภาคบริการ จะส่งผลดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนช่วยพฒันาประเทศได้เป็นอย่างมาก ส่งผลดีต่อการด าเนิน
ธุรกิจน าเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 3.41)ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ีมีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่ ผูป้ระกอบ
ธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีศกัยภาพ และมีความพร้อมจะสามารถขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศท่ีขอ้ผกูพนัช่วย
เอ้ืออ านวย ต่อการเคล่ือนยา้ยบริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือและท าธุรกิจเก่ียวเน่ือง เช่น การเปิด
ร้านอาหารไทย, การเปิดสปาไทย ฯลฯ  ในประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียน (ค่าเฉล่ีย 3.93) นโยบายการ
เปิดเสรีภาคบริการ จะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วนช่วยพฒันาประเทศไดเ้ป็น
อยา่งมาก ส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.73) และการเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียว 
จะช่วยเพิ่มการส่งออกของภาคบริการ ขยายฐานการตลาดทั้งภายในและนอกภูมิภาค (ค่าเฉล่ีย 3.69)
ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.37 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อการเพิ่มแหล่งเงินทุน (New sources 
of finances) โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 

 

ผลกระทบด้านบวก 

การเพิม่แหล่งเงนิทุน           

(New sources of finances) 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบัที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

2.1 ชาวต่างชาติถือหุ้นใน

กิจการไดไ้ม่เกิน 70 % 

2.77 2.52 2.59 2.38 2.45 4 

(ไม่แน่ใจ) (ไม่เห็น

ดว้ย) 

(ไม่เห็นดว้ย) (ไม่เห็นดว้ย) 
 

(ไม่เห็นดว้ย) 

2.2 การไหลเขา้ของเงินทุน

จากต่างประเทศ 

3.39 3.52 3.18 3.13 3.18 3 

(ไม่แน่ใจ) (เห็นดว้ย) (ไม่แน่ใจ) (ไม่

แน่ใจ) 

 

(ไม่แน่ใจ) 

2.3  

 

เขา้ไปร่วมทุนกบั

ผูป้ระกอบการ

ต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพ 

ขยายธุรกิจได ้

มากยิง่ข้ึน 

3.71 3.86 3.35 3.50 3.55 2 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (ไม่แน่ใจ) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 

2.4 ยกระดบัการบริการ

กระตุน้การแข่งขนัใน

ตลาด กระจายรายไดไ้ป

ยงัแหล่งท่องเท่ียว 

3.39 3.52 3.18 3.13 3.57  

(ไม่แน่ใจ) (เห็นดว้ย) (ไม่แน่ใจ) (ไม่

แน่ใจ) 

 

(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.19  

(ไม่แน่ใจ) 

หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
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จากตารางท่ี  4.37 พบว่า ผู ้ประกอบการน าเท่ียว มีความคิดเห็นด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบดา้นบวกต่อการเพิ่มแหล่งเงินทุน (New 
sources of finances)โดยรวมอยู่ในระดับ ไม่แน่ใจ (ค่าเฉล่ียรวม 3.19)โดยจ าแนกตามประเภท
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว ดงัน้ี 
  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ย คือ 
การเปิดตลาดเสรี มีผลดีต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวท่ีจะเขา้ไปร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการต่างประเทศท่ีมี
ศกัยภาพ เช่น สิงคโปร์อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ มีโอกาสเติบโตและ
ขยายธุรกิจไดม้ากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.71) และในระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่การเปิดตลาดเสรีท าให้เกิดการไหล
เขา้ของเงินทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่โดยรวม เน่ืองจากนัก
ลงทุนเกิดความมัน่ใจในการเขา้มาลงทุนท่ีไดรั้บการคุม้ครองไม่ถูกเวน คืน ยึดทรัพย ์ไดรั้บการชดเชย
ไดรั้บการปฏิบติัเยี่ยงคนชาติ และการสนบัสนุนให้มีการกระตุน้การลงทุนจากต่าง ประเทศ จะเป็นการ
เปิดโอกาสให้จงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ชแ้หล่งเงินทุนในการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว การท่อง เท่ียว 
และยกระดบัการบริการ กระตุน้การแข่งขนัในตลาด เกิดการกระจายรายไดไ้ปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 
จะช่วยส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัใกลเ้คียง หรือทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
3.39)และการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในกิจการไดไ้ม่เกิน 70% เป็นการ
เพิ่มแหล่งเงินทุนใหแ้ก่ธุรกิจน าเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 2.77)ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยไดแ้ก่ 
การเปิดตลาดเสรี มีผลดีต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวท่ีจะเขา้ไปร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการต่างประเทศท่ีมี
ศกัยภาพ เช่น สิงคโปร์อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ มีโอกาสเติบโตและ
ขยายธุรกิจไดม้ากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.86) การเปิดตลาดเสรีท าให้เกิดการไหลเขา้ของเงินทุนจากต่างประเทศ 
ซ่ึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่โดยรวม เน่ืองจากนกัลงทุนเกิดความมัน่ใจในการเขา้มา
ลงทุนท่ีไดรั้บการคุม้ครองไม่ถูกเวน คืน ยึดทรัพย ์ไดรั้บการชดเชยไดรั้บการปฏิบติัเยี่ยงคนชาติ และ
การสนบัสนุนให้มีการกระตุน้การลงทุนจากต่าง ประเทศ จะเป็นการเปิดโอกาสใหจ้งัหวดัเชียงใหม่ ได้
ใช้แหล่งเงินทุนในการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว การท่อง เท่ียว และยกระดบัการบริการ กระตุน้
การแข่งขนัในตลาด เกิดการกระจายรายไดไ้ปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมในจงัหวดัใกลเ้คียง หรือทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.52) ในระดบัไม่แน่ใจ คือ การ
เปล่ียนแปลงกฎหมาย ใหช้าวต่างชาติสามารถถือหุ้นในกิจการไดไ้ม่เกิน 70% เป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุน
ใหแ้ก่ธุรกิจน าเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 2.52) ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่
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การเปิดตลาดเสรี มีผลดีต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวท่ีจะเขา้ไปร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการต่างประเทศท่ีมี
ศกัยภาพ เช่น สิงคโปร์อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ มีโอกาสเติบโตและ
ขยายธุรกิจไดม้ากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.35) ในระดบัไม่แน่ใจ การเปิดตลาดเสรีท าให้เกิดการไหลเขา้ของ
เงินทุนจากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่โดยรวม เน่ืองจากนกัลงทุนเกิด
ความมัน่ใจในการเขา้มาลงทุนท่ีไดรั้บการคุม้ครองไม่ถูกเวน คืน ยดึทรัพย ์ไดรั้บการชดเชยไดรั้บการ
ปฏิบติัเยี่ยงคนชาติและการสนับสนุนให้มีการกระตุ้นการลงทุนจากต่าง ประเทศ จะเป็นการเปิด
โอกาสให้จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ใช้แหล่งเงินทุนในการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว การท่อง เท่ียว 
และยกระดบัการบริการ กระตุน้การแข่งขนัในตลาด เกิดการกระจายรายไดไ้ปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่าง 
ๆ จะช่วยส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัใกลเ้คียง หรือทอ้งถ่ินท่ีห่างไกล (ค่าเฉล่ีย 3.18) 
และ ไม่เห็นดว้ย คือ ในการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในกิจการไดไ้ม่เกิน 
70% เป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนใหแ้ก่ธุรกิจน าเท่ียว ตามล าดบั  
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ีมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยคือ การเปิดตลาด
เสรี มีผลดีต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวท่ีจะเขา้ไปร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพ เช่น 
สิงคโปร์อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ มีโอกาสเติบโตและขยายธุรกิจได้
มากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.50) และในระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่การเปิดตลาดเสรีท าใหเ้กิดการไหลเขา้ของเงินทุน
จากต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของจงัหวดัเชียงใหม่โดยรวม เน่ืองจากนกัลงทุนเกิดความ
มัน่ใจในการเข้ามาลงทุนท่ีได้รับการคุ้มครองไม่ถูกเวน คืน ยึดทรัพย์ ได้รับการชดเชยได้รับการ
ปฏิบติัเยี่ยงคนชาติ และการสนับสนุนให้มีการกระตุน้การลงทุนจากต่าง ประเทศ จะเป็นการเปิด
โอกาสให้จงัหวดัเชียงใหม่ ไดใ้ชแ้หล่งเงินทุนในการพฒันาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว การท่องเท่ียวและ
ยกระดบัการบริการ  กระตุน้การแข่งขนัในตลาด  เกิดการกระจายรายไดไ้ปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่าง ๆ 
จะช่วยส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในจงัหวดัใกลเ้คียง หรือทอ้งถ่ินท่ีห่างไกลเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
3.13) และไม่เห็นดว้ย คือ การเปล่ียนแปลงกฎหมาย ใหช้าวต่างชาติสามารถถือหุน้ในกิจการไดไ้ม่เกิน 
70% เป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนใหแ้ก่ธุรกิจน าเท่ียวตามล าดบั 
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ตารางที่  4.38 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ( The stimulation of local firms)   โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
น าเท่ียว 

 

ผลกระทบด้านบวกการกระตุ้น

เศรษฐกจิภายในประเทศ                           

( The stimulation 

of local firms)) 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

3.1  

 

เกิดการพฒันาใหจ้งัหวดั

เชียงใหม่เป็นจุดท่องเท่ียวท่ี

ส าคญัของตลาดท่องเท่ียว

โลก 

3.77 3.95 3.76 3.75 3.78 4 
 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 

3.2 การกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการ

สร้างศกัยภาพและ

ความสามารถในการแข่งขนั 

3.90 4.05 3.59 3.83 3.85 3 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 

3.3 เกิดแนวความคิดใหม่ในการ

พฒันาสินคา้ทางการ

ท่องเท่ียว 

4.10 3.81 3.88 3.88 3.91 1 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 

3.4  ขาดองคค์วามรู้ในการลงทุน

ในธุรกิจการท่องเท่ียวใน

ประเทศอาเซ่ียน 

3.45 3.81 3.82 3.97 3.88 2 
(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 

 

(เห็นดว้ย) 

3.5  ท าใหมี้จ านวนนกัท่องเท่ียว

เพ่ิมมากข้ึน มีโอกาส

เจริญเติบโตมากยิง่ข้ึน 

3.71 4.05 3.35 3.74 3.75  
(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (ไม่แน่ใจ) (เห็นดว้ย) 

 

(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.83  

(เห็นด้วย) 
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หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                  (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
 

จากตารางท่ี  4.38 พบว่า ผู ้ประกอบการน าเท่ียว มีความคิดเห็นว่าด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบด้านบวกเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ( The stimulation of local firms)โดยรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 3.83)โดย
จ าแนกตามความคิดเห็นตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว ดงัน้ี 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่ 
การเปิดตลาดเสรีบริการท่องเท่ียว จะท าให้เกิดแนว ความคิดใหม่ในการพฒันาสินคา้ทางการท่องเท่ียว
ตลอด จนเกิดการเช่ือมโยงสินคา้และบริการระหว่างประเทศ(ค่าเฉล่ีย 4.10) การเปิดตลาดเสรีบริการ
ท่องเท่ียวจะเป็นการกระตุ้นให้ผู ้ประกอบการน าเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่  สร้างศักยภาพ และ
ความสามารถในการแข่งขนั โดยมีการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนช่ือเสียงของธุรกิจให้ดียิ่งข้ึน
(ค่าเฉล่ีย 3.90)การเปิดตลาดเสรีบริการท่อง เท่ียวจะช่วยให้เกิดการพฒันาให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจุด
ท่องเท่ียว (Destination) ท่ีส าคญัของตลาดท่องเท่ียวโลก (ค่าเฉล่ีย 3.77) แนวโน้มการเปิดตลาดเสรีดา้น
การท่องเท่ียวจะท าให้มีจ  านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน จะส่งผลให้ธุรกิจน าเท่ียวของท่านมีรายได้
เพิ่มข้ึนมีโอกาสเจริญเติบโตมากยิ่งข้ึน(ค่าเฉล่ีย 3.71) และผูป้ระกอบการน าเท่ียวในพื้นท่ีจังหวดั
เชียงใหม่มีความสามารถในการแข่งขนัเพียงพอแต่ยงัขาดองค์ความ รู้ในการลงทุนในธุรกิจการท่อง 
เท่ียวในประเทศอาเซียนเช่น กระบวนการ ขั้นตอนวธีิการไปลงทุน สิทธิประ โยชน์ และกฎหมายท่ีเก่ียว 
ขอ้ง เพื่อเป็นข้อมูลในการ ศึกษาน ามาพิจารณาการออกไปลงทุนในประเทศอาเซียน(ค่าเฉล่ีย 3.45)
ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่ การ
เปิดตลาดเสรีบริการท่องเท่ียวจะเป็นการกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ สร้าง
ศกัยภาพ และความสามารถในการแข่งขนั โดยมีการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนช่ือเสียงของธุรกิจ
ให้ดียิ่งข้ึนและ แนวโน้มการเปิดตลาดเสรีดา้นการท่องเท่ียวจะท าให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน 
จะส่งผลให้ธุรกิจน าเท่ียวของท่านมีรายไดเ้พิ่มข้ึนมีโอกาสเจริญเติบโตมากยิ่งข้ึนเม่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.05)
การเปิดตลาดเสรีบริการท่อง เท่ียวจะช่วยให้เกิดการพัฒนาให้จังหวดัเชียงใหม่เป็นจุดท่องเท่ียว 
(Destination) ท่ีส าคญัของตลาดท่องเท่ียวโลก (ค่าเฉล่ีย 3.95) การเปิดตลาดเสรีบริการท่องเท่ียว จะท าให้
เกิดแนว ความคิดใหม่ในการพฒันาสินคา้ทางการท่องเท่ียวตลอด จนเกิดการเช่ือมโยงสินคา้และบริการ
ระหว่างประเทศ และ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มีความสามารถในการแข่งขนั
เพียงพอแต่ยงัขาดองค์ความ รู้ในการลงทุนในธุรกิจการท่อง เท่ียวในประเทศอาเซียนเช่น กระบวนการ 
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ขั้นตอนวิธีการไปลงทุน สิทธิประ โยชน์ และกฎหมายท่ีเก่ียว ขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มูลในการ ศึกษาน ามา
พิจารณาการออกไปลงทุนในประเทศอาเซียนเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.81)ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่การ
เปิดตลาดเสรีบริการท่องเท่ียว จะท าใหเ้กิดแนว ความคิดใหม่ในการพฒันาสินคา้ทางการท่องเท่ียวตลอด 
จนเกิดการเช่ือมโยงสินค้าและบริการระหว่างประเทศ(ค่าเฉล่ีย 3.88)ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในพื้นท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่มีความสามารถในการแข่งขนัเพียงพอแต่ยงัขาดองค์ความ รู้ในการลงทุนในธุรกิจการ
ท่อง เท่ียวในประเทศอาเซียนเช่น กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการไปลงทุน สิทธิประ โยชน์ และกฎหมายท่ี
เก่ียว ขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มูลในการ ศึกษาน ามาพิจารณาการออกไปลงทุนในประเทศอาเซียน(ค่าเฉล่ีย 3.82)
การเปิดตลาดเสรีบริการท่อง เท่ียวจะช่วยให้เกิดการพัฒนาให้จังหวดัเชียงใหม่เป็นจุดท่องเท่ียว 
(Destination) ท่ีส าคญัของตลาดท่องเท่ียวโลก (ค่าเฉล่ีย 3.76) การเปิดตลาดเสรีบริการท่องเท่ียวจะเป็น
การกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ สร้างศกัยภาพ และความสามารถในการแข่งขนั 
โดยมีการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนช่ือเสียงของธุรกิจใหดี้ยิง่ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.59) และในระดบัไม่
แน่ใจ ไดแ้ก่ แนวโนม้การเปิดตลาดเสรีดา้นการท่องเท่ียวจะท าให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน จะ
ส่งผลใหธุ้รกิจน าเท่ียวของท่านมีรายไดเ้พิ่มข้ึนมีโอกาสเจริญเติบโตมากยิง่ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั  
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ีมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ
น าเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่มีความสามารถในการแข่งขนัเพียงพอแต่ยงัขาดองค์ความ รู้ในการ
ลงทุนในธุรกิจการท่อง เท่ียวในประเทศอาเซียนเช่น กระบวนการ ขั้นตอนวิธีการไปลงทุน สิทธิประ 
โยชน์ และกฎหมายท่ีเก่ียว ขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มูลในการ ศึกษาน ามาพิจารณาการออกไปลงทุนในประเทศ
อาเซียน (ค่าเฉล่ีย 3.97) การเปิดตลาดเสรีบริการท่องเท่ียว จะท าให้เกิดแนว ความคิดใหม่ในการพฒันา
สินคา้ทางการท่องเท่ียวตลอด จนเกิดการเช่ือมโยงสินคา้และบริการระหวา่งประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.88 )การ
เปิดตลาดเสรีบริการท่องเท่ียวจะเป็นการกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ สร้าง
ศกัยภาพ และความสามารถในการแข่งขนั โดยมีการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนช่ือเสียงของธุรกิจ
ให้ดียิ่งข้ึน(ค่าเฉล่ีย 3.83)การเปิดตลาดเสรีบริการท่อง เท่ียวจะช่วยให้เกิดการพฒันาให้จงัหวดัเชียงใหม่
เป็นจุดท่องเท่ียว (Destination) ท่ีส าคญัของตลาดท่องเท่ียวโลก (ค่าเฉล่ีย 3.75) และแนวโน้มการเปิด
ตลาดเสรีดา้นการท่องเท่ียวจะท าให้มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน จะส่งผลให้ธุรกิจน าเท่ียวของท่าน
มีรายไดเ้พิ่มข้ึนมีโอกาสเจริญเติบโตมากยิง่ข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.74) ตามล าดบั 

 
 
 



 

74 
 

 

ตารางที่  4.39 แสดงจ านวนร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย และระดับความคิดเห็นในด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อการสร้างงาน (Creating employment) 
โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 

 
ผลกระทบด้านบวก 

การสร้างงาน                       
(Creating employment) 

 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเท่ียว 
 

ค่าเฉลีย่

รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประ เทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที่ 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

4.1 การขยายตวัทางธุรกิจและการ

ลงทุนส่งผลใหเ้กิดการจา้งงาน

มากข้ึน 

3.61 3.71 3.47 3.67 3.66 3 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย)  
(เห็นดว้ย) 

4.2 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดั

เชียงใหม่มีโอกาสใชแ้รงงาน

จากประเทศท่ีมีราคาถูกกวา่ 

3.26 2.71 3.12 3.08 3.08 6 

(ไม่แน่ใจ) (ไม่แน่ใจ) (ไม่แน่ใจ) (ไม่แน่ใจ)  
(ไม่แน่ใจ) 

4.3 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมี การ

พฒันาฝีมือแรงงานใหมี้

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขนั 

3.58 3.52 3.59 3.57 3.57 4 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย)  
(เห็นดว้ย) 

4.4 ผู ้มีโอกาสใชแ้รงงาน 

จากประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพ

ดา้นภาษาส่ือสารที่ขาดแคลน   

3.39 3.05 3.24 3.10 
3.16 

5 

(ไม่แน่ใจ) (ไม่แน่ใจ) (ไม่แน่ใจ) (ไม่แน่ใจ)  
(ไม่แน่ใจ) 

4.5 

 

สถาบนัการศึกษาควรจะ

ปรับปรุงหลกัสูตรวชิาชีพดา้น

ท่อง เท่ียวอาเซียน(MRA)ให้

สนอง ตอบความตอ้งการของผู้

ประ กอบการน าเท่ียว เพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขนั 

4.10 4.24 4.47 4.21 4.23 1 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 
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ตารางที่  4.39 แสดงจ านวนร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย และระดับความคิดเห็นในด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อการสร้างงาน (Creating employment) 
โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว (ต่อ) 
 

 
ผลกระทบด้านบวก 

การสร้างงาน                     
  (Creating employment) 

 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

4.6  ความยดืหยุน่ใน

ตลาดแรงงานมากข้ึน

ในระหวา่งประเทศ

สมาชิกอาเซียน  ส่งผล

ดีต่อ การด าเนินธุรกิจ

ของผูป้ระกอบการน า

เท่ียว 

3.61 3.76 3.71 3.80 3.77  2 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.58  

(เห็นด้วย) 
หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 

 
จากตารางท่ี 4.39 พบว่า ผูป้ระกอบการน าเท่ียว มีความคิดเห็นว่า ในด้านการเปิดการค้า

ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบด้านบวกต่อการสร้างงาน (Creating 
employment)โดยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย (ค่าเฉล่ียรวม 3.58)โดยจ าแนกตามความคิดเห็นตาม
ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว ดงัน้ี 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ คือสถาบนัการศึกษา ควรจะปรับปรุงหลกัสูตรวิชาชีพดา้นท่องเท่ียวอาเซียน (MRA) ให้สนอง ตอบ
ความตอ้งการของผูป้ระกอบ การน าเท่ียว โดยเฉพาะผูบ้ริหารในระดบัหวัหน้างานและระดบั กลางข้ึน
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ไปท่ีมีแนว โน้มขาดแคลนและมัคคุเทศก์ในภาษาท่ีขาดแคลน และควรจะเพิ่มเน้ือหา วิชาด้าน
พฤติกรรมผูรั้บบริการชาวอาเซียน ภาษาอาเซียน ประวติั ศาสตร์และวฒันธรรมสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนั (ค่าเฉล่ีย 4.10)  ในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่ การจา้งงานในภาคอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวน่าจะมีแนวโนม้สูงข้ึนอนัเกิดจากการขยายตวัทางธุรกิจและการลงทุนของชาวต่างประเทศ
และ การจดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมคุณสมบติันกัวิชาชีพ (MRA) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อ
สนับสนุนการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นใน
ตลาดแรงงานมากข้ึน ผูใ้ชแ้รงงานมีโอกาสเลือกท างานในสถานท่ีท่ีแสดงศกัยภาพสูงสุด สร้างรายได้
สูงข้ึนเพื่ออ านาจในการต่อรองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวในแง่ของ
ศกัยภาพของแรงงานท่ีสูงข้ึนส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.61)  ผูป้ระกอบการน าเท่ียว
จงั หวดัเชียงใหม่มีโอกาสเขา้ถึงตลาดการลงทุนและตลาด แรงงานในต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั 
ท าให้มีโอ กาสไดรั้บค่าจา้งท่ีสูงข้ึน ส่ง ผลใหแ้รงงานไทยจะตอ้งพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สูงข้ึนจน
สามารถแข่งขนัได ้(ค่าเฉล่ีย 3.58)  และในระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่
มีโอกาสใชแ้รงงานจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพดา้นภาษาส่ือสารท่ีดีกวา่ โดยเฉพาะมคัคุเทศกภ์าษาท่ี
ขาดแคลนท าให้เพิ่มความได้เปรียบเชิงเปรียบ เทียบในแง่ของการแข่งขัน (ค่าเฉล่ีย 3.39) และ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงั หวดัเชียงใหม่มีโอกาสใชแ้รงงานจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีราคาถูกกวา่ท าให้เพิ่ม
ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบ เทียบในแง่ของแรงงาน (ค่าเฉล่ีย 3.26)  ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
คือ สถาบนัการศึกษา ควรจะปรับปรุงหลกัสูตรวิชาชีพด้านท่องเท่ียวอาเซียน(MRA) ให้สนอง ตอบ
ความตอ้งการของผูป้ระกอบ การน าเท่ียว โดยเฉพาะผูบ้ริหารในระดบัหวัหน้างานและระดบั กลางข้ึน
ไปท่ีมีแนว โน้มขาดแคลนและมัคคุเทศก์ในภาษาท่ีขาดแคลน และควรจะเพิ่มเน้ือหา วิชาด้าน
พฤติกรรมผูรั้บบริการชาวอาเซียน ภาษาอาเซียน ประวติั ศาสตร์และวฒันธรรมสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนั (ค่าเฉล่ีย 4.24) ในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่ การจดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วม
คุณสมบติันกัวิชาชีพ (MRA) ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนบัสนุนการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรี
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานมากข้ึน ผูใ้ช้แรงงานมี
โอกาสเลือกท างานในสถานท่ีท่ีแสดงศกัยภาพสูงสุด สร้างรายไดสู้งข้ึนเพื่ออ านาจในการต่อรองและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวในแง่ของศกัยภาพของแรงงานท่ีสูงข้ึนส่งผลดีต่อ
การด าเนินธุรกิจ  (ค่าเฉล่ีย 3.76) การจา้งงานในภาคอุตสาหกรรม การท่องเท่ียวน่าจะมีแนวโน้มสูงข้ึน
อนัเกิดจากการขยายตวัทางธุรกิจและการลงทุนของชาวต่างประเทศและ  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงั หวดั
เชียงใหม่มีโอกาสเขา้ถึงตลาดการลงทุนและตลาด แรงงานในต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั ท าใหมี้โอ 
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กาสไดรั้บค่าจา้งท่ีสูงข้ึน ส่ง ผลให้แรงงานไทยจะตอ้งพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สูงข้ึนจนสามารถ
แข่งขนัได ้(ค่าเฉล่ีย 3.71)  และในระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มีโอกาส
ใช้แรงงานจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพด้านภาษาส่ือสารท่ีดีกว่า โดยเฉพาะมคัคุเทศก์ภาษาท่ีขาด
แคลนท าใหเ้พิ่มความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบ เทียบในแง่ของการแข่งขนั (ค่าเฉล่ีย 3.05) และผูป้ระกอบการ
น าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มีโอกาสใชแ้รงงานจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีราคาถูกกวา่ท าให้เพิ่มความไดเ้ปรียบ
เชิงเปรียบ เทียบในแง่ของแรงงาน (ค่าเฉล่ีย 2.71)  ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง คือ สถาบนัการศึกษา ควรจะปรับปรุงหลกัสูตรวิชาชีพด้านท่องเท่ียวอาเซียน(MRA) ให้สนอง 
ตอบความตอ้งการของผูป้ระกอบ การน าเท่ียว โดยเฉพาะผูบ้ริหารในระดบัหัวหน้างานและระดบั 
กลางข้ึนไปท่ีมีแนว โน้มขาดแคลนและมคัคุเทศก์ในภาษาท่ีขาดแคลน และควรจะเพิ่มเน้ือหา วิชา
ดา้นพฤติกรรมผูรั้บบริการชาวอาเซียน ภาษาอาเซียน ประวติั ศาสตร์และวฒันธรรมสมาชิกอาเซียน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั (ค่าเฉล่ีย 4.47)  ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การจดัท าขอ้ตกลง
ยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (MRA) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสนับสนุนการ
เคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งผลใหเ้กิดความยดืหยุน่ในตลาดแรงงานมาก
ข้ึน ผูใ้ช้แรงงานมีโอกาสเลือกท างานในสถานท่ีท่ีแสดงศกัยภาพสูงสุด สร้างรายไดสู้งข้ึนเพื่ออ านาจ
ในการต่อรองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวในแง่ของศกัยภาพของ
แรงงานท่ีสูงข้ึนส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.71)  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงั หวดัเชียงใหม่มี
โอกาสเขา้ถึงตลาดการลงทุนและตลาดแรงงานในต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั ท าให้มีโอ กาส
ได้รับค่าจา้งท่ีสูงข้ึน ส่ง ผลให้แรงงานไทยจะตอ้งพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สูงข้ึนจนสามารถ
แข่งขนัได ้(ค่าเฉล่ีย 3.59)การจา้งงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวน่าจะมีแนวโนม้สูงข้ึนอนัเกิด
จากการขยายตวัทางธุรกิจและการลงทุนของชาวต่างประเทศ  (ค่าเฉล่ีย 3.47)และในระดบัไม่แน่ใจ 
ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มีโอกาสใชแ้รงงานจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพดา้น
ภาษาส่ือสารท่ีดีกวา่ โดยเฉพาะมคัคุเทศก์ภาษาท่ีขาดแคลนท าให้เพิ่มความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบ เทียบ
ในแง่ของการแข่งขนั (ค่าเฉล่ีย 3.24)  ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ีมีความคิดเห็น ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง คือ 
สถาบนัการศึกษา ควรจะปรับปรุงหลกัสูตรวิชาชีพดา้นท่องเท่ียวอาเซียน(MRA) ให้สนอง ตอบความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบ การน าเท่ียว โดยเฉพาะผูบ้ริหารในระดบัหวัหนา้งานและระดบั กลางข้ึนไปท่ีมี
แนว โน้มขาดแคลนและมคัคุเทศก์ในภาษาท่ีขาดแคลน และควรจะเพิ่มเน้ือหา วิชาด้านพฤติกรรม
ผูรั้บบริการชาวอาเซียน ภาษาอาเซียน ประวติั ศาสตร์และวฒันธรรมสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มขีด
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ความสามารถในการแข่งขนั (ค่าเฉล่ีย 4.21)  ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การจา้งงานในภาคอุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียวน่าจะมีแนวโนม้สูงข้ึนอนัเกิดจากการขยายตวัทางธุรกิจและการลงทุนของชาวต่างประเทศ
และ การจดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมคุณสมบติันกัวิชาชีพ (MRA) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อ
สนับสนุนการเคล่ือนยา้ยแรงงานเสรีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นใน
ตลาดแรงงานมากข้ึน ผูใ้ชแ้รงงานมีโอกาสเลือกท างานในสถานท่ีท่ีแสดงศกัยภาพสูงสุด สร้างรายได้
สูงข้ึนเพื่ออ านาจในการต่อรองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวในแง่ของ
ศกัยภาพของแรงงานท่ีสูงข้ึนส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.67)  ผูป้ระกอบการน าเท่ียว
จงัหวดัเชียงใหม่มีโอกาสเขา้ถึงตลาดการลงทุนและตลาด แรงงานในต่างประเทศในลกัษณะเดียวกนั ท า
ให้มีโอ กาสไดรั้บค่าจา้งท่ีสูงข้ึน ส่ง ผลให้แรงงานไทยจะตอ้งพฒันาศกัยภาพของตนเองให้สูงข้ึนจน
สามารถแข่งขนัได ้(ค่าเฉล่ีย 3.57)  และในระดบัไม่แน่ใจ ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่
มีโอกาสใชแ้รงงานจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีศกัยภาพดา้นภาษาส่ือสารท่ีดีกวา่ โดยเฉพาะมคัคุเทศกภ์าษาท่ี
ขาดแคลนท าให้เพิ่มความได้เปรียบเชิงเปรียบ เทียบในแง่ของการแข่งขัน (ค่าเฉล่ีย 3.10) และ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มีโอกาสใชแ้รงงานจากประเทศอ่ืนๆ ท่ีมีราคาถูกกวา่ท าให้เพิ่ม
ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบ เทียบในแง่ของแรงงาน (ค่าเฉล่ีย 3.08)  ตามล าดบั 
 
ตารางที่  4.40 แสดงจ านวนร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย และระดับความคิดเห็นในด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้ 
(Transfer of technology and knowledge)  โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 

 

ผลกระทบด้านบวก 

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ

ความรู้ (Transfer of 

technology and knowledge) 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 
 

ค่าเฉลีย่

รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

5.1  ส่งเสริมการลงทุนจาก

ต่างประเทศ ส่งผลให้

เกิดความกา้วหนา้

ทางดา้นเทคโนโลยี

การส่ือสาร    

3.55 3.62 3.59 3.57 3.57 4 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 
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ตารางที่  4.40 แสดงจ านวนร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย และระดับความคิดเห็นในด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้ 
(Transfer of technology and knowledge)  โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
(ต่อ) 

 

ผลกระทบด้านบวก 

การถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ

ความรู้ (Transfer of 

technology and knowledge) 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

5.2  

 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียว  

มีโอกาสเรียนรู้การ

ท างาน น าหลกัการ

บริหารท่ีเป็นระบบ และ

เทคโนโลยสีมยัใหม่ๆ   

มาใชก้บัธุรกิจน าเท่ียว 

3.87 3.52 3.71 3.74 3.75 1 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 

5.3 

 

บุคลากร เกิดการเรียนรู้
ดา้นเทคโนโลย ีและ
การบริหารงานใหม่ ๆ  
ท าใหเ้กิดการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3.71 3.81 3.65 3.71 3.72 2 

(เห็นดว้ย) 

 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 

5.4 เกิดการพฒันาระดบั

การบริหาร การจดัการ

ใหท้นั สมยัและมีประ

สิทธิ ภาพมากข้ึน 

3.74 3.76 3.47 3.71 3.70 3 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.68  

(เห็นด้วย) 
หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
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จากตารางท่ี 4.40 พบว่า ผูป้ระกอบการน าเท่ียว มีความคิดเห็นว่า ในด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบดา้นบวกต่อการถ่ายทอดเทคโนโลย ีและ
ความรู้ (Transfer of technology and knowledge)โดยรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 3.68)โดย
จ าแนกตามความคิดเห็นตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว   

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่ 
การเปิดเสรีการค้าภาคบริการท่องเท่ียวผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มีโอกาสเรียนรู้การ
ท างานน าหลกัการบริหารท่ีเป็นระบบ และเทคโนโลยีสมยัใหม่ๆ มาใชก้บัธุรกิจน าเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.87)
หากมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเขา้มาด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ ย่อมเป็นการพฒันาระดบัการบริหาร 
การจดัการให้ทนัสมยัและมีประสิทธิ ภาพมากข้ึน(ค่าเฉล่ีย 3.74) บุคลากรท่ีท างานในบริษทัน าเท่ียว
ต่างชาติ มีโอกาสไดเ้รียนรู้เทคโนโลยี และทกัษะการบริหารงานใหม่ๆ น ามาต่อยอดในการประกอบ
ธุรกิจของตนเอง ท าให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน(ค่าเฉล่ีย 3.71)และการเปิดเสรีบริการ
ท่อง เท่ียว จะช่วยส่งเสริมการลง ทุนจากต่างประเทศซ่ึงบริษทัต่างชาติจะน าเอาความ กา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยีการส่ือสาร (Network communication & internet)  เข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่และถูก
ถ่ายทอดไปยงัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ 
บุคลากรท่ีท างานในบริษทัน าเท่ียวต่างชาติ มีโอกาสไดเ้รียนรู้เทคโนโลยี และทกัษะการบริหารงาน
ใหม่ๆ น ามาต่อยอดในการประกอบธุรกิจของตนเอง ท าให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
(ค่าเฉล่ีย 3.81) หากมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเขา้มาด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ ย่อมเป็นการพฒันา
ระดบัการบริหาร การจดัการให้ทนัสมยัและมีประสิทธิ ภาพมากข้ึน(ค่าเฉล่ีย 3.76)การเปิดเสรีบริการ
ท่องเท่ียวจะช่วยส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศซ่ึงบริษทัต่างชาติจะน าเอาความ กา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยีการส่ือสาร (Network communication & internet)  เข้ามาในจังหวดัเชียงใหม่และถูก
ถ่ายทอดไปยงัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.62) และการเปิดเสรีการค้าภาคบริการท่องเท่ียว
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มีโอกาสเรียนรู้การท างานน าหลกัการบริหารท่ีเป็นระบบ และ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ๆ มาใชก้บัธุรกิจน าเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 3.52)ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่ 
การเปิดเสรีการคา้ภาคบริการท่องเท่ียวผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มีโอกาสเรียนรู้การ
ท างานน าหลกัการบริหารท่ีเป็นระบบ และเทคโนโลยีสมยัใหม่ๆ มาใช้กบัธุรกิจน าเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 
3.71) บุคลากรท่ีท างานในบริษัทน าเท่ียวต่างชาติ มีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยี และทักษะการ
บริหารงานใหม่ๆ น ามาต่อยอดในการประกอบธุรกิจของตนเอง ท าให้ เกิดการท างานท่ี มี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.65) การเปิดเสรีบริการท่อง เท่ียว จะช่วยส่งเสริมการลง ทุนจาก
ต่างประเทศซ่ึงบริษัทต่างชาติจะน าเอาความ ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร (Network 
communication & internet)  เขา้มาในจงัหวดัเชียงใหม่และถูกถ่ายทอดไปยงัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ค่าเฉล่ีย 3.59)และหากมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเขา้มาด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ ยอ่มเป็นการพฒันา
ระดบัการบริหาร การจดัการใหท้นัสมยัและมีประสิทธิ ภาพมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.47) ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ีมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่ การเปิดเสรีการคา้ภาคบริการท่องเท่ียวผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มี
โอกาสเรียนรู้การท างานน าหลกัการบริหารท่ีเป็นระบบ และเทคโนโลยีสมยัใหม่ๆ มาใชก้บัธุรกิจน า
เท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.74) หากมีผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเขา้มาด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ ย่อมเป็นการ
พฒันาระดบัการบริหาร การจดัการให้ทนัสมยัและมีประสิทธิ ภาพมากข้ึนและบุคลากรท่ีท างานใน
บริษทัน าเท่ียวต่างชาติ มีโอกาสไดเ้รียนรู้เทคโนโลย ีและทกัษะการบริหารงานใหม่ๆ น ามาต่อยอดใน
การประกอบธุรกิจของตนเอง ท าให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนเท่ากนัเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
3.71) และการเปิดเสรีบริการท่อง เท่ียวจะช่วยส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศซ่ึงบริษทัต่างชาติจะ
น าเอาความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีการส่ือสาร (Network communication & internet)  เขา้มาใน
จงัหวดัเชียงใหม่และถูกถ่ายทอดไปยงัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 แสดงจ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และระดับความคิดเห็นในด้านการเปิดการค้าภาคอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่วของประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของการควบคุมรูปแบบและขีดจ ากดัของการ
พฒันา โดยแยกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 
 
ตารางที่  4.41 แสดงจ านวนร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย และระดับความคิดเห็นในด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของการควบคุมรูปแบบ
และขีดจ ากดัของการพฒันา โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
 

ผลกระทบด้านลบ 

การลดลงของการควบคุม

รูปแบบและขีดจ ากดัของการ

พฒันา 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

1.1 ภาครัฐควรมีความ

เขม้แขง็ และมีการบงัคบั

ใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การท่องเท่ียวอยา่ง

เขม้งวด 

4.16 4.14 4.65 4.24 4.24 2 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 

(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

 

1.2 หน่วยงานภาครัฐ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว

ควรก าหนดทิศทางท่ี

ชดัเจนในการเจรจาเปิด

เสรีบริการดา้นท่องเท่ียว 

4.19 4.29 4.59 4.47 4.41 1 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 

(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

 1.3  

 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียว ขาด

แคลนเงินทุน หรือการ

เขา้ถึงแหล่งเงินทุน ในการ

ขยายธุรกิจและการลงทุน

ไปต่างประเทศ 

3.81 3.81 3.88 3.95 3.91 4 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 
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ตารางที่  4.41 แสดงจ านวนร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย และระดับความคิดเห็นในด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของการควบคุมรูปแบบ
และขีดจ ากดัของการพฒันา โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว (ต่อ) 
 

ผลกระทบด้านลบ 

การลดลงของการควบคุมรูปแบบ

และขีดจ ากดัของการพฒันา 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเท่ียว 
 

ค่าเฉลีย่

รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ใน ประ เท ศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที่ 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

1.4 บริษทัน าเท่ียวต่างประ เทศ

ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียม

กนักบับริษทัน าเท่ียวใน

ประเทศ อาจจะมีอิทธิพลตอ่

การตดัสินใจของรัฐบาลใน

ดา้นการลงทุนและการตกลง

ทางการคา้ 

4.23 3.81 4.12 3.86 3.92 3 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.12  

(เห็นด้วย) 
หมายเหตุ :ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ  านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.41 พบว่า ผูป้ระกอบกานน าเท่ียว มีความคิดเห็นว่า ในด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบดา้นลบต่อการลดลงของการควบคุม
รูปแบบและขีดจ ากดัของการพฒันาโดยรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 4.12) โดยจ าแนกตาม
ความคิดเห็นตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว   

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ คือ การเปิดการคา้เสรีบริการท่องเท่ียว จะส่งผลให้บริษทัน าเท่ียวต่างประเทศไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่า
เทียมกนักบับริษทัน าเท่ียวในประเทศ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถและอ านาจของรัฐบาลในการ
ควบคุมบริษทัต่างชาติท่ีเขา้มาท าธุรกิจในประเทศ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของรัฐบาลในเร่ืองท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและการตกลงทางการคา้  (ค่าเฉล่ียรวม 4.23)  ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ไม่เคยมีทิศทางท่ีชดัเจนในการเจรจาเปิดเสรีบริการดา้นท่องเท่ียว ฉะนั้น 
หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นจะ ตอ้งมีการก าหนดทิศทางท่ีชดัเจนเพื่อใช้เป็นฐานในการเจรจาเปิดเสรีบน
พื้นฐานของสถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจุบนัของประเทศ (ค่าเฉล่ียรวม 4.19)  ท่านไม่เกรงกลวัการ
เปิดเสรี แต่อยากใหภ้าครัฐมีความเขม้แข็ง และมีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวอยา่ง
เขม้งวด (ค่าเฉล่ียรวม 4.16)  และผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีปัญหาในการขาดแคลนเงินทุนหรือการเขา้ถึง
แหล่งเงินทุนท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั หรือขยายธุรกิจและการลงทุนไปต่างประเทศ
(ค่าเฉล่ียรวม 3.81)  ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ไม่เคยมีทิศทางท่ีชดัเจนในการเจรจาเปิดเสรีบริการด้าน
ท่องเท่ียว ฉะนั้น หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นจะ ตอ้งมีการก าหนดทิศทางท่ีชดัเจนเพื่อใชเ้ป็นฐานในการ
เจรจาเปิดเสรีบนพื้นฐานของสถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจุบนัของประเทศ (ค่าเฉล่ียรวม 4.29)  ใน
ระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่  ท่านไม่เกรงกลวัการเปิดเสรี แต่อยากให้ภาครัฐมีความเขม้แขง็ และมีการบงัคบั
ใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวอย่างเขม้งวด (ค่าเฉล่ียรวม 4.14)  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมี
ปัญหาในการขาดแคลนเงินทุนหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั หรือขยายธุรกิจและการลงทุนไปต่างประเทศ และการเปิดการคา้เสรีบริการท่องเท่ียว จะ
ส่งผลให้บริษทัน าเท่ียวต่างประเทศไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนักบับริษทัน าเท่ียวในประเทศ จะ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถและอ านาจของรัฐบาลในการควบคุมบริษทัต่างชาติท่ีเขา้มาท าธุรกิจใน
ประเทศ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของรัฐบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและการตกลง
ทางการคา้เท่ากนั (ค่าเฉล่ียรวม 3.81)  ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นในระดบัในระดบัเห็น
ดว้ยอย่างยิ่ง คือ ท่านไม่เกรงกลวัการเปิดเสรี แต่อยากให้ภาครัฐมีความเขม้แข็ง และมีการบงัคบัใช้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวอย่างเขม้งวด (ค่าเฉล่ียรวม 4.65) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว ไม่เคยมีทิศทางท่ีชดัเจนในการเจรจาเปิดเสรีบริการดา้นท่องเท่ียว ฉะนั้น หน่วยงานภาครัฐ
จ าเป็นจะ ต้องมีการก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนเพื่อใช้เป็นฐานในการเจรจาเปิดเสรีบนพื้นฐานของ
สถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจุบนัของประเทศ (ค่าเฉล่ียรวม 4.59) ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่การเปิด
การคา้เสรีบริการท่องเท่ียว จะส่งผลให้บริษทัน าเท่ียวต่างประเทศไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนักบั
บริษทัน าเท่ียวในประเทศ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถและอ านาจของรัฐบาลในการควบคุม
บริษัทต่างชาติท่ีเข้ามาท าธุรกิจในประเทศ และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลในเร่ืองท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและการตกลงทางการคา้  (ค่าเฉล่ียรวม 4.12)  และผูป้ระกอบการน าเท่ียวมี
ปัญหาในการขาดแคลนเงินทุนหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั หรือขยายธุรกิจและการลงทุนไปต่างประเทศ (ค่าเฉล่ียรวม 3.88)  ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ีมีความคิดเห็นในระดบัในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
คือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ไม่เคยมีทิศทางท่ีชดัเจนในการเจรจาเปิดเสรีบริการด้าน
ท่องเท่ียว ฉะนั้น หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นจะ ตอ้งมีการก าหนดทิศทางท่ีชดัเจนเพื่อใชเ้ป็นฐานในการ
เจรจาเปิดเสรีบนพื้นฐานของสถานการณ์การท่องเท่ียวในปัจจุบนัของประเทศ (ค่าเฉล่ียรวม 4.47) 
ท่านไม่เกรงกลวัการเปิดเสรี แต่อยากใหภ้าครัฐมีความเขม้แขง็ และมีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียวอย่างเขม้งวด (ค่าเฉล่ียรวม 4.24) ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมี
ปัญหาในการขาดแคลนเงินทุนหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนั หรือขยายธุรกิจและการลงทุนไปต่างประเทศ (ค่าเฉล่ียรวม 3.95) และการเปิดการคา้เสรี
บริการท่องเท่ียว จะส่งผลให้บริษทัน าเท่ียวต่างประเทศไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนักบับริษทัน า
เท่ียวในประเทศ จะส่งผลกระทบต่อความสามารถและอ านาจของรัฐบาลในการควบคุมบริษัท
ต่างชาติท่ีเขา้มาท าธุรกิจในประเทศ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของรัฐบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การลงทุนและการตกลงทางการคา้  (ค่าเฉล่ียรวม 4.86)  ตามล าดบั  
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ตารางที่  4.42 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบดา้นลบในดา้นการร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ 
(economic leakages)โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
 

 

ผลกระทบด้านลบ 

  การร่ัวไหลทางเศรษฐกจิ 

(economic leakages) 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

2.1  การเปิดเสรีการคา้บริการ

ดา้นท่องเท่ียว เป็นการเอ้ือ

ประโยชน์ใหแ้ก่นกัลงทุน

ท าธุรกิจในอาเซ่ียนได ้

อยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย

มากข้ึนเท่านั้น 

3.84 3.57 3.59 3.65 3.69 2 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 
 

2.2  การเปิดเสรีใหช้าวต่างชาติมี

สิทธิถือหุน้ 70% ในธุรกิจ

ท่องเท่ียวรัฐบาลควรมี

มาตรการป้องกนัหรือควบ 

คุมใหเ้มด็เงินยงัคงอยูใ่น

ประเทศ 

4.10 3.71 3.35 4.06 4.05 1 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (ไม่แน่ใจ) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 
 

ค่าเฉลีย่รวม 
3.87  

(เห็นด้วย) 
หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
 

จากตารางท่ี  4.42 พบว่า ผู ้ประกอบการน าเท่ี ยว มีความคิดเห็นว่า การเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบด้านลบเกิดการร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ 
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(economic leakages) โดยรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 3.87) โดยจ าแนกตามความคิดเห็น
ตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว   

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยไดแ้ก่ 
การเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติมีสิทธิถือหุ้น 70% ในธุรกิจท่องเท่ียวรัฐบาลควรมีมาตร การป้องกนัหรือ
ควบคุมใหเ้ม็ดเงินยงัคงอยูใ่นประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.10) และ การด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทยมีนกั
ลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุน โดยมีคนไทยเป็น nominee อยู่แลว้จ านวนมาก การเปิดเสรีจึงอาจไม่ได้มี
ผลกระทบอะไรเพิ่มมากนกั เพียงแต่เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่คนต่างชาติสามารถท าธุรกิจไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมายมากข้ึน และเอ้ือประโยชน์ให้นกัลงทุนไทยสามารถออกไปประกอบธุรกิจน าเท่ียว
ในต่างประเทศในอาเซียนไดง่้ายข้ึนเท่านั้น (ค่าเฉล่ีย 3.84) ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย อยา่ง
ยิ่งไดแ้ก่ การด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทยมีนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุน โดยมีคนไทยเป็น 
nominee อยู่แลว้จ านวนมาก การเปิดเสรีจึงอาจไม่ไดมี้ผลกระทบอะไรเพิ่มมากนัก เพียงแต่เป็นการ
เอ้ือประโยชน์ให้แก่คนต่างชาติสามารถท าธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากข้ึน และเอ้ือ
ประโยชน์ใหน้กัลงทุนไทยสามารถออกไปประกอบธุรกิจน าเท่ียวในต่างประเทศในอาเซียนไดง่้ายข้ึน
เท่านั้น (ค่าเฉล่ีย 3.71) และการเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติมีสิทธิถือหุ้น 70% ในธุรกิจท่องเท่ียวรัฐบาล
ควรมีมาตร การป้องกนัหรือควบคุมใหเ้มด็เงินยงัคงอยูใ่นประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย คือ 
การด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทยมีนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุน โดยมีคนไทยเป็น nominee 
อยู่แล้วจ านวนมาก การเปิดเสรีจึงอาจไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพิ่มมากนัก เพียงแต่เป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่คนต่างชาติสามารถท าธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายมากข้ึน และเอ้ือประโยชน์
ให้นักลงทุนไทยสามารถออกไปประกอบธุรกิจน าเท่ียวในต่างประเทศในอาเซียนไดง่้ายข้ึนเท่านั้น
(ค่าเฉล่ีย 3.59) และในระดับไม่แน่ใจ คือการเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติมีสิทธิถือหุ้น 70% ในธุรกิจ
ท่องเท่ียวรัฐบาลควรมีมาตร การป้องกนัหรือควบคุมให้เม็ดเงินยงัคงอยู่ในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.35) 
ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ีมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นดว้ย ได้แก่การเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติมีสิทธิถือหุ้น 70% ในธุรกิจท่องเท่ียวรัฐบาลควรมี
มาตร การป้องกนัหรือควบคุมให้เม็ดเงินยงัคงอยูใ่นประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.06) และ การด าเนินธุรกิจน า
เท่ียวในประเทศไทยมีนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุน โดยมีคนไทยเป็น nominee อยูแ่ลว้จ านวนมาก 
การเปิดเสรีจึงอาจไม่ไดมี้ผลกระทบอะไรเพิ่มมากนกั เพียงแต่เป็นการเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่คนต่างชาติ
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สามารถท าธุรกิจได้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายมากข้ึน และเอ้ือประโยชน์ให้นักลงทุนไทยสามารถ
ออกไปประกอบธุรกิจน าเท่ียวในต่างประเทศในอาเซียนไดง่้ายข้ึนเท่านั้น (ค่าเฉล่ีย 3.35) ตามล าดบั 

 

ตารางที่  4.43 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบดา้นลบต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SME)โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
 

ผลกระทบด้านลบ 

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME) 

 ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเท่ียว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ใน ประ เท ศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที่ 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

3.1 การใหอิ้สระในการประกอบ

ธุรกิจแก่ชาวต่างชาติได ้อยา่ง

เสรี มีผล กระทบต่อธุรกิจน า

เท่ียวท่ีส่วนใหญ่เป็น SMEs ใน

ประเทศ 

4.00 3.81 4.29 4.20 4.11 3 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย)  
(เห็นดว้ย) 

3.2 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วน

ใหญ่เป็นSMEsท าธุรกิจแบบ

อนุรักษนิ์ยมและมีขีดความ 

สามารถในการแข่งขนัต ่า 

3.84 3.67 4.29 4.22 4.12 2 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 
(เห็นดว้ย) 

3.3 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วน

ใหญ่ไม่ทราบวา่จะไดผ้ล 

ประโยชน์อยา่งไรจาก 

ขอ้ตกลงวา่ดว้ยการคา้เสรี

บริการท่องเท่ียว และไม่

สามารถประเมิน ผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนในระยะยาวต่อธุรกิจ

ของตนเอง 

3.87 3.95 4.06 4.05 4.02 4 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย)  
(เห็นดว้ย) 



 

89 
 

 

ตารางที่  4.43 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบดา้นลบต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม (SME)โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว (ต่อ) 
 

ผลกระทบด้านลบ 

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME) 

 ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเท่ียว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ใน ประ เท ศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที่ 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

3.4 รัฐบาลควรจะมีกฎหมาย หรือ

มาตรการเพื่อเยยีวยา

ผูป้ระกอบการน าเท่ียว SMEs 

ท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการเปิด

เสรีบริการท่องเท่ียว 

4.48 4.29 4.47 4.39 3.16 6 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 
(ไม่แน่ใจ) 

3.5 ผูป้ระกอบการน าเท่ียว ส่วน

ใหญ่ขาดความรู้ เครือข่าย 

และทกัษะท่ีจ าเป็นในการ

ด าเนินธุรกิจและการแข่งขนั

ในระดบัสากล   

3.65 3.65 3.65 3.65 4.13 1 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็น

ดว้ย) 

 
(เห็นดว้ย) 

3.6 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวขาด

ความรู้และทกัษะดา้นเทค 

โนโลยกีารส่ือสารและสาร 

สนเทศ (ICT) ในการประชา 

สัมพนัธ์ และมีขีดจ ากดัใน

การกระจายข่าวสาร 

3.74 4.05 4.12 4.21  
3.99 

5 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 
(เห็นดว้ย) 

 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.13  

(เห็นด้วย) 

หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
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จากตารางท่ี 4.43 พบว่า ผู ้ประกอบกานน าเท่ียวมีความคิดเห็นว่า ด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบดา้นลบต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) โดยรวมอยู่ในระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 4.13) โดยจ าแนกตามความ
คิดเห็นตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว   

  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นด้วย
อย่างยิ่งได้แก่ รัฐบาลควรจะมีกฎหมาย หรือมาตรการเพื่อเยียวยาผูป้ระกอบการน าเท่ียว SMEs ท่ี
ไดรั้บผลกระทบต่อการเปิดเสรี เช่น ลดหยอ่นภาษีเป็นเวลา 3 ปี อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมต ่าเพื่อส่งเสริม
การลงทุนฯลฯ (ค่าเฉล่ียรวม 4.48) และในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ขอ้ ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การให้
อิสระในการประกอบธุรกิจแก่ชาวต่างชาติไดอ้ย่างเสรี มีผลกระทบต่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีส่วนใหญ่เป็น 
SMEs ในประเทศ (ค่าเฉล่ียรวม 4.00) ผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ประจกัษ์ว่าตนเองได้
ผลประโยชน์อย่างไรจากความตกลงว่าด้วยการคา้เสรีบริการท่องเท่ียวมีผลบงัคบัใช้แล้ว และไม่
สามารถประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวต่อธุรกิจของตนเอง(ค่าเฉล่ียรวม 3.87)ศกัยภาพของผู ้
ประกอบ การน าเท่ียวโดยรวมไม่สูง มีเพียงบริษัทใหญ่ไม่ก่ีบริษัทท่ีสามารถแข่งขนัได้ดีกับต่าง 
ประเทศ ท่ีเหลือส่วนใหญ่ท าธุรกิจแบบอนุรักษนิ์ยม(ค่าเฉล่ียรวม 3.84)ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจ านวน
มากยงัขาดความรู้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (ICT)  โดยเฉพาะการสร้าง
พื้นฐานเครือข่าย  Internet  ท่ีจะช่วยในการประชาสัมพนัธ์ และปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ท าให้การบริการมีขีดจ ากดัไม่สามารถกระจายข่าวสารไดอ้ย่าง
ทัว่ถึง จึงไม่สามารถแข่งขนักบัชาวต่างชาติได ้(ค่าเฉล่ียรวม 3.74) และ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย 
ส่วนใหญ่เป็น SMEs  ท่ีขาดความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนัในระดบั
สากล และขาดเครือข่ายในการประสานงานร่วมกนัทั้งในระดบัพื้นท่ี ภายในประเทศ และภายใน
ภูมิภาค (ค่าเฉล่ียรวม 3.65) ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอย่าง
ยิ่งได้แก่ รัฐบาลควรจะมีกฎหมาย หรือมาตรการเพื่อเยียวยาผูป้ระกอบการน าเท่ียว SMEs ท่ีได้รับ
ผลกระทบต่อการเปิดเสรี เช่น ลดหยอ่นภาษีเป็นเวลา 3 ปี, อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมต ่าเพื่อส่งเสริมการ
ลงทุนฯลฯ (ค่าเฉล่ียรวม 4.29) และในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย ส่วนใหญ่เป็น 
SMEs  ท่ีขาดความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนัในระดบัสากล และขาด
เครือข่ายในการประสานงานร่วมกนัทั้งในระดบัพื้นท่ี ภายในประเทศ และภายในภูมิภาค (ค่าเฉล่ีย
รวม 4.05) ผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ประจกัษว์า่ตนเองไดผ้ลประโยชน์อยา่งไรจากความตก
ลงวา่ดว้ยการคา้เสรีบริการท่องเท่ียวมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ และไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
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ระยะยาวต่อธุรกิจของตนเอง (ค่าเฉล่ียรวม 3.95) ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ การให้อิสระในการประกอบ
ธุรกิจแก่ชาวต่างชาติได้อย่างเสรี มีผล กระทบต่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีส่วนใหญ่เป็น SMEs ในประเทศ 
(ค่าเฉล่ียรวม 4.81) ศกัยภาพของผูป้ระกอบ การน าเท่ียวโดยรวมไม่สูง มีเพียงบริษทัใหญ่ไม่ก่ีบริษทัท่ี
สามารถแข่งขนัไดดี้กบัต่าง ประเทศ ท่ีเหลือส่วนใหญ่ท าธุรกิจแบบอนุรักษ์นิยม (ค่าเฉล่ียรวม 3.67) 
และผูป้ระกอบการน าเท่ียวจ านวนมากยงัขาดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและ
สารสนเทศ (ICT)  โดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานเครือข่าย  Internet  ท่ีจะช่วยในการประชา สัมพนัธ์ 
และปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ท าให้การบริการมีขีดจ ากดั
ไม่สามารถกระจายข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงไม่สามารถแข่งขนักบัชาวต่างชาติได ้(ค่าเฉล่ียรวม 3.65) 
ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นในระดบัในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ไดแ้ก่ รัฐบาลควรจะมีกฎหมาย หรือมาตรการเพื่อเยียวยาผูป้ระกอบการน าเท่ียว SMEs ท่ี
ไดรั้บผลกระทบต่อการเปิดเสรี เช่น ลดหยอ่นภาษีเป็นเวลา 3 ปี, อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมต ่าเพื่อส่งเสริม
การลงทุนฯลฯ (ค่าเฉล่ียรวม 4.47) และท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ การให้อิสระในการประกอบธุรกิจแก่
ชาวต่างชาติได้อย่างเสรี มีผล กระทบต่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีส่วนใหญ่เป็น SMEs ในประเทศ และ
ศกัยภาพของผูป้ระกอบ การน าเท่ียวโดยรวมไม่สูง มีเพียงบริษทัใหญ่ไม่ก่ีบริษทัท่ีสามารถแข่งขนัได้
ดีกบัต่าง ประเทศ ท่ีเหลือส่วนใหญ่ท าธุรกิจแบบอนุรักษนิ์ยม (ค่าเฉล่ียรวม 3.84) (ค่าเฉล่ียรวม 4.29)
และในระดับเห็นด้วย ได้แก่  ผู ้ประกอบการน าเท่ียวจ านวนมากยงัขาดความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยกีารส่ือสารและสารสนเทศ (ICT)  โดยเฉพาะการสร้างพื้นฐานเครือข่าย  Internet  ท่ีจะช่วย
ในการประชา สัมพนัธ์ และปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ ท า
ให้การบริการมีขีดจ ากัดไม่สามารถกระจายข่าวสารได้อย่างทั่วถึง จึงไม่สามารถแข่งขันกับ
ชาวต่างชาติได้ (ค่าเฉล่ียรวม 4.12) ผู ้ประกอบการน าเท่ียวส่วนใหญ่ไม่ประจักษ์ว่าตนเองได้
ผลประโยชน์อย่างไรจากความตกลงว่าด้วยการคา้เสรีบริการท่องเท่ียวมีผลบงัคบัใช้แล้ว และไม่
สามารถประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวต่อธุรกิจของตนเอง (ค่าเฉล่ียรวม4.06) และ 
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย ส่วนใหญ่เป็น SMEs  ท่ีขาดความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจ
และการแข่งขันในระดับสากล และขาดเครือข่ายในการประสานงานร่วมกันทั้ งในระดับพื้นท่ี 
ภายในประเทศ และภายในภูมิภาค (ค่าเฉล่ียรวม 3.65) ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ีมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ความคิดเห็นใน
ระดับในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่  รัฐบาลควรจะมีกฎหมาย หรือมาตรการเพื่ อเยียวยา
ผูป้ระกอบการน าเท่ียว SMEs ท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการเปิดเสรี เช่น ลดหยอ่นภาษีเป็นเวลา 3 ปี, อตัรา
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ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมต ่าเพื่อส่งเสริมการลงทุนฯลฯ (ค่าเฉล่ียรวม 4.39) ศกัยภาพของผูป้ระกอบ การน า
เท่ียวโดยรวมไม่สูง มีเพียงบริษทัใหญ่ไม่ก่ีบริษทัท่ีสามารถแข่งขนัไดดี้กบัต่าง ประเทศ ท่ีเหลือส่วน
ใหญ่ท าธุรกิจแบบอนุรักษ์นิยม (ค่าเฉล่ียรวม 4.22) และ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจ านวนมากยงัขาด
ความรู้และทกัษะด้านเทคโนโลยีการส่ือสารและสารสนเทศ (ICT)  โดยเฉพาะการสร้างพื้นฐาน
เครือข่าย  Internet  ท่ีจะช่วยในการประชา สัมพนัธ์ และปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศ ท าให้การบริการมีขีดจ ากดัไม่สามารถกระจายข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงไม่
สามารถแข่งขนักับชาวต่างชาติได้ (ค่าเฉล่ียรวม 3.21) และในระดบัเห็นด้วย ได้แก่  ท่านเห็นด้วย
หรือไม่ว่า การให้อิสระในการประกอบธุรกิจแก่ชาวต่างชาติได้อย่างเสรี มีผล กระทบต่อธุรกิจน า
เท่ียวท่ีส่วนใหญ่เป็น SMEs ในประเทศ (ค่าเฉล่ียรวม 420) ผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วนใหญ่ไม่
ประจกัษว์า่ตนเองไดผ้ลประโยชน์อยา่งไรจากความตกลงวา่ดว้ยการคา้เสรีบริการท่องเท่ียวมีผลบงัคบั
ใช้แล้ว และไม่สามารถประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวต่อธุรกิจของตนเอง (ค่าเฉล่ียรวม 
4.05) และ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย ส่วนใหญ่เป็น SMEs  ท่ีขาดความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการ
ด าเนินธุรกิจและการแข่งขนัในระดบัสากล และขาดเครือข่ายในการประสานงานร่วมกนัทั้งในระดบั
พื้นท่ี ภายในประเทศ และภายในภูมิภาค (ค่าเฉล่ียรวม 3.65) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.44 แสดงจ านวนร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย และระดับความคิดเห็นในด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบในดา้นปัญหาการแย่งงานในประเทศ 
โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
 

 

ผลกระทบด้านลบ 

ด้านปัญหาการแย่งงาน 

ในประเทศ  

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

4.1 การยกเลิกสงวนอาชีพ

เฉพาะ และการเปิดเสรี

ใหช้าวต่างชาติสามารถ

มาประกอบอาชีพ

เฉพาะไดอ้ยา่งอิสระจะ

เกิดปัญหาการแยง่งาน

ในประเทศ 

4.19 3.48 4.12 4.05 4.01 4 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 

4.2 การเปิดเสรีบริการ

ท่องเท่ียว จะเกิดการ

หลัง่ไหลเขา้มาของ

แรงงานคนต่างดา้ว จะ

เป็นภาระต่อ

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวผู ้

วา่จา้งงาน ในการ

บริหารจดัการและเกิด

ปัญหาการป้องกนั

โรคภยัไขเ้จ็บท่ี

ด าเนินการไดย้าก 

3.90 4.19 4.18 4.37 4.28 2 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 

(เห็นดว้ย 
อยา่งยิ่ง) 
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ตารางที่  4.44 แสดงจ านวนร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย และระดับความคิดเห็นในด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบในดา้นปัญหาการแย่งงานในประเทศ 
โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว (ต่อ) 
 
 

ผลกระทบด้านลบ 

ด้านปัญหาการแย่งงาน 

ในประเทศ  

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

4.3 หากมีการแกไ้ขกฎหมาย  

โดยใหค้นต่างชาติเขา้มา

ประกอบธุรกิจน าเท่ียว 

ไดจ้ะส่งผลให้

ผูป้ระกอบการน าเท่ียว

ไทยไม่สามารถแข่งขนั

ได ้

4.00 3.48 3.53 4.04 3.95 5 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 

4.4 การเคล่ือนยา้ยแรงงาน 

ส่งผลใหแ้รงงานจาก

ประเทศอาเซียนเขา้มา

ท างานในระดบัจดัการ

หรือระดบับริหารมาก

ข้ึน ในขณะท่ีคนไทย

ท างานระดบัปฏิบติัการ 

ซ่ึงอาจจะท าให้

วฒันธรรมขององคก์ร

เปล่ียนแปลงไป 

4.23 4.10 4.53 4.30 4.29 1 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 
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ตารางที่  4.44 แสดงจ านวนร้อยละ ค่ าเฉ ล่ีย และระดับความคิดเห็นในด้านการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบในดา้นปัญหาการแย่งงานในประเทศ 
โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว (ต่อ) 
 
 

ผลกระทบด้านลบ 

ด้านปัญหาการแย่งงาน 

ในประเทศ  

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

4.5 การเปิดเสรีบริการดา้น

ท่องเท่ียวจะท าให้

ผูป้ระกอบการน าเท่ียว

ชาวต่างชาติเขา้มาลงทุน 

ในประเทศไทยมากกวา่ 

ท่ีคนไทยจะออกไป

ประกอบธุรกิจในประเทศ

อาเซียน 

4.23 4.19 4.24 4.17 4.19 3 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย 

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย)  

(เห็นดว้ย) 

4.6 การเคล่ือนยา้ยบุคลากร

วชิาชีพท่องเท่ียวระหวา่ง

ประเทศอาเซียน ส่งผลให้

แรงงานในประเทศเพื่อน

บา้น  มาแยง่งานคนไทยใน

ระดบัปฏิบติัการ  แต่ ส่งผล

ดีต่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีมีทาง 

เลือกในการใชแ้รงงานท่ีมี

คุณภาพดีแต่ค่าจา้งท่ีต ่ากวา่ 

3.48 3.24 3.71 3.49 3.47 6 

(เห็นดว้ย) (ไม่แน่ใจ) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
 

(เห็นดว้ย) 
 

 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.03  

(เห็นด้วย) 
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หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.44 พบว่า ผูป้ระกอบกานน าเท่ียว มีความคิดเห็นวา่ ผลกระทบดา้นลบ ท าให ้
เกิดปัญหาการแยง่งานในประเทศ  โดยรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ียรวม 4.03) โดยจ าแนกความ
คิดเห็นตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว   

            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่งได้แก่การเปิดการค้าเสรีท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงาน อาจจะท าให้คนท างานจากประเทศ
อาเซียนเข้ามาท างานในระดับจัดการหรือระดับบริหารมากข้ึน ในขณะท่ีคนไทยท างานระดับ
ปฏิบติัการ ซ่ึงอาจจะส่งผลให้วฒันธรรมขององคก์รเปล่ียนแปลงไป และ การเปิดเสรีการคา้ท่องเท่ียว
จะท าให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมาก กวา่ท่ีคนไทยจะออกไป
ประกอบธุรกิจในประเทศอาเซียน เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.23) และในระดบัเห็นดว้ย ได้แก่ขอ้ ท่านเห็น
ดว้ยหรือไม่วา่การยกเลิกสงวนอาชีพเฉพาะและการเปิดเสรีให้ชาวต่าง ชาติสามารถมาประกอบอาชีพ
เฉพาะไดอ้ยา่งอิสระจะเกิดปัญหาการแยง่งานในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.19) ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ หาก
ในอนาคต มีการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการประ กอบธุรกิจน าเท่ียว  ท าให้คนต่างชาติเขา้มาประกอบ
ธุรกิจน าเท่ียวจะท าให้ผูป้ระ กอบการน าเท่ียวไทยไม่สามารถแข่งขนัได ้(ค่าเฉล่ีย 4.00) การเปิดเสรี
บริการท่อง เท่ียวจะส่งผลให้เกิดการหลัง่ ไหลเขา้มาของแรงงานคนต่างดา้ว ทั้งแรงงานฝีมือ และไร้
ฝีมือ ท่ีมีพฤติกรรม วฒันธรรม การด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนั ท าให้เป็นภาระต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียว
ในการวา่จา้งงาน ในการบริหารจดัการ ตลอดจนเกิดปัญหาการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บด าเนินการไดย้าก
(ค่าเฉล่ีย 3.90)  และท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ คนไทยไม่สนใจในงานธุรกิจบริการท่องเท่ียว เน่ืองจาก
เป็นงานท่ีไม่ไดใ้ชค้วามรู้ความช านาญมากนกั หากมีการเปิดเสรีให้มีการเคล่ือน ยา้ยบุคลากรวิชาชีพ
ท่องเท่ียวระหว่างประเทศอาเซียน อาจส่งผลให้แรงงานในประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า ฟิลิปปินส์ 
ฯลฯ มาแย่งงานคนไทยในต าแหน่งพนักงานระดบัปฏิบติัการ แต่ส่งผลดีต่อธุรกิจของท่านท่ีมีทาง 
เลือกในการใช้บุคลากรท่ีมีคุณภาพดีแต่ค่าจา้งท่ีต ่าหรือจ่ายค่าตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจ
(ค่าเฉล่ีย 3.48)ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็นในระดบัในระดบัเห็นดว้ย
ได้แก่การเปิดเสรีบริการท่องเท่ียวจะส่งผลให้เกิดการหลั่งไหลเข้ามาของแรงงานคนต่างด้าว ทั้ ง
แรงงานฝีมือ และไร้ฝีมือ ท่ีมีพฤติกรรม วฒันธรรม การด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนั ท าให้เป็นภาระต่อ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในการวา่จา้งงาน ในการบริหารจดัการ ตลอดจนเกิดปัญหาการป้องกนัโรคภยัไข้
เจบ็ด าเนินการไดย้าก และการเปิดเสรีการคา้ท่องเท่ียวจะท าใหผู้ป้ระกอบการน าเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มา
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ลงทุนในประเทศไทยมาก กวา่ท่ีคนไทยจะออกไปประกอบธุรกิจในประเทศอาเซียน เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 
4.19) การเปิดการคา้เสรีท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงาน อาจจะท าใหค้นท างานจากประเทศอาเซียนเขา้
มาท างานในระดบัจดัการหรือระดบับริหารมากข้ึน ในขณะท่ีคนไทยท างานระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงอาจจะ
ส่งผลให้วฒันธรรมขององคก์รเปล่ียนแปลงไป (ค่าเฉล่ีย 4.10) ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่การยกเลิกสงวน
อาชีพเฉพาะและการเปิดเสรีให้ชาวต่าง ชาติสามารถมาประกอบอาชีพเฉพาะได้อย่างอิสระจะเกิด
ปัญหาการแยง่งานในประเทศ และ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ หากในอนาคต มีการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบั
การประ กอบธุรกิจน าเท่ียว  ท าให้คนต่างชาติเขา้มาประกอบธุรกิจน าเท่ียวจะท าให้ผูป้ระ กอบการน า
เท่ียวไทยไม่สามารถแข่งขนัได ้เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.48) และท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ คนไทยไม่สนใจใน
งานธุรกิจบริการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นงานท่ีไม่ไดใ้ชค้วามรู้ความช านาญมากนกั หากมีการเปิดเสรีให้
มีการเคล่ือน ยา้ยบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียวระหวา่งประเทศอาเซียน อาจส่งผลให้แรงงานในประเทศ
เพื่อนบา้น เช่น พม่า ฟิลิปปินส์ ฯลฯ มาแยง่งานคนไทยในต าแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ แต่ส่งผล
ดีต่อธุรกิจของท่านท่ีมีทาง เลือกในการใช้บุคลากรท่ีมีคุณภาพดีแต่ค่าจา้งท่ีต ่าหรือจ่ายค่าตอบแทนท่ี
คุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.24) ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นในระดบัในระดบัเห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ คือการเปิดการคา้เสรีท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยแรงงาน อาจจะท าใหค้นท างานจากประเทศ
อาเซียนเข้ามาท างานในระดับจัดการหรือระดับบริหารมากข้ึน ในขณะท่ีคนไทยท างานระดับ
ปฏิบติัการ ซ่ึงอาจจะส่งผลให้วฒันธรรมขององค์กรเปล่ียนแปลงไป (ค่าเฉล่ีย 4.53) และการเปิดเสรี
การคา้ท่องเท่ียวจะท าใหผู้ป้ระกอบการน าเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมาก กวา่ท่ีคน
ไทยจะออกไปประกอบธุรกิจในประเทศอาเซียน (ค่าเฉล่ีย 4.24) และในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่การเปิด
เสรีบริการท่อง เท่ียวจะส่งผลให้เกิดการหลัง่ ไหลเขา้มาของแรงงานคนต่างดา้ว ทั้งแรงงานฝีมือ และ
ไร้ฝีมือ ท่ีมีพฤติกรรม วฒันธรรม การด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนั ท าให้เป็นภาระต่อผูป้ระกอบการน า
เท่ียวในการวา่จา้งงาน ในการบริหารจดัการ ตลอดจนเกิดปัญหาการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บด าเนินการ
ไดย้าก (ค่าเฉล่ีย 4.18) ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่การยกเลิกสงวนอาชีพเฉพาะและการเปิดเสรีให้ชาวต่าง 
ชาติสามารถมาประกอบอาชีพเฉพาะได้อย่างอิสระจะเกิดปัญหาการแย่งงานในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 
4.12) ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ คนไทยไม่สนใจในงานธุรกิจบริการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นงานท่ีไม่ได้
ใช้ความรู้ความช านาญมากนัก หากมีการเปิดเสรีให้มีการเคล่ือน ยา้ยบุคลากรวิชาชีพท่องเท่ียว
ระหวา่งประเทศอาเซียน อาจส่งผลใหแ้รงงานในประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า ฟิลิปปินส์ ฯลฯ มาแยง่
งานคนไทยในต าแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติัการ แต่ส่งผลดีต่อธุรกิจของท่านท่ีมีทาง เลือกในการใช้
บุคลากรท่ีมีคุณภาพดีแต่ค่าจา้งท่ีต ่าหรือจ่ายค่าตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.71)
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และท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ หากในอนาคต มีการแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการประ กอบธุรกิจน าเท่ียว  
ท าให้คนต่างชาติเขา้มาประกอบธุรกิจน าเท่ียวจะท าให้ผูป้ระ กอบการน าเท่ียวไทยไม่สามารถแข่งขนั
ได ้(ค่าเฉล่ีย 3.53) ตามล าดบั 

            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ีมีความคิดเห็นในระดบัในระดบัเห็นดว้ยอย่างยิ่ง
ไดแ้ก่การเปิดเสรีการคา้ท่องเท่ียวจะท าให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศ
ไทยมาก กวา่ท่ีคนไทยจะออกไปประกอบธุรกิจในประเทศอาเซียน (ค่าเฉล่ีย 4.37) และการเปิดการคา้
เสรีท าใหเ้กิดการเคล่ือนยา้ยแรงงาน อาจจะท าให้คนท างานจากประเทศอาเซียนเขา้มาท างานในระดบั
จดัการหรือระดับบริหารมากข้ึน ในขณะท่ีคนไทยท างานระดับปฏิบัติการ ซ่ึงอาจจะส่งผลให้
วฒันธรรมขององค์กรเปล่ียนแปลงไป และ เท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.30) และในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ขอ้ 
การเปิดเสรีการคา้ท่องเท่ียวจะท าให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียวชาวต่างชาติเขา้มาลงทุนในประเทศไทย
มาก กวา่ท่ีคนไทยจะออกไปประกอบธุรกิจในประเทศอาเซียน (ค่าเฉล่ีย 4.17) ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่
การยกเลิกสงวนอาชีพเฉพาะและการเปิดเสรีให้ชาวต่าง ชาติสามารถมาประกอบอาชีพเฉพาะไดอ้ยา่ง
อิสระจะเกิดปัญหาการแยง่งานในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.05) ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ หากในอนาคต มี
การแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการประ กอบธุรกิจน าเท่ียว  ท าใหค้นต่างชาติเขา้มาประกอบธุรกิจน าเท่ียว
จะท าใหผู้ป้ระ กอบการน าเท่ียวไทยไม่สามารถแข่งขนัได ้(ค่าเฉล่ีย 4.04) และ ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ 
คนไทยไม่สนใจในงานธุรกิจบริการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นงานท่ีไม่ไดใ้ชค้วามรู้ความช านาญมากนกั 
หากมีการเปิดเสรีให้มีการเคล่ือน ยา้ยบุคลากรวชิาชีพท่องเท่ียวระหวา่งประเทศอาเซียน อาจส่งผลให้
แรงงานในประเทศเพื่อนบา้น เช่น พม่า ฟิลิปปินส์ ฯลฯ มาแยง่งานคนไทยในต าแหน่งพนกังานระดบั
ปฏิบติัการ แต่ส่งผลดีต่อธุรกิจของท่านท่ีมีทาง เลือกในการใช้บุคลากรท่ีมีคุณภาพดีแต่ค่าจา้งท่ีต ่า
หรือจ่ายค่าตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.49) ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.45 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบดา้นลบต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวดา้น
ปัญหาสมองไหล(employment) โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 

 
ผลกระทบด้านลบ 

ปัญหาสมองไหล(employment) 

 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเท่ียว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที่ 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

5.1 การเปิดเสรีดา้นบริการ

ท่องเท่ียว ท าใหเ้กิดการไหล

ออกของแรงงานไทย ท่ีมี

คุณภาพท่ีจะออกไปท างาน

ในประเทศอ่ืนท่ีใหค่้า ตอบ

แทนท่ีสูงกวา่ 

3.90 3.86 3.71 3.86 3.86 4 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย)  
(เห็นดว้ย) 

5.2 นกัลงทุนต่างชาติ จะจา้ง

คนท างานจากประเทศ

ตนเองเท่านั้น  ท  าใหค้น

ไทยเสียโอกาส หากภาครัฐ

ไม่ด าเนินการใด ๆ    จะท า

ใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองน้ีมาก

ข้ึน 

4.13 4.48 4.35 4.25 4.25 2 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย 

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

5.3 รัฐบาลควรมีกฎหมายรองรับ 

ใหมี้การใชม้คัคุเทศกท์อ้งถ่ิน

เท่านั้น เพ่ือป้องกนัการแยง่

งาน และความเส่ียงในเร่ือง

ความเส่ือมถอยดา้น

วฒันธรรมและความเส่ือม

โทรมของแหล่งท่องเท่ียว 

4.35 4.57 4.53 4.43 4.43 1 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 

(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 
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ตารางที่  4.45 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบดา้นลบต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวดา้น
ปัญหาสมองไหล(employment) โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว (ต่อ) 
 

 
ผลกระทบด้านลบ 
ปัญหาสมองไหล
(employment) 

 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเท่ียว 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ใน ประ เท ศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที่ 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

5.4 

 

 

 

หลกัสูตรการอบรม
มคัคุเทศก ์ในปัจจุบนั
ไม่สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบ 
การน าเท่ียว 
 

4.03 4.24 4.18 4.17 4.16 3 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย)  
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.18  

(เห็นด้วย) 

หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.45 พบว่า ผูป้ระกอบกานน าเท่ียว มีความคิดเห็นว่า ผลกระทบด้านลบต่อ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียว ในดา้นปัญหาสมองไหล(employment)โดยรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย (ค่าเฉล่ีย
รวม 4.18) โดยจ าแนกความคิดเห็นตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว   

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) มีความคิดเห็น ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง คือมคัคุเทศก์ไทยมีจุดอ่อนเร่ืองการใช้ภาษาองักฤษ และยงัขาดแคลนมคัคุเทศก์ภาษาอ่ืน ๆ 
เช่น เกาหลี รัสเซีย อิหร่าน ฯลฯ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียวจึงก่อใหเ้กิดปัญหา Sitting Guide  
รัฐบาลควรมีกฎหมายรองรับการเปิดเสรี ใหมี้การใชม้คัคุเทศกท์อ้งถ่ินเท่านั้น เพื่อป้องกนัการแยง่งาน 
และในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ความเส่ียงในเร่ืองความเส่ือมถอยดา้นวฒันธรรมและความเส่ือมโทรม
ของแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.35) และในระดับเห็นด้วย ปัญหาเร่ืองนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
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ประเทศไทยมากข้ึน และอาจจะจ้างงานคน ท างานจากประเทศตนเองเท่านั้ น  หากภาครัฐไม่
ด าเนินการใด ๆ และในอนาคตหากเปิดโอกาสให้ลงทุนโดยถือหุ้นไดถึ้ง 70% จะท าให้เกิดปัญหาใน
เร่ืองน้ีมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.13) หลกัสูตรการอบรมมคัคุเทศก ์ในปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการน าเท่ียว วิชาท่ีเรียนหลากหลายมากเกินไป ไม่มีการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การท างานจริง (ค่าเฉล่ีย 4.03) และการเปิดเสรีด้านบริการท่องเท่ียว ท าให้เกิดการไหลออกของ
แรงงานไทยท่ีมีคุณภาพท่ีจะออกไปท างานในประเทศอ่ืนท่ีให้ค่าตอบ แทนท่ีสูงกว่า (ค่าเฉล่ีย 3.90)
ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิ่ง ไดแ้ก่  มคัคุเทศก์ไทยมีจุดอ่อนเร่ืองการใช้ภาษาองักฤษ และยงัขาดแคลนมคัคุเทศก์ภาษาอ่ืน ๆ 
เช่น เกาหลี รัสเซีย อิหร่าน ฯลฯ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียวจึงก่อใหเ้กิดปัญหา Sitting Guide  
รัฐบาลควรมีกฎหมายรองรับการเปิดเสรี ใหมี้การใชม้คัคุเทศกท์อ้งถ่ินเท่านั้น เพื่อป้องกนัการแยง่งาน 
และในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ความเส่ียงในเร่ืองความเส่ือมถอยดา้นวฒันธรรมและความเส่ือมโทรม
ของแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.57) และ ปัญหาเร่ืองนกัลงทุนเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน และ
อาจจะจา้งงานคน ท างานจากประเทศตนเองเท่านั้น  หากภาครัฐไม่ด าเนินการใด ๆ และในอนาคต
หากเปิดโอกาสให้ลงทุนโดยถือหุ้นไดถึ้ง 70% จะท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองน้ีมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.48)
และในระดบัเห็นดว้ย หลักสูตรการอบรมมคัคุเทศก์ ในปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียว วิชาท่ีเรียนหลากหลายมากเกินไป ไม่มีการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ท างานจริง (ค่าเฉล่ีย 4.24) และการเปิดเสรีดา้นบริการท่องเท่ียว ท าให้เกิดการไหลออกของแรงงาน
ไทยท่ีมีคุณภาพท่ีจะออกไปท างานในประเทศอ่ืนท่ีใหค้่าตอบ แทนท่ีสูงกวา่ (ค่าเฉล่ีย 3.86) ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ไดแ้ก่มคัคุเทศก์ไทยมีจุดอ่อนเร่ืองการใชภ้าษาองักฤษ และยงัขาดแคลนมคัคุเทศก์ภาษาอ่ืน ๆ เช่น 
เกาหลี รัสเซีย อิหร่าน ฯลฯ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียวจึงก่อให้เกิดปัญหา Sitting Guide  
รัฐบาลควรมีกฎหมายรองรับการเปิดเสรี ใหมี้การใชม้คัคุเทศกท์อ้งถ่ินเท่านั้น เพื่อป้องกนัการแยง่งาน 
และในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ความเส่ียงในเร่ืองความเส่ือมถอยดา้นวฒันธรรมและความเส่ือมโทรม
ของแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.53) และปัญหาเร่ืองนกัลงทุนเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน และ
อาจจะจา้งงานคน ท างานจากประเทศตนเองเท่านั้น  หากภาครัฐไม่ด าเนินการใด ๆ และในอนาคต
หากเปิดโอกาสให้ลงทุนโดยถือหุ้นไดถึ้ง 70% จะท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองน้ีมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.35)
และในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่หลกัสูตรการอบรมมคัคุเทศก์ ในปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการน าเท่ียว วิชาท่ีเรียนหลากหลายมากเกินไป ไม่มีการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ



 

102 
 

 

การท างานจริง (ค่าเฉล่ีย 4.18) และการเปิดเสรีด้านบริการท่องเท่ียว ท าให้เกิดการไหลออกของ
แรงงานไทยท่ีมีคุณภาพท่ีจะออกไปท างานในประเทศอ่ืนท่ีให้ค่าตอบ แทนท่ีสูงกว่า (ค่าเฉล่ีย 3.71)
ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ีมีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ 
มคัคุเทศก์ไทยมีจุดอ่อนเร่ืองการใช้ภาษาองักฤษ และยงัขาดแคลนมคัคุเทศก์ภาษาอ่ืน ๆ เช่น เกาหลี 
รัสเซีย อิหร่าน ฯลฯ ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียวจึงก่อให้เกิดปัญหา Sitting Guide  รัฐบาล
ควรมีกฎหมายรองรับการเปิดเสรี ให้มีการใชม้คัคุเทศก์ทอ้งถ่ินเท่านั้น เพื่อป้องกนัการแยง่งาน และ
ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ ความเส่ียงในเร่ืองความเส่ือมถอยดา้นวฒันธรรมและความเส่ือมโทรมของ
แหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.43) และปัญหาเร่ืองนักลงทุนเขา้มาลงทุนในประเทศไทยมากข้ึน และ
อาจจะจา้งงานคน ท างานจากประเทศตนเองเท่านั้น  หากภาครัฐไม่ด าเนินการใด ๆ และในอนาคต
หากเปิดโอกาสให้ลงทุนโดยถือหุ้นไดถึ้ง 70% จะท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองน้ีมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.25)
และในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่หลกัสูตรการอบรมมคัคุเทศก์ ในปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูป้ระกอบการน าเท่ียว วิชาท่ีเรียนหลากหลายมากเกินไป ไม่มีการพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การท างานจริง (ค่าเฉล่ีย 4.17) และการเปิดเสรีด้านบริการท่องเท่ียว ท าให้เกิดการไหลออกของ
แรงงานไทยท่ีมีคุณภาพท่ีจะออกไปท างานในประเทศอ่ืนท่ีให้ค่าตอบ แทนท่ีสูงกว่า (ค่าเฉล่ีย 3.86) 
ตามล าดบั 
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ตารางที่  4.46 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบดา้นลบ ในดา้นผลกระทบต่อผูบ้ริโภค
ในประเทศ โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
 
 

ผลกระทบด้านลบ 
ผลกระทบต่อผู้บริโภค      

 ในประเทศ 

 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเท่ียว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประ เทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที่ 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

6.1 

 

กลุ่มนกัท่องเท่ียว
ภายในประเทศ เดินทาง
ท่องเท่ียวในต่างประเทศ
มากข้ึน 

4.06 4.14 4.12 4.04 4.07 4 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย)  
(เห็นดว้ย) 

6.2 การหลัง่ไหลเขา้มาของ

คนต่างดา้ว ท าใหก้าร

ป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็

ด าเนินการไดย้าก  

3.97 3.95 4.53 4.45 4.34 
2 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย 

อยา่งยิง่) 

 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

6.3 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย 

ไม่สามารถแข่งขนักบั

บริษทัต่างชาติขนาดใหญ่

ได ้มีแข่งขนักนัเองสูง และ

ประสบปัญหาการตดัราคา 

ท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บ

บริการท่ีไม่มีมาตรฐาน  

และมีคุณภาพบริการท่ี

ต ่าลง     

4.00 4.29 4.12 4.51 4.41 1 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 
(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 
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ตารางที่  4.46 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบดา้นลบ ในดา้นผลกระทบต่อผูบ้ริโภค
ในประเทศ โดยจ าแนกตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว 
 

 
ผลกระทบด้านลบ 

ผลกระทบต่อผู้บริโภค      
 ในประเทศ 

 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเทีย่ว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประเทศ 

(Domestic) 

เฉพาะพืน้ที ่

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

6.4 ภาครัฐควรก าหนด

เง่ือนไขใหน้กัลงทนุและ

แรงงานต่างชาติท่ีจะเขา้

มาท างานในประเทศ

เรียนรู้วฒันธรรมไทย 

ความเป็นไทย วิถีไทย 

4.13 4.48 4.65 4.31 4.31 3 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 
 

(เห็นดว้ย
อยา่งยิง่) 

ค่าเฉลีย่รวม 

4.28  
(เห็นด้วย 
อย่างยิง่) 

หมายเหตุ :ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ  านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
 

จากตารางท่ี  4 .46 พบว่า ผู ้ป ระกอบการน าเท่ี ยว มีความคิดเห็นว่าการเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในประเทศ โดยรวมอยูใ่น
ระดับ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉล่ียรวม 4.28) โดยจ าแนกตามความคิดเห็นตามประเภทใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว  

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) มีความคิดเห็น ในระดับเห็นด้วย 
ไดแ้ก่ภาครัฐควรก าหนดเง่ือนไขให้นกัลงทุนและแรงงานต่างชาติท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศเรียนรู้
วฒันธรรมไทย ความเป็นไทยวิถีไทย (ค่าเฉล่ียรวม 4.13) กลุ่มนักท่องเท่ียวภายใน ประเทศมีโอกาส
เลือกเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ท าให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว
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ไปในต่างประเทศมากยิ่งข้ึน(ค่าเฉล่ียรวม 4.06) ผู ้ประกอบการน าเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ ยงัมี
เครือข่ายธุรกิจบริการท่องเท่ียวไม่มากพอท่ี จะสามารถแข่งขนักบับริษทัต่างชาติขนาดใหญ่ได ้และมี
การแข่งขนักนัเองสูง ท าให้ผูป้ระกอบ การน าเท่ียวประสบปัญหาการตดัราคา ส่งผลกระทบให้นกัท่อง 
เท่ียวไดรั้บบริการท่ีไม่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพบริการท่ีต ่าลง (ค่าเฉล่ียรวม 4.00 )และ การหลัง่ไหล
เขา้มาของคนต่างดา้ว ท าให้การป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บด าเนินการไดย้าก และเป็นภาระของแผ่นดินใน
การดูแลคนต่างดา้วจ านวนมาก (ค่าเฉล่ียรวม 3.97) ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ย อย่าง
ยิ่ง ได้แก่ ภาครัฐควรก าหนดเง่ือนไขให้นักลงทุนและแรงงานต่างชาติท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศ
เรียนรู้วฒันธรรมไทย ความเป็นไทยวิถีไทย (ค่าเฉล่ียรวม 4.48) และผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ ยงัมีเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเท่ียวไม่มากพอท่ี จะสามารถแข่งขนักบับริษทัต่างชาติขนาด
ใหญ่ได้ และมีการแข่งขนักนัเองสูง ท าให้ผูป้ระกอบ การน าเท่ียวประสบปัญหาการตดัราคา ส่งผล
กระทบให้นกัท่อง เท่ียวไดรั้บบริการท่ีไม่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพบริการท่ีต ่าลง (ค่าเฉล่ียรวม 4.29)
ในระดับเห็นด้วย ได้แก่ กลุ่มนักท่องเท่ียวภายใน ประเทศมีโอกาสเลือกเส้นทางการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลายจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ท าให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียวไปในต่างประเทศมากยิ่งข้ึน
(ค่าเฉล่ียรวม 4.14) และการหลัง่ไหลเขา้มาของคนต่างดา้ว ท าให้การป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บด าเนินการ
ไดย้าก และเป็นภาระของแผน่ดินในการดูแลคนต่างดา้วจ านวนมาก(ค่าเฉล่ียรวม 3.95)ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็น ในระดบัเห็นดว้ย อยา่ง
ยิ่ง ได้แก่ภาครัฐควรก าหนดเง่ือนไขให้นักลงทุนและแรงงานต่างชาติท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศ
เรียนรู้วฒันธรรมไทย ความเป็นไทยวถีิไทย (ค่าเฉล่ียรวม 4.65) และการหลัง่ไหลเขา้มาของคนต่างดา้ว 
ท าให้การป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บด าเนินการได้ยาก และเป็นภาระของแผ่นดินในการดูแลคนต่างด้าว
จ านวนมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.53) ในระดบัเห็นด้วย ได้แก่ กลุ่มนักท่องเท่ียวภายใน ประเทศมีโอกาส
เลือกเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ท าให้เกิดการเดินทางท่องเท่ียว
ไปในต่างประเทศมากยิ่งข้ึนและผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ยงัมีเครือข่ายธุรกิจบริการ
ท่องเท่ียวไม่มากพอท่ี จะสามารถแข่งขนักบับริษทัต่างชาติขนาดใหญ่ได ้และมีการแข่งขนักนัเองสูง 
ท าให้ผูป้ระกอบ การน าเท่ียวประสบปัญหาการตดัราคา ส่งผลกระทบให้นกัท่อง เท่ียวไดรั้บบริการท่ี
ไมมี่มาตรฐาน และมีคุณภาพบริการท่ีต ่าลงเท่ากนั (ค่าเฉล่ียรวม 4.12) ตามล าดบั 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ีมีความคิดเห็น ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ยงัมีเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเท่ียวไม่มากพอท่ี จะสามารถ
แข่งขันกับบริษทัต่างชาติขนาดใหญ่ได้ และมีการแข่งขนักันเองสูง ท าให้ผูป้ระกอบ การน าเท่ียว
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ประสบปัญหาการตดัราคา ส่งผลกระทบให้นกัท่อง เท่ียวไดรั้บบริการท่ีไม่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ
บริการท่ีต ่าลง (ค่าเฉล่ียรวม 4.51) การหลัง่ไหลเขา้มาของคนต่างดา้ว ท าให้การป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บ
ด าเนินการไดย้าก และเป็นภาระของแผน่ดินในการดูแลคนต่างดา้วจ านวนมาก (ค่าเฉล่ียรวม 4.45) และ
ภาครัฐควรก าหนดเง่ือนไขให้นักลงทุนและแรงงานต่างชาติท่ีจะเข้ามาท างานในประเทศเรียนรู้
วฒันธรรมไทย ความเป็นไทยวิถีไทย  (ค่าเฉล่ียรวม 4.31) ในระดับเห็นด้วย คือ กลุ่มนักท่องเท่ียว
ภายใน ประเทศมีโอกาสเลือกเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลายจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ท าให้
เกิดการเดินทางท่องเท่ียวไปในต่างประเทศมากยิง่ข้ึน (ค่าเฉล่ียรวม 4.06)และ ตามล าดบั 
 

ตารางที่  4.47 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบด้านลบต่อการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Development) โดยจ าแนกตามใบอนุญาตประเภทธุรกิจน าเท่ียว 
 

ผลกระทบด้านลบ 

ผลกระทบต่อการพฒันาอย่าง

ยัง่ยนื (Sustainable 

Development) 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเที่ยว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที่ 

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ใน ป ร ะ เท ศ 

(Domestic) 

เฉพาะพืน้ที่ 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 
7.1 แนวคิดการพฒันาธุรกิจแบบ

ยัง่ยนื ของชาวต่างประเทศ จะ
ถูกถ่ายทอดให้กบัผูป้ระกอบ 
การน าเท่ียว ดงันั้นปัญหาการ
รุกท่ีป่าสงวน ปัญหาการ
ท าลายส่ิงแวดลอ้ม  และอ่ืน ๆ 
จะลดลงมีผลดีต่ออุตสาห-
กรรมท่องเท่ียวโดยรวม 

3.19 3.52 3.12 3.67 3.35 7 
(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (ไม่แน่ใจ) 

 

7.2 
 

ท าให้เกิดการใชท้รัพยากร
ในประเทศมากเกินไปโดยมิ
อาจ จะจ ากดัได(้Over 
Exploitation of  Natural 
Resources) 

3.84 4.05 4.06 3.94 3.96 6 
(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
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ตารางที่  4.47 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบด้านลบต่อการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Development) โดยจ าแนกตามใบอนุญาตประเภทธุรกิจน าเท่ียว (ต่อ) 
 

ผลกระทบด้านลบ 

ผลกระทบต่อการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน (Sustainable 

Development) 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเท่ียว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประ เทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที่ 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

7.3 

 

ท าใหเ้กิดการพฒันาปัจจยั 

พ้ืนฐานทางการท่องเท่ียว  

และการผลิตท่ีเพ่ิมสูงข้ึน

ก่อใหเ้กิดตน้ทุนในการ

บ าบดัและก าจดัขยะชนิด

ต่าง ๆ   

3.90 4.05 4.24 4.14 4.10 5 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 

7.4 เกิดความเส่ือมโทรมร่อย

หรอขอทรัพยากรธรรมชาติ

มีผลกระทบต่อระบบ

นิเวศน์และเกิดภยัธรรมชาติ    

4.00 4.10 4.29 4.35 4.28 2 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

7.5 ควรมีการปรับปรุง พ.ร.บ.

ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์

โดยก าหนดเง่ือนไขการต่อ

อายใุบอนุญาตประกอบ

ธุรกิจน าเท่ียว ให้มีเอกสาร

รับรองการด าเนินงานที่เป็น

มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   

3.68 4.24 4.29 4.20 4.14 4 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย) 
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ตารางที่  4.47 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่ า เฉ ล่ี ย  และระดับความ คิด เห็นด้านการเปิ ดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบด้านลบต่อการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Development) โดยจ าแนกตามใบอนุญาตประเภทธุรกิจน าเท่ียว (ต่อ) 
 

ผลกระทบด้านลบ 

ผลกระทบต่อการพฒันาอย่าง

ยั่งยืน (Sustainable 

Development) 

ประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกจิน าเท่ียว 

 

ค่าเฉลีย่รวม 

(แปลผล) 

n = 233 

ล าดบั

ที ่

ต่างประเทศ 

(outbound) 

ต่างประเทศ 

(Inbound) 

ในประ เทศ 

(Domestic) 

เฉพาะ

พืน้ที่ 

n = 32 n = 21 n = 17 n = 163 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

ค่าเฉลีย่ 

(แปลผล) 

7.6 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมี

ความจ าเป็นตอ้งพฒันา

ขีดความ สามารถใน

หลาย ๆ ดา้น เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการ

แข่งขนัในการเปิดเสรี

บริการท่องเท่ียว 

4.06 4.24 4.24 4.40 4.33 1 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 
 

(เห็นดว้ย 
อยา่งยิง่) 

7.7 ผูป้ระกอบการน าเท่ียว

ขาดขอ้มลูการวจิยั 

(R&D) ท่ี เป็น

ประโยชน์   เพื่อน ามา

พิจารณาในการวางแผน

ธุรกิจ 

3.84 4.00 4.35 4.21 4.15 3 

(เห็นดว้ย) 

 

(เห็นดว้ย) (เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

(เห็นดว้ย

อยา่งยิง่) 

 
(เห็นดว้ย) 

ค่าเฉลีย่รวม 
4.07  

  (เห็นด้วย) 
หมายเหต ุ:ค านวณจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม  233 คน  
                   (จ านวนทั้งหมด 275 คน ยติุแบบสอบถาม 42 คน) 
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จากตารางท่ี  4.47 พบว่า ผู ้ประกอบการน าเท่ี ยว มีความคิดเห็นว่า  การเปิดการค้า
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลกระทบด้านลบต่อการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน 
(Sustainable Development)โดยรวมอยู่ในระดบั เห็นด้วย (ค่าเฉล่ียรวม 4.07) โดยจ าแนกตามความ
คิดเห็นตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว  

            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) มีความคิดเห็น ในระดับเห็นด้วย 
ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาขีดความสามารถในหลายๆ ดา้น เช่น การบริหาร
จัดการ ภาษา การท าตลาด ความเข้าใจถึงตลาดเป้าหมาย การให้บริการท่ีแตกต่าง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในการเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 4.06)เกิดความเส่ือมโทรมร่อย
หรอของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และเกิดภยัธรรมชาติ 
อาจส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายในระยะยาว (ค่าเฉล่ีย 4.00) ท าให้เกิดการพฒันาปัจจยั 
พื้นฐานทางการท่อง เท่ียว อาทิ เช่น ถนน ,สถานท่ีท่องเท่ียว ฯลฯ การผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนก่อให้ เกิด
ตน้ทุนในการบ าบดัและก าจดัขยะชนิดต่าง ๆโดยเฉพาะขยะมีพิษซ่ึงเป็นภาระและตน้ทุนของแผน่ดิน
(ค่าเฉล่ีย 3.90) ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรในประเทศมากเกินไปโดยมิอาจจะจ ากัดได้ (Over 
Exploitation of Natural Resources) และ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวขาดขอ้มูลการวิจยั (R&D) ท่ีจะเป็น
องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เช่นพฤติกรรมนักท่องเท่ียวอาเซียนบทวิเคราะห์การลงทุนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ฯลฯ เพื่อน ามาพิจารณาในการวางแผนการด าเนินธุรกิจเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 3.84) ควรมี
การปรับปรุง พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ ในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขส าหรับการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวให้มีเอกสารการรับรองว่าได้มีการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดปัญหาการบริการไม่มีคุณภาพและไม่ค  านึงถึงความย ัง่ยืนของทรัพยากร(ค่าเฉล่ีย 
3.68)และ การเปิดการค้าเสรีบริการท่องเท่ียวแล้ว “แนวคิดการพฒันาธุรกิจแบบยัง่ยืน” ของชาว
ต่างประเทศจะถูกถ่าย ทอดให้กบัผูป้ระกอบการ ดงันั้นปัญหาการรุกท่ีป่าสงวน ปัญหาการท าลาย
ส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ  จะลดลงมีผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 3.19) ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย อยา่ง
ยิ่ง ได้แก่ ควรมีการปรับปรุง พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ ในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไข
ส าหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวให้มีเอกสารการรับรองวา่ไดมี้การด าเนินงานท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อลดปัญหาการบริการไม่มีคุณภาพและไม่ค  านึงถึงความย ัง่ยืนของ
ทรัพยากรและผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาขีดความ สามารถในหลายๆ ดา้น เช่น 
การบริหารจดัการ ภาษา การท าตลาด ความเขา้ใจถึงตลาดเป้าหมาย การให้บริการท่ีแตก ต่าง เพื่อเพิ่ม
ขีดความ สามารถในการแข่งขนัในการเปิดเสรีบริการท่องเท่ียวเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.24) ในระดบัเห็น
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ดว้ย ไดแ้ก่ เกิดความเส่ือมโทรมร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา ซ่ึงจะมีผลกระ ทบ
ต่อระบบนิเวศน์ และเกิดภัยธรรมชาติ อาจส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายในระยะยาว 
(ค่าเฉล่ีย 4.10) ท าให้ เกิดการใช้ทรัพยากรในประเทศมากเกินไปโดยมิอาจจะจ ากัดได้ (Over 
Exploitation of Natural Resources) และ ท าให้เกิดการพฒันาปัจจยั พื้นฐานทางการท่อง เท่ียว อาทิ 
เช่น ถนน, สถานท่ีท่องเท่ียว ฯลฯ การผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนก่อให้ เกิดตน้ทุนในการบ าบดัและก าจดัขยะ
ชนิดต่าง ๆโดยเฉพาะขยะมีพิษ ซ่ึงเป็นภาระและต้นทุนของแผ่นดิน เท่ากัน(ค่ าเฉ ล่ีย 4.05) 
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวขาดขอ้มูลการวิจยั (R&D) ท่ีจะเป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เช่นพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวอาเซียนบทวิเคราะห์การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ฯลฯ เพื่อน ามาพิจารณาในการ
วางแผนการด าเนินธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.00) และการเปิดการคา้เสรีบริการท่องเท่ียวแล้ว “แนวคิดการ
พฒันาธุรกิจแบบยัง่ยนื” ของชาวต่างประเทศจะถูกถ่าย ทอดใหก้บัผูป้ระกอบการ ดงันั้นปัญหาการรุก
ท่ีป่าสงวน ปัญหาการท าลายส่ิงแวดลอ้มและอ่ืนๆ  จะลดลงมีผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยรวม 
(ค่าเฉล่ีย 3.52) ตามล าดบั 
            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย อย่าง
ยิ่ง ไดแ้ก่ผูป้ระกอบการน าเท่ียวขาดขอ้มูลการวิจยั (R&D) ท่ีจะเป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ เช่น
พฤติกรรมนักท่องเท่ียวอาเซียนบทวิเคราะห์การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ฯลฯ เพื่อน ามา
พิจารณาในการวางแผนการด าเนินธุรกิจ  (ค่าเฉล่ีย 4.35) เกิดความเส่ือมโทรมร่อยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และเกิดภยัธรรมชาติ อาจ
ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายในระยะยาวและ ควรมีการปรับปรุง พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก์ ในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขส าหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวให้มี
เอกสารการรับรองว่าได้มีการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อลดปัญหาการบริการไม่มี
คุณภาพและไม่ค  านึงถึงความย ัง่ยืนของทรัพยากรเท่ากนั (ค่าเฉล่ีย 4.29) และผูป้ระกอบการน าเท่ียวมี
ความจ าเป็นตอ้งพฒันาขีดความสามารถในหลายๆ ดา้น เช่น การบริหารจดัการ ภาษา การท าตลาด 
ความเขา้ใจถึงตลาดเป้าหมาย การให้บริการท่ีแตกต่าง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในการ
เปิดเสรีบริการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.24) และในระดับเห็นด้วย ได้แก่ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรใน
ประเทศมากเกินไปโดยมิอาจจะจ ากดัได้ (Over Exploitation of  Natural Resources) (ค่าเฉล่ีย 4.06)
และการเปิดการคา้เสรีบริการท่องเท่ียวแลว้ “แนวคิดการพฒันาธุรกิจแบบยัง่ยนื” ของชาวต่างประเทศ
จะถูกถ่าย ทอดให้กบัผูป้ระกอบการ ดงันั้นปัญหาการรุกท่ีป่าสงวน ปัญหาการท าลายส่ิงแวดลอ้มและ
อ่ืนๆ  จะลดลงมีผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 3.12) ตามล าดบัค่าเฉล่ีย 
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            ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ีมีความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย ความคิดเห็นใน
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ได้แก่ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาขีดความสามารถในหลายๆ 
ดา้น เช่น การบริหารจดัการ ภาษา การท าตลาด ความเขา้ใจถึงตลาดเป้าหมาย การใหบ้ริการท่ีแตกต่าง 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในการเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.00) และเกิดความ
เส่ือมโทรมร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และ
เกิดภยัธรรมชาติ อาจส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหายในระยะยาว(ค่าเฉล่ีย 4.35)และในระดบั
เห็นดว้ยไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวขาดขอ้มูลการวิจยั (R&D) ท่ีจะเป็นองคค์วามรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
เช่นพฤติกรรมนักท่องเท่ียวอาเซียนบทวิเคราะห์การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน ฯลฯ เพื่อน ามา
พิจารณาในการวางแผนการด าเนินธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.21) ควรมีการปรับปรุง พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียวและ
มคัคุเทศก์ ในการพิจารณาก าหนดเง่ือนไขส าหรับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวให้มี
เอกสารการรับรองว่าได้มีการด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อลดปัญหาการบริการไม่มี
คุณภาพและไม่ค  านึงถึงความย ัง่ยืนของทรัพยากร (ค่าเฉล่ีย 4.20) ท าให้เกิดการพฒันาปัจจยั พื้นฐาน
ทางการท่อง เท่ียว อาทิ เช่น ถนน ,สถานท่ีท่องเท่ียว ฯลฯ การผลิตท่ีเพิ่มสูงข้ึนก่อให้ เกิดตน้ทุนใน
การบ าบดัและก าจดัขยะชนิดต่าง ๆโดยเฉพาะขยะมีพิษซ่ึงเป็นภาระและตน้ทุนของแผน่ดิน(ค่าเฉล่ีย 
4.14) ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรในประเทศมากเกินไปโดยมิอาจจะจ ากดัได้ (Over Exploitation of  
Natural Resources) (ค่าเฉล่ีย 3.94) และการเปิดการคา้เสรีบริการท่องเท่ียวแลว้ “แนวคิดการพฒันา
ธุรกิจแบบยัง่ยืน” ของชาวต่างประเทศจะถูกถ่าย ทอดให้กบัผูป้ระกอบการ ดงันั้นปัญหาการรุกท่ีป่า
สงวน ปัญหาการท าลายส่ิงแวดล้อมและอ่ืนๆ  จะลดลงมีผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยรวม
(ค่าเฉล่ีย 3.67) ตามล าดบั 
 
ส่วนที ่5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้ประกอบการน าเทีย่วทีต่อบแบบสอบถาม 
 

1. ความคิดเห็นของผู้ประกอบการน าเที่ยวประเภทต่างประเทศ(Outbound) ต่อการเปิดเสรี
ทางการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนตอบได้หลายข้อ) 
ข้อดี  

1. เกิดการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ จากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน 
จ านวน 11 ราย 
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 2.   ผูป้ระกอบการต่างประเทศมีเงินทุนสูง จะท าให้ผูป้ระกอบการในประเทศท่ีมีเงินทุนนอ้ย 
หากท างานร่วมกนั จะท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน เป็นการท างานร่วมกนัอยา่งมี
บูรณาการ จ านวน 5 ราย  
 3.  มีกลุ่มลูกคา้ และตลาดท่ีกวา้งข้ึน เป็นตวัผลกัดนัให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีการพฒันา
บุคลากร รูปแบบการท าธุรกิจหลากหลายข้ึน ท าให้มีการลงทุนขยายกิจการและการจา้งงานมากข้ึน 
จ านวน 12 ราย 

4. มีการเสนอรายการท่องเท่ียวหลากหลายมากข้ึน จ านวน 1  ราย  
5. เป็นแรงจูงใจท่ีท าให้ธุรกิจน าเท่ียวเกิดการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริการ ยกระดบัธุรกิจ

ท่องเท่ียวใหเ้ป็นสากลมากข้ึน โดยเกิดการอนุรักษค์วามเป็นไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
จ านวน 3 คน     

6. มีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศมากข้ึน มีรายไดเ้พิ่มข้ึน จ านวน 4 ราย 
7. ท าใหมี้การพฒันาเทคโนโลยสีมยัใหม่ มาปรับใชก้บัธุรกิจ จ านวน 1 ราย 
8. มีการขยายความเจริญเติบโตของกิจการมากข้ึนเร่ือย ๆ ท าให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียว

กลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญั ต่อระบบเศรษฐกิจเน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัรายได ้
การจา้งงาน ท่ีเกิดขาดการเปิดเสรีการคา้บริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จ านวน 2 
ราย 
             9. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ และความช านาญด้านภาษาและวฒันธรรมของต่างประเทศ
เพิ่มมากข้ึน ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจ ดา้นการท่องเท่ียวเกิดการหมุนเวยีน จ านวน 3 คน 

10.มีจ านวนลูกคา้ และคู่คา้ท่ีเพิ่มข้ึน และไดเ้รียนรู้ถึงวฒันธรรมต่าง ๆ ของประเทศ    เพื่อน
บา้น ในกลุ่มประเทศอาเซียน  จ  านวน 2 คน  

 
ข้อเสีย     
1.  ชาวต่างประเทศมาท างานแยง่งานคนไทย ท าใหค้นไทยตกงานมากข้ึน จ านวน 2 ราย 
2.  เกิดการแข่งขนัสูงมากข้ึน จ านวน 7 ราย 
3.  ชาวต่างประเทศ มีทกัษะ  และ ความสามารถในการใชภ้าษาดีกว่าคนไทย จ านวน 2 ราย

 4. จะส่งผลให้ผูบ้ริการขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)   ไม่สามารถแข่งขนัได้ และปิด
กิจการลง จ านวน 1 ราย  

5. ต่างชาติมีแนวโนม้มาท างานเอง บริษทัทวัร์ไทย เสียโอกาส จ านวน 2 ราย 
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6. ท าใหธุ้รกิจขนาดเล็ก SMLไม่มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาแลว้เน่ืองจาก Book มาหมดแลว้ จ านวน 
 1 ราย 

7. ความเช่ือถือมคัคุเทศก์ต่างชาติ โดยเฉพาะ การใชท้กัษะในการพูด สนทนาภาษาองักฤษท่ี
มคัคุเทศก์ส่ือสารไดดี้กวา่ มคัคุเทศก์ของไทย  มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินตอ้งตกงาน เน่ืองจากผูป้ระกอบการ
จะหนัไปใชบ้ริการมคัคุเทศกจ์ากต่างประเทศ จ านวน 3 ราย  

 8. เกิดการตดัราคาทวัร์ เพื่อการแข่งขนัในตลาดมากข้ึน เพื่อแย่งลูกคา้ ส่งผลให้รายไดห้รือ
ผลก าไรท่ีนอ้ยกวา่อยูแ่ลว้ลดลง จ านวน 4 ราย 

 9. นกัท่องเท่ียวมีการเปรียบเทียบราคาทวัร์มากข้ึน จ านวน 1  ราย  
10. มีขอ้จ ากดัในเขตการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน จ านวน 1 ราย 
11. แรงงานดา้นการท่องเท่ียว เป็นชาวต่างชาติจะมากข้ึน ท าให้ยากต่อการควบคุม บงัคบัใช้

กฏหมาย มีการแบ่งชั้นวรรณะ และเกิดการแข่งขนักนัสูง จ  านวน 3 ราย  
12.ผูป้ระกอบการต่างชาติเขา้มาเปิดบริษทัในเชียงใหม่ ซ่ึงมีความพร้อมดา้นเงินทุน เครือข่าย 

เทคโนโลยแีละการส่ือสารสารสนเทศเขา้มาแข่งขนั ท าใหเ้ราเสียเปรียบ จ านวน 1 ราย 
13. การเปิดเสรีมีผลดีในการพฒันาเศรษฐกิจ พฒันาบุคลากร และขอบเขตของธุรกิจ แต่ใน

เวลาเดียวกนัมนัน ามาซ่ึงการเปิดให้คู่คา้ และคู่แข่งต่างชิงเขา้มา เกิดการแข่งขนักนัสูง การตดัราคา 
อาจน ามาซ่ึงการเสียธุรกิจ เน่ืองจาก ต่างชาติเขามาเปิดธุรกิจไดอ้ยา่งเสรี  ลูกคา้ต่างชาติลืกท่ีจะใชแ้ต่
ธุรกิจของชาติตนเอง อาจน ามา ซ่ึงการจา้งแรงงานต่างชาติท่ีมศกัยภาพท่ีมากกวา่ คนไทย ซ่ึงคนไทย 
ยงัขาดการพฒันา และส่งเสริมจากภาครัฐ ทั้งดา้นการศึกษา ทกัษะ ทศันคติ ปัญหาการวา่งงานของคน
ไทย ปัญหาแรงงานไทยเป็นแรงงานท่ีโดนกดข่ี ปัญหาดา้นธุรกิจท่องเท่ียวต่างชาติ เขา้มาลงทุน และ
การใช้ทรัพยากรของประเทศไทยไป โดยไม่มีการควบคุมดูแล เกิดการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่าไป
หมด วฒันธรรมไทย ประเพณีไทยสูญเสียไป ขาดเอกลกัษณ์ เน่ืองจาก ชาติไทยยงัไม่รณรงค์ให้คน
ไทยอนุรักษ์ กฎการน าเท่ียวของมคัคุเทศก์ ข้อมูลท่ีบิดเบน วฒันธรรมอนัดีงามหายไป เน่ืองจาก 
ประเทศไทยเรายงัไม่พร้อม และไม่เขม้แข็งรักษาวฒันธรรม ประเพณีของเราได้ และชาติไหนจะ
เขา้ใจและช่วยสืบสาน จ านวน 1 ราย  

 14.ผูป้ระกอบการในประเทศท่ีต้นทุนน้อย มีโอกาสเสียเปรียบในการว่าจ้างมัคคุเทศก์
ทอ้งถ่ินมีโอกาสเลือกงานกบัผูป้ระกอบการท่ีสามารถใหค้่าแรงท่ีสูงกวา่   

15.อาจส่งผลเสียในเร่ืองของการเงิน การลงทุนท่ีไม่สามารถท่ีจะขยายไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว
จ านวน 1 ราย 
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16.ท าให้พวกนกัลทุนต่างชาติเขา้มามีบทบาทในไทยมากข้ึน ท าให้เสียดุลการคา้ และก่อเกิด
อาชีพผดิกฎหมาย เอ้ือใหแ้ก่ผูท่ี้อยากใชป้ระเทศไทยเป็นทางผา่นกระจายสินคา้   
 
ข้อเสนอแนะ    
          1. ให้มีการพฒันาบุคคลากรไทยใหมี้ความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึน น าขอ้ดี ดา้นอธัยาศยั
ไมตรี ของคนไทยเป็นจุดแขง็ในการแข่งขนักบัต่างประเทศ จ านวน 2 ราย 

2.สนบัสนุนให้มีการเปิดเสรี โดยนกัท่องเท่ียวสามารถเดินเขา้ออกไดโ้ดยไม่ตอ้งมี Visa (ตาม
กฎหมายไทย) จ านวน 1 ราย  

3. ไม่ควรสนบัสนุนให้ชาวต่างชาติมาเป็นผูด้  าเนินการกิจการน าเท่ียวในประเทศ จ านวน 1 
ราย 

4. ใหเ้ขม้งวดกบัผูป้ระกอบการต่างชาติ ท่ีเป็นนอร์มิน่ี โดยใชช่ื้อคนไทยบงัหนา้  
จ านวน 1 ราย   

5. อาจจะเกิดปัญหานักท่องเท่ียวไม่มีคุณภาพ คนทิ้งงาน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม โสเภณี ขอให้ทุกคนมีความตระหนักถึงความเป็นเจา้ของประเทศ การท่องเท่ียวย ัง่ยืน
จ านวน  1 ราย  

6. สงวนอาชีพมคัคุเทศก์ ใหส้ าหรับคนไทยเท่านั้น เพราะคนไทยเท่านั้นท่ีจะรู้จกัวฒันธรรม 
ประเพณี และวถึิชีวติ การด าเนินชีพ ดีมากกวา่ชนชาติอ่ืนในอาเซ่ียนจ านวน 1 ราย  

7. ควรมีกฎหมาย คุม้ครอง การท่องเท่ียวของประเทศไทยให้ดีมากพอสมควร เพื่อจะท าให้
คนไทย ไม่เสียเปรียบต่างประเทศ จ านวน 3 ราย  

8. ควรมีแหล่งเงินทุน ช่วยเหลือ องคก์รการท่องเท่ียวให้มากข้ึน เช่น ช่วยเหลือเงินทุน การ
ลงทุน การกูย้มืเงิน จ านวน 1  ราย  

9. ควรรับรองอาชีพมคัคุเทศก์ให้เป็นอาชีพท่ีมีประสิทธิภาพในการยอมรับขององคก์รภาค
รัฐวิสาหกิจ ว่าเป็นอาชีพท่ี สามารถ มีสิทธิ เสรีภาพ อ านาจการท าธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากข้ึน
จ านวน 1 ราย  

 10.ควรก าหนดใหมี้ราคากลางส าหรับทวัร์บางประเภท เพื่อจะท าใหมี้การแข่งขนักนัดา้นของ
คุณภาพมากกวา่ราคา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั จ  านวน 1 ราย  

11 .ก าหนดบทบาทของ Tour leader ท่ีมาจากต่างประเทศให้ชดัเจน เพื่อมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ินจะ
ไดท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จ านวน  1 ราย 
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12. ควรส่งเสริมทางด้านการท่องเท่ียวให้มากข้ึนกว่าน้ี ทั้ งทางด้านส่ือโฆษณา และอ่ืน ๆ 
จ านวน  1 ราย 

13.ควรมีกฎหมายเก่ียวกบัการแบ่งชนชั้นวรรณะ จ านวน 1 ราย 
14. อยากให้ภาครัฐและหน่วยงานเก่ียวขอ้งออกกฎ ดูแล ควบคุม บริษทัต่างประเทศ ท่ีเขา้มา

ท าธุรกิจอยา่งใกลชิ้ด จ านวน 1 ราย 
15. การน าเท่ียว ควรใหค้นไทยมีสิทธิและอ านาจต่อรองท่ีมากกวา่   
16. มัคคุเทศก์ควรเป็นอาชีพสงวนไว้เฉพาะคนไทย และมีการออกกฎหมายท่ีชัดเจน 

เน่ืองจากวฒันธรรม ประเพณี ศิลปะ และประวติัศาสตร์เป็นของคนไทย จ านวน 1 คน 
17. ผูป้ระกอบการน าเท่ียว จ.เชียงใหม่ ยงัไม่ไดรั้บการพฒันาดา้นศกัยภาพ ขาดแหล่งเงินทุน    

ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวควรจะรวมตวักนั โดยหน่วยงานของรัฐให้การสนบัสนุน 
จ านวน 1 คน 

18. หน่วยงานของรัฐควรมีการจ ากดัจ านวนธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมาลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่การ
ก าหนดการจา้งแรงงานไทยใหม้ากกวา่ จ  านวน 1 คน  

19. รัฐบาลควรจะพฒันาทกัษะ ความสามารถ และภาษาให้ชาวไทยมากข้ึน โดยก าหนดให้มี
แผนการเรียน การสอน หลกัสูตรภาษาต่างชาติท่ีชดัเจน จ านวน 1 ราย   

20. ควรมีขอ้จ ากดั ระเบียบ ขอ้บงัคบั ในการก าหนดธุรกิจท่องเท่ียวต่่างชาติท่ีมาลงทุนในการ
ใชท้รัพยากร ธรรมชาติของไทย เพื่อป้องกนัการเส่ือมสภาพ เส่ือมโทรม จ านวน 1 ราย 

21. ต้องมีการก าหนดมารฐานและระเบียบท่ีเคร่งครัดเพื่อมิให้ผู ้ประกอบการท้องถ่ิน
เสียเปรียบ เพื่อป้องกนัมิใหเ้กิดปัญหาในระบบปลาใหญ่กินปลาเล็ก จ  านวน 1 ราย  

22. หน่วยงานภาครัฐ ควรมีมาตรการในการก าหนดาตรฐาน คุณภาพการบริการน าเท่ียว 
ก าหนดราคาการบริการน าเท่ียวใหมี้มาตรฐานเดียวกนั เพื่อป้องกนัการตดัราคา จ านวน 1 ราย  

23. ในแต่ละประเทศวฒันธรรมและประเพณี ไม่เหมือนกนั รัฐบาลควรจะตอ้งมีมาตรฐาน
การควบคุม การใชม้คัคุเทศกท์อ้งถ่ิน การมีบริษทัท่องเท่ียวในประเทศรับรองการท างาน จดัตั้งองคก์ร 
หรือหน่วยงาน ดูแลโดยเฉพาะ    
 

2.  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการน าเที่ยวประเภทต่างประเทศ(Inbound) ต่อการเปิดเสรี
ทางการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนตอบได้หลายข้อ) 
ข้อดี     

1.เกิดการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ จากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน 
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จ านวน 5 ราย 
 2.   ผูป้ระกอบการต่างประเทศมีเงินทุนสูง จะท าให้ผูป้ระกอบการในประเทศท่ีมีเงินทุนนอ้ย 
หากท างานร่วมกนั จะท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน เป็นการท างานร่วมกนัอยา่งมี
บูรณาการ  จ านวน 5 ราย  
 3.  มีกลุ่มลูกคา้ และตลาดท่ีกวา้งข้ึน เป็นตวัผลกัดนัให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีการพฒันา
บุคลากร รูปแบบการท าธุรกิจหลากหลายข้ึน ท าให้มีการลงทุนขยายกิจการและการจา้งงานมากข้ึน 
จ านวน 4 ราย 

4. มีการเสนอรายการท่องเท่ียวหลากหลายมากข้ึน จ านวน 2  ราย  
5. เป็นแรงจูงใจท่ีท าให้ธุรกิจน าเท่ียวเกิดการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริการ ยกระดบัธุรกิจ

ท่องเท่ียวใหเ้ป็นสากลมากข้ึน โดยเกิดการอนุรักษค์วามเป็นไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
จ านวน 2 คน    

6. มีนกัท่องเท่ียวเดินทางไปต่างประเทศมากข้ึน มีรายไดเ้พิ่มข้ึน จ านวน 2 ราย 
7. ท าใหมี้การพฒันาเทคโนโลยสีมยัใหม่ มาปรับใชก้บัธุรกิจ จ านวน 1 ราย 

 8. บริษทัน าเท่ียว มีโอกาสท่ีจะขยายกิจการไปยงัภูมภาคอาเซียนไดอ้ยา่งเสรีมากข้ึน จ านวน 1 
ราย  

9.ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ วฒันธรรม ซ่ึงกนัและกนั และไดพ้ฒันาภาษาให้ส่ือสารกนัเพิ่มข้ึน 
และไดต่้อยอดทางธุรกิจเพิ่มข้ึน จ านวน 1 ราย    
           10.ไม่แน่ใจ และไม่คิดวา่จะส่งผลดี แต่ก็ควรจะมีการเปิดเสรี เพราะวา่ เช่ือวา่เราสามารถเรียนรู้ 
ปรับตวั จากขอ้ผดิพลาด จ านวน 1 ราย    
 
ข้อเสีย     

 1.  ชาวต่างประเทศมาท างานแยง่งานคนไทย ท าใหค้นไทยตกงานมากข้ึน จ านวน  5 ราย 
 2.  เกิดการแข่งขนัสูงมากข้ึน จ านวน 3 ราย 
 3.  ชาวต่างประเทศ มีทกัษะ  และ ความสามารถในการใชภ้าษาดีกวา่คนไทย จ านวน 1 ราย  
 4. เกิดการตดัราคาทวัร์ เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด จ านวน 3 ราย 
 5. นักท่องเท่ียว มีทางเลือกหลากหลาย เปรียบเทียบราคา และมีอ านาจต่อรองมากยิ่งข้ึน 

จ านวน 1 ราย 
 6.  ผูป้ระกอบการต่างประเทศหันมาลงทุนธุรกิจดา้นการท่องเท่ียวมากยิ่งข้ึน ท าให้ลูกคา้มี

ทางเลือกมากข้ึน ส่งผลกระทบใหบ้ริษทัน าเท่ียวในเมืองไทยมีรายไดล้ดลง 
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 7. ผูป้ระกอบการต่างประเทศเขา้มาลงทุนและมีบริษทัน าเท่ียวเป็นของตนเอง  และติดต่อ
โดยตรงกับสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรม และการบริการอ่ืนๆ ด้วยตนเอง แทนท่ีจะติดต่อผ่าน
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในประแทศ ท าให้รายไดล้ดลง ทั้งๆ ท่ี บริษทัต่างประแทศมาใชท้รัพยากรของ
ประเทศไทย จ านวน 1 ราย  
 
ข้อเสนอแนะ    

1. ไม่สนบัสนุนใหช้าวต่างชาติมาเป็นผูด้  าเนินการกิจการน าเท่ียวในประเทศ จ านวน 2 ราย 
 2. ควรมีแหล่งเงินทุน ช่วยเหลือผูป้ระกอบการน าเท่ียว SME เช่น ลดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืม
เงิน , ส่งเสริมใหมี้เงินลงทุนฯลฯ  จ  านวน 1 ราย  
 3. ควรมีการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ให้ เป็นมืออาชีพ เป็นท่ียอมรับ ว่ามีความสามารถ มี
ประสิทธิภาพ มีสิทธิ เสรีภาพ และมีรายไดท่ี้เหมาะสม จ านวน 1 ราย  
 4. ควรก าหนดให้มีราคากลางส าหรับทวัร์บางประเภท เพื่อจะท าให้มีการแข่งขนักนัดา้นของ
คุณภาพ มากกวา่ราคา จ านวน 1 ราย  

5. ควรมีการพฒันาบุคคลากรดา้นการท่องเท่ียวของไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนั
มากข้ึน น าขอ้ดี ดา้นอนัธยาศยั ไมตรี ของคนไทยเป็นจุดแข็งในการแข่งขนักบัต่างประเทศจ านวน 1 
ราย  

6. หน่วยงานภาครัฐ ควรจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเท่ียวให้มากข้ึนกว่า
ปัจจุบนั ทั้งทางดา้นส่ือโฆษณา และอ่ืน ๆ  จ านวน 1 ราย  
 7. ควรพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียวโดยเฉพาะมคัคุเทศกก์ารอบรมดา้นภาษาตอ้งเขม้แข็ง
กวา่เดิม ให้มีความสามารถใชภ้าษาต่างประเทศท่ีหลากหลาย และไม่เห็นดว้ยกบัการมี Sitting  Guide
กฎหมายเลือกปฏิบติั จ  านวน 3 ราย 
 8.  รัฐบาลขอ้ก าหนด กฎเกณฑ์ทางต่างชาติ อย่างเขม้งวด ชดัเจน ลดช่องโหว่  เพื่อป้องกนั
ผลกระทบดา้นลบ โดยเฉพาะเร่ืองยาเสพติด  จ านวน 1 ราย 

9. ขอใหท้างรัฐบาล มีขอ้ก าหนดท่ีชดัเจน เขม้งวด และลดช่องโหว ่ จ านวน 2 ราย 
10. ผูป้ระกอบการน าเท่ียว บางแห่ง ยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเปิดการคา้บริการ

ด้านท่องเท่ียว และเกรงว่าผู ้ประกอบการน าเท่ียวท่ีมีเงินลงทุนสูงจะครอบครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดเหมือนธุรกิจคา้ปลีกในประเทศ  จ  านวน 1 ราย 

11. ขอให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ มีความจริงใจท่ีจะให้ข้อมูล และปกป้องผลประโยชน์
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวรายยอ่ยในประเทศ มิให้เสียเปรียบ และให้มีโอกาสมีรายไดเ้พิ่มข้ึน จะไดมี้เงิน
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หมุนเวยีน คงอยูห่มุนเวยีนอยูใ่นประเทศ  ซ่ึงปัจจุบนัมีนายทุนจากชาวต่างประเทศมาเป็นหุ้นส่วนใน
บริษทัน าเท่ียวใหญ่ ๆ และถือหุน้ส่วนใหญ่ โดยเปิดบริษทัน าเท่ียวในนามของคนไทย ท าใหร้ายไดถู้ก
ถ่ายโอนออกนอกประเทศ  จ  านวน 1 ราย 

12. รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรรักษาสิทธิของคนไทย ไม่ควรให้ต่างชาติมาหา
ผลประโยชน์จาก อาชีพ รายได ้ทรัพยากร และควรสงวน อนุรักษไ์วใ้หก้บัคนไทย   จ  านวน 1 ราย 

13.ควรมีกฎหมายเข้มงวดกับ แรงงานต่างด้าว ท่ีเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมาย และมีการ
ลกัลอบปลอมแปลงเอกสารหลีกเล่ียงกฎหมาย  ท าให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งแย่งงานคนไทย และ
ปัญหาสังคม จ านวน 1 ราย 

 
3.  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการน าเที่ยวประเภทในประเทศ (Domestic) ต่อการเปิดเสรี

ทางการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนตอบได้หลายข้อ) 
ข้อดี   

1. เกิดการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ จากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน 
จ านวน 3 ราย 
 2. ผูป้ระกอบการต่างประเทศมีเงินทุนสูง จะท าให้ผูป้ระกอบการในประเทศท่ีมีเงินทุนน้อย 
หากท างานร่วมกนั จะท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน เป็นการท างานร่วมกนัอยา่งมี
บรูณาการ จ านวน 5 ราย  
 3.  มีกลุ่มลูกคา้ และตลาดท่ีกวา้งข้ึน เป็นตวัผลกัดนัให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีการพฒันา
บุคลากร รูปแบบการท าธุรกิจหลากหลายข้ึน ท าให้มีการลงทุนขยายกิจการและการจา้งงานมากข้ึน 
จ านวน 7 ราย 

4. มีการเสนอรายการท่องเท่ียวหลากหลายมากข้ึน จ านวน 1  ราย  
 5. เพิ่มรายไดใ้หก้บัธุรกิจท่องเท่ียวและดา้นการคา้ อีกทั้งยงัเป็นการกระจายรายไดไ้ปสู่ชุมชน
ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และเป็นการส่งเสริมให้ผูมี้รายไดน้้อยมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม ไม่วา่จะ
เป็นดา้นการท่องเท่ียวธุรกิจโรงแรมท่ีพกั ร้านนวด สปา การคมนาคม ร้านของของท่ีระลึก ภตัตาคาร 
ร้านอาหารต่างๆ  ส่งผลให้บริษทัห้างร้านเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมีการแข่งขนักนัในการพฒันาการ
บริการใหดี้ยิง่ข้ึน จ านวน 1 คน  
 6.การท่องเท่ียวอาเซียนดว้ยกนัจะเติบโตข้ึน ท าให้เศรษฐกิจดีข้ึน  ประชาชนมีรายได ้ ทุกคน
ก็ตอ้งการไปเท่ียวประเทศใกล ้ๆ ส่งผลให้เพิ่มคู่คา้ และสร้างพนัธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียนและมี
การแลกเปล่ียนการน าลูกคา้ออกนอกประเทศ และเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศ ท าให้มีรายไดเ้พิ่มมาก
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ข้ึน  คาดว่าจะส่งผลให้บริษทัมีรายรับเพิ่มข้ึน มีบุคคลากรท่ีมีศกัยภาพ เพราะมีการแข่งขนัมากข้ึน 
จ านวน 1 คน  

7.เกิดการลงทุนในภาพรวม  มีนกัท่องเท่ียวหลัง่ไหล่เขา้มาในประเทศเพิ่มมากข้ึน ท าใหธุ้รกิจ
ขยายตวั เกิดการติดต่อกบับริษทันายทุนในต่างประเทศ ในอนาคต และอาจเกิดความร่วมมือในดา้น
ต่าง  ๆ ตามมา จ านวน 1 คน 
 8.เกิดความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวระหวา่งเจา้ของธุรกิจคนไทยกบั
เจา้ของธุรกิจชาวต่างประเทศมีมากข้ึน กล่าวคือ เจา้ของธุรกิจท่องเท่ียวชาวต่างประเทศก็คงยงัตอ้ง
พึ่งพา ความเป็นเจา้ของพื้นท่ีคนไทย โดยมีกรอบขอ้ตกลงท่ีเป็นธรรมซ่ีงกนัและกนั  

9.หากมีนกัท่องเท่ียวท่ีสามารถเขา้ออกประเทศไดค้่อนขา้งง่ายก็จะท าธุรกิจท่องเท่ียว โรงแรม
ท่ีพกั ธุรกิจน าเท่ียว มีแนวโนม้ไปในทิศทางดี มีรายไดเ้ป็นท่ีน่าจะพอใช ้ถา้เปรียบเทียบกบัในอดีตท่ี
ผา่นมา แต่ตั้งน้ีก็ตอ้งดูผลกระทบอยา่งอ่ืนท่ีตามมาดว้ยเช่นกนั  
   
ข้อเสีย  

1.  ชาวต่างประเทศมาท างานแยง่งานคนไทย ท าใหค้นไทยตกงานมากข้ึน จ านวน  3 ราย 
2.  เกิดการแข่งขนัสูงมากข้ึน จ านวน 7 ราย 
3.  ชาวต่างประเทศ มีทกัษะ  และ ความสามารถในการใชภ้าษาดีกวา่คนไทย จ านวน 3 ราย  
4. เกิดการตดัราคาทวัร์ เพื่อแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด จ านวน 3 ราย 

 5.  เกิดการถ่ายทอดวฒันธรรมจากต่างประเทศ ท าให้ ศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
ประเพณีของไทย ผดิเพี้ยนไป โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจีนท่ีหลัง่ไหลเขา้มาท่องเท่ียว อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาข้ึนไดใ้นวฒันธรรมท่ีแตกต่าง จ านวน 4 ราย 
 6. เงินไหลออกนอกประเทศ จากการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย จ านวน 1 ราย 
 7. การเขา้มาลงทุน และประกอบอาชีพของชาวต่างชาติ จะส่งผลเสียทางออ้ม เช่น ปัญหาการ
แข่งขนัทางการคา้, เกิดขยะมูลฝอย, ปัญหาอาชญากรรมฯลฯ จ านวน2 ราย 
 8. การเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว หากยงัไม่พร้อม  และยงัขาดแคลนมคัคุเทศก์ท่ีเป็นภาษาอ่ืน 
นอกเหนือจากภาษาองักฤษ  ซ่ึงอาจตอ้งใช้มคัคคุเทศก์ภาษาอ่ืนมาทดแทน ท าให้ต้องใช้แรงงาน
ต่างชาติมากข้ึน  คนไทยอาจจะถูกแยง่งานมีงานท านอ้ยลง จ านวน 1 ราย 

9.การท่ีบริษทัต่างชาติสามารถเขา้มาลงทุนและเป็นเจา้ของกิจการเยี่ยงคนในชาติไดน้ั้น เป็น
ความเส่ียงต่อกิจการภายในประเทศท่ีสูงมาก ในระดบัหน่ึง หากรัฐบาลไม่มีมาตรการ กฎหมายมา
รองรับอย่างครอบคลุม  จะเกิดผลกระทบมากกว่าผลประโยชน์อย่างแน่นอน  บวกกบั ณ ขณะน้ี 
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หลาย ๆ สถานการประกอบการท่องเท่ียวยงัขาดความรู้ท่ีจะใชรั้บมือกบัการเปิดเสรีการคา้ จะเกิดการ
แย่งกันท ามาหากิน ไม่ใช่แค่คนในประเทศแต่จะรวมไปกับชาวต่างประเทศท่ีสมารถเข้ามาท า
ประโยชน์อยา่งเสรีจ านวน 1 ราย 

10.หากเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติสามารถลงทุนได้อย่างอิสระ ผูป้ระกอบการโรงแรมท่ีพกั 
ธุรกิจในประเทศก็จะมีปัญหา ถูกแยง่ลูกคา้ และมีการแข่งขนัสูง จ  านวน 1 ราย 

11. การเปิดการคา้เสรีบริการท่องเท่ียว หากไม่มีการควบคุมท่ีดี  ทรัพยากรของชาติจะถูก
ท าลาย  และถูกใชม้ากเกินไป และ จะท าให้กลุ่มคนสามารถเขา้มาหาผลประโยชน์ในประเทศมากข้ึน
และง่ายข้ึน จ านวน 1 ราย 

12. การเปิดเสรีให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือหุ้น เจ็ดสิบเปอร์เซ็น และมีการแย่งงานภาค
บริการของแรงงานทอ้งถ่ิน ท าให้ไทยเราเสียเปรียบบางประเทศท่ีเขาสามารถใชภ้าษาองักฤษและจีน
กลางได ้ เขาจะไดเ้ปรียบมากกวา่ไทยเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย จ านวน 1 ราย 
 
ข้อเสนอแนะ   
          1. ควรมีการพัฒนาบุคคลากรไทยให้มีความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึน น าข้อดี ด้าน
อธัยาศยัไมตรี ของคนไทยเป็นจุดแขง็ในการแข่งขนักบัต่างประเทศ จ านวน 2 ราย 

2. การเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียว อาจจะเกิดปัญหานกัท่องเท่ียวไม่มีคุณภาพ คนทิ้งงาน 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาส่ิงแวดล้อม โสเภณี ขอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตระหนักถึงความเป็น
เจา้ของประเทศ การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 

3. อาจจะเกิดปัญหานักท่องเท่ียวไม่มีคุณภาพ คนทิ้งงาน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม โสเภณี ควรส่งเสริมให้มีความตระหนกัถึงความเป็นเจา้ของประเทศ การท่องเท่ียวย ัง่ยืน
จ านวน  1 ราย  
 4. ควรมีการก าหนดบทบาทของ Tour Leader ท่ีมาจากต่างประเทศใหช้ดัเจน เพื่อ 
เพื่อมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะไดท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จ านวน 1  ราย 

5. ธุรกิจน าเท่ียว ควรจะเป็นอาชีพสงวนให้กบัคนในประเทศเท่านั้น ไม่ควรให้ต่างชาติมา
ลงทุนได้โดยเสรี เน่ืองจากการน าเท่ียวไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ จ าเป็นตอ้งมีความรู้ด้านประวติัศาสตร์ 
ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ของประเทศไทย จ านวน 3 ราย 

6. ภาครัฐควรมีมาตรการรองรับนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ ท่ีจะหลัง่ไหลเขา้มาท่องเท่ียว  
เช่น มคัคุเทศก์ในภาษานั้น ๆ  มีแผนท่ีช้ีทางหลายบภาษา , มีอาสาสมคัรหลายภาษาท่ีคอยให้ขอ้มูล
นกัท่องเท่ียวตามจุดต่าง ๆ เช่น ถนน ท่ีพกั สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยม จ านวน 1 ราย 
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7. ขอใหภ้าครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง แกไ้ขปัญหานกัท่องเท่ียวชาวจีน ท่ีไม่เรียนรู้ และเขา้ใจ
วฒันธรรมอนัดีงามของเชียงใหม่  โดยทั้ง 2 ฝ่าย ให้ความรู้ ขอ้ควรปฏิบติั ขอ้พึงระวงั ขอ้ควรเล่ียงใน
การกระท า อาทิเช่น ให้บริษทัทวัร์ทั้งไทย-จีน ให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวชาวจีนก่อนท่ีจะเดินทางมา
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 1 ราย 
 8.  ผูป้ระกอบการหลายแห่งยงัไม่มีควารู้ ความใจในการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างแทจ้ริง  
ขาดแคลนดา้นความรู้ในการท่ีจะให้แข่งขนัต่อสู้กบับริษติัทุนต่างชาติท่ีจะเขา้เปิดกิจการในประเทศ 
ควรมีการจดัอบรมผูป้ระกอบการเพื่อเตรียมความพร้อม รับมือกบัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน มิฉะนั้นการ
เปิดเสรีการค้าก็ เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้ เฉพาะกลุ่มนายทุนใหญ่  ไม่ได้เกิดการพัฒนาข้ึน
ภายในประเทศอยา่งแทจ้ริง  
 9. การเปิดเสรี มีขอ้ดีและขอ้เสียเท่า ๆ กนั รัฐบาลควรมีการจดัการบริหารงานและควบคุมให้
ได ้ไม่เช่นนั้นขอ้เสียต่าง ๆ ผลกระทบต่อประเทศต่ทรัพยากร ต่อสังคมวฒันธรรม จะเส่ือมโทรมลง
ในไม่ชา้  
 10.ถ้าเป็นการเปิดเสรีการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียของประเทศไทย หมายถึงให้ชาว
ต่างประเทศสามารถมาลงทุนได้ทั้ ง 2 ส่วนคือ การเป็นผู ้ให้บริการด้านการน าเท่ียว,การเป็นผู ้
ให้บริการด้านเป็นเจา้ของแหล่งท่องเท่ียว ก็จะส่งผลเสียต่อเจา้ของธุรกิจน าเท่ียวคนไทยแน่นอน 
ดงันั้น รัฐบาลตอ้งมีกฏหมายท่ีปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด และใหมี้ช่องโหวท่ี่เราเสียเปรียบนอ้ยท่ีสุด ตอ้งมี
กฎหมายท่ีตอ้งบงัคบัภาคธุรกิจ  และการท่องเท่ียวให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กนัไป 
การเจริญเติบโตของการท่องเท่ียว ให้อยูใ่นจิตวิญญาณท่ีตอ้งช่วยกนัดูแลอยา่งย ัง่ยืน ไม่ใช่ตกัตวงเอา
แต่ผลประโยชน์โดยทุกคนร่วมกนัอนุรักษ ์และช่วยกนัดูแล  

 
4.  ความคิดเห็นของผู้ประกอบการน าเที่ยวประเภทเฉพาะพื้นที่  ต่อการเปิดเสรีทางการค้า

ภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว (ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนตอบได้หลายข้อ) 
ข้อดี   

1. เกิดการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศ จากจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มมากข้ึน 
จ านวน 21 ราย 
 2.   ผูป้ระกอบการต่างประเทศมีเงินทุนสูง จะท าให้ผูป้ระกอบการในประเทศท่ีมีเงินทุนนอ้ย 
หากท างานร่วมกนั จะท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน เป็นการท างานร่วมกนัอยา่งมี
บูรณาการ  จ านวน 5 ราย  
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 3.  มีกลุ่มลูกคา้ และตลาดท่ีกวา้งข้ึน เป็นตวัผลกัดนัให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีการพฒันา
บุคลากร รูปแบบการท าธุรกิจหลากหลายข้ึน ท าให้มีการลงทุนขยายกิจการและการจา้งงานมากข้ึน 
ท าใหเ้ศรษฐกิจดีข้ึน จ านวน10 ราย 

4. มีการเสนอรายการท่องเท่ียวหลากหลายมากข้ึน จ านวน 3  ราย  
5. เป็นแรงจูงใจท่ีท าให้ธุรกิจน าเท่ียวเกิดการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริการ ยกระดบัธุรกิจ

ท่องเท่ียวใหเ้ป็นสากลมากข้ึน โดยเกิดการอนุรักษค์วามเป็นไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
จ านวน 3 ราย    
 6. มีรายไดม้ากยิง่ข้ึนมากกวา่ค่าใชจ่้าย จ านวน 6 ราย 
 7.มีการสร้างงานใหม่ เช่น นวดแผนไทย สปา ร้านอาหารไทย ร้านขายของท่ีระลึก มากข้ึน 
จ านวน 1 ราย 
 8. ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีโอกาสจา้งแรงงานต่างประเทศท่ี มีค่าจา้งท่ีต ่ากวา่ จ  านวน 1 ราย 
 9. เกิดการหลัง่ไหลของนักท่องเท่ียว น ามาซ่ึงรายได้จากระบบท่องเท่ียวหมุนเวียนอยู่ใน
ประเทศและระบบเศรษฐกิย่อมดีข้ึน และผูป้ระกอบการน าเท่ียวจะตอ้งเกิดแนวคิดพฒันาธุรกิจให้ดี
ข้ึน   ภาครัฐควรมีแหล่งสนับสนุนด้านเงินทุน ให้กับผู ้ประกอบการในประเทศก่อน เพราะ 
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย ย่อมเขา้ใจในพื้นท่ี เขา้ใจในวฒันธรรมไทยไดดี้กว่าชาติอ่ืน ๆ และเป็น
ความไดเ้ปรียบในแง่ธุรกิจมากกวา่เสียเปรียบแน่นอน จ านวน 1 ราย   

10. มีโอกาสเลือกสรรบริษทัน าเท่ียวท่ีมีคุณภาพ แลว้น าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ท่ีบริษทั
เหล่านั้น ไดจ้ดัท าข้ึนมาใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว จ านวน 1  ราย  

11. เกิดการพฒันาฝีมือแรงงาน มีพนกังานท่ีมีคุณภาพ ภาษาดีเยีย่ม เน่ืองจากมีการปรับตวัเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน  จ านวน 2 ราย  
 12. ท าใหเ้กิดการเรียนรู้เทคนิคในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสารไดม้ากข้ึน 
 13. สามารถจา้งมคัคุเทศก ์พนกังานขบัรถ  และ Booking เป็นชาวต่างประเทศในอาเซียน ท่ีมี
ภาษาดีกวา่คนไทย และค่าจา้งแรงงานท่ีถูกกวา่ จ  านวน 2 ราย 
 
ข้อเสีย    

1.  ชาวต่างประเทศมาท างานแยง่งานคนไทย ท าใหค้นไทยตกงานมากข้ึน จ านวน  17 ราย 
 2.  เกิดการแข่งขนัสูงมากข้ึน จ านวน 11 ราย 
3.   ไทยขาดแคลนแรงงานมีคุณภาพ โดยเฉพาะด้านภาษา ชาวต่างประเทศ มีทกัษะ  และ 

ความสามารถในการใชภ้าษาดีกวา่คนไทย จ านวน 14 ราย  
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4. เกิดการตดัราคาทวัร์ เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ท าให้การจดัน าเท่ียวไม่มีคุณภาพ
ส่งผลกระทบต่อภาพรวม จ านวน 10 ราย 
 5.  เกิดการถ่ายทอดวฒันธรรมจากต่างประเทศ ท าให้ ศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
ประเพณีของไทย ผดิเพี้ยนไป โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจีนท่ีหลัง่ไหลเขา้มาท่องเท่ียว อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาข้ึนไดใ้นวฒันธรรมท่ีแตกต่าง จ านวน 7 ราย 
 6. เงินไหลออกนอกประเทศ จากการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย จ านวน 8 ราย 
 7. การเขา้มาลงทุน และประกอบอาชีพของชาวต่างชาติ จะส่งผลเสียทางออ้ม เช่น ปัญหาการ
แข่งขันทางการค้า , เกิดขยะมูลฝอย ,ปัญหาอาชญากรรม,ปัญหาส่ิงแวดล้อม, เกิดการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติดา้นการท่องเท่ียว ฯลฯ จ านวน 4 ราย 
 8. การเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว หากยงัไม่พร้อม  และยงัขาดแคลนมคัคุเทศก์ท่ีเป็นภาษาอ่ืน 
นอกเหนือจากภาษาองักฤษ  ซ่ึงอาจตอ้งใช้มคัคคุเทศก์ภาษาอ่ืนมาทดแทน ท าให้ต้องใช้แรงงาน
ต่างชาติมากข้ึน  คนไทยอาจจะถูกแยง่งานมีงานท านอ้ยลง จ านวน 5 ราย 
 9. นกัท่องเท่ียวเกิดการเปรียบเทียบราคาทวัร์  และต่อรองมากยิง่ข้ึน จ านวน 2 ราย 
 10. เกิดปัญหามคัคุเทศก์บางภาษาขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน
จ านวน 2 ราย 

11.  แรงงานดา้นการท่องเท่ียว เป็นชาวต่างชาติจะมากข้ึน ท าให้ยากต่อการควบคุม บงัคบัใช้
กฏหมาย มีการแบ่งชั้นวรรณะ และเกิดการแข่งขนักนัสูง จ  านวน 3 ราย  
 12. เกิดปัญหาสมองไหล จ านวน 1 ราย 
 13. มีนักท่องเท่ียวไม่มีคุณภาพ มีก าลังซ้ือต ่า เข้ามาท่องเท่ียวในประเทศมากข้ึน ส่งผล
กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเท่ียว  ไม่เข้าใจในวฒันธรรมท้องถ่ิน เกิดปัญหาการจราจรติดขัด 
จ านวน 1 ราย 
 14. ผูป้ระกอบการน าเท่ียวขาดความรู้ความเขา้ใจ ในการท าการตลาดในประเทศเพื่อนบา้น
ในอาเซียน จ านวน 1 ราย 

15. ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ี ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ SME ท่ีมีเงิน
ลงทุนต ่า ก าไรน้อย ปัจจุบนัมีคู่แข่งเป็นนักลงทุนต่างชาติท่ีเขา้มาท าธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น 
Agency ญ่ีปุ่น เกาหลี อิสราเอล ฯลฯ ถึงแมจ้ะไม่ใช่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ท่ีเขา้ร่วม AEC และยงั
ไม่ได้เปิดธุรกิจเต็มตวั หากมีการเปิดเสรีให้มาท าธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่บริษทัน าเท่ียว
ขนาดเล็ก ในเชียงใหม่อาจจะแข่งขนัไม่ได ้ไดป้ระโยชน์นอ้ย และอาจจะปิดกิจการลงจ านวน 4 ราย 
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 16. เกิดปัญหาชาวต่างประเทศลกัลอบมีและเป็นเจา้ของท่ีดินในประเทศไทย โดยใช้คนไทย
บงัหนา้ จ านวน 1 ราย 
 17. ผูป้ระกอบการไทยอาจจะถูกบีบคั้นจากเอเยน่ตต่์างประเทศ  เน่ืองจากอยากไดง้านมาก ๆ 
แลว้ก็มาบีบบงัคบัมคัคุเทศก์ ให้ขาย Option ทวัร์ เพื่อให้ได ้Commission ในร้านคา้ต่าง ๆ เพื่อเอามา
ชดเชย ซ่ึงมคัคุเทศก์ก็ท  าทุกวิถีทางเพื่อรีดเงินจากนกัท่องเท่ียว ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา จ านวน 
1 ราย 
 18. นกัท่องเท่ียวจะใหค้วามเช่ือมัน่และเลือกใชบ้ริการผูป้ระกอบการน าเท่ียวต่างประเทศชาติ
เดียวกนักบัตนเอง และมีท่ีตั้งส านักงานในอาเซียน  ท าให้ประเทศไทยมีคู่แข่งในระดบัประเทศใน
กลุ่มประเทศอาเซียนมากข้ึนอาทิเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย  ดว้ยเหตุท่ีสามารถส่ือสารในภาษาเดียวกนัได ้
มีการจดัการน าเท่ียวท่ีมีมาตรฐานสูงกวา่  จ  านวน 2 ราย  

 19. การเปิดการคา้เสรี อาจจะท าให้กลุ่มนายทุนต่างชาติเขา้มาท าธุรกิจในประเทศมากข้ึน 
เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินคา้ ฯลฯ และมีอ านาจในการบริหารจดัการ มีอิทธิพลต่อการ
ท่องเท่ียว ยากต่อการต่อรอง และเงินไหลเวยีนสู่นอกประเทศ จ านวน 1 ราย 

20. ผูป้ระกอบการน าเท่ียว ยงัไม่มีความรู้มากพอต่อการท าธุรกรรมระหว่างประเทศ อาจจะ
ส่งผลใหเ้กิดปัญหาในการคิดอตัราแลกเปล่ียน การค านวณรายได ้ฯลฯ จ านวน 1 ราย  
 21. ปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการน าเท่ียวขนาดเล็ก ท่ีมีพฤติกรรมในการตดัราคาเพื่อให้ไดส่้วน
แบ่งทางการตลาด และบริการนักท่องเท่ียวท่ีไม่มีศกัยภาพในการใช้จ่าย  มกัจะเกิดปัญหาทิ้งลูกคา้
หรือ ไม่มี follow up  ในกรณีลูกคา้ไม่มีศกัยภาพในการใช้จ่าย  มคัคุเทศก์หรือ Agencyจะทิ้งลูกคา้
ทนัที  เกิดปัญหาสังคมตามมา หากไม่มีการควบคุม ดูแลจดัการใหมี้ระบบ ระบียบ และมีมาตรฐานใน
การให้บริการ หากมีการแข่งขนัสูงจากต่างประเทศ จะท าให้เกิดความเสียหายในภาพรวมของประเทศ
จ านวน 2 ราย  
 22.ปัจจุบนัธุรกิจน าเท่ียว นบัไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง  ปัญหาการตดัราคา หลอกลวง
ลูกคา้ ท าทวัร์ไม่มีคุณภาพ  การลกัลอบท าธุรกิจผิดกฎหมาย คา้ประเวณี ปัญหาลกัลอบประกอบธุรกิจ
น าเท่ียวและเป็นมคัคุเทศก์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ยงัมีให้เห็นอยูใ่นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  หากองคก์ร
ของรัฐไม่บงัคบัใช้กฎหมายมาควบคุมอย่างจริงจงั และมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนในสิทธิของ
ชาวต่างประเทศท่ีจะเขา้มาลงทุน และประกอบอาชีพ ยอ่มจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียว
โดยรวม จ านวน 1 ราย 
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ข้อเสนอแนะ 
          1. ควรการพฒันาบุคคลากรไทยให้มีความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึน น าขอ้ดี ดา้นอธัยาศยั
ไมตรี ของคนไทยเป็นจุดแขง็ในการแข่งขนักบัต่างประเทศ จ านวน 2 ราย 

2. อาจจะเกิดปัญหานักท่องเท่ียวไม่มีคุณภาพ คนทิ้งงาน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา
ส่ิงแวดล้อม โสเภณี ควรส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความเป็นเจา้ของประเทศและการท่องเท่ียว
ย ัง่ยนืจ านวน 1 ราย  
 3. ควรมีการก าหนดบทบาทของ Tour Leader ท่ีมาจากต่างประเทศใหช้ดัเจน เพื่อ 
เพื่อมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินจะไดท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จ านวน 1  ราย 
  4. รัฐบาลควรสงวนอาชีพมคัคุเทศก ์ใหส้ าหรับคนไทยเท่านั้น เพราะคนไทยเท่านั้นท่ีจะรู้จกั
วฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติ การด าเนินชีพ ดีมากกวา่ชนชาติอ่ืนในอาเซ่ียนจ านวน 3 ราย  5 . 
ควรมีกฎหมาย คุม้ครอง การท่องเท่ียวของประเทศไทยให้ดีมากพอสมควร เพื่อจะท าให้คนไทย ไม่
เสียเปรียบต่างประเทศ จ านวน 8 ราย 
 5. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรจะจดัอบรมให้
ความรู้แก่ผูป้ระกอบการน าเท่ียว ในการเตรียมความพร้อมท่ีจะเก้าสู่ AEC ในปี 2558 มากข้ึนและ
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั จ  านวน 6 ราย  
 6. รัฐบาลควรมีกฎหมายควบคุมชาวต่างประเทศท่ีจะเขา้มาลงทุนในการประกอบธุรกิจน า
เท่ียว และประกอบอาชีพมคัคุเทศก์  ให้ชดัเจน ควบคุมทั้งทางดา้นวฒันธรรม ประเพณี ส่ิงแวดลอ้ม 
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และควรเสียภาษีให้รัฐและทอ้งถ่ินมากพอสมควร เพื่อให้ประเทศ
ไทยเสียเปรียบนอ้ยท่ีสุด จ านวน 8 ราย  
 7. รัฐบาลควรมีกฎหมายท่ีจะส่งเสริมและควบคุมการประกอบธุรกิจน าเท่ียว ให้อยูใ่นระบบ 
และมีมาตรฐาน   โดยมีระดบัราคากลางค่าบริการน าเท่ียวใหช้ดัเจน เพื่อป้องกนัปัญหาการตดัราคากนั 
จ านวน 2 ราย 
 8.รัฐบาลควรให้ข้อมูลและช้ีแนะแนวทางการท าธุรกิจหลังเปิดเสรีอาเซียน ให้ทาง
ผูป้ระกอบการไดเ้ห็นแนวทางการเสริมศกัยภาพรองรับส่ิงใหม่ ๆ ท่ีจะเขา้มา จ านวน 1 ราย  
 9. เพื่อเป็นการรองรับจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีจะหลัง่ไหลเขา้มาท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน หน่วยงานท่ีมี
หนา้ท่ีส่งเสริมพฒันาทอ้งถ่ิน ควรติดสัญลกัษณ์ และภาษาจราจร สากล หรือภาษาองักฤษ ให้ครอบคุม
ทุกพื้นท่ี อาทิเช่น วดั โรงเรียน สถานท่ีราชการต่าง ๆ ทางเดิน ทางเท้า และติดป้ายคดัเฮ้าท์แจ้ง
วฒันธรรม ประเพณีไทย Do & Don’t เป็นตน้ จ านวน 1 ราย 
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 10. การลงทุนในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวของชาวต่างชาติ   ไม่ควรให้ถือหุ้นเกิน 50 % 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย เงินทุนต ่า ไม่สามารถแข่งขนัได ้จ  านวน 1 ราย 
 11. เพื่อเป็นการพฒันาสินค้าทางอุตสาหรรมท่องเท่ียว รองรับการเปิด AEC รัฐบาลควร
จดัสรรงบประมาณในการพฒันาสาธารณูปโภคใหท้นัสมยั และทัว่ถึง จ านวน 1 ราย 
 12. ธุรกิจอ่ืนๆ เขามีกองทุนต่างๆ สนบัสนุน  แต่ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ไม่เคยมีทิศทาง
ท่ีชดัเจนในการแกไ้ขปัญหาจากภาครัฐ โดยเฉพาะการขาดแคลนเงินทุนท่ีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัหรือขยายธุรกิจ ผูป้ระกอบการในเชียงใหม่ ยงัมีเครือข่ายบริการท่องเท่ียวไม่มากพอ 
และมีการแข่งขนักนัสูง ท าให้มีการตดัราคากนั และนกัท่องเท่ียวไดรั้บผลกระทบการบริการท่ีไม่มี
มาตรฐาน คุณภาพการบริการท่ีต ่าลงจ านวน 1 ราย   
 13. รัฐบาลควรสนับสนุนและจดัสรรงบประมาณให้มี Local Guide ในทอ้งถ่ินให้มีความรู้
ความสามารถ มีศกัยภาพ ในการใหข้อ้มูลข่าวสารในทอ้งถ่ินของตน จ านวน 1 ราย 

14. ในปัจจุบนัมีบริษทัน าเท่ียวท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวเพิ่มข้ึนมากทุกปี แต่
ขณะเดียวกนัทรัพยากรธรรมชาติ, สถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ ธรรมชาติ ป่าเขา ตน้ไม ้ล าธาร 
น ้าตก ปางชา้งผูป้ระกอบการ เกิดความเส่ือมโทรม และผูป้ระกอบการท่องเท่ียวท่ีไดรั้บประโยชน์จาก
การใช้ท รัพยากร ไม่ได้ตระหนัก  ห รือจัดท ากิจกรรม CSRเพื่ อ ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ี ยว และ
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื เห็นควรใหมี้การส่งเสริมใหมี้การจดัท ากิจกรรม CSR เพื่อการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื ในกลุ่มของผูป้ระกอบการน าเท่ียว จ านวน 1 ราย 

15.  รัฐบาลควรมีกฎหมายขอ้ผูกพนัเง่ือนไขกบันักลงทุกคนอย่างเค่งครัด ไม่ควรปล่อยให้
ต่างชาติมาเอาเปรียบอาชีพบริการคนไทยมากเกินไป  และควรก าหนดอตัราค่าจา้งมคัคุเทศกข์ั้นต ่าไว้
ใหเ้หมาะสม เพียงพอ เพื่อลดปัญหาการขายทวัร์ Option ท่ีหวงัค่าคอมมิสชัน่จากร้านคา้   
จ านวน 1 ราย 
 16. รัฐบาลตอ้งมีจุดยืนท่ีแน่ชดั และเขม้งวดต่อกฎระเบียบ ไม่ควรปล่อยให้คนอ่ืน หรือชาติ
อ่ืน ๆ ท่ีมีเงินทุนมากกว่า มาท าลายระบบในประเทศไทย รัฐควรมองในภาพรวม  และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ควรปฏิบติัหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได ้และพฒันาเท่า
เทียมกบัประเทศอ่ืน ๆ จ านวน 1 ราย    

17. การเปิดเสรีบริการท่องเท่ียวในปี 2558 ท่ีก าลงัจะมาถึง ประเทศไทยจะเสียเปรียบประเทศ
อ่ืน ๆ ในอาเซียน  สภาวะบา้นเมืองควรจะสงบด้วย เพื่อสร้างความมัน่ใจแก่นักท่องเท่ียว ผูล้งทุน
ต่างชาติ และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ  จ  านวน 1 ราย   
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 18.  รัฐบาลควรเขม้งวดกบัการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเขม้งวดยิ่งข้ึนหรือเขม้งวดกบัเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ไม่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ชาวต่างชาติ และมีนอมินีปัจจุบนัมีกฎหมาย
ควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวไทยเพียงฝ่ายเดียว ควรมีข้อกฎหมายควบคุมการลงทุนของชาว
ต่างประเทศในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวดว้ย เน่ืองจากเกรงวา่หากเปิดเสรีบริการท่องเท่ียวในอนาคต
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วนใหญ่จะมีแต่นอมินีท่ีเป็นชาวต่างชาติ  จ านวน 5 ราย  
 19. รัฐบาลควรจดัระบบการจดัการทรัพยากร การท่องเท่ียวอย่างชัดเจน บังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาปัญหาขยะ และ Over Evploitation of  Natuna Resources จ านวน 1 ราย 
 20.  หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ควรให้ความส าคญักบักบัสร้างขีดควาสามารถในการแข่งขนั
ดา้นการท่องเท่ียว โดยผูป้ระกอบการน าเท่ียว สมาคม ชมรม หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง มา
ประชุมหารือร่วมกนัเป็นประจ าทุกเดือน จ านวน 1 ราย    
 21. รัฐบาลตอ้งควบคุมหรือมีกฎหมายมาตรการท่ีชดัเจนเพื่อใหป้ระเทศไม่ตกเป็นรอง เพราะ
ศกัยภาพและเงินทุนต ่า   อตัราแลกเปล่ียนเงินไทยต ่ากวา่ท าให้ไทยเสียเปรียบชาวต่างชาติอยา่งส้ินเชิง 
ไม่เห็นดว้ยกบัการท่ีใหต่้างชาติถือหุน้  70%  เท่ากบัวา่ไทยเราตอ้งเสียเปรียบตั้งแต่ตน้  จ  านวน 3 ราย 

22. รัฐบาลควรมีมาตรการป้องกันการร่ัวไหลขอเงินออกไปนอกประเทศ และควรเก็บ
ค่าธรรมเนียม ค่าลิขสิทธ์ิ ค่าบริการต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนท่ีมาจากบริษทัขา้มชาติ ควร
จ ากดัสิทธิบางอยา่ง  สงวนไวใ้หผู้ป้ระกอบการไทย  และควรสร้างระเบียบกฎเกณฑ์บังคับให้เป็น
มาตรฐานและเป็นเอกภาพในการประกอบธุรกิจน าเท่ียว จ านวน 1 ราย  
 23. รัฐต้องควบคุม การหลั่งไหลของแรงงานต่างชาติ ทกัษะแรงานต่างด้าว ปัญหาสังคม
ปัญหาสุขภาพ และความเช่ือต่าง ๆ  อยา่งเขม้งวด และควรมีขอ้ก าหนดในการลงทุนของชาวต่างชาติ
ตามกฎหมายให้มีผูถื้อหุ้นเป็นคนไทยมีสิทธิมากกวา่ ถือหุ้นท่ีสูงกวา่เท่านั้น และชาวต่างชาติควรเสีย
ภาษีมากกวา่คนไทยท่ีถือหุน้  

24. หากจะใชม้คัคุเทศก์ต่างชาติในการน าเท่ียว รัฐบาลควรมีขอ้ก าหนดวา่มคัคุเทศก์นั้นตอ้งมี
นายจา้งเป็นคนไทย ปฏิบติังานเป็นลูกจา้งเช่นเดียวกนัคนไทย  และควรเสียภาษีสูงกวา่คนไทยจ านวน 
1 ราย   
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อผลกระทบ จาก
การเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อผลกระทบการเปิดเสรีการคา้บริการ
ท่องเท่ียวอาเซียนในธุรกิจน าเท่ียวโดยเก็บข้อมูลจากผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
จ  านวน 275ราย จากผลการศึกษา สามารถสรุปผล อภิปรายผล ขอ้คน้พบ รวมถึงขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม และข้อมูลธุรกจิน าเทีย่ว 

จากการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.7 มีอายุระหว่าง 
35-45 ปี มีรายได้เฉล่ียมากกว่า 20,000 – 30,000 บาทต่อเดือน ระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มี
ประสบการณ์ในการประกอบกิจการดา้นการท่องเท่ียวมากกว่า 12 ปีข้ึนไป ต าแหน่งงานส่วนใหญ่
เป็นเจา้ของกิจการ ร้อยละ 68  

 
ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของธุรกจิ 
ลกัษณะการจดทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวเป็นประเภทบุคคลธรรมดา ร้อยละ 59.60  มีทุนจด

ทะเบียนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1 ลา้นบาท ร้อยละ 70.90  ด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในลกัษณะเฉพาะพื้นท่ี ร้อย
ละ 73.80 ไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ี ร้อยละ 70.50  รายไดเ้ฉล่ียต่อปี
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ลา้นบาท ร้อยละ 83.60 ไม่มีการด าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนและไม่มี
แผนขยายการด าเนินธุรกิจไปในประเทศกลุ่มอาเซียน ร้อยละ 45.80  

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็น การรับรู้ ความเข้าใจ ของผู้ประกอบการน าเที่ยวจังหวดัเชียงใหม่

ต่อผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการท่องเทีย่วอาเซียนในธุรกจิน าเที่ยว  
จากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 275 ราย รับรู้ขอ้มูล

ว่าจะมีการเปิดการค้าบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยร้อยละ 93.10 และไม่
รับทราบ ร้อยละ 6.90  เห็นดว้ยกบัการเปิดการคา้เสรีภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวร้อยละ 77.10 ไม่เห็น
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ดว้ยร้อยละ 22.90 และมีความเห็นวา่การเปิดเสรีการคา้บริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศ
ไทย มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียวจ านวน 233 ราย ร้อยละ 84.73 และไม่มีผลกระทบ 
จ านวน 42 ราย (ร้อยละ 15.27 )  ทั้งน้ี  โดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีความคิดเห็นว่าไม่มีผลกระทบได้
ยติุตอบแบบสอบถามดงันั้น จึงมีผูต้อบแบบสอบถามคงเหลือจ านวน 233 รายท่ีจะใชใ้นการวิเคราะห์
และแปลผลการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

 
การเปิดเสรีการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย มีผลดีต่อธุรกิจน าเที่ยวอยูใ่น

ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 3.57) ปัจจยัท่ีมีผลดี 5 ปัจจยั ได้แก่ความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ,  มี
แหล่งเงินทุนเพิ่มมากข้ึน, เกิดการกระตุน้ธุรกิจภายในประเทศ, เกิดการสร้างงาน และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและความรู้ ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการน าเท่ียวมากท่ีสุด 3 อนัดบั
แรก คือ เกิดการกระตุน้ธุรกิจภายในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.70) รองลงมาคือ  การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.64) เกิดการสร้างงาน (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 

 
การเปิดเสรีการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย มีผลเสียต่อธุรกิจน าเที่ยวอยู่

ในระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.43) ปัจจยัท่ีมีผลเสีย 7 ปัจจยั ได้แก่ การลดลงของการควบคุมรูปแบบและ
ขีดจ ากดัของการพฒันา, การร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ, ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม(SME), ปัญหาการแย่งงานในประเทศ, ปัญหาสมองไหล, ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคใน
ประเทศ และผลกระทบต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการน า
เท่ียวมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปัญหาการแยง่งานในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.76) รองลงมาคือ ผลกระทบ
ต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) (ค่าเฉล่ีย 3.62) การร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ 
(ค่าเฉล่ีย 3.58) ตามล าดบั 

 
 ความคิดเห็นต่อการเปิดเสรีการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยที่จะส่งผล
กระทบด้านบวกต่อผู้ประกอบการน าเทีย่วจังหวดัเชียงใหม่ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี ้

1.  การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั 
เห็นดว้ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ท่ีมีศกัยภาพ และมี
ความพร้อมจะสามารถขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.00) นโยบายการเปิดเสรีภาคบริการ จะ
ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและการพฒันาประเทศ ส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 3.72) 
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และการเปิดเสรีการคา้บริการท่อง เท่ียว จะช่วยเพิ่มการส่งออกของภาคบริการ ขยายฐานการตลาดทั้ง
ภายในและนอกภูมิภาค(ค่าเฉล่ีย 3.69) 

 
 2.  การเพิ่มแหล่งเงินทุน  (New sources of finances)ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวม
อยู่ในระดบั ไม่แน่ใจ โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือเกิดการยกระดบัการบริการ
กระตุน้การแข่งขนัในตลาด กระจายรายไดไ้ปยงัแหล่งท่องเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 3.57)  มีโอกาสเขา้ไปร่วม
ทุนกบัผูป้ระกอบการต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพ ขยายธุรกิจไดม้ากยิ่งข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.55) และ เกิดการ
ไหลเขา้ของเงินทุนจากต่างประเทศ(ค่าเฉล่ีย 3.18) ตามล าดบั   
  

3. ก ารก ระ ตุ้ น เศ รษ ฐกิ จ ภ าย ใน ป ระ เท ศ   (The stimulation of local firms)ผู้ต อ บ
แบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ เกิดแนวความคิดใหม่ในการพฒันาสินคา้ทางการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.91)  ขาดองคค์วามรู้ในการ
ลงทุนในธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศอาเซ่ียน(ค่าเฉล่ีย 3.88) และการกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการสร้าง
ศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั(ค่าเฉล่ีย 3.85)ตามล าดบั 
  

4.  การสร้างงาน (Creating employment)ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดบั เห็นด้วย โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ สถาบนัการศึกษาควรจะปรับปรุง
หลกัสูตรวชิาชีพดา้นท่องเท่ียวอาเซียน(MRA)ให้สนองตอบความตอ้งการของผูป้ระกอบการน าเท่ียว 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั(ค่าเฉล่ีย 4.23)  เกิดความยืดหยุ่นในตลาดแรงงานมากข้ึนใน
ระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจของผูป้ระกอบการน าเท่ียว  (ค่าเฉล่ีย 3.77)
และการขยายตวัทางธุรกิจและการลงทุนส่งผลใหเ้กิดการจา้งงานมากข้ึน(ค่าเฉล่ีย 3.66)ตามล าดบั 
  

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยี และความรู้ (Transfer of technology and knowledge) ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือผูป้ระกอบการน าเท่ียว มีโอกาสเรียนรู้การท างานน าหลกัการบริหารท่ีเป็นระบบ และเทคโนโลยี
สมยัใหม่ๆ มาใช้กับธุรกิจน าเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 3.75) บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และการ
บริหารงานใหม่ ๆ  ท าให้เกิดการท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน(ค่าเฉล่ีย 3.72)และเกิดการพฒันา
ระดบัการบริหาร การจดัการใหท้นั สมยัและมีประสิทธิ ภาพมากข้ึน(ค่าเฉล่ีย 3.70) 
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 ความคิดเห็นต่อการเปิดเสรีการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่จะส่งผล
กระทบด้านลบต่อผู้ประกอบการน าเทีย่วจังหวดัเชียงใหม่ ในแต่ละด้าน ดังต่อไปนี ้
 1. การลดลงของการควบคุมรูปแบบและขีดจ ากัดของการพัฒนา ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั เห็นดว้ย โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ หน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวควรก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการเจรจาเปิดเสรีบริการด้าน
ท่องเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 4.41) ภาครัฐควรมีความเขม้แข็ง และมีการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวอยา่งเขม้งวด(ค่าเฉล่ีย 4.24)  และบริษทัน าเท่ียวต่างประเทศไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนั
กบับริษทัน าเท่ียวในประเทศ อาจจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของรัฐบาลในดา้นการลงทุนและการตก
ลงทางการคา้(ค่าเฉล่ีย 3.92) ตามล าดบั 

 
 2. การร่ัวไหลทางเศรฐกิจผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย โดย
ปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 2 ล าดับแรก การเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติมีสิทธิถือหุ้น 70% ในธุรกิจ
ท่องเท่ียวรัฐบาลควรมีมาตรการป้องกนัหรือควบคุมให้เมด็เงินยงัคงอยูใ่นประเทศ (ค่าเฉล่ีย 4.05) การ
เปิดเสรีการคา้บริการดา้นท่องเท่ียว เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่นกัลงทุนท าธุรกิจในอาเซ่ียนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมายมากข้ึนเท่านั้น (ค่าเฉล่ีย 3.69) ตามล าดบั 

 
 3. ผลกระทบต่อ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อม  (SME) ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย โดยปัจจยัยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก 
คือ ผูป้ระกอบการน าเท่ียว ส่วนใหญ่ขาดความรู้ เครือข่าย และทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจและ
การแข่งขนัในระดบัสากล(ค่าเฉล่ีย 4.13)  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วนใหญ่เป็น SMEsท าธุรกิจแบบ
อนุรักษนิ์ยมและมีขีดความสามารถในการแข่งขนัต ่า (ค่าเฉล่ีย 4.12) และการให้อิสระในการประกอบ
ธุรกิจแก่ชาวต่างชาติได้อย่างเสรี มีผล กระทบต่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีส่วนใหญ่เป็น SMEs ในประเทศ
(ค่าเฉล่ีย 4.11) ตามล าดบั 

 
 4. ปัญหาการแย่งงานในประเทศ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั เห็น
ดว้ย โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ การเคล่ือนยา้ยแรงงาน ส่งผลให้แรงงานจาก
ประเทศอาเซียนเขา้มาท างานในระดบัจดัการหรือระดบับริหารมากข้ึน ในขณะท่ีคนไทยท างานระดบั
ปฏิบติัการ ซ่ึงอาจจะท าให้วฒันธรรมขององค์กรเปล่ียนแปลงไป(ค่าเฉล่ีย 4.29)  การเปิดเสรีบริการ
ท่องเท่ียวจะเกิดการหลัง่ไหลเขา้มาของแรงงานคนต่างดา้ว ซ่ึงจะเป็นภาระต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวผู ้
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วา่จา้งงาน ในการบริหารจดัการและเกิดปัญหาการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บท่ีด าเนินการไดย้าก(ค่าเฉล่ีย 
4.28)และการเปิดเสรีบริการดา้นท่องเท่ียวจะท าให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียวชาว ต่างชาติเขา้มาลงทุนใน
ประเทศไทย มากกวา่ท่ีคนไทยจะออกไปประกอบธุรกิจในประเทศอาเซียน(ค่าเฉล่ีย 4.19) เป็นตน้ 

 
 5.  ปัญหาสมองไหล ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย โดยปัจจยั
ย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ รัฐบาลควรมีกฎหมายรองรับ ให้มีการใช้มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน
เท่านั้น เพื่อป้องกนัการแยง่งาน และความเส่ียงในเร่ืองความเส่ือมถอยดา้นวฒันธรรมและความเส่ือม
โทรมของแหล่งท่องเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 4.43) นกัลงทุนต่างชาติ จะจา้งคนท างานจากประเทศตนเองเท่านั้น  
ท าให้คนไทยเสียโอกาส หากภาครัฐไม่ด าเนินการใดๆ จะท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองน้ีมากข้ึน(ค่าเฉล่ีย 
4.25) และหลกัสูตรการอบรมมคัคุเทศก์ ในปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
น าเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.16)ตามล าดบั 
 

6. ผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ 
เห็นด้วย โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย ไม่สามารถ
แข่งขนักับบริษทัต่างชาติขนาดใหญ่ได้ มีแข่งขนักนัเองสูง และประสบปัญหาการตดัราคา ท าให้
นกัท่องเท่ียวไดรั้บบริการท่ีไม่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพบริการท่ีต ่าลง(ค่าเฉล่ีย 4.41) การหลัง่ไหลเขา้
มาของคนต่างดา้ว ท าให้การป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บด าเนินการไดย้าก(ค่าเฉล่ีย 4.34)  และภาครัฐควร
ก าหนดเง่ือนไขให้นักลงทุนและแรงงานต่างชาติท่ีจะเขา้มาท างานในประเทศเรียนรู้วฒันธรรมไทย 
ความเป็นไทย วถีิไทย(ค่าเฉล่ีย 4.31) ตามล าดบั 
 

7. ปัญหาผลกระทบต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความเห็นโดยรวมอยู่ในระดบั เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยปัจจยัย่อยท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ล าดบัแรก คือ  
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีความจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในหลาย ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในการเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 4.33) เกิดความเส่ือมโทรมร่อย
หรอของทรัพยากรธรรมชาติ  มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และเกิดภยัธรรมชาติ   (ค่าเฉล่ีย 4.28)และ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวขาดขอ้มูลการวิจยั (R&D)ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อน ามาพิจารณาในการวางแผน
ธุรกิจ (ค่าเฉล่ีย 4.14)ตามล าดบั 
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ส่วนที ่4 ขอ้มูลปัญหา ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม 233 คน 

 
ข้อดี ของการเปิดเสรีบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทย  

 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน เกิดการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศเพิ่มรายไดใ้ห้กบั
ธุรกิจท่องเท่ียวและดา้นการคา้ อีกทั้งยงัเป็นการกระจายรายไดไ้ปสู่ชุมชนทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ และเป็นการส่งเสริมให้ผูมี้รายไดน้้อยมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นดา้น
การท่องเท่ียวธุรกิจโรงแรมท่ีพกั ร้านนวด สปา การคมนาคม ร้านของของท่ีระลึก ภตัตาคาร 
ร้านอาหารต่างๆ ส่งผลให้บริษทัหา้งร้านเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมีการแข่งขนัพฒันาการบริการ
ใหดี้ยิง่ข้ึน 

 ผู ้ประกอบการน าเท่ียวมีการขยายความเจริญเติบโตของกิจการมากข้ึนเร่ือย ๆ ท าให้
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลายเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญั ต่อระบบเศรษฐกิจเน่ืองจากมี
ความเก่ียวข้องโดยตรงกับรายได้ การจ้างงาน ท่ี เกิดขาดการเปิดเส รีการค้าบริการ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย 

 ผูป้ระกอบการต่างประเทศมีเงินทุนสูง จะท าให้ผูป้ระกอบการในประเทศท่ีมีเงินทุนน้อย 
หากท างานร่วมกนั จะท าใหเ้พิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน เป็นการท างานร่วมกนั
อยา่งมีบูรณาการ เกิดการลงทุนในภาพรวม    

 เกิดความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อให้บริการดา้นการท่องเท่ียวระหว่างเจา้ของธุรกิจคนไทยกบั
เจา้ของธุรกิจชาวต่างประเทศมีมากข้ึน  

 เกิดการหลั่งไหลของนักท่องเท่ียว น ามาซ่ึงรายได้จากระบบท่องเท่ียวหมุนเวียนอยู่ใน
ประเทศและระบบเศรษฐกิย่อมดีข้ึน และผูป้ระกอบการน าเท่ียวจะตอ้งเกิดแนวคิดพฒันา
ธุรกิจใหดี้ข้ึน  ท าใหน้กัท่องเท่ียวมีโอกาสเลือกบริษทัน าเท่ียวท่ีมีคุณภาพไดม้ากข้ึน 

 ท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีท าใหธุ้รกิจน าเท่ียวเกิดการพฒันาศกัยภาพดา้นการบริการ ยกระดบัธุรกิจ
ท่องเท่ียวใหเ้ป็นสากลมากข้ึน โดยเกิดการอนุรักษค์วามเป็นไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีโอกาสจา้งแรงงานต่างประเทศท่ี มีค่าจา้งท่ีต ่ากวา่และไดแ้ลกเปล่ียน
เรียนรู้ วฒันธรรม ซ่ึงกนัและกนั   มีการพฒันาภาษาเพื่อส่ือสารเพิ่มมากข้ึน และไดต่้อยอด
ทางธุรกิจเพิ่มข้ึน อีกทั้ ง มีบุคลากรท่ีมีความสามารถ และความช านาญด้านภาษาและ
วฒันธรรมของต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เศรษฐกิจ ด้านการท่องเท่ียวเกิดการ
หมุนเวยีน 
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ข้อเสีย ของการเปิดเสรีบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย 

 การท่ีบริษทัต่างชาติสามารถเขา้มาลงทุนและเป็นเจา้ของกิจการเยีย่งคนในชาติไดน้ั้น เป็น
ความเส่ียงต่อกิจการภายในประเทศท่ีสูงมาก ในระดบัหน่ึง หากรัฐบาลไม่มีมาตรการ 
กฎหมายมารองรับอยา่งครอบคลุม จะเกิดผลกระทบมากกวา่ผลประโยชน์อยา่งแน่นอน  บวก
กบั ณ ขณะน้ี หลาย ๆ สถานประกอบการท่องเท่ียวยงัขาดความรู้ท่ีจะใชรั้บมือกบัการเปิดเสรี
การคา้ จะเกิดการแยง่กนัท ามาหากิน ไม่ใช่แค่คนในประเทศแต่จะรวมไปกบัชาวต่างประเทศ
ท่ีสามารถเขา้มาท าประโยชน์อยา่งเสรี 

 เกิดปัญหาชาวต่างประเทศลกัลอบมีและเป็นเจา้ของท่ีดินในประเทศไทย โดยใชค้นไทย    บงั
หนา้ 

 ปัจจุบนัธุรกิจน าเท่ียว นบัไดว้า่เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง  ปัญหาการตดัราคา หลอกลวง
ลูกคา้ ท าทวัร์ไม่มีคุณภาพ  การลกัลอบท าธุรกิจผดิกฎหมาย คา้ประเวณี ปัญหาลกัลอบ
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวและเป็นมคัคุเทศกโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต ยงัมีใหเ้ห็นอยูใ่นอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว  หากองคก์รของรัฐไม่บงัคบัใชก้ฎหมายมาควบคุมอยา่งจริงจงั และมีกฎระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีชดัเจนในสิทธิของชาวต่างประเทศท่ีจะเขา้มาลงทุน และประกอบอาชีพ ยอ่มจะ
ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยรวม 

 เกิดเงินไหลออกนอกประเทศ จากการลงทุนของชาวต่างชาติในประเทศไทย 
 ผูป้ระกอบการน าเท่ียว ยงัไม่มีความรู้มากพอต่อการท าธุรกรรมระหวา่งประเทศ อาจจะส่งผล

ใหเ้กิดปัญหาในการคิดอตัราแลกเปล่ียน การค านวณรายไดฯ้ลฯ 
 ท าใหพ้วกนกัลงทุนต่างชาติเขา้มามีบทบาทในไทยมากข้ึน ท าใหเ้สียดุลการคา้ และก่อเกิด

อาชีพผดิกฎหมาย เอ้ือให้แก่ผูท่ี้อยากใชป้ระเทศไทยเป็นทางผา่นกระจายสินคา้ 
 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ี ส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ SME ท่ีมีเงินลงทุน

ต ่า ก าไรนอ้ย ปัจจุบนัมีคู่แข่งเป็นนกัลงทุนต่างชาติท่ีเขา้มาท าธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น 
agency ญ่ีปุ่น เกาหลี อิสราเอล ฯลฯ  

  เกิดปัญหามคัคุเทศกบ์างภาษาขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน 
 แรงงานดา้นการท่องเท่ียวเป็นชาวต่างชาติจะมากข้ึน ท าใหย้ากต่อการควบคุม บงัคบัใช้

กฎหมาย มีการแบ่งชั้นวรรณะ และเกิดการแข่งขนักนัสูง 
 การเขา้มาลงทุน และประกอบอาชีพของชาวต่างชาติ จะส่งผลเสียทางออ้ม เช่น ปัญหาการ

แข่งขนัทางการคา้  เกิดขยะมูลฝอย ปัญหาอาชญากรรมฯลฯ   
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 มีนกัท่องเท่ียวไม่มีคุณภาพ มีก าลงัซ้ือต ่า เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียว  ไม่เขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เกิดปัญหาการจราจรติดขดั 

 การเปิดเสรีมีผลดีในการพฒันาเศรษฐกิจ พฒันาบุคลากร และขอบเขตของธุรกิจ แต่ในเวลา
เดียวกนัมนัน ามาซ่ึงการเปิดใหคู้่คา้ และคู่แข่งต่างชิงเขา้มา เกิดการแข่งขนักนัสูง การตดัราคา
อาจน ามาซ่ึงการสูญเสียธุรกิจ เน่ืองจาก ต่างชาติเขา้มาเปิดธุรกิจไดอ้ยา่งเสรี 

 
ข้อเสนอแนะ ของการเปิดเสรีบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศไทย 

 ควรการพฒันาบุคคลากรไทยให้มีความสามารถในการแข่งขนัมากข้ึน โดยน าข้อดี ด้าน
อธัยาศยัไมตรี ของคนไทยเป็นจุดแขง็ในการแข่งขนักบัต่างประเทศ 

 ควรมีการก าหนดราคากลางส าหรับทวัร์บางประเภท เพื่อเป็นการกระตุน้ให้เกิดการแข่งขนั
กนัด้านของคุณภาพ มากกว่าราคา  เพื่อใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการ ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 สนบัสนุนใหมี้การเปิดเสรี โดยนกัท่องเท่ียวสามารถเดินเขา้ออกไดโ้ดยไม่ตอ้งมี Visa     
(ตามกฎหมายไทย) 

 ควรมีการส่งเสริมทางดา้นการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึนกวา่น้ี ทั้งทางดา้นส่ือโฆษณา และอ่ืนๆ 
 ควรมีแหล่งเงินทุน ช่วยเหลือ องคก์รการท่องเท่ียวใหม้ากข้ึน เช่น ช่วยเหลือเงินทุน การ

ลงทุน การกูย้มืเงิน  
 หน่วยงานของรัฐควรมีการจ ากดัจ านวนธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมาลงทุนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 รัฐบาลควรมีกฎหมายขอ้ผกูพนัเง่ือนไขกบันกัลงทุกคนอยา่งเคร่งครัดอยา่ปล่อยให้ต่างชาติมา

เอาเปรียบอาชีพบริการคนไทยมากเกินไป  และควรก าหนดอตัราค่าจา้งมคัคุเทศกข์ั้นต ่าไวใ้ห้
เหมาะสมดว้ย 

 รัฐบาลควรสงวนอาชีพมคัคุเทศก ์ใหส้ าหรับคนไทยเท่านั้น เพราะคนไทยสามารถรู้จกั
วฒันธรรม ประเพณี และวถีิชีวติ การด าเนินชีพ ดีมากกวา่ชนชาติอ่ืนในอาเซียน 

  รัฐบาลควรเขม้งวดกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเขม้งวดยิง่ข้ึน หรือเขม้งวดกบัเจา้หนา้ท่ีภาครัฐ
ให้ปฏิบติัตามกฎหมาย ไม่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ชาวต่างชาติ และมีนอมินี  ปัจจุบนัมีกฎหมาย
ควบคุมผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวไทยเพียงฝ่ายเดียว ควรมีขอ้กฎหมายควบคุมการลงทุนของ
ชาวต่างประเทศในการประกอบธุรกิจน าเท่ียวด้วย เน่ืองจากเกรงว่าหากเปิดเสรีบริการ
ท่องเท่ียวในอนาคตผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วนใหญ่ จะมีแต่นอมินีท่ีเป็นชาวต่างชาติ 
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5.2  อภิปรายผล 
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกบัการเปิดการคา้เสรีบริการใน

ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 77.10 มีเพียงส่วนน้อยท่ีไม่เห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 22.90 
ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัศูนยว์ิจยักฎหมายและการพฒันา  คณะนิติศาสตร์  จุฬาลงกรณ์วิทยาลยั (2540)ได้
ท าการศึกษาเร่ือง ผลกระทบต่อการคา้บริการจากการเปิดเสรีภายหลงัการเจรจาการคา้หลายฝ่ายรอบ
อุรุกวยั สาขาการท่องเท่ียว พบว่า ในการเปิดเสรีตามความตกลงทัว่ไปว่าดว้ยการคา้บริการในส่วน
ของการท่องเท่ียวในขณะนั้น ยงัไม่พร้อมท่ีจะเปิดได ้ทั้งน้ีเพราะ กรณีของผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวยงั
ตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวั เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบับริษทัต่างชาติไดอี้กระยะหน่ึง และไม่สอดคลอ้ง
กับ สุทธิพันธ์ จิราธิวฒัน์   ได้ศึกษาวิจัยโครงการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ : ผลกระทบท่ีมีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย (กรณีศึกษาพนัธกรณีของแกตต์ อาเซียน และเอเปค), 2540, ศูนย์
เศรษฐกิจระหวา่งประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัพบวา่ ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่
เห็นว่าไม่ควรเปิดให้ต่างชาติเขา้มา คิดเป็นร้อยละ 91.3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูป้ระกอบการในภูมิภาค
ส่วนใหญ่เห็นวา่ ไม่ควรเปิดตลาดให้บริษทัต่างชาติเขา้มา มีแต่ผูป้ระกอบการในกรุงเทพมหานครและ
ภาคกลางเท่านั้น ท่ีคิดเห็นว่าควรเปิดเสรีทางการคา้ให้ต่างชาติเขา้มาแข่งขนัได ้ส่วนเปอร์เซ็นต์ของ
ผูป้ระกอบการท่ีเห็นควรเปิดเสรีทางการคา้คิดเป็นร้อยละ 8.7  

หากพิจารณาตามประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว พบว่า ผูป้ระกอบการน าเท่ียว
ประเภทต่างประเทศ (Inbound)เห็นดว้ยมากท่ีสุด และใบอนุญาตประเภทในประเทศ(Domestic) ไม่
เห็นดว้ยมากท่ีสุดและสอดคลอ้กบัสุทธิพนัธ์ จิราธิวฒัน์   ไดท้  าการศึกษาวิจยัโครงการเปิดเสรีการคา้
ภาคบริการ : ผลกระทบท่ีมีต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย (กรณีศึกษาพันธกรณีของแกตต ์
อาเซียน และเอเปค), 2540, ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัพบวา่ การเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการไทยร่วมมือกบัผูป้ระกอบการอาเซียนแลว้จะเกิด
ผลดี กฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคจะลดลงให้เหลือน้อยท่ีสุด จะมีการ request and offer  การหารือกนัใน
บรรดาประเทศอาเซียน  ในส่วนผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวนั้น ผูป้ระกอบการชาวไทยมีศกัยภาพ
ใกล้เคียงกันกับผู ้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน ยกเว้นสิงคโปร์ท่ีมีระดับเงินสูง และมี
ความสามารถในการจดัการน าเท่ียวได้ดีกว่า  ดงันั้น การเปิดเสรีของอาเซียนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจน าเท่ียวโดยรวมของไทยมากนกั แต่ผูป้ระกอบการไทยควรจะพฒันาศกัยภาพและความสามารถ
ของตนเพิ่มข้ึนเฉพาะในแถบอาเซียนดว้ยกนั  รวมทั้งค่าบริการท่ีถูกลงในสายตาของชาวต่างประเทศ
ในภูมิภาคอ่ืน จะเป็นการช่วยให้มีการดึงดูดนกัท่องเท่ียวต่างชาติไดม้ากข้ึน และท าให้อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนเติบโตข้ึน 
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5.3 ข้อค้นพบ 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ต่อผลกระทบจากการ

เปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบดงัน้ี 
1. ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียว ส่วนใหญ่มีระดบัรายไดข้องธุรกิจน าเท่ียว ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 

5 ลา้นบาท  มีทุนจดทะเบียนต ่ากวา่หรือเท่ากบั  1 ลา้นบาท  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีต ่ากว่า หรือเท่ากบั 5 
ลา้นบาท  และไม่มีการด าเนินธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน และไม่มีแผนขยายการด าเนินธุรกิจไปใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน 

2. ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ ทราบ และเห็นดว้ยกบัการเปิดเสรีการคา้
และบริการด้านท่องเท่ียว ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และเห็นว่าการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
ท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของตน  

3. ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ มีความคิดเห็นว่า ในภาพรวมการเปิดเสรีการคา้
และบริการด้านท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จะส่งผลดีกบัธุรกิจของตนในระดบัมีผลดีมาก 
และเกิดผลเสียต่อธุรกิจของตนในระดบัมากดว้ยเช่นกนั 

4. ผลกระทบด้านบวกท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระดับมากได้แก่  เกิดการกระตุ้น ธุรกิจ
ภายในประเทศ, เกิดการสร้างงาน ส่งผลให้เกิดการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และผลกระทบ
ดา้นลบเกิดการแย่งงานภายในประเทศ เกิดการร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อ SME และการ
แยง่งานในประเทศ 

5. ด้านปัจจยัย่อยท่ีส่งผลกระทบดา้นบวก ท่ีผูต้อบแบบสอบถามไม่เห็นดว้ยได้แก่เร่ืองการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายให้ชาวต่างชาติสามารถถือหุ้นในกิจการได้ไม่เกิน 70% เป็นการเพิ่มแหล่ง
เงินทุนใหแ้ก่ธุรกิจน าเท่ียว 

6. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Outbound) รับทราบขอ้มูล
การเปิดการค้าบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยมากท่ีสุด และผูป้ระกอบการ
ประเภทใบอนุญาตต่างประเทศ (Inbound) ไม่รับทราบขอ้มูลมากท่ีสุด 

7. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทต่างประเทศ (Inbound) เห็นดว้ยในการเปิดเสรี
การคา้บริการภาคอุตสาหกรรมทท่องเท่ียวมากท่ีสุด และผูป้ระกอบการใบอนุญาตประเภทในประเทศ 
(Domestic) ไม่เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

8. ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทใบอนุญาตเฉพาะพื้นท่ี มีความเห็นว่า การเปิดเสรีการคา้
บริการดา้นท่องเท่ียว จะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวของตนมากท่ีสุด และผูป้ระกอบการ
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น าเท่ียวประเภทใบอนุญาตในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นวา่ไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจน าเท่ียว
ของตนมากท่ีสุด 

9. การเปิดเสรีการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย มีผลดีต่อธุรกิจน าเท่ียว
ผูป้ระกอบการน าเท่ียว มีความเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลดีต่อธุรกิจน าเท่ียวมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ เกิด
การกระตุ้นธุรกิจภายในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.70) รองลงมาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(ค่าเฉล่ีย 3.64) และเกิดการสร้างงาน (ค่าเฉล่ีย 3.55) ตามล าดบั 

 

 
 

แผนภาพท่ี 5.1  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการเปิดเสรี
การคา้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยมีผลกระทบดา้นบวก 5 ดา้น 

 
 9.1 ปัจจยัด้านบวกท่ีมีผลดีต่อธุรกิจน าเท่ียวมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด คือ เกิดการ

กระตุ้นธุรกิจภายในประเทศ (ค่าเฉล่ียรวม 3.70) ซ่ึงผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ 
(Outbound) เห็นวา่ เกิดการกระตุน้ธุรกิจภายในประเทศมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 3.94) 
  9.2.ปัจจัยด้านบวกท่ีมีผลดีต่อธุรกิจน าเท่ียวมีค่าเฉล่ียรวมน้อยท่ีสุด คือ มีแหล่ง
เงินทุนท่ีเพิ่มมากข้ึน (ค่าเฉล่ียรวม 3.42) ซ่ึงผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) เห็น

3 3.2 3.4 3.6 3.8 4

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

มีแหล่งเงินทุนเพ่ิมมากข้ึน

เกิดการกระตุน้ธุรกิจภายในประเทศ

เกิดการสร้างงาน

เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้
เฉพาะพืน้ที่

ในประเทศ (Domestic)

ต่างประเทศ (Inbound)

ต่างประเทศ (Outbound)
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วา่ มีผลดีน้อยท่ีสุดต่อธุรกิจน าเท่ียวของตนเม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทอ่ืน คือ 
มีแหล่งเงินทุนท่ีเพิ่มมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 3.38) และเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้ (ค่าเฉล่ีย 3.38)  

10.การเปิดเสรีการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย มีผลเสียต่อธุรกิจน าเท่ียว 
 

 
 

แผนภาพท่ี 5.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ต่อการเปิดเสรี
การคา้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย โดยมีผลกระทบดา้นลบ 7 ดา้น 

 
 10.1 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีความเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลเสียต่อธุรกิจน าเท่ียว โดยมี

ค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ ปัญหาการแย่งงานในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.75) รองลงมา คือ 
ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) (ค่าเฉล่ีย 3.59) และการร่ัวไหล
ทางเศรษฐกิจ (ค่าเฉล่ีย 3.57) ตามล าดบั 

0 1 2 3 4 5

การลดลงของการควบ คุมรูปแบบและขีด 
จ ากดัของการพฒันา

การร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ

ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม(SME)

ปัญหาการแยง่งานในประเทศ

ปัญหาสมองไหล

ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคภายในประเทศ

ผลกระทบต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื เฉพาะพืน้ที่

ในประเทศ (Domestic)

ต่างประเทศ (Inbound)

ต่างประเทศ (Outbound)
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 10.2 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีความเห็นว่าปัจจยัท่ีส่งผลเสียต่อธุรกิจน าเท่ียว โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมน้อยท่ีสุด คือ การลดลงของการควบคุมรูปแบบและขีดจ ากดัของการพฒันา (ค่าเฉล่ีย 
3.02) และผลกระทบต่อผูบ้ริโภคภายในประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.20) ตามล าดบั 

 10.3 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทต่างประเทศ (Inbound) เห็นวา่ ปัจจยัดา้นปัญหา
การแย่งงานในประเทศส่งผลเสียต่อธุรกิจของตนค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.00 และผูป้ระกอบการน าเท่ียว
ประเภทเฉพาะพื้นท่ี เห็นวา่ปัจจยัดา้นการลดลงของการควบคุมรูปแบบและขีดจ ากดัการพฒันาส่งผล
เสียต่อธุรกิจของตนค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด 3.09 เม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการประเภทอ่ืน ๆ 

 
5.3.1 ข้อค้นพบความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งของผู้ประกอบการน าเที่ยวในจังหวัด

เชียงใหม่ ต่อผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าบริการท่องเที่ยวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อการเปิดการค้า

บริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งผลกระทบดา้นบวก และผลกระทบดา้นลบ ตาม
หวัขอ้ยอ่ยโดยให้ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่ง  โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด มีจ านวน 
12 ขอ้ สรุปไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 5.1 แสดงสรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดเสรีการคา้บริการด้านการท่องเท่ียวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด  

ล าดบัที ่ รายละเอยีดของหัวข้อย่อย 
ผลกระทบต่อการเปิด
การค้าบริการท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 
 

รัฐบาลควรมีกฎหมายรองรับ ใหมี้การ
ใชม้คัคุเทศกท์อ้งถ่ินเท่านั้น เพ่ือ
ป้องกนัการแยง่งาน และความเส่ียงใน
เร่ืองความเส่ือมถอยดา้นวฒันธรรมและ
ความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว 

ผลกระทบดา้นลบ 
ปัญหาสมองไหล 

4.43 
 

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 

2 
 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย ไม่สามารถ
แข่งขนักบับริษทัต่างชาติขนาดใหญ่ได ้
มีแข่งขนักนัเองสูง และประสบปัญหา
การตดัราคา ท าใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บ
บริการท่ีไม่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ
บริการท่ีต ่าลง 

ผลกระทบดา้นลบ 
ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคใน

ประเทศ 

4.41 
 

 

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดเสรีการคา้บริการด้านการท่องเท่ียวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด (ต่อ) 

ล าดบัที ่ รายละเอยีดของหัวข้อย่อย 
ผลกระทบต่อการเปิด
การค้าบริการท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

3 
 
 
 

หน่วยงานภาครัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวควรก าหนดทิศทางท่ีชดัเจน
ในการเจรจาเปิดเสรีบริการดา้น
ท่องเท่ียว  

ผลกระทบดา้นลบ 
การลดลงของการควบคุม
รูปแบบและขีดจ ากดัของ

การพฒันา 

4.41 เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 

4 
 

 

การหลัง่ไหลเขา้มาของคนต่างดา้ว ท า
ใหก้ารป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ด าเนินการ
ไดย้าก 

ผลกระทบดา้นลบ 
ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคใน

ประเทศ 

4.34 
 

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 

5 
 
 
 
 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีความ
จ าเป็นตอ้งพฒันาขีดความ สามารถใน
หลาย ๆ ดา้น เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัในการเปิดเสรีบริการ
ท่องเท่ียว 

ผลกระทบดา้นลบ 
ปัญหาผลกระทบต่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื 
(Sustainable 

Development) 

4.33 
 

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 

6 
 

ภาครัฐควรก าหนดเง่ือนไขใหน้กัลงทุน
และแรงงานต่างชาติท่ีจะเขา้มาท างาน
ในประเทศเรียนรู้วฒันธรรมไทย ความ
เป็นไทย วถีิไทย 

ผลกระทบดา้นลบ 
ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคใน

ประเทศ 

4.31 
 
 

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
 
 

7 
 
 

การเคล่ือนยา้ยแรงงาน ส่งผลให้
แรงงานจากประเทศอาเซียนเขา้มา
ท างานในระดบัจดัการหรือระดบั
บริหารมากข้ึน ในขณะท่ีคนไทยท างาน
ระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงอาจจะท าให้
วฒันธรรมขององคก์รเปล่ียนแปลงไป 

ผลกระทบดา้นลบ 
ปัญหาการแยง่งานใน

ประเทศ 
 

4.29 
 
 
 

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
 

8 
 

เกิดความเส่ือมโทรมร่อยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศน์ และเกิดภยัธรรมชาติ     

ผลกระทบดา้นลบ 
ปัญหาผลกระทบต่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื 
(Sustainable 

Development) 

4.28 
 
 
 
 

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดเสรีการคา้บริการด้านการท่องเท่ียวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย
อยา่งยิง่ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด (ต่อ) 
 

ล าดบัที ่ รายละเอยีดของหัวข้อย่อย 
ผลกระทบต่อการเปิด
การค้าบริการท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

9 
 
 
 
 

การเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว จะเกิดการ
หลัง่ไหลเขา้มาของแรงงานคนต่างดา้ว 
จะเป็นภาระต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวผู ้
วา่จา้งงาน ในการบริหารจดัการและ
เกิดปัญหาการป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บท่ี
ด าเนินการไดย้าก 

ผลกระทบดา้นลบ 
ปัญหาการแยง่งานใน

ประเทศ 
 

4.28 
 
 
 

 

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
 

 

10 
 
 

นกัลงทุนต่างชาติ จะจา้งคนท างานจาก
ประเทศตนเองเท่านั้น ท าใหค้นไทยเสีย
โอกาส หากภาครัฐไม่ด าเนินการใดๆ  
จะท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองน้ีมากข้ึน 

ผลกระทบดา้นลบ 
ปัญหาสมองไหล 

 

4.25 
 

 

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 

11 ภาครัฐควรมีความเขม้แขง็ และมีการ
บงัคบัใชก้ฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียวอยา่งเขม้งวด 

ผลกระทบดา้นลบ 
การลดลงของการควบคุม
รูปแบบและขีดจ ากดัของ

การพฒันา 

4.24 
 
 

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
 
 

12 
 
 
 

สถาบนัการศึกษาควรจะปรับปรุง
หลกัสูตรวชิาชีพดา้นท่องเท่ียว(MRA) 
ใหส้นองตอบความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนั 

ผลกระทบดา้นบวก 
เกิดการสร้างงาน 

 

4.23 
 
 
 

 

เห็นดว้ยอยา่ง
ยิง่ 
 
 

 

 
จากตารางท่ี 5.1 พบว่า ผูป้ระกอบการน าเท่ียวผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดบั

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ กบัหวัขอ้ยอ่ยผลกระทบดา้นลบ 11 ดา้น ผลกระทบดา้นบวก 1 ดา้น โดยหวัขอ้ยอ่ยท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบัเร่ืองท่ีรัฐบาลควรมีกฎหมายรองรับ ให้มีการใช้
มัคคุเทศก์ท้องถ่ินเท่านั้ น เพื่อป้องกันการแย่งงาน และความเส่ียงในเร่ืองความเส่ือมถอยด้าน
วฒันธรรมและความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.43) รองลงมาคือ เห็นดว้ยอยา่งยิ่งกบั
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เร่ืองท่ีผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย ไม่สามารถแข่งขนักบับริษทัต่างชาติขนาดใหญ่ได ้มีแข่งขนักนัเอง
สูง และประสบปัญหาการตดัราคา ท าให้นักท่องเท่ียวไดรั้บบริการท่ีไม่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพ
บริการท่ีต ่าลง (ค่าเฉล่ีย 4.41) และ เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง กบัหน่วยงานภาครัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว
ควรก าหนดทิศทางท่ีชดัเจนในการเจรจาเปิดเสรีบริการดา้นท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย  4.41) ตามล าดบั 

จากการศึกษา พบว่า ผูป้ระกอบการน าเท่ียวผูต้อบแบบสอบถาม เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการ
หลัง่ไหลเขา้มาของคนต่างดา้วแรงงานจากประเทศอาเซ่ียนเขา้มาท างานในระดบับริหารมากข้ึน ท าให้
วฒันธรรมองคก์รเปล่ียนไป เป็นภาระต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวในการบริหารจดัการ และการป้องกนั
โรคภยัไขเ้จ็บด าเนินการไดย้าก รวมถึงนกัลงทุนจากต่างชาติ จะจา้งคนท างานจากประเทศตนเท่านั้น 
ท าให้คนไทยเสียโอกาส  ประกอบกบั ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย  ไม่มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะแข่งขนั
กบับริษทัต่างชาติขนาดใหญ่ได้ มีการแข่งขนักนัเองสูง และประสบปัญหาการตดัราคากนัเอง จึง
จ าเป็นตอ้งพฒันาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  

 หน่วยงานภาครัฐควรมีความเขม้แข็ง และมีการบงัคบัขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียวอยา่ง
เข้มงวด และมีการก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการเจรจาเปิดเสรีบริการด้านท่องเท่ียว อาทิเช่น  มี
กฎหมายรองรับให้มีการใชม้คัคุเทศก์ทอ้งถ่ินเท่านั้น  มีเง่ือนไขให้นกัลงทุนและแรงงานต่างชาติท่ีเขา้
มาท างานในประเทศไทยเรียนรู้วฒันธรรมไทย ความเป็นไทย และวิถีไทย   รวมถึงสถาบนัการศึกษา
ควรปรับปรุงหลกสูตรวชิาชีพท่องเท่ียว (MRA) ใหส้นองตอบความตอ้งการของบริษทัน าเท่ียว 
 

5.3.2 ข้อค้นพบความคิดเห็นในระดับไม่แน่ใจของผู้ประกอบการน าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าบริการท่องเที่ยวของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อการเปิดการค้า
บริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งผลกระทบดา้นบวก และผลกระทบดา้นลบ โดยให้
ความคิดเห็นในระดบัเห็นไม่แน่ใจ  โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด มีจ านวน 5ขอ้ สรุปไดต้าม
ตารางดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 



 

144 
 

ตารางที่ 5.2 แสดงสรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดเสรีการคา้บริการด้านการท่องเท่ียวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ความคิดเห็นในระดบัไม่
แน่ใจโดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียสูงสุดไปต ่าสุด  

 

ล าดบัที ่ รายละเอยีดของหัวข้อย่อย 
ผลกระทบต่อการเปิด
การค้าบริการท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 
 
 
 
 
 

แนวคิดการพฒันาธุรกิจแบบยัง่ยนื ของ
ชาวต่างประเทศ จะถูกถ่ายทอดใหก้บั
ผูป้ระกอบการน าเท่ียว ดงันั้นปัญหา
การรุกท่ีป่าสงวน ปัญหาการท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม  และอ่ืน ๆ  จะลดลงมีผลดี
ต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยรวม 

ผลกระทบดา้นลบ 
ปัญหาผลกระทบต่อการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื 
(Sustainable 

Development) 

3.35 
 
 
 

ไม่แน่ใจ 
 
 
 
 

2 
 
 

เกิดการไหลเขา้ของเงินทุนจาก
ต่างประเทศ 
 

ผลกระทบดา้นบวก 
การเพ่ิมแหล่งเงินทุน           

(New sources of finances) 

3.18 
 

 
 

ไม่แน่ใจ 
 
 

3 
 
 
 
 

รัฐบาลควรจะมีกฎหมาย หรือมาตรการ
เพื่อเยยีวยาผูป้ระกอบ การน าเท่ียว 
SMEs ท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการเปิดเสรี
บริการท่องเท่ียว  

ผลกระทบดา้นลบ 
ผลกระทบต่อ

ผูป้ระกอบการวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(SME) 

3.16 
 
 

ไม่แน่ใจ 
 

4 
 
 

มีโอกาสใชแ้รงงาน จากประเทศอ่ืนๆ ท่ี
มีศกัยภาพดา้นภาษาส่ือสารท่ีขาดแคลน 

ผลกระทบดา้นบวก 
การสร้างงาน (Creating 

employment) 

3.16 
 
 

ไม่แน่ใจ 
 

5 
 

 

ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 
มีโอกาสใชแ้รงงานจากประเทศท่ีมี
ราคาถูกกวา่ 

ผลกระทบดา้นบวก 
การสร้างงาน (Creating 

employment) 

3.08 
 
 

ไม่แน่ใจ 
 

 
จากตารางท่ี 5.2  พบวา่ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดบั

ไม่แน่ใจในหวัขอ้ยอ่ยผลกระทบดา้นลบ 2 ดา้น ผลกระทบดา้นบวก 3 ดา้น โดยหวัขอ้ยอ่ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด 3 อนัดบัแรก คือ ไม่แน่ใจกบัเร่ืองแนวคิดการพฒันาธุรกิจแบบยัง่ยืน ของชาวต่างประเทศ จะ
ถูกถ่ายทอดให้กบัผูป้ระกอบการน าเท่ียว ดงันั้นปัญหาการรุกท่ีป่าสงวน ปัญหาการท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
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และอ่ืน ๆ จะลดลงมีผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวโดยรวม (ค่าเฉล่ีย 3.35) รองลงมา คือ ไม่แน่ใจกบั
เร่ืองการเกิดการไหลเขา้ของเงินทุนจากต่างประเทศ (ค่าเฉล่ีย 3.18) และ ไม่แน่ใจกบัเร่ือง รัฐบาลควร
จะมีกฎหมาย หรือมาตรการเพื่อเยียวยาผูป้ระกอบ การน าเท่ียว SMEs ท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการเปิด
เสรีบริการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 3.16) 
 จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการน าเท่ียวผูต้อบแบบสอบถาม ไม่แน่ใจว่า ต่างชาติจะน า
แนวคิดการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนมาใช้กบัแหล่งท่องเท่ียวไทย  ไม่แน่ใจว่าจะเกิดการไหลเขา้ของ
เงินทุนในลักษณะการร่วมทุนธุรกิจ ด้านแรงงานไม่แน่ใจว่าจะเกิดโฮกาสในการใช้แรงงาน
ต่างประเทศในราคาท่ีถูกกวา่แรงงานไทย ดา้นมาตรฐานเยยีวยาจากภาครัฐไม่แน่ใจวา่จะเกิดข้ึน 
 

5.3.3 ข้อค้นพบความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยของผู้ประกอบการน าเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าบริการท่องเที่ยวของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียวให้ความส าคัญกับผลกระทบต่อการเปิดการค้า
บริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งผลกระทบดา้นบวก และผลกระทบดา้นลบ โดยให้
ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยจ านวน 1 ขอ้ สรุปไดต้ามตารางดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 5.3 แสดงสรุปความคิดเห็นต่อผลกระทบการเปิดเสรีการคา้บริการด้านการท่องเท่ียวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็น
ดว้ย 
 

ล าดับที ่ รายละเอยีดของหัวข้อย่อย 
ผลกระทบต่อการเปิด
การค้าบริการท่องเทีย่ว 

ค่าเฉลีย่ แปลผล 

1 
 
 
 

ช าวต่ างช า ติ ถื อ หุ้ น ใน กิ จก ารได ้        
ไม่เกิน 70% 

ผลกระทบดา้นบวก 
การเพ่ิมแหล่งเงินทุน           

(New sources of finances) 
 

2.45 
 
 
 

ไม่เห็นดว้ย 
 
 
 

 
จากตารางท่ี 5.3 พบวา่ผูป้ระกอบการน าเท่ียวผูต้อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นในระดบั   

ไม่เห็นดว้ยในหวัขอ้ยอ่ย จ านวน 1 ขอ้ คือ ไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองท่ีจะใหช้าวต่างชาติถือหุ้นในกิจการได้
ไม่เกิน 70% (ค่าเฉล่ีย 2.45)  
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จากการศึกษา พบว่า ผูป้ระกอบการน าเท่ียวผูต้อบแบบสอบถาม ไม่เห็นด้วย การท่ีให้
ชาวต่างชาติถือหุน้ในกิจการไดไ้ม่เกิน 70%   จะเป็นผลดีในดา้นการเพิ่มแหล่งเงินทุนใหแ้ก่ผูป้ระกอบ
ธุรกิจน าเท่ียว 

 
  5.3.4 สรุปข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการน าเทีย่วในปัจจัยย่อย ผลกระบด้านบวก และ

ผลกระทบด้านลบ เรียงล าดับค่าเฉลีย่สูงสุด-ต ่าสุด โดยแยกประเภทใบอนุญาต ดังต่อไปนี ้
 

ผู้ประกอบการน าเที่ยวประเภทต่างประเทศ (Outbound)มีความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย
ท่ีสุด 3 อนัดับแรก คือ รัฐบาลควรจะมีกฎหมาย หรือมาตรการเพื่อเยียวยาผูป้ระกอบ การน าเท่ียว 
SMEs ท่ีได้รับผลกระทบต่อการเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.48), อันดับถัดไป คือ การ
เคล่ือนยา้ยแรงงาน ส่งผลให้แรงงานจากประเทศอาเซียนเขา้มาท างานในระดับจดัการหรือระดับ
บริหารมากข้ึน ในขณะท่ีคนไทยท างานระดับปฏิบัติการ ซ่ึงอาจจะท าให้วฒันธรรมขององค์กร
เปล่ียนแปลงไป(ค่าเฉล่ีย 4.23) และ การเปิดเสรีบริการดา้นท่องเท่ียวจะท าให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียว
ชาว ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย มากกว่าท่ีคนไทยจะออกไปประกอบธุรกิจในประเทศ
อาเซียน(ค่าเฉล่ีย 4.23) ตามล าดบั 
 ส่วนความคิดเห็นท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด เม่ือเปรียบเทียบกับผูป้ระกอบการประเภทอ่ืน ๆ 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก คือรัฐบาลควรมีกฎหมายรองรับ ให้มีการใชม้คัคุเทศก์ทอ้งถ่ินเท่านั้น 
เพื่อป้องกนัการแย่งงาน และความเส่ียงในเร่ืองความเส่ือมถอยดา้นวฒันธรรมและความเส่ือมโทรม
ของแหล่งท่องเท่ียว(ค่าเฉล่ีย 4.35) อนัดบัถดัไป คือ หน่วยงานภาครัฐ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวควร
ก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการเจรจาเปิดเสรีบริการด้านท่องเท่ียว  (ค่าเฉล่ีย 4.19) และนักลงทุน
ต่างชาติ จะจ้างคนท างานจากประเทศตนเองเท่านั้ น  ท าให้คนไทยเสียโอกาส หากภาครัฐไม่
ด าเนินการใด ๆ  จะท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองน้ีมากข้ึน (ค่าเฉล่ีย 4.13) 
 
 ผู้ประกอบการน าเที่ยวประเภทต่างประเทศ (Inbound) มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยท่ีสุด 3 
อนัดบัแรก คือ รัฐบาลควรมีกฎหมายรองรับ ให้มีการใชม้คัคุเทศก์ทอ้งถ่ินเท่านั้น เพื่อป้องกนัการแยง่
งาน และความเส่ียงในเร่ืองความเส่ือมถอยดา้นวฒันธรรมและความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว
(ค่าเฉล่ีย 4.57) อนัดบัถดัไป คือ นกัลงทุนต่างชาติ จะจา้งคนท างานจากประเทศตนเองเท่านั้น  ท าให้
คนไทยเสียโอกาส หากภาครัฐไม่ด าเนินการใด ๆ    จะท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองน้ีมากข้ึน(ค่าเฉล่ีย 4.48) 
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และหลกัสูตรการอบรมมคัคุเทศก์ ในปัจจุบนัไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบ การน า
เท่ียว (ค่าเฉล่ีย 4.24) ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด เม่ือเปรียบเทียบกับผูป้ระกอบการประเภทอ่ืน ๆ 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก คือ  รัฐบาลควรจะมีกฎหมาย หรือมาตรการเพื่อเยยีวยาผูป้ระกอบ การ
น าเท่ียว SMEs ท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว  (ค่าเฉล่ีย 4.29) อนัดบัถดัไป คือ
ภาครัฐควรมีความเข้มแข็ง และมีการบังคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวอย่างเข้มงวด 
(ค่าเฉล่ีย 4.14) และการเคล่ือนยา้ยแรงงาน ส่งผลให้แรงงานจากประเทศอาเซียนเขา้มาท างานในระดบั
จดัการหรือระดบับริหารมากข้ึน ในขณะท่ีคนไทยท างานระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงอาจจะท าให้วฒันธรรม
ขององคก์รเปล่ียนแปลงไป (ค่าเฉล่ีย 4.10) ตามล าดบั 

 ผู้ประกอบการน าเที่ยวประเภทในประเทศ (Domestic) มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยท่ีสุด 3 
อนัดับแรก คือ ภาครัฐควรก าหนดเง่ือนไขให้นักลงทุนและแรงงานต่างชาติท่ีจะเข้ามาท างานใน
ประเทศเรียนรู้วฒันธรรมไทย ความเป็นไทย   วิถีไทย (ค่าเฉล่ีย 4.65) อนัดบัถดัไป คือ ท่านไม่เกรง
กลวัการเปิดเสรี แต่อยากให้ภาครัฐมีความเขม้แข็ง และมีการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ท่องเท่ียวอยา่งเขม้งวด (ค่าเฉล่ีย 4.65) และภาครัฐควรมีความเขม้แข็ง และมีการบงัคบัใช้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวอยา่งเขม้งวด(ค่าเฉล่ีย 4.59  ) ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด เม่ือเปรียบเทียบกบัผูป้ระกอบการประเภทอ่ืน ๆ ปรากฏวา่ 
ไม่มี 
 ผู้ประกอบการน าเที่ยวประเภทเฉพาะพืน้ที่ มีความคิดเห็นระดบัเห็นดว้ยท่ีสุด 3 อนัดบัแรก 
คือ การหลัง่ไหลเข้ามาของคนต่างด้าว ท าให้การป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บด าเนินการได้ยาก (ค่าเฉล่ีย 
4.53) อนัดบัถดัไป คือ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย ไม่สามารถแข่งขนักบับริษทัต่างชาติขนาดใหญ่ได ้
มีแข่งขนักนัเองสูง และประสบปัญหาการตดัราคา ท าให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บบริการท่ีไม่มีมาตรฐาน 
และมีคุณภาพบริการท่ีต ่าลง (ค่าเฉล่ีย 4.51)  และผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีความจ าเป็นตอ้งพฒันาขีด
ความ สามารถในหลาย ๆ ดา้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในการเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว 
(ค่าเฉล่ีย 4.40) ตามล าดบั 

ส่วนความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุด เม่ือเปรียบเทียบกับผู ้ประกอบการประเภทอ่ืน ๆ 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ีย 3 อนัดบัแรก  คือ สถาบนัการศึกษาควรจะปรับ ปรุงหลกัสูตรวชิาชีพดา้นท่อง เท่ียว
อาเซียน(MRA)ให้สนอง ตอบความตอ้งการของผูป้ระ กอบการน าเท่ียว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั (ค่าเฉล่ีย 4.17)  อนัดบัถดัไป คือ  การเปิดเสรีบริการดา้นท่องเท่ียวจะท าให้ผูป้ระกอบการ
น าเท่ียวชาว ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย มากกว่าท่ีคนไทยจะออกไปประกอบธุรกิจใน
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ประเทศอาเซียน (ค่าเฉล่ีย 4.17) และเกิดการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศ(ค่าเฉล่ีย 3.52) 
ตามล าดบั 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อผลกระทบ 

จากการเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผูศึ้กษาขอเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุง พัฒนานโยบายส าหรับการบริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยแบ่ง
ขอ้เสนอแนะออกเป็น 3  กลุ่มไดแ้ก่ ภาครัฐบาล ภาคสถาบนัการศึกษา และ ภาคเอกชน ดงัต่อไปน้ี 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐบาล 
1. จากผลการศึกษาพบวา่  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีลกัษณะการจด

ทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวแบบบุคคลธรรมดา ทุนจดทะเบียนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 1 ลา้นบาทและรายได้
เฉล่ียต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ลา้นบาท และไม่มีแผนท่ีจะขยายการด าเนินธุรกิจไปในประเทศกลุ่มอาเซียน 
แสดงให้เห็นว่า ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีขีดความสามารถในการแข่งขนัต ่า 
จากต้นทุนและรายได้ท่ีต ่ า ส่งผลให้มีทัศนคติในเชิงรับมากกว่าเชิงรุกท่ีจะขยายกิจการไปยงั
ต่างประเทศ ประกอบกับจากแบบสอบถามผลกระทบด้านลบ โดยแยกประเภทใบอนุญาต พบว่า
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวทุกประเภทมีความเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ่งท่ีประสงคจ์ะขอให้รัฐบาลควร
จะมีกฎหมาย หรือมาตรการเพื่อเยยีวยาผูป้ระกอบการน าเท่ียว SMEs ท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการเปิดเสรี 
เช่น ลดหย่อนภาษีเป็นเวลา 3 ปี  อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมต ่าเพื่อส่งเสริมการลงทุนฯลฯ  ซ่ึงจากเหตุผล
ดงักล่าว หากมีการเปิดเสรีการคา้บริการดา้นท่องเท่ียวในปี 2558 จะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการน า
เท่ียวท่ียงัดอ้ยในด้านขีดความสามารถในการแข่งขนัโดยส่วนใหญ่ จึงมีความเส่ียงกบัภาวะขาดทุน
และตอ้งปิดกิจการในท่ีสุด ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งควรให้ความส าคญั ในการ
เพิ่มขีดความสามารถศักยภาพเพิ่มความพร้อมให้แก่ผู ้ประกอบการน าเท่ียวทั้ งในด้าน เงินทุน  
เทคโนโลยี  แรงงาน เครือข่ายการค้า การตลาด และความรู้ความเข้าใจในการขยายกิจการไปยงั
ต่างประเทศ 

2. ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มากถึงร้อยละ 93.10 รับทราบวา่จะ
มีการเปิดเสรีบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีเพียงส่วนนอ้ยเพียงแค่ร้อยละ 6.90 ท่ียงัไม่รับทราบ
ขอ้มูลข่าวสาร   ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐควรให้ความส าคญัในการให้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
เปิดการคา้เสรีบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้ทัว่ถึง โดยเฉพาะผูป้ระกอบการน าเท่ียวท่ียงัไม่



 

149 
 

รับทราบขอ้มูล  เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมต่อผลกระทบต่าง ๆ ในการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
ท่องเท่ียวในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ทั้งด้านบวกและดา้นลบ และมีขีดความสามารถในการแข่งขนั
ท่ีมากข้ึน  
  3.ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เห็นด้วยในการการเปิดเสรีบริการ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ร้อยละ 77.10  และไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 22.90   จากผลการศึกษาจะเห็นได้
วา่มีผูป้ระกอบการบางส่วนท่ีไม่เห็นดว้ย หน่วยงานภาครัฐ ควรศึกษาวิจยัเพิ่มเติมวา่การเปิดเสรีบริการ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวว่ามีปัจจยัอะไรบา้งท่ีเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียว  
เพื่อจะไดร่้วมกนัแกไ้ขปัญหาให้ตรงจุด และน าขอ้มูลมาพิจารณาในการด าเนินการท่ีจะกา้วเขา้สู่การ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอนาคตต่อไป ให้ประเทศไทยไดรั้บผลกระทบดา้นลบนอ้ย
ท่ีสุด 
 4. ผู ้ประกอบการน าเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่  ส่วนใหญ่ เห็นด้วยว่าการเปิดเส รีบริการ
ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ส่งผลดีต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว ปัจจยัท่ีส่งผลดีมากท่ีสุด คือเกิดการ
กระตุน้ธุรกิจภายในประเทศ รองลงมาคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดการสร้างงาน 
ตามล าดบั จากการศึกษาจะเห็นไดว้่าผูป้ระกอบการน าเท่ียวส่วนใหญ่ ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจกบัประเทศ
เพื่อนบา้นในอาเซ่ียน และไม่มีแผนการขยายการด าเนินธุรกิจไปในประเทศในกลุ่มอาเซียน  ดงันั้น 
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวควรท่ีจะก าหนดทิศทางท่ีชัดเจนในการเจรจาเปิดเสรี
บริการด้านท่องเท่ียวระหว่างประเทศ , สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ระกอบการน า
เท่ียว กระตุน้ให้พฒันาศกัยภาพของธุรกิจให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัมากยิ่งข้ึน  พร้อมทั้ง 
สนบัสนุน รายใหม่ท่ีสนใจในการลงทุนประกอบธุรกิจน าเท่ียวในต่างประเทศ เพื่อเกิดการไหลเวียน
ของเงินตราต่างประเทศ เป็นการกระตุน้ระบบเศรษฐกิจของประเทศใหเ้จริญเติบโตยิง่ข้ึนไปดว้ย 
 5. หน่วยงานภาครัฐ ควรออกกฎหมายควบคุม จบักุมผูก้ระท าผิดกฎหมายในกลุ่มนกัลงทุน
ต่างประเทศ ท่ีถือหุ้นในบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย เกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้(โดยกลุ่มน้ี
จะเขา้มาด าเนินธุรกิจในลักษณะการใช้ตวัแทน หรือNominee) อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาประโยชน์
ให้แก่ทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในการ
เพิ่มแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มศกัยภาพของธุรกิจน าเท่ียวให้สามารถขยายกิจการไปยงัจงัหวดัอ่ืน ๆ ใน
ประเทศ และในต่างประเทศ และควรมีการก าหนดเง่ือนไขท่ีรัดกุมในการให้ชาวต่างชาติมาลงทุนใน
การประกอบธุรกิจน าเท่ียวไดเ้กิน 49% เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวในประเทศ 
 6. จากขอ้คิดเห็นปลายเปิดของผูป้ระกอบการน าเท่ียวเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ เห็นวา่ มคัคุเทศก์
ควรจะเป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทย ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ควรพิจารณาให้มีกฎหมาย
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รองรับให้มีการใชม้คัคุเทศก์ทอ้งถ่ินเท่านั้น เพื่อป้องกนัการแยง่งาน ลดความเส่ียงในเร่ืองความเส่ือม
ถอยดา้นวฒันธรรม ปัญหาโรคภยัไขเ้จบ็ และความเส่ือมโทรมของแหล่งท่องเท่ียว  
 7. จากขอ้คิดเห็นจากค าถามปลายเปิด ผูป้ระกอบการน าเท่ียวเชียงใหม่ มีความกงัวลในเร่ือง 
การหลัง่ไหลของจ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมากข้ึน และมีการลงทุนของชาวต่างชาติท่ีมีตน้ทุนสูงกว่า มี
ศกัยภาพดา้นภาษาท่ีดีกวา่ มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยักวา่ มีแรงงานมีฝีมือท่ีมีศกัยภาพ แรงงานไร้ฝีมือท่ีมี
ค่าจา้งต ่ากว่าจะมาแย่งอาชีพ  โดยเกรงว่าจะแข่งขนัไม่ได้ เกิดการตดัราคากันข้ึน มีผลกระทบต่อ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวเชียงใหม่ ท่ีส่วนใหญ่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีมีตน้ทุนต ่า  และการท่องเท่ียว
จะส่ง ผลกระทบต่อการส้ินเปลืองทรัพยากรทางการท่องเท่ียวภายในประเทศ และมีปัญหาส่ิงแวดลอ้ม  
ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงดา้นการส่งเสริมการท่องเท่ียว อาทิเช่น การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, ท่องเท่ียวและกีฬา, ส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์สาขา
ภาคเหนือส านกังานจงัหวดั, อบต. , อบจ. ,เทศบาลฯลฯควรจะมี กลยทุธ์/ แผนงาน/โครงการต่างๆ ใน
ทุกภาคส่วนให้สอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั เพื่อเตรียมรับผลกระทบดา้นบวก และดา้นลบจากการเปิดเสรี
การคา้บริการท่องเท่ียว อาทิเช่น  ควรปรับปรุง/แกไ้ข พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ฉบบัปัจจุบนั
ให้รองรับ เหมาะสม จ ากดัสิทธ์บางอยา่งท่ีอ่อนไหวส่งผลกระทบดา้นลบ เพิ่มเง่ือนไขในการลงทุน
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว ลดปัญหาการตัดราคา กวดขันการบังคับใช้กฎหมาย เอ้ือประโยชน์ให้
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวของไทยมากท่ีสุด, มีการสนับสนุนด้านการประชาสัมพนัธ์ การตลาด การ
ท่องเท่ียวเช่ือมโยงระหวา่งประเทศในอาเซียน ตลอดจนสร้างโอกาสให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียวได้มี
การพบปะเจรจาธุรกิจกบัคู่คา้ในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อสร้างเครือข่ายดา้นการท่องเท่ียว ตลอดจน
จดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาบุคลากร, พฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
,พฒันาโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการท่องเท่ียว และจดัระบบการจดัการทรัพยากรด้านการ
ท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน มีการป้องกนั อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรการท่องเท่ียวใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื เป็นตน้   
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับภาคสถาบันการศึกษา 
 1. จากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ในจ านวน 275 ราย 
เห็นว่า การเปิดเสรีบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ร้อยละ 84.73 มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
น าเท่ียว โดยเฉพาะจ านวนผูป้ระกอบการน าเท่ียวประเภทใบอนุญาตต่างประเทศ (Outbound) มาก
ท่ีสุด และมีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 15.27 ท่ีเห็นว่าไม่มีผลกระทบ โดยเฉพาะผูป้ระกอบการน าเท่ียว
ประเภทในประเทศ (Domestic) และไดย้ติุแบบสอบถามมากท่ีสุด จากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการ
ประเภทในประเทศ (Domestic) มีสัดส่วนการไม่ รับทราบข้อมูลการเปิดการค้าเส รีบริการ
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ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีสัดส่วนค่อนขา้งสูง รองจากผูป้ระกอบการประเภทใบอนุญาตประเภท 
(Inbound) และมีจ านวนมากท่ีสุดท่ีไม่เห็นด้วยต่อการเปิดเสรีบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ตลอดจนผูป้ระกอบการน าเท่ียว (Domestic) เห็นวา่ไม่มีผลกระทบ และไดยุ้ติแบบสอบถามมากท่ีสุด
ซ่ึงอาจจะวิเคราะห์ตามทฤษฏีท่ีใชใ้นการศึกษาวา่ความคิดเห็นเป็นการสร้างความรู้สึกของแต่ละบุคคลใน
อนัท่ีจะพิจารณาถึงขอ้เท็จจริงต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดดว้ยการพูด การเขียน โดยอาศยัพื้นความรู้ ประสบการณ์ 
และสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคลเป็นส่วนประกอบในการพิจารณา  ซ่ึงความคิดเห็นน้ีอาจมีการ
เปล่ียนแปลงได้  ถ้าหากมีหลักฐานข้อเท็จจริงปรากฏ(ลาว ัณย์  จักรานุว ัฒน์  (2540: 9) ดังนั้ น 
สถาบันการศึกษาควรให้ความส าคัญกับกลุ่มผู ้ประกอบการท่ีได้รับใบอนุญาตประเภทในประเทศ 
(Domestic) และจดัให้มีการอบรม/สัมมนาให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการฯ กลุ่มน้ีก่อนผูป้ระกอบการประเภท
อ่ืน ๆ เป็นอนัดบัแรก ตลอดจนได้รับทราบขอ้มูลของปัญหา ขอ้เสนอแนะ และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ข  
เพื่อจะไดส่้งเสริมพฒันากลุ่มผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ ให้มีศกัยภาพดา้นความพร้อมต่อ
การแข่งขนัในระดบัอาเซียนและนานาชาติ ในการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป   
 2. จากการศึกษา พบวา่ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ เห็นวา่ การเปิดเสรีทางการคา้
บริการด้านท่องเท่ียว จะส่งผลให้เกิดการเคล่ือนยา้ยแรงงานได้อย่างเสรีในประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยเฉพาะอาชีพดา้นการท่องเท่ียว และมีความกงัวลวา่ จะเกิดการแข่งขนั และถูกแยง่งานจากแรงงานทั้งมี
ฝีมือ และไร้ฝี มือจากต่างประเทศ อันสืบเน่ืองมาจากตระหนักดีว่า แรงงานไทยย ังด้อยในเร่ือง
ภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอาชีพมคัคุเทศก์ และเกรงว่าผูป้ระกอบการน าเท่ียวขนาดใหญ่จะหันไปใช้
แรงงานฝีมือจากต่างประเทศ และวา่จา้งแรงงานไร้ฝีมือท่ีมีศกัยภาพดา้นภาษาเฉพาะ ค่าจา้งต ่ากวา่ทดแทน
แรงงานไทย มีการบริการดา้นท่องเท่ียวท่ีดีกว่าเน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูงกว่า มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยักว่า จะ
ส่งผลให้แรงงานไทยตกงานมากข้ึน  ตลอดจนเกรงว่า วฒันธรรมไทยจะเส่ือมถอย วฒันธรรมองค์กร
เปล่ียน เกิดการถ่ายทอดส่ือสารท่ีไม่ถูกตอ้งจากมคัคุเทศก์ต่างชาติในเร่ืองศิลป วฒันธรรม วิถีชีวิต ความ
เป็นไทย  โดยเฉพาะมคัคุเทศก์ภาษาท่ีขาดแคลน เช่น รัฐเซีย เกาหลี ดงันั้น สถาบนัการศึกษาควรจะให้
ความส าคญักบัการให้ความรู้ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ การบริการ การตลาด การเจรจา
ต่อรอง  เพื่อเพิ่มขีดควาสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียว ให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว อาทิเช่น ผูป้ระกอบการน าเท่ียว  มัคคุเทศก์  ผูป้ระกอบการในอุสาหกรรมท่องเท่ียว 
(โรงแรม ร้านอาหาร ผูป้ระกอบการขนส่งมวลชน ชุมชนท่องเท่ียว สมาคม/ชมรม เจา้หน้าท่ีภาครัฐ
และเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง) อาทิเช่น ปรับปรุงหลกัสูตรวิชาชีพดา้นท่องเท่ียว(MRA) ให้สนองตอบความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการน าเท่ียว  บรรจุหลกัสูตรสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอาเซ่ียน ภาษาท่ีขาด
แคลน ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษาข้ึนไป  ปรับปรุงหลกัสูตรการอบรมมคัคุเทศก์ให้ทนัสมยั และมี
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มาตรฐาน มีคุณภาพดา้นการให้บริการ มีความรู้เร่ืองศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และการท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืน และควรจะมีแผนงาน/โครงการท่ีจะท าการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์โดยเฉพาะด้านการ
ท่องเท่ียว เช่น ผลกระทบด้านบวก/ลบ ในการเปิดเสรีด้านการบริการท่องเท่ียว พฤติกรรมความ
ตอ้งการนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติในอาเซียน  ปัจจยัทางการตลาดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ฯลฯ เพื่อเป็นขอ้มูล
ในการวิเคราะห์ ให้เกิดแผนงาน/โครงการ/กลยุทธ์ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน เป็นตน้ 
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับภาคเอกชน และผู้ประกอบการน าเที่ยว 
 1. จากผลการศึกษา ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีความเห็นวา่การเปิด
เสรีบริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ปัจจยัท่ีจะส่งผลเสียต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียวมากท่ีสุด         3 
อนัดบัแรก คือ ปัญหาการแยง่งานในประเทศ รองลงมาคือ ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) การร่ัวไหลทางเศรษฐกิจตามล าดบั  ภาคเอกชน หรือ ผูป้ระกอบการน า
เท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ควรศึกษาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของภาคการท่องเท่ียวในประเทศคู่แข่ง เพื่อน า
ขอ้มูลท่ีได้มาปรับใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจหรือใช้ในการวางกรอบนโยบายของ
บริษทัเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัประเทศคู่แข่งไดด้ว้ย 
 2. ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่เห็นดว้ยวา่จะเกิดการกระตุน้ธุรกิจภายในประเทศ เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ และเกิดการสร้างงาน อนัสืบเน่ืองมาจาก จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน  เกิด
การสร้างงาน เกิดรายไดเ้พิ่มข้ึน ในทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ตลอดจนได้มี
โอกาสขยายกิจการไปยงักลุ่มประเทศเพื่อนบา้นในอีก 9 ประเทศในอนาคต ซ่ึงเป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ี
ผู ้ประกอบการเห็นด้วยท่ีจะให้ภาครัฐด าเนินการต่อไปในการเก้าวเข้าสู่  AEC ในปี 2558ใน
ขณะเดียวกนัผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ตระหนกัว่าส่ิงท่ีจะส่งผลเสียต่อการด าเนินการ
ธุรกิจน าเท่ียวมากท่ีสุด คือปัญหาการแยง่งานในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนกัลงทุนในต่างประเทศท่ีมี
เงินทุนท่ีสูงกว่า จะเข้ามาลงทุนในการด าเนินธุรกิจในลักษณะ Nomine ท าให้เกิดการร่ัวไหลทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็น SME มีเงินทุนท่ีน้อยกว่า ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัจึงต ่ากวา่ ดงันั้น ภาคเอกชนหรือ ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 
ควรเร่งปรับตวัให้มีการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัเพิ่มมากข้ึนเพื่อให้พร้อมรับกบัสภาพ
การแข่งขนัของคู่แข่งจากต่างประเทศ 
 3. จากการศึกษาพบว่า ผู ้ประกอบการน าเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่  เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า 
ผูป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ มีเครือข่ายธุรกิจบริการท่องเท่ียวไม่มากพอท่ีจะสามารถ
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แข่งขนักบับริษทัน าเท่ียวต่างชาติขนาดใหญ่ได ้และมีการแข่งขนักนัเองสูง ท าให้ประสบปัญหาการ
ตดัราคา ส่งผลกระทบใหน้กัท่องเท่ียวไดรั้บการบริการท่ีไม่มีมาตรฐาน และมีคุณภาพการให้บริการท่ี
ต ่าลง  ดงันั้น ผูป้ระกอบการน าเท่ียวเชียงใหม่ ควรจะรวมกลุ่มกนัเป็นสมาคม/ชมรม หรือองคก์รอิสระ 
เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินงานร่วมกนัในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศ
ในอาเซ่ียน เพิ่มพลงัในการเจรจาต่อรองสร้างเครือข่ายดา้นท่องเท่ียว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนท ากิจกรรมร่วมกนั เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและ
กนั ป้องกนัปัญหา หาแนวทางแกไ้ขร่วมกนั และมีมาตรฐานการให้บริการดา้นท่องเท่ียวสู่ระดบัสากล
  
  4. จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า การ
ด าเนินธุรกิจแบบครอบครัวอนุรักษ์นิยม ขาดความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว 
และแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล ขาดเครือข่ายประสานงานร่วมกนัทั้งในและต่างประเทศ ไม่มีแผนท่ีจะ
ขยายกิจการในต่างประเทศ ส่วนหน่ึงขาดความรู้ความเขา้ใจถึงผลกระทบดา้นบวกและลบท่ีก าลงัจะ
เกิดข้ึนจากการเปิดเสรีการคา้และบริการดา้นท่องเท่ียว และไม่สามารถประเมินผลกระทบระยะยาวต่อ
ธุรกิจของตนได ้ ดงันั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง ควรกระตุน้ให้ผูป้ระกอบการน าเท่ียว
สร้างศกัยภาพและความสามารถในการแข่งขนั และผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ ควรจะ
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการเปิดเสรีการคา้บริการท่องเท่ียวของไทย พฒันาการด าเนินธุรกิจของ
ตนเองให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพในการให้บริการ มีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั และเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวท่ีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจดัข้ึน เพื่อสรร
หาคู่คา้ เครือข่ายพนัธมิตร และสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองเติบโตจนสามารถ
ขยายกิจการไปต่างประเทศ และควรจะมีแผนธุรกิจทั้ งในระยะสั้ น ระยะยาว รองรับกับการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ในการเปิดเสรีการคา้บริการดา้นท่องเท่ียวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซ่ียน เพื่อใหธุ้รกิจมัน่คง ย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต และแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ืองความคิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อผลกระทบจากการเปิดเสรี
การคา้บริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นการหาขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้แบบอิสระตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิตนกัศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และตอ้งการน าขอ้มูลท่ีได้
จากความคิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อผลกระทบการเปิดเสรีการคา้
บริการท่องเท่ียวอาเซียนในธุรกิจน าเท่ียว มาเป็นขอ้มูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการน าเท่ียวในการกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ในปี 2558 แบบสอบถามน้ีจะใชป้ระโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้นดงันั้นจึงขอความกรุณาผูต้อบ
แบบสอบถามตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นความจริงมากท่ีสุด 

ผูศึ้กษาขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 

นางธนญัญา  เชิดโฉม 
นกัศึกษาปริญญาโทหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ี แบ่งเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปของธุรกิจ 

ส่วนท่ี 3 ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
               ของประเทศไทย 

 ส่วนท่ี 4 ปัญหา ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะ   
 

 หมายเหตุ : แบบสอบถามน้ีไดรั้บการพฒันาจากการศึกษาโครงการจดัท าแผนพฒันาบริการท่องเท่ียว
เพื่อรองรับการเปิดเสรีบริการท่องเท่ียวของประเทศไทย ปี 2555-2560 โดยกรมการท่องเท่ียว 
กระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา(2555) ไดร้วบรวมสรุปจากรายงานการศึกษาและการวิจยั และมอบหมาย
วิยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เป็นท่ีปรึกษาด าเนินโครงการ และได้พฒันาประเด็น
ค าถามจากการศึกษาวิจยัของ สุทธิพนัธ์  จิราธิวฒัน์ ไดศึ้กษาวิจยัโครงการเปิดเสรีการคา้ภาคบริการ : 
ผลกระทบท่ีมีต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย (2540) 
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ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
โปรดกาเคร่ืองหมาย √  ลงใน ( ) หรือกรอกขอ้มูลลงในช่องวา่ง 
 
1. เพศ 

 (  ) 1. ชาย     (  ) 2. หญิง  
    

2. อาย ุ
(  )1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี  (  ) 2. มากกวา่ 25-35 ปี   
(  )3. มากกวา่ 35-45 ปี   (  ) 4. มากกวา่ 45-55 ปี   
(  )5. มากกวา่ 55 ปี ข้ึนไป       

     
3. ระดบัรายไดต่้อเดือน 

(  ) 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท  (  ) 2. มากกวา่ 20,000-30,000 บาท 
(  ) 3. .มากกวา่ 30,000-40,000 บาท  (  ) 4. มากกวา่ 40,000-50,000 บาท 
(  ) 5. มากกวา่ 50,000 บาทข้ึนไป      

     
4. การศึกษาสูงสุดของท่าน  

(  ) 1. ต ่ากวา่ อนุปริญญา   (  ) 2. อนุปริญญา  
(  ) 3. ปริญญาตรี    (  ) 4. ปริญญาโท 
(  )  5. ปริญญาเอก        

        
5. ประสบการณ์การประกอบกิจการดา้นการท่องเท่ียว 

(  ) 1. ต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 3 ปี   (  ) 2. มากกวา่ 3-6 ปี   
(  ) 3. มากกวา่ 6-9 ปี    (  ) 4. มากกวา่ 9-12 ปี 
(  )  5. มากกวา่ 12 ปีข้ึนไป        
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6. ท่านด ารงต าแหน่งใดในบริษทัน าเท่ียว 
                  (   )  1. ผูจ้ดัการบริษทัจ ากดั  (   )  2. หุน้ส่วนผูจ้ดัการหา้งหุน้ส่วนจ ากดั 
    (    ) 3. เจา้ของกิจการ   (   ) 4. หุน้ส่วนผูจ้ดัการหา้งหุ้นส่วนสามญั 
                  (    ) 5. ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  (   ) 6. ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

(    ) 7.อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................... 
 
ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของธุรกจิ 
ค าช้ีแจง    โปรดกาเคร่ืองหมาย √ ลงใน (  )  หรือกรอกขอ้มูลลงในช่องวา่ง 
            
7. ลกัษณะการจดทะเบียนของธุรกิจของท่าน 

(  ) 1. บุคคลธรรมดา    (  )  2. หา้งหุ้นส่วนจ ากดั 
(  ) 3. หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล  (  )  4.บริษทัจดทะเบียน 
(  )  5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).............................     

    
8. ทุนจดทะเบียนของธุรกิจของท่าน 

(  ) 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 1 ลา้นบาท  (  ) 2. มากกวา่ 1-5 ลา้นบาท  
(  ) 3. มากกวา่ 5-10 บา้นบาท   (  ) 4. มากกวา่ 10 ลา้นบาทข้ึนไป 

  
9. ระยะเวลาการด าเนินธุรกิจของท่าน 

(  ) 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 3 ปี   (  ) 2. มากกวา่ 3-6 ปี  
(  ) 3.มากกวา่ 6-9 ปี    (  ) 4.มากกวา่ 9-12 ปี  
(  ) 5.มากกวา่ 12 ปีข้ึนไป       

   
10. ลกัษณะธุรกิจหลกัของท่าน(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(  ) 1. Inbound    (  ) 2.Outbound  
(  ) 3.Domestic     (   ) 4.Domestic & Outbound 
(  ) 5. Inbound & Outbound   (  ) 6.Domestic, Inbound & Outbound 
(  )  7.Domestic & Inbound  (  ) 8. เฉพาะพื้นท่ี 
(  )  9.อ่ืน ๆ (โปรดระบุ). ...............................     
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11. ท่านไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจน าเท่ียว ประเภท 
(  ) 1. เฉพาะพื้นท่ี    (   ) 2. ในประเทศ (Domestic)  
(  ) 3. ต่างประเทศ (Inbound)   (  ) 4. ต่างประเทศ (Outbound) 

   
12. ระดบัรายไดข้องธุรกิจของท่านโดยเฉล่ียต่อปี 

(  ) 1. ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ลา้นบาท  (  ) 2.มากกวา่ 5-10 ลา้นบาท  
(  ) 3. มากกวา่ 10-25 ลา้นบาท  (  ) 4. มากกวา่ 25 ลา้นข้ึนไป 

   
13. บริษทัของท่านมีการด าเนินธุรกิจกบัประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือไม่ 

(   ) 1. มี(โปรดระบุ)........................................................................................ 
      (   ) 2. ไม่มี แต่ในอนาคตอนัใกลมี้แผนท่ีจะขยายการด าเนินธุรกิจไปในประเทศ 

    ในกลุ่มอาเซียน   
(   ) 3.ไม่มี และไม่มีแผนขยายการด าเนินธุรกิจไปในประเทศในกลุ่มอาเซียน                            
 
ส่วนที่ 3ความคิดเห็นของผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ต่อผลกระทบจากการเปิด
เสรีการคา้บริการท่องเท่ียวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในธุรกิจน าเท่ียว 
ค าช้ีแจง โปรดกาเคร่ืองหมาย √ ลงใน (  ) หรือกรอกข้อมูลในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นและ
ความรู้สึกของท่าน 
 
14. ท่านทราบหรือไม่วา่จะมีการเปิดการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย 

(  ) 1. ทราบ    (  )  2. ไม่ทราบ  
 

15. ท่านเห็นดว้ยกบัการเปิดเสรีการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย 
(  ) 1. เห็นดว้ย    (  )  2. ไม่เห็นดว้ย  
   

16. ท่านคิดวา่การเปิดเสรีทางการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทยมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของท่านหรือไม่ 

(  ) 1. มี  (  ) 2.ไม่มี (กรณีท่ีตอบขอ้น้ี ใหย้ติุการตอบแบบสอบถาม)  
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17. ท่านคิดวา่การเปิดเสรีทางการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลดีต่อธุรกิจ
ของท่าน  

 
ท่านคิดว่าการเปิดเสรีทางการค้า

ภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศ
ไทยจะส่งผลดีต่อธุรกจิของท่าน 

มีผลดี      
มาก
ทีสุ่ด 

มีผลดี    
มาก 

มีผลดี    
ปาน
กลาง 

มีผลดี  
น้อย 

มีผลดี 
น้อย
ทีสุ่ด 

1. การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ        
2. มีแหล่งเงินทุนเพิ่มมากข้ึน      
3. เกิดการกระตุน้ธุรกิจภายในประเทศ      
4. เกิดการสร้างงาน      
5. การถ่ายทอดเทคโนโลย ีและความรู้      

 
18. ท่านคิดวา่การเปิดเสรีทางการคา้ภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลเสียต่อธุรกิจ

ของท่าน    
 
ท่านคิดว่าการเปิดเสรีทางการค้า

ภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่วของประเทศ
ไทยจะส่งผลเสียต่อธุรกจิของท่าน 

มีผลเสีย      
มากทีสุ่ด 

มีผลเสีย   
มาก 

มีผลเสีย  
ปานกลาง 

มีผลเสีย  
น้อย 

มีผลเสีย 
น้อยทีสุ่ด 

1. การลดลงของการควบคุมรูปแบบและ 
ขีดจ ากดัของการพฒันา 

     

2. การร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ        
3. ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SME) 

     

4. ปัญหาการแยง่งานในประเทศ      
5. ปัญหาสมองไหล       
6. ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในประเทศ      
7. ผลกระทบต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื      
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19. ท่านเห็นดว้ยกบั ขอ้ความต่อไปน้ีในระดบัใด (ผลกระทบดา้นบวก) 
1. การเจริญเติบโต ดา้นเศรษฐกิจของประเทศ( Economic performance) 

ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนี้ 
ในระดับใด 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
1.1 นโยบายการเปิดเสรีภาคบริการจะส่งผลดี
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และมีส่วน
ช่วยพฒันาประเทศไดเ้ป็นอยา่งมาก ส่งผลดี
ต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว 

     

1.2การเปิดเสรีการค้าบริการท่องเท่ียว จะ
ช่วยเพิ่มการส่งออกของภาคบริการ ขยาย
ฐานการตลาดทั้งภายในและนอกภูมิภาค 

     

1.3  ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว ท่ีมีศักยภาพ 
และมีความพร้อมจะสามารถขยายธุรกิจไป
ยงัต่างประเทศท่ีขอ้ผกูพนัช่วยเอ้ืออ านวย ต่อ
การเค ล่ือนย้ายบ ริการ การลงทุน  และ
แรงงานฝีมือและท าธุรกิจเก่ียวเน่ือง เช่น การ
เปิดร้านอาหารไทย ,การเปิดสปาไทย ฯลฯ  
ในประเทศเพื่อนบา้นในอาเซียน  
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2. การเพิ่มแหล่งเงินทุน (New sources of finances) 

ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนี้ 
ในระดับใด 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
2.1   การเปล่ียนแปลงกฎหมายใหช้าวต่างชาติ
สามารถถือหุน้ในกิจการไดไ้ม่เกิน 70 % เป็น
การเพ่ิมแหล่งเงินทุนใหแ้ก่ธุรกิจน าเท่ียว 

     

2.2 การเปิดตลาดเสรี ท าใหเ้กิดการไหลเขา้ของ
เงิน ทุน จาก ต่ างป ระ เทศ  ซ่ึ ง เป็ น ผล ดี ต่ อ
เศรษฐกิจของจังห วัด เชี ยงให ม่ โดยรวม 
เน่ืองจากนกัลงทุนเกิดความมัน่ใจในการเขา้มา
ลงทุนท่ีได้รับการคุ้มครอง ไม่ถูกเวนคืน ยึด
ทรัพยไ์ดรั้บการชดเชย ไดรั้บการปฏิบติัเยี่ยงคน
ชาติ  

     

2.3 การเปิดตลาดเสรี มีผลดีต่อผูป้ระกอบการ
น าเท่ียวท่ีจะเขา้ไปร่วมทุนกบัผูป้ระกอบการ
ต่างประเทศท่ีมีศกัยภาพ เช่น สิงคโปร์ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ เกิดความร่วมมือ
ทางธุรกิจ มีโอกาสเติบโตและขยายธุรกิจได้
มากข้ึน 

     

2.4   การสนับสนุนให้มีการกระตุน้การลงทุน
จากต่างประเทศ จะเป็นการเปิดโอกาสให้
จังหวัดเชียงใหม่ ได้ใช้แหล่งเงินทุนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว การท่องเท่ียว 
และยกระดบัการบริการ กระตุน้การแข่งขนัใน
ตลาด เกิดการกระจายรายได้ไปยังแห ล่ง
ท่องเท่ียวต่าง ๆ จะช่วยส่งเสริมพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมในจังหวดัใกลเ้คียง หรือท้องถ่ินท่ี
ห่างไกล 
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3. การกระตุน้ธุรกิจภายในประเทศ (The stimulation of local firms) 

ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนี้ 
ในระดับใด 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
3.1 การเปิดตลาดเสรีบริการท่องเท่ียว 
จะช่วยใหเ้กิดการพฒันาใหจ้งัหวดั 
เชียงใหม่เป็นจุดท่องเท่ียว(Destination) ท่ี 
ส าคญัของตลาดท่องเท่ียวโลก  

     

3.2การเปิดตลาดเสรีบริการท่องเท่ียว จะเป็น
การกระตุน้ใหผู้ป้ระกอบการน าเท่ียวในจงัหวดั
เชียงใหม่ สร้างศกัยภาพ และความสามารถใน
การแข่งขนั โดยมีการรักษาคุณภาพ มาตรฐาน 
ตลอดจนช่ือเสียงของธุรกิจใหดี้ยิ่งข้ึน 

     

3.3 การเปิดตลาดเสรีบริการท่องเท่ียว  
จะท าใหเ้กิดแนวความคิดใหม่ในการ 
พฒันาสินคา้ทางการท่องเท่ียว ตลอดจน 
เกิดการเช่ือมโยงสินคา้และบริการระหวา่ง
ประเทศ  

     

3.4  ผู ้ประกอบการน าเท่ียวในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชี ยงให ม่  มีความสามารถในการแข่ งขัน
เพียงพอ แต่ยงัขาดองค์ความรู้ในการลงทุนใน
ธุรกิจการท่องเท่ียวในประเทศอาเซียน เช่น 
กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการไปลงทุน สิทธิ
ประโยชน์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็น
ขอ้มูลในการศึกษาน ามาพิจารณาการออกไป
ลงทุนในประเทศอาเซียน 

     

3 .5  แนวโน้ มการ เปิ ดตล าด เส รีด้านการ
ท่องเท่ียวจะท าให้มีจ านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิม
มากข้ึน  จะส่งผลให้ธุรกิจน าเท่ียวของท่าน มี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน มีโอกาสเจริญเติบโตมากยิ่งข้ึน 
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4. การสร้างงาน (Creating employment) 

ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนี ้
ในระดับใด 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
4.1 การจ้างงานใน ภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวน่าจะมีแนวโน้มสูงข้ึน อนัเกิดจาก
การขยายตวัทางธุรกิจและการลงทุนของชาว
ต่างประเทศ 

     

4.2 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ มี
โอกาสใช้แรงงานจากประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีราคา
ถู ก ก ว่ าท า ให้ เพิ่ ม ค ว าม ได้ เป รี ยบ เชิ ง
เปรียบเทียบในแง่ของแรงงาน 

     

4.3 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ มี
โ อ ก าส เข้ า ถึ ง ต ล าด ก า ร ล ง ทุ น  แ ล ะ
ตลาดแรงงานในต่างประเทศในลักษณะ
เดียวกนั ท าให้มีโอกาสได้รับค่าจา้งท่ีสูงข้ึน 
ส่งผลให้แรงงานไทยจะตอ้งพฒันาศกัยภาพ
ของตนเองใหสู้งข้ึนจนสามารถแข่งขนัได ้ 

     

4.4 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ มี
โอกาสใช้แรงงานจากประเทศอ่ืน ๆ ท่ี มี
ศกัยภาพดา้นภาษาส่ือสาร ท่ีดีกวา่ โดยเฉพาะ
มคัคุเทศก์ภาษาท่ีขาดแคลน  ท าให้เพิ่มความ
ได้เป รียบ เชิงเป รียบ เทียบในแง่ของการ
แข่งขนั 
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ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนี้ 
ในระดับใด 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
4.5 สถาบนัการศึกษา ควรจะปรับปรุง 
หลกัสูตรวชิาชีพดา้นท่องเท่ียวอาเซียน 
(MRA) ใหส้นองตอบความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการน าเท่ียว โดยเฉพาะผูบ้ริหารใน
ระดบัหวัหนา้งานและระดบักลางข้ึนไปท่ีมี
แนวโนม้ขาดแคลน และมคัคุเทศกใ์นภาษาท่ี
ขาดแคลน และควรจะเพิ่มเน้ือหาวชิาดา้น
พฤติกรรมผูรั้บบริการ ชาวอาเซียน ภาษา
อาเซียน ,ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรม
สมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนั 

     

4.6 การจดัท าขอ้ตกลงยอมรับร่วมคุณสมบติั
นกัวชิาชีพ (MRA)  ระหวา่งประเทศสมาชิก
อาเซียนเพื่อสนบัสนุนการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
เสรีระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน ส่งผลให้
เกิดความยดืหยุน่ในตลาดแรงงานมากข้ึน 
ผูใ้ชแ้รงงานมีโอกาสเลือกท างานในสถานท่ีท่ี
แสดงศกัยภาพสูงสุด สร้างรายไดสู้งข้ึน เพื่อ
อ านาจในการต่อรองและมีคุณภาพชีวติท่ีดี
ข้ึน ส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวในแง่
ของศกัยภาพของแรงงานท่ีสูงข้ึน ส่งผลดีต่อ
การด าเนินธุรกิจ 
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5. การถ่ายทอดเทคโนโลยแีละความรู้ (Transfer of technology and knowledge) 

ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนี้ 
ในระดับใด 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิง่ 
5.1  การเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว จะช่วย
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศซ่ึงบริษทั
ต่างชาติจะน าเอาความกา้วหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยกีารส่ือสาร (Network 
communication & internet)  เขา้มาในจงัหวดั
เชียงใหม่และถูกถ่ายทอดไปยงัทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวขอ้ง    

     

5.2 การเปิดเสรีการค้าภาคบริการท่องเท่ียว 
ผู ้ประกอบการน าเท่ียวจังหวดัเชียงใหม่มี
โอกาสเรียนรู้การท างาน น าหลกัการบริหาร
ท่ีเป็นระบบ และเทคโนโลยีสมยัใหม่ ๆ   มา
ใชก้บัธุรกิจน าเท่ียว  

     

5.3 บุ คลากรท่ีท างานในบ ริษัทน าเท่ี ยว
ต่างชาติ มีโอกาสได้เรียนรู้เทคโนโลยี และ
ทกัษะการบริหารงานใหม่ ๆ น ามาต่อยอดใน
การประกอบธุรกิจของตนเอง ท าให้เกิดการ
ท างานท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

     

5.4 หากมีผูบ้ริหารระดับสูงท่ีเข้ามาด าเนิน
ธุรกิจน าเท่ียวในประเทศ ยอ่มเป็นการพฒันา
ระดบัการบริหาร การจดัการให้ทนัสมยัและ
มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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20. ท่านเห็นดว้ยกบั ขอ้ความต่อไปน้ีในระดบัใด (ผลกระทบดา้นลบ) 
1.  การลดลงของการควบคุมรูปแบบและขีดจ ากดัของการพฒันา  
 

ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนี้ 
ในระดับใด 

เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย  

อย่างยิง่ 
1.1 ท่านไม่เกรงกลัวการเปิดเสรี แต่อยากให้
ภาครัฐมีความเข้มแข็ง และมีการบังคับใช้
กฎหมายท่ี เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวอย่าง
เขม้งวด 

     

1.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ไม่
เคยมีทิศทางท่ีชัดเจนในการเจรจาเปิดเส รี
บริการดา้นท่องเท่ียว ฉะนั้น หน่วยงานภาครัฐ
จ าเป็นจะตอ้งมีการก าหนดทิศทางท่ีชดัเจนเพื่อ
ใชเ้ป็นฐานในการเจรจาเปิดเสรีบนพื้นฐานของ
สถานการณ์การท่องเท่ี ยวในปัจจุบันของ
ประเทศ 

     

1.3 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวมีปัญหาในการขาด
แคลนเงินทุน หรือการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน ท่ีจะ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั  หรือ
ขยายธุรกิจและการลงทุนไปต่างประเทศ 

     

1.4การเปิดการคา้เสรีบริการท่องเท่ียว จะส่งผล
ใหบ้ริษทัน าเท่ียวต่างประเทศไดรั้บการปฏิบติัท่ี
เท่าเทียมกันกับบริษัทน าเท่ียวในประเทศ จะ
ส่งผลกระทบต่อความสามารถและอ านาจของ
รัฐบาลในการควบคุมบริษทัต่างชาติท่ีเขา้มาท า
ธุรกิจในประเทศ และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ของรัฐบาลในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนและ
การตกลงทางการคา้ 
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2.  การร่ัวไหลทางเศรษฐกิจ (Economic leakages) 
 

ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนี ้
ในระดับใด 

เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

อย่างยิง่ 
2.1 การด าเนินธุรกิจน าเท่ียวในประเทศไทยมีนัก
ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน โดยมีคนไทยเป็น 
nominee อยู่แล้วจ านวนมาก การเปิดเสรีจึงอาจ
ไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพิ่มมากนัก เพียงแต่เป็น
การเอ้ือประโยชน์ให้แก่คนต่างชาติสามารถท า
ธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายมากข้ึน และเอ้ือ
ประโยชน์ ให้นักลงทุนไทยสามารถออกไป
ประกอบธุรกิจน าเท่ียวในต่างประเทศในอาเซียน
ไดง่้ายข้ึนเท่านั้น 

     

2.2 การเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติมีสิทธิถือหุ้น 70% 
ในธุรกิจท่องเท่ียวรัฐบาลควรมีมาตรการป้องกัน
หรือควบคุมใหเ้มด็เงินยงัคงอยูใ่นประเทศ 
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3.  ผลกระทบต่อผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(SME) 
 

ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนีใ้นระดับใด 
เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า การให้อิสระใน
การประกอบธุรกิจแก่ชาวต่างชาติไดอ้ยา่งเสรี 
มีผลกระทบต่อธุรกิจน าเท่ียวท่ีส่วนใหญ่เป็น 
SMEs ในประเทศ 

     

3.2ศักยภาพของผู ้ป ระกอบการน าเท่ี ยว
โดยรวมไม่สูง มีเพียงบริษทัใหญ่ไม่ก่ีบริษทัท่ี
สามารถแข่งขนัได้ดีกับต่างประเทศ ท่ีเหลือ
ส่วนใหญ่ท าธุรกิจแบบอนุรักษนิ์ยม 

     

3.3  ผู ้ป ระกอบการน าเท่ี ยวส่ วนใหญ่ ไม่
ประจกัษว์า่ตนเองไดผ้ลประโยชน์อยา่งไรจาก
ความตกลงวา่ดว้ยการคา้เสรีบริการท่องเท่ียวมี
ผลบงัคบัใช้แล้ว และไม่สามารถประเมินผล
กระทบท่ีเกิดข้ึนในระยะยาวต่อธุรกิจของ
ตนเอง 

     

3.4 รัฐบาลควรจะมีกฎหมาย หรือมาตรการ
เพื่อเยียวยาผู ้ประกอบการน าเท่ียว SMEs ท่ี
ไดรั้บผลกระทบต่อการเปิดเสรี เช่น ลดหยอ่น
ภาษีเป็นเวลา 3 ปี  , อตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมต ่า
เพื่อส่งเสริมการลงทุนฯลฯ 
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ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนีใ้น 
ระดับใด 

เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
3.5 ผูป้ระกอบการน าเท่ียวไทย ส่วนใหญ่
เป็น SMEs  ท่ีขาดความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น
ในการด าเนินธุรกิจและการแข่งขนัในระดบั
สากล และขาดเครือข่ายในการประสานงาน
ร่วมกันทั้ งในระดับพื้นท่ี ภายในประเทศ 
และภายในภูมิภาค 
3.6 ผู ้ประกอบการน าเท่ียวจ านวนมากยงั
ขาดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีการ
ส่ือสารและสารสนเทศ (ICT)  โดยเฉพาะ
การสร้างพื้นฐานเครือข่าย  Internet  ท่ีจะ
ช่วยในการประชาสัมพันธ์  และปัญหา
โครงสร้างพื้ นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศ ท าให้การบริการมี
ขีดจ ากดัไม่สามารถกระจายข่าวสารไดอ้ยา่ง
ทัว่ถึง จึงไม่สามารถแข่งขนักบัชาวต่างชาติ
ได ้

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

173 
 

 

4.  ปัญหาการแยง่งานในประเทศ 

ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนีใ้นระดับใด 
เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
4.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าการยกเลิกสงวน
อาชีพเฉพาะ และการเปิดเสรีให้ชาวต่างชาติ
สามารถมาประกอบอาชีพเฉพาะได้อย่าง
อิสระจะเกิดปัญหาการแยง่งานในประเทศ 

     

4.2 การเปิดเสรีบริการท่องเท่ียว จะส่งผลให้
เกิดการหลัง่ไหลเขา้มาของแรงงานคนต่างดา้ว
ทั้งแรงงานมีฝีมือ และไร้ฝีมือ ท่ีมีพฤติกรรม 
วฒันธรรม การด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกนั   ท าให้
เป็นภาระต่อผูป้ระกอบการน าเท่ียวผูว้า่จา้ง
งาน ในการบริหารจดัการ ตลอดจนเกิดปัญหา
การป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ด าเนินการไดย้าก       

     

4.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า หากในอนาคต มี
การแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจ
น าเท่ียว  ท าให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบ
ธุรกิจน าเท่ียว   จะท าให้ผู ้ประกอบการน า
เท่ียวไทย ไม่สามารถแข่งขนัได ้ 

     

4.4 การเปิดการคา้เสรีท าให้เกิดการเคล่ือนยา้ย
แรงงาน อาจจะท าให้คนท างานจากประเทศ
อาเซียนเข้ามาท างานในระดับจัดการหรือ
ระดบับริหารมากข้ึน ในขณะท่ีคนไทยท างาน
ระ ดั บ ป ฏิ บั ติ ก าร  ซ่ึ ง อ าจ จ ะ ส่ งผ ล ให้
วฒันธรรมขององคก์รเปล่ียนแปลงไป 
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ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนีใ้นระดับใด 
เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
4.5 การเปิดเสรีการค้าท่องเท่ียว จะท าให้
ผู ้ประกอบการน าเท่ียวชาวต่างชาติเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทย มากกว่าท่ีคนไทยจะ
ออกไปประกอบธุรกิจในประเทศอาเซียน 

     

4.6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า คนไทยไม่สนใจ
ในงานธุรกิจบริการท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็น
งานท่ีไม่ได้ใช้ความรู้ความช านาญมากนัก 
หากมีการเปิดเสรีให้มีการเคล่ือนยา้ยบุคลากร
วชิาชีพท่องเท่ียวระหวา่งประเทศอาเซียน อาจ
ส่งผลให้แรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น 
พม่า ฟิลิปปินส์ ฯลฯ มาแย่งงานคนไทยใน
ต าแหน่งพนกังานระดบัปฏิบติัการแต่ส่งผลดี
ต่อธุรกิจของท่ าน ท่ี มีทางเลือกในการใช้
บุคลากรท่ีมีคุณภาพดีแต่ค่าจา้งท่ีต ่า  หรือจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีคุม้ค่าต่อการด าเนินธุรกิจ 
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5.  ปัญหาสมองไหล  

ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนี้ 
ในระดับใด 

เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
5.1 การเปิดเสรีด้านบริการท่องเท่ียว ท าให้
เกิ ดการไหลออกของแรงงานไทยท่ี มี
คุณภาพท่ีจะออกไปท างานในประเทศอ่ืนท่ี
ใหค้่าตอบแทนท่ีสูงกวา่ 

     

5.2 ปัญหาเร่ืองนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทยมากข้ึน และอาจจะจ้างงาน
คนท างานจากประเทศตนเองเท่านั้น  หาก
ภาครัฐไม่ด าเนินการใด ๆ และในอนาคต
หากเปิดโอกาสให้ลงทุนโดยถือหุ้นได้ถึง 
70% จะท าใหเ้กิดปัญหาในเร่ืองน้ีมากข้ึน 

     

5.3 มัคคุเทศก์ไทยมี จุดอ่อนเร่ืองการใช้
ภาษาอังกฤษ และยงัขาดแคลนมัคคุเทศก์
ภาษาอ่ืน ๆ เช่น เกาหลี รัสเซีย อิหร่าน ฯลฯ 
ท่ีจ  าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจน าเท่ียว จึง
ก่อให้เกิดปัญหา Sitting Guide  รัฐบาลควร
มีกฎหมายรองรับการเปิดเสรี ให้มีการใช้
มัคคุเทศก์ท้องถ่ินเท่านั้ น เพื่อป้องกันการ
แย่งงาน และความเส่ียงในเร่ืองความเส่ือม
ถอยด้านวฒันธรรมและความเส่ือมโทรม
ของแหล่งท่องเท่ียว 

     

5.4  หลัก สูตรการอบรมมัค คุ เทศก์  ใน
ปัจจุบนัไม่สอดคล้องกบัความตอ้งการของ
ผู ้ ป ร ะ ก อบ ก ารน า เ ท่ี ย ว  วิ ช า ท่ี เรี ย น
หลากหลายมากเกินไป ไม่ มีการพัฒนา
ทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานจริง 
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6. ผลกระทบต่อผูบ้ริโภคในประเทศ 

ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนี้ 
ในระดับใด 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
6.1 กลุ่มนักท่องเท่ียวภายในประเทศมี
โอก าส เลื อก เส้ นท างก ารท่ อง เท่ี ยว ท่ี
หลากหลายจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน 
ท าให้ เกิดการเดินทางท่ องเท่ี ยวไปใน
ต่างประเทศมากยิง่ข้ึน 

     

6.2 การหลัง่ไหลเขา้มาของคนต่างด้าว ท า
ให้การป้องกนัโรคภยัไขเ้จ็บด าเนินการได้
ยาก และเป็นภาระของแผ่นดินในการดูแล
คนต่างดา้วจ านวนมาก 

     

6.3 ผู ้ประกอบการน าเท่ี ยวในจังหวัด
เชี ยงใหม่  ย ัง มี เค รือข่ าย ธุ ร กิ จบ ริก าร
ท่องเท่ียวไม่มากพอท่ีจะสามารถแข่งขนักบั
บริษัทต่างชาติขนาดใหญ่ได้  และมีการ
แข่งขนักนัเองสูง ท าใหผู้ป้ระกอบการ 
น าเท่ียวประสบปัญหาการตดัราคา ส่งผล
กระทบให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บบริการท่ีไม่มี
มาตรฐาน และมีคุณภาพบริการท่ีต ่าลง 

     

6.4 ภาครัฐควรก าหนดเง่ือนไขใหน้กัลงทุน 
และแรงงานต่างชาติท่ีจะเข้ามาท างานใน
ประเทศ เรียนรู้วฒันธรรมไทย ความเป็น
ไทย วถีิไทย 
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7. ผลกระทบต่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) 

ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนี้ 
ในระดับใด 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
7.1 การเปิดการคา้เสรีบริการท่องเท่ียวแลว้ 
“แนวคิดการพฒันาธุรกิจแบบยัง่ยืน” ของ
ชาวต่างประเทศ จะถูกถ่ายทอดให้กับ
ผู ้ประกอบการ ดังนั้ นปัญหาการรุกท่ีป่า
สงวน ปัญหาการท าลายส่ิงแวดล้อม  และ
อ่ืน ๆ   จะลดลงมีผลดีต่ออุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวโดยรวม 

     

7.2 ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรในประเทศ
มากเกินไปโดยมิอาจจะจ ากัดได้ (Over 
Exploitation of Natural Resources) 

     

7.3  ท  าให้ เกิดการพัฒนาปัจจัยพื้ นฐาน
ทางการท่องเท่ียว อาทิเช่น ถนน ,สถานท่ี
ท่ อง เท่ี ยว  ฯลฯ  ก ารผ ลิต ท่ี เพิ่ ม สู ง ข้ึน
ก่อให้เกิดตน้ทุนในการบ าบดัและก าจดัขยะ
ชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะขยะมีพิษ ซ่ึงเป็น
ภาระและตน้ทุนของแผน่ดิน 
 

     

7.4 เกิดความเส่ือมโทรมร่อยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม ้ภูเขา ซ่ึงจะ
มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และเกิดภัย
ธรรมชาติ  อาจส่งผลให้ เศรษฐกิจของ
ประเทศเสียหายในระยะยาว 
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ท่านเห็นด้วยกบั ข้อความต่อไปนี้ 
ในระดับใด 

เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็น 
ด้วย 

ไม่ 
แน่ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 
7.5 ควรมีการปรับปรุง พ.ร.บ.ธุรกิจน าเท่ียว
และมัคคุ เทศก์ ในการพิจารณาก าหนด
เง่ือนไขส าห รับการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจน าเท่ียว  ให้มีเอกสารการ
รับรองว่าไดมี้การด าเนินงานท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม เพื่อลดปัญหาการบริการไม่มี
คุณภาพและไม่ค  านึงถึงความย ัง่ยืนของ
ทรัพยากร 
 

     

7 .6  ผู ้ป ร ะก อบ ก ารน า เท่ี ย ว  มี ค ว าม
จ าเป็นตอ้งพฒันาขีดความสามารถในหลาย 
ๆ ดา้น เช่น การบริหารจดัการ ภาษา การท า
ตลาด ความเข้าใจถึงตลาดเป้าหมาย การ
ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี แ ต ก ต่ า ง  เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขนัในการเปิดเสรี
บริการท่องเท่ียว 

     

7.7  ผูป้ระกอบการน าเท่ียวขาดข้อมูลการ
วิจัย  (R&D) ท่ี จะเป็นองค์ความ รู้ ท่ี เป็น
ประโยชน์ เช่น พฤติกรรมนักท่องเท่ียว
อาเซียน, บทวิเคราะห์การลงทุนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ฯลฯ เพื่อน ามาพิจารณาใน
การวางแผนการด าเนินธุรกิจ 
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ส่วนที ่4 ขอ้มูลปัญหา ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ (โปรดระบุ) 

(1) ท่านคิดวา่การเปิดเสรีการคา้บริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลดี ต่อ
ธุรกิจของท่านอยา่งไรบา้ง. (โปรดระบุ) 
….......................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 

(2) ท่านคิดวา่การเปิดเสรีการคา้บริการภาคอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศไทย จะส่งผลเสีย ต่อ
ธุรกิจ    ของท่านอยา่งไรบา้ง. (โปรดระบุ)  

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
(3) ขอ้มูลปัญหา ขอ้เสนอแนะ และแนวทางแกไ้ข(โปรดระบุ) 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................  
 

***************** 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านไดก้รุณาใหข้อ้มูลและสละเวลาอนัมีค่าของท่านในการตอบ

แบบสอบถาม 
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รายช่ือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

 
หน่วยงานราชการ, รัฐวสิาหกิจ และองคก์รอิสระ 

ส านกังานจงัหวดัเชียงใหม่ 
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานเชียงใหม่ 
การท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์สาขาภาคเหนือ 
ต ารวจท่องเท่ียวเชียงใหม่ 
สถานีต ารวจภูธรภาค 5 จงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานพุทธศาสนาจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานศิลปกรท่ี 8 จงัหวดัเชียงใหม่ 
พฒันาชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานพฒันาสังคมและคุณภาพมนุษยจ์งัหวดัเชียงใหม่ 
สรรพากรจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานพฒันายทุธศาสตร์กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 
องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)เทศบาล
นครเชียงใหม่ 
ท่าอากาศยานจงัหวดัเชียงใหม่ 
บริษทั การบินไทย จ ากดั(มหาชน) 
สถานีรถไฟจงัหวดัเชียงใหม่ 
ขนส่งจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานทางหลวงจงัหวดัเชียงใหม่ 



 

182 
 

 

พาณิชยจ์งัหวดัเชียงใหม่ 
แรงงานจงัหวดัเชียงใหม่ 
อุตสาหกรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัเชียงใหม่ 
ศูนยบ์ริการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานคุม้ครองผูบ้ริโภคจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์16 
อุทยานแห่งชาติจงัหวดัเชียงใหม่ 
โครงการหลวงจงัหวดัเชียงใหม่ 
กระทรวงการต่างประเทศ 
สถานกงสุลในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่  
ตรวจคนเขา้เมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
ศุลกากรจงัหวดัเชียงใหม่ 
ส านกังานพฒันาพิงคนครเชียงใหม่ 
พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติจงัหวดัเชียงใหม่ 
สวนสัตวเ์ชียงใหม่ 
ส านกังานบริหารโครงการเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 
อุทยานหลวงราชพฤกษจ์งัหวดัเชียงใหม่ 
สวนพฤษาศาสตร์สมเด็จพระนางเจา้สิริกิตต์ิ 
 

หน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 หอการคา้จงัหวดัเชียงใหม่ 
 สภาอุตสาหกรรมเชียงใหม่ 

สภาวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่ 
 สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 
 สมาคมมคัคุเทศกจ์งัหวดัเชียงใหม่ 
 สมาคมสมาพนัธ์ท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่ 
 สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ 
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 สมาคมไทยลา้นนาสปา 
 สมาคมนกัธุรกิจไทยจีนจงัหวดัเชียงใหม่ 
 สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ 
 สมาคมธุรกิจไทยจีนจงัหวดัเชียงใหม่ 
 สมาคมสนามกอลฟ์ภาคเหนือ  
 สมาคมภตัตาคารร้านอาหารและบนัเทิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 สมาคมผูผ้ลิตและส่งออกสินคา้หตัถกรรมภาคเหนือ 
 ชมรมทวัร์ป่าภาคเหนือ 
 ชมรมเคร่ืองเงินบา้นววัลาย  
 ชมรมเรือนแรมเชียงใหม่ 
 ชมรมผูป้ระกอบการถนนชา้งคลาน 
 ชมรมผูป้ระกอบการยา่นไนทบ์าซาร์ 
 ชมรมธุรกิจรถเช่าภาคเหนือ 
 
สถาบนัการศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่ 
 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 มหาวทิยาลยัราชภฏัจงัหวดัเชียงใหม่ 
 มหาวทิยาลยัฟาร์อีสเทอร์นจงัหวดัเชียงใหม่ 
 มหาวทิยาลยันอร์ทเชียงใหม่ 
 มหาวทิยาลยัพายพัจงัหวดัเชียงใหม่ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยแีละราชมงคลจงัหวดัเชียงใหม่ 
 วทิยาลยัอาชีวะศึกษาเชียงใหม่ 
 วทิยาลยันาฏศิลป์จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 
ช่ือ-สกุล ธนญัญา   เชิดโฉม 
 
วนั เดือน ปีเกดิ 10  กุมภาพนัธ์ 2509 
 
ประวตัิการศึกษา   
พ.ศ.2528 ม.6 (วทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนสูงเม่นชนูปถมัภ ์จ.แพร่ 
พ.ศ. 2530                      ปวท. (บริหารธุรกิจ) โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ 
พ.ศ.2536 ศศ.บ. (พฒันาชุมชน) มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
ประวตัิการท างาน 
พ.ศ. 2534              พนกังานธุรการ 
                                                     การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2538 พนกังานบริหารทัว่ไป  
                                                     ส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศกจ์งัหวดัภาคเหนือ
พ.ศ.2547               พนกังานการตลาด 6 
                                                    ส านกังานทะเบียนธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศกจ์งัหวดัภาคเหนือ 
พ.ศ.2551             พนกังานการตลาด 6 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.)  ส านกังานเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2557          ผูช่้วยผูอ้  านวยการ ททท.ส านกังานแพร่ 
                                                    การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านกังานแพร่ 
 

 


