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บทที่ 11

บทนำ�

	 วิชาการทอ่งเทีย่ว	เปน็วชิาทีส่อนกนัอยา่งแพรห่ลายอยู่ในมหาวทิยาลยัทัว่ไป	แตม่กัเปน็วชิาทีเ่กีย่ว
กับการให้บริการการท่องเที่ยวและการพัฒนาสินค้าท่องเที่ยว	 ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีมาตรฐานการ
จดัการทีดี่	แมจ้ะมกีารใหค้วามรูด้า้นการวางแผน	แตก่เ็ปน็แผนเพือ่พฒันาตลาด	การวางแผนทางกายภาพ
มากกว่าการวางแผนกลยุทธ์ระดับมหภาคหรือประเทศที่ต้องเข้าใจผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อสังคม	
เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม
	 วัตถุประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ก็เพื่อที่จะแนะนำาวิธีการวิเคราะห์การท่องเที่ยวในเชิงเศรษฐศาสตร์	
เพื่อให้ผู้อ่านได้สามารถเข้าใจแง่มุมต่างๆ	 และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการท่องเที่ยว	 โดยไม่
ติดกบัทฤษฎีโมเดลทางคณติศาสตร	์วธิกีารคำานวณทางเศรษฐมติมิากเกนิไป	ซึง่จะทำาใหห้นงัสอืนีส้ามารถ
ใชไ้ดใ้นการสอนระดบัปรญิญาตรสีำาหรบัคณะเศรษฐศาสตร์	และสำาหรับผู้มีส่วนไดส่้วนเสียดา้นการทอ่งเทีย่ว
โดยเฉพาะผู้กำาหนดนโยบาย

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์อย่างไร
	 วิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการท่องเที่ยวเป็นวิชาที่ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว
ให้มีประสิทธิภาพ	มีเสถียรภาพ	มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	และให้มีความยั่งยืน	คือ	
ทรัพยากรการท่องเที่ยวจะสามารถเป็นมรดกตกถึงลูกหลานโดยไม่เสื่อมโทรมตลอดไป	

1.1 เหตุไรจึงต้องมีเศรษฐศ�สตร์ว่�ด้วยก�รท่องเที่ยว

	 มีเหตุผลหลายประการที่จะต้องมีความเข้าใจถึงความสำาคัญของเศรษฐศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว
 1)	 ภาคทอ่งเทีย่วเป็นเรือ่งเศรษฐกจิ	เกีย่วขอ้งกบัการหารายไดแ้ละการจา้งงานของคนจำานวนมาก	
ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำาคัญของประเทศในหลายๆ	ประเทศ	โดยเฉพาะประเทศ
กำาลังพัฒนา	การวัดความสำาคัญของการท่องเที่ยวมักวัดจากรายได้	การจ้างงาน	ภาษีอากรที่รัฐเก็บได้และ
ขนาดการลงทุน	(ตารางที่	1.1)

1	 เขียนโดย	ศาสตราจารย์	ดร.มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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	 การทอ่งเทีย่วเป็นแหลง่รายไดส้ำาคญั	คดิเทยีบเปน็เปอรเ์ซน็ตท์ีส่งูสำาหรบัทกุประเทศในลุม่แมน่ำา้โขง2  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกัมพูชา	 รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเทียบเท่าร้อยละ	14	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ	และในปี	พ.ศ.	2549	กัมพูชากลายเป็นประเทศที่พึ่งพิงการท่องเที่ยวสูงมาก

ต�ร�งที่ 1.1 ขน�ดของเศรษฐกิจก�รท่องเที่ยว (บ�งประเทศ)

แหล่งท่องเที่ยว จำ�นวน
นักท่องเท่ียว 
ปี พ.ศ. 2550 

(ล้�นคน)

ร�ยได้จ�ก
ก�รท่องเท่ียว 
ปี พ.ศ. 2550   
(ล้�นดอลล�ร์

สหรัฐฯ)

GDP 
ปี พ.ศ. 2550 

(พันล้�น
ดอลล�ร์
สหรัฐฯ)

สัดส่วนของ
ร�ยได้จ�ก

ก�รท่องเท่ียว 
ต่อ GDP 
(ร้อยละ)

ร�ยได้จ�ก
ก�รส่งออก 

ปี พ.ศ. 2550    
(พันล้�น 
ดอลล�ร์
สหรัฐฯ)

สัดส่วนของ
ร�ยได้จ�ก
ก�รส่งออก 
ต่อ GDP 
(ร้อยละ)

สัดส่วนของ
ร�ยได้จ�ก

ก�รท่องเท่ียว
ต่อร�ยได้จ�ก
ก�รส่งออก 
(ร้อยละ)

แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

ฝรั่งเศส 81.90 54,228 2,593.80 2.09 687.50 26.40 12.68

สเปน 59.20 57,795 1,140.00 5.07 380.90 26.50 6.59

สหรัฐอเมริก� 55.99 96,712 13,807.00 0.70 1,162.40 12.10 12.02

อิต�ลี 43.65 42,651 2,104.70 2.03 613.50 29.00 14.38

แหล่งท่องเที่ยวในอ�เซียน

ม�เลเซีย 20.97 14,047 164.98 8.51 384.30 106.94 7.96

สิงคโปร์ 7.96 8,664 153.49 5.64 176.43 250.38 2.25

อินโดนีเซีย 5.51 5,346 410.32 1.30 127.20 31.00 4.20

ฟิลิปปินส์ 3.10 4,931 144.10 3.42  61.25 42.50 12.42

แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภ�คลุ่มแม่นำ้�โขง

ไทย 14.46 15,573.00 225.82 6.90 179.60 79.53 8.67

เวียดน�ม 4.17 3,561.00 69.23 5.14 52.80 76.27 6.74

กัมพูช� 1.87 1,135.00 8.49 13.37 5.60 65.98 20.27

สปป. ล�ว 1.62 233.00 4.01 5.81 0.92 23.00 25.27

พม่� 0.25 182.00 13.78 0.13 6.30 45.72 0.29

แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ 

เม็กซิโก 21.42 12,901.00 1,022.80 1.26 289.60 28.30 22.45

ฮ่องกง 17.15 13,766.00 207.20 6.64 430.60 208.00 31.28

อียิปต์ 10.61 9,303.00 128.00 7.27 39.50 30.30 4.25

ญี่ปุ่น 8.35 9,334.00 4,381.60 0.21 771.40 17.60 82.64

อินเดีย 5.06 10,729.00 1,100.70 0.97 249.00 21.20 23.21

ที่มา:	 1)	 UNWTO	Tourism	highlight,	2007	edition	(http://bp3.blogger.com/_KWe-	fU1NT14/SHtiuKouhyI/AAAAAAAAA00	/huNzYGM4YrA/	
	 	 s1600-h/Presentation2.jpg)
	 2)	 http://earthtrends.wri.org/text/economics-business/variable-252.html
	 3)	 PATA	Annual	statistical	report	2006
	 4)	 http://www.aseansec.org
	 5)	 World	development	 indicators	database,	April	 2009	 (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/	DATASTATISTICS/	 0,,	
	 	 contentMDK:20535285~menuPK:1192694~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239
	 6)	 Direction	du	tourisme-les	chiffres	cles	du	tourisme	en	France	(www.tourisme.gouv.fr/fr/z2/stat/chiffres_cles.jsp)
	 7)	 www.bot.or.th

2	 เป็นการเทียบรายได้ของการท่องเที่ยวกับ	GDP	 ที่วัดจาก	GDP	 จึงมิใช่	 การวัดที่มาของ	GDP	 จากการท่องเที่ยวซึ่งต้องนำารายได้ 
ท่องเที่ยวนี้ไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าเพิ่มก่อน.
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 2)	 การทอ่งเทีย่วเปน็สนิคา้และบรกิารทีอ่าศยัทรพัยากรธรรมชาต	ิทนุสงัคม	และทนุวฒันธรรมทีเ่ปน็
สมบตัริว่มกนัของคนในชาต	ิ(มิง่สรรพ,์	2554)	เปน็สินคา้ทีก่ดีกนัการใชข้องผู้อืน่ยาก	ซึง่ทางเศรษฐศาสตร์
เรียกว่า	 สินค้าสาธารณะ	(Public	Goods)	 การใช้ประโยชน์สมบัติส่วนรวมเหล่านี้โดยไม่มีกติกากำากับ 
หรือการจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดี	 ก่อให้เกิดความทรุดโทรม	 ร่อยหรอ	 เกิดปัญหาที่เรียกว่าผลกระทบ
ภายนอก	(Externality)	 คือ	 ผู้ได้รับผลกระทบทางลบ	 ไม่สามารถได้รับการชดเชยการผ่านกลไกตลาด	
หรือนักเศรษฐศาสตร์เรียกปัญหาเหล่านี้ว่า	 ปัญหาจากตลาดล้มเหลว	 คือความล้มเหลวของตลาดในการ
ทำาหน้าทีจ่ดัสรรทรพัยากรของสงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	และเกดิการใชท้รพัยากรอยา่งไรป้ระสทิธภิาพ	
ขาดความเป็นธรรมและยั่งยืน	อันเนื่องมาจากการเข้าถึงโดยเสรี	(Open	Access)	ดังนั้นจึงมีความจำาเป็น
ที่รัฐจะเข้าไปแทรกแซงอย่างเหมาะสม
 3)	 การท่องเที่ยวอาจอาศัยคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่ทำาให้เกิดค่าเช่าทางเศรษฐกิจแก่ 
ผูป้ระกอบการ	ซ่ึงเป็นคณุสมบัตทิีผ่กูตดิกบัแหล่งทอ่งเทีย่ว	เชน่	การทีพ่ืน้ทีมี่แหล่งทอ่งเทีย่วเปน็มรดกโลก	
ทำาให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เดียวกันสามารถได้กำาไรเกินปกติ	 ซึ่งรัฐสามารถเรียกเก็บส่วนเกินบางส่วนนี้ 
คืนมาให้กับประชาชนผู้เป็นเจ้าของ	ทำาให้การกระจายรายได้ของประเทศดีขึ้น
 4)	 การลงทุนในโครงการท่องเที่ยวก็ดี	 หรือโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจอื่นๆ	 อาจมีผลกระทบ
ต่อการท่องเที่ยว	 จึงจำาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนผลได้ทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งต้องรวมต้นทุนเสียโอกาส 
ของสังคม	(Social)	Opportunity	Cost	 ของการลงทุน	 และผลกระทบที่เชื่อมโยงกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆ	 
ที่เชื่อมโยงกับภาคท่องเที่ยว

1.2 คำ�นิย�มและคว�มหม�ย

1.2.1	 การท่องเที่ยว
	 นิยามของคำาว่าท่องเที่ยว	 ย้อนไปถึงผลงานวิจัยรุ่นแรกๆ	 โดย	Hungiken	 และ	Krapf	(1942)	 
ซึ่งนิยามการท่องเที่ยวไว้ว่า	 “เป็นผลรวมของความสัมพันธ์และปรากฏการณ์ที่เกิดจากการเดินทางและ 
ค้างคืนของผู้ซ่ึงไม่มีถิ่นฐานในที่น้ันซ่ึงการค้างคืนที่ไม่เป็นการค้างคืนที่มีแบบแผนและเกี่ยวข้องกับ 
การทำามาหาเลีย้งชพี” คำานยิามในลำาดบัตอ่ๆ	มาไดพ้ยายามขยายความหมายใหค้รอบคลมุถงึการเดนิทาง
เพื่อประกอบธุรกิจซึ่งอาจมีการท่องเที่ยวด้วย
	 ส่วนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 ได้แก่	 กลุ่มขององค์กรที่ผลิตสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกัน	 
เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว	ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะมีหลายกลุ่ม	เช่น	กลุ่มบริษัทดำานำ้า	กลุ่มสปา	
เรือสำาราญ	กลุ่มบริษัทนำาเที่ยว	ฯลฯ
	 องค์กรที่รองรับนักท่องเที่ยวโดยตรง	 เช่น	 โรงแรมหรือองค์การที่ขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว
และประชาชนทั่วไป	 ในบางองค์กรเหล่านี้พยายามทำาให้องค์กรของตนมีลักษณะพิเศษ	 จนเป็นสิ่งดึงดูด
ใจและเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวได้	 เช่น	 โรงแรมดาราเทวีที่เชียงใหม่	 ซึ่งเป็นที่รวบรวม
สถาปัตยกรรมสำาคัญๆ	ในลุ่มแม่นำ้าโขง	ฟอร์ซีซั่นที่เชียงราย	ที่ให้บริการแบบปางช้าง	เป็นต้น
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	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นอุตสาหกรรมที่ให้บริการเป็นส่วนใหญ่	มักอาศัยความรู้	ประสบการณ์	
ความคิดสร้างสรรค์	และแรงงานมาก	รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ	วัฒนธรรม	ซึ่งเป็นสินค้าสาธารณะ

1.2.2	 นักท่องเที่ยว
	 นิยามสากลของนักท่องเที่ยว	 คือ	 ผู้ออกจากนิวาสถานไปโดยไม่มีจุดประสงค์ในการหารายได้ 
ไม่ตำ่า	กว่า	24	ชั่วโมง	แต่ไม่ถึง	1	ปี	

1.2.3	 ระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว	(Tourism	Satellite	Account)	
	 คือ	 ระบบที่รวบรวมข้อมูลและความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
เพื่อใช้วิเคราะห์ความสำาคัญและความเชื่อมโยงของภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ	 ซึ่งในระบบจะรวมตัวแปรเชิงค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวทั้งของคนไทยและชาวต่างประเทศ	
บัญชีการผลิตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 การจ้างงานและการสะสมทุนและการบริโภคด้านการท่องเที่ยว
ของรัฐ	(ดูรายละเอียดใน	อนันต์,	2555)
	 ระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวใช้วัดผลกระทบของการขยายตัวของการท่องเที่ยว 
ต่อระบบเศรษฐกิจ	ได้แก่ผลกระทบต่อ	จีดีพี	มูลค่าภาษี	การจ้างงาน	(รูปที่	1.1)

1.2.4	 ตัวทวีคูณของการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว	(Tourism	Multiplier)		
	 ตัวทวีคูณด้านการท่องเที่ยว	 เป็นตัวคูณที่อธิบายถึงผลกระทบอันเกิดจากค่าใช้จ่ายและการลงทุน
ในด้านท่องเท่ียว	 เพราะค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวจะสร้างรายได้ในเบื้องต้นต่อองค์กรในอุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยว	 เช่น	 บริษัทนำาเที่ยว	 โรงแรม	 กิจการขนส่ง	 ร้านอาหาร	 แต่ต่อมาองค์กรเหล่านี้นำารายได้ 
ไปใช้จ่ายเกิดองค์กรและแรงงานที่ได้รายได้ในรอบที่	2	 ก็นำารายได้ไปใช้จ่ายเกิดรายได้ต่อๆ	 ไป	 ดังนั้น 
ค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว	1	บาท	จะสร้างรายได้มากกว่า	1	บาท	เช่นถ้าตัวทวีคูณเท่ากับ	4	หมายความว่า 
รายได้ที่เพิ่มขึ้น	1	 บาท	 จะสร้างรายได้รวมให้แก่เศรษฐกิจทั้งระบบ	4	 บาท	 ตัวทวีคูณมีหลายประเภท 
ด้วยกัน	เช่น
	 ก)	ตัวทวีคูณด้านรายได้	 เป็นตัวชี้ถึงขนาดผลกระทบของรายได้รวมจากการเพิ่มของ	 ค่าใช้จ่าย 
ด้านการท่องเที่ยว
	 ข)	ตวัทวคีณูด้านการจ้างงาน	แสดงขนาดของการจา้งงานทีเ่พิม่ขึน้จากการเขา้มาของนกัทอ่งเทีย่ว	
1	คน	หรือค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น	1	บาท
	 ในทำานองเดียวกันก็จะมีตัวทวีคูณด้านการหารายได้ของรัฐ	 ตัวทวีคูณด้านผลผลิต	 เป็นต้น	 
รายละเอียดการคำานวณดูได้จาก	อนันต์	(2555)
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รูปที่ 1.1 อุปสงค์และอุปท�นก�รเดินท�งและท่องเที่ยวในระบบบัญชีประช�ช�ติด้�นก�รท่องเที่ยว

ที่มา:	อนันต์	(2555)

การเดินทาง
และทองเที่ยว
สวนบุคคล

การลงทุน
ที่เกี่ยวกับ

การเดินทาง
และทองเที่ยว

อุปทานการเดินทางและทองเที่ยว
ระดับอุตสาหกรรม

การนำเขา

คาจางและ
ผลตอบแทน

แรงงาน
ในอุตสาหกรรม

การเดินทาง
และทองเที่ยว

จำนวน
การจางงาน

ในอุตสาหกรรม
การเดินทาง
และทองเที่ยว

จำนวนการจางงาน
ระดับเศรษฐกิจ
ของการเดินทาง
และทองเที่ยว

มูลคาภาษ�
ทางออม

ภาษ�การเดินทาง
และทองเที่ยว

มูลคา
ภาษ�เง�นได

บุคคล
ธรรมดา

มูลคาภาษ�
สินทรัพย

อุปทานการเดินทาง
และทองเที่ยว

ระดับเศรษฐกิจโดยรวม

การนำเขา

จ�ดีพ�ระดับ
อุตสาหกรรม
การเดินทาง

และทองเที่ยว 
(ทางออม)

จ�ดีพ�ระดับ
อุตสาหกรรม
การเดินทาง
และทองเที่ยว

(ทางตรง)

จ�ดีพ�ระดับเศรษฐกิจ
ของการเดินทาง
และทองเที่ยว 

(ทางตรงและทางออม)

อุปสงคการเดินทางและทองเที่ยว

การสงออกอื่นๆ 
แกผูไมไดมาเยือน

โดยตรง

การสงออก
แกผูมาเยือน

โดยตรง

การใชจาย
ของภาครัฐ

เกี่ยวกับการเดินทาง
และทองเที่ยว

การเดินทาง
ธุรกิจ

อุปทานการเดินทางและทองเที่ยว 
(สวนที่เหลือ)

มูลคา
ภาษ�ทางออม

มูลคา
ภาษ�เง�นได
นิติบุคคล

มูลคา
เสื่อมราคา

มูลคา
ผลกำไร
จากการ

ดำเนินงาน
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1.2.5	 การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน	(Sustainable	Tourism) 
	 ความคดิของการพฒันาใหเ้กิดการทอ่งเท่ียวท่ียัง่ยนื	มาจากแนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(Sustainable	
Tourism)	 ซึ่งแนวความคิดที่ปรากฏเป็นสำาคัญครั้งแรกในปี	1980	 ในการประชุม	World	Conservation	 
Strategy	 ของ	IUCN	 แต่มาโด่งดังไปทั่วโลกเมื่อปรากฏในรายงานที่ชื่อ	Our	Common	Future	 ของ	 
Mrs.Brundtland	 ซึ่งเสนอต่อที่ประชุม	World	Commission	on	Environment	and	Development	 
ในปี	ค.ศ.1987	ซึ่งได้นิยามการพัฒนาที่ยั่งยืนว่า	เป็นการพัฒนาที่ทำาให้มนุษย์ในรุ่นปัจจุบันสมประโยชน์
โดยไม่ลดทอนความสมประโยชน์ของคนรุ่นต่อๆ	ไป	“development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs Brandland Report 
หน้า 47”	ในเชิงเศรษฐศาสตร์หมายความว่า	การบริโภคสินค้าและบริการของคนรุ่นนี้	จะไม่ไปเบียดเบียน
การบริโภคของคนรุ่นลูกรุ่นหลาน	และคนรุ่นหลานจะมีสินค้าและบริการให้บริโภคไม่ตำ่ากว่าคนรุ่นปัจจุบัน	
ดงัน้ันการทอ่งเทีย่วทีย่ัง่ยนืจงึหมายความวา่	มกีารใชท้รัพยากรทอ่งเทีย่วอยา่งชาญฉลาด	ทำาใหท้รัพยากร
ท่องเที่ยวยังสมบูรณ์ชั่วรุ่นลูกรุ่นหลาน					

1.3 แนะนำ�บทต่�งๆ 

	 บทต่อไปเป็นบทว่าด้วย	 สินค้าและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่จะชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายของ
องค์ประกอบของสินค้าท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	โดยยกตัวอย่างของประเทศไทยเป็นหลัก 
บทที่	3	เป็นบทที่ว่าด้วยอุปสงค์	ความต้องการท่องเที่ยว	ซึ่งจะให้ทฤษฎีอุปสงค์ที่ใช้ในด้านเศรษฐศาสตร์
การท่องเที่ยว	และจำาลองที่ใช้ทดสอบเชิงประจักษ์	บทที่	4	 เป็นบทที่ว่าด้วยบทบาทของบรรษัทข้ามชาติ 
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 บทที่	5	 เป็นบทที่ว่าด้วยการจัดการรายได้ในธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้กรณีศึกษา 
ของธุรกิจโรงแรมและการบิน	 บทที่	6	 ว่าด้วยบทบาทของรัฐในการจัดการการท่องเที่ยวบทสุดท้ายที่เป็น
บทว่าด้วยเสถียรภาพและการกระจายรายได้ของการท่องเที่ยว
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คำ�ถ�มท้�ยบทที่ 1

1.	 วิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์อย่างไร?
2.	 เหตุใดจึงต้องมีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการท่องเที่ยว?
3.	 นักท่องเที่ยวมีคำานิยามไว้ว่าอย่างไร?
4.	 การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหมายความว่าอย่างไร?
5.	 เราจะดูผลกระทบรวมที่เกิดจากค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยวได้จากอะไร?





บทที่ 21

สินค้�และอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว

	 การท่องเที่ยวเกิดขึ้นเมื่ออุปสงค์และอุปทานมาพบกันหรือกล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ	 นักท่องเที่ยว 
ไดไ้ปถงึจดุหมายปลายทาง	(Destination)	แตก่ารทอ่งเทีย่วจะเกดิขึน้ไดต้อ้งอาศยัองคป์ระกอบอกีหลายอยา่ง	 
เช่น	การขนส่ง	ตัวกลางท่องเที่ยว	ฯลฯ		
	 ระบบการท่องเที่ยวก็คือ	 องค์กร	 กลไก	 และกระบวนการที่ทำาให้อุปสงค์และอุปทานมาพบกันได้	 
ส่วนอุปทานมีองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ซึ่งรวมทั้งบริการของรัฐและเอกชน	 ได้แก่	 ระบบ
ข้อมูล	 ระบบบริการขนส่ง	 เช่น	 ถนนหนทาง	 รางรถไฟและระบบสาธารณูปโภค	 เช่น	 ระบบการดูแล 
สิง่แวดลอ้ม	สำาหรบัภาคเอกชนองคป์ระกอบทีส่ำาคญัไดแ้ก	่ตวัแทนการทอ่งเทีย่วและอตุสาหกรรมบริการตา่งๆ	 
(รูปที่	2.1)

รูปที่ 2.1 ส่วนประกอบของระบบก�รท่องเที่ยว

อุปสงค

ปจจัยที่มีอิทธิพลตออุปสงค

1. คุณลักษณะของนักทองเที่ยว

2. แรงจูงใจ

สวนประกอบที่เช�่อมโยง

องคประกอบ

1. การขนสง

2. ตัวกลางการทองเที่ยว

3. ตัวกลางการตลาด

4. ตัวกลางดานขอมูล

5. อุตสาหกรรมบร�การตางๆ

อุปทานจุดหมายปลายทาง

องคประกอบ

1. สิ�งดึงดูดใจ

2. การบร�การ/สิ�งอำนวย

 ความสะดวก

3. โครงสรางพ��นฐานที่จำเปน

1	 เขียนโดย	ศาสตราจารย์	ดร.มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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วัตถุประสงค์ของบทนี้คือ 
	 1)	 ก็เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณลักษณะของสินค้าท่องเที่ยว	 จุดหมายปลายทาง	 ด้านการ 
ท่องเที่ยว	และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
	 2)	 เข้าใจวงจรชีวิตของสินค้าท่องเที่ยว	เส้นทางพัฒนาของสินค้าท่องเที่ยว
	 3)	 เข้าใจความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานด้านการท่องเที่ยว
	 4)	 เพื่อให้เข้าใจถึงขนาด	และบทบาทต่อการสร้างรายได้ของภาคย่อยในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	

2.1 สินค้�และบริก�รท่องเที่ยว

2.1.1	 คำาจำากัดความของสินค้าท่องเที่ยว
		 สินค้าท่องเที่ยว	 คือ	 สินค้าและบริการ	 รวมทั้งบรรยากาศ	 และ/หรือประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยว 
ไดร้บัจากการเดนิทางสนิคา้ทอ่งเทีย่ว	เกดิจากการรวบรวมส่ิงดงึดดูใจ	(แพก็เกจ)	เพือ่เสนอแกน่กัทอ่งเทีย่ว	 
ซึ่งในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งของนักท่องเที่ยวแต่ละคน	 อาจจะไม่ได้ต้องการสิ่งดึงดูดใจครบทุกประเภท	
เช่น	สินค้าท่องเที่ยวสำาหรับคู่สมรสที่มาดื่มนำ้าผึ้งพระจันทร์	ได้แก่การเที่ยวทะเล	สปา	อาจจะไม่ต้องการ
กิจกรรมที่หวาดเสียว	ตื่นเต้น	สินค้าท่องเที่ยวของนักอนุรักษ์ธรรมชาติ	ได้แก่	การเข้าชมอุทยานแห่งชาติ	
การดำานำ้า	เป็นต้น

2.1.2	 ลักษณะพิเศษของสินค้าและบริการท่องเที่ยว
	 สินค้าท่องเที่ยวมีลักษณะแตกต่างกับสินค้าทั่วไป	ดังนี้
	 ก)	 เป็นสินค้าและบริการหลายชนิดที่ใช้ร่วมกัน(Composite	Product)	 และแม้แต่ในชนิดเดียวกัน 
ก็ไม่จำาเป็นต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ	(Non	Homogeneous)	เช่น	มีองค์ประกอบสินค้ามากกว่า	
1	รายการใน	1	ประเภท	(เช่น	การว่ายนำ้า	เล่นเรือใบ	ขี่สกู๊ตเตอร์นำ้า)	ซึ่งเป็นสินค้าท่องเที่ยวประเภท	ทะเล	
ชายหาด	ที่มี	3	รายการ	แต่การว่ายนำ้าอาจเป็นการว่ายในทะเล	ในสระนำ้าเกลือ	หรือในสระนำ้าจืดก็ได้
	 ข)	บางองค์ประกอบจับต้องไม่ได้	 การท่องเที่ยวเป็นบริการและบรรยากาศที่ทำาให้นักท่องเที่ยว 
ได้ประสบการณ	์ซึง่เป็นการรบัรูท้ีจั่บตอ้งไมไ่ด	้เชน่	การไดเ้หน็หมูบ่า้นทีเ่ปน็บรรยากาศยอ้นยคุ	การเขา้ไป
มีส่วนร่วมในพิธีกรรมของชาวพื้นเมือง	ฯลฯ
	 ค)	สินค้าท่องเที่ยวจะต้องใช้	(ถูกบริโภค)	ณ	แหล่งผลิต	คือ	ลูกค้าต้องเดินทางไปหาสินค้า
	 ง)	 มีอายุการใช้งาน	เช่น	ตั๋วโปรโมชั่น	ต้องใช้ในเวลาที่กำาหนด
	 จ)	 มีความเป็นฤดูกาล	เช่น	ฤดูดอกไม้บาน	ฤดูสกี	ทะเลในฤดูที่ไม่มีมรสุม
	 ฉ)	 เป็นสินค้าบริการท่ีกักเก็บ	หรือกักตุนไม่ได้	เช่นห้องพัก	ถ้าพ้นวันไปก็จะหมดโอกาสสร้างรายได้
	 ช)	มตีน้ทนุคงทีส่งู	และตน้ทนุหนว่ยสดุทา้ยตำา่	บริการรถไฟ/เรือบนิ	ตัว๋ใบสดุทา้ยจะมตีน้ทนุตำา่มาก	 
เพราะอย่างไรก็ดีก็จะออกเดินทางอยู่แล้ว	
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2.2 ห่วงโซ่อุปท�นก�รท่องเที่ยว

	 กิจกรรมที่เชื่อมต่อระหว่างต้นทางถึงปลายทางห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเป็นห่วงโซ่ที่ค่อนข้าง
ซับซ้อนมีองค์ประกอบหลัก	3	องค์ประกอบ	คือ	

2.2.1		สิ่งดึงดูดใจด้านการท่องเที่ยว
		 สิง่ดงึดดูใจน้ันเป็นปัจจัยสำาคญัทีท่ำาใหน้กัทอ่งเทีย่วมาสู่จดุหมายปลายทางนัน้และเปน็องคป์ระกอบ
ที่เป็นแกนกลางของระบบการท่องเที่ยวซึ่งสามารถที่จะบอกถึงความแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ	คือ	
เป็นสิ่งดึงดูดใจที่มีเฉพาะในพื้นที่นั้นๆ	 เช่น	 นักท่องเที่ยวอยากมาดูตลาดนำ้าที่เมืองไทย	 วิหารพาเธนอน 
ของกรีก	ปิรามิดในอียิปต์	ฤดูซากุระบานที่ญี่ปุ่น	ฯลฯ

สิ่งดึงดูดใจแบ่งออกเป็น	3	กลุ่มย่อยๆ	คือ
1)	สิ่งดึงดูดใจทางธรรมชาติเบื้องต้น	ได้แก่
	 ก)	ลักษณะอากาศ	เช่น	อากาศที่ค่อนข้างเย็นในฤดูหนาวที่เชียงใหม่เป็นสิ่งดึงดูดใจที่สำาคัญ
	 ข)	หาดทราย	เมือ่เทยีบกบัหาดทรายทีมี่ชือ่เสียงในทะเลเมดเิตอเรเนยีนทีเ่ปน็หนิกรวด	หาดทราย
ของไทยนับว่าสวยงามมาก
	 ค)	ภูมิประเทศที่งดงามและโดดเด่น	เช่น	เทือกเขาที่สลับซับซ้อน	ทิวเขาหิมาลัยที่ภูฏาน	ฟยอร์ด
ในนอร์เวย์หรือแกรนด์แคนยอนในสหรัฐอเมริกา		
	 ง)	 สัตว์และรุกขชาติในท้องถิ่น	โดยเฉพาะสัตว์พิเศษ	เช่น	หมีแพนด้าของมณฑลเสฉวน	กุหลาบ
พันปีบนยอดดอยอินทนนท์
	 จ)	 นำ้าตก	 นำ้าตกที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก	 คือ	 นำ้าตกไนแองการาที่คั่นพรมแดนสหรัฐอเมริกาและ 
คานาดา	ในประเทศไทยนำา้ตกทีง่ดงามมาก	ไดแ้ก	่นำา้ตกทลีอซอูยู่ในเขตรักษาพนัธุสั์ตวป์า่ทุง่ใหญน่เรศวร	
อำาเภออุ้มผาง	จังหวัดตาก
	 ฉ)	ทะเลสาบ	 เป็นจุดขายสำาคัญของประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 หรือในจีนทะเลสาบตะวันตก	(ซีหู)	 
ในเมืองหางโจวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ
	 ฯลฯ

	 แหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งดึงดูดใจตามธรรมชาติที่สวยงามมักจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ใช้เวลา 
ในการพักหลายวนัและใชเ้วลามากกวา่กลุม่อืน่ๆ	และเปน็	Holiday	Tourism	เปน็การทอ่งเทีย่วแบบพกัผอ่น 
ซึ่งจะมีจำานวนวันพักที่ยาวกว่าการท่องเที่ยวแบบทัศนศึกษาหรือแบบการไปดูชมสถานที่สำาคัญ	(Sight	
Seeing	Tourism)
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2)	สิ่งดึงดูดใจโดยเกิดจากฝีมือมนุษย์สร้างขึ้น 
	 ส่ิงดึงดูดใจท่ีเกิดจากฝีมือมนุษย์สร้างข้ึนน้ีอาจจะไม่ได้สร้างข้ึนมาเพ่ือวัตถุประสงค์สำาหรับการท่องเท่ียว	 
เช่น	 กำาแพงเมืองจีน	 แต่สิ่งเหล่านี้มีความสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมในภายหลัง	 
แบ่งเป็นกลุ่มย่อย	คือ
	 ก)	สิ่งดึงดูดใจที่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์	ได้แก่
	 	 •	 สถาปัตยกรรม	เช่น	ทัชมาฮาลที่อินเดีย
	 	 •	 โบสถ์	สุเหร่า/มัสยิด	เช่น	สุเหร่าไอโซฟีที่กรุงอิสตันบุล	โบสถ์เซนต์พอลที่อังกฤษ
	 	 •	 วัด	เช่น	วัดพระศรีรัตนศาสดาราม	วัดเชียงทองที่ลาว	
	 	 •	 อนุสาวรีย์	เช่น	ประตูชัยที่ปารีส	เทพีชูคบเพลิงที่นิวยอร์ก		
	 	 •	 พระราชวัง	คฤหาสน์/ปราสาท	เช่น	พระบรมมหาราชวังของไทย	ปราสาททองที่ญี่ปุ่น
	 	 •	 สถานที่ตั้งทางโบราณคดี	เช่น	แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงที่อุดรธานี	นครวัดที่กัมพูชา
	 	 •	 สวนและสวนสาธารณะ	เช่น	สวนสาธารณะอูเอโนที่โตเกียว	สวนคูเคิ่นฮอฟที่เนเธอร์แลนด์
	 	 	 ฯลฯ
	 ข)	สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม	ได้แก่
	 	 •	 พิพิธภัณฑ์	เช่น	พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ	กรุงเทพมหานคร	พระตำาหนักดาราภิรมย์	 
	 	 	 จ.เชียงใหม่	
	 	 •	 พิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก	ได้แก่	 เมโทรโปลิตันมิวเซียมที่นิวยอร์ก	บริติชมิวเซียม 
	 	 	 ที่ลอนดอน	และพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ที่กรุงปารีส
	 	 •	 โรงละคร/โรงภาพยนต์และโรงยิม	เช่น	เมืองไทยรัชดาลัย	เธียเตอร์	
	 	 •	 งานศิลปะและงานฝีมือ	เช่น	ภาพวาดของวินเซนต์แวนโก๊ะห์	พลาโบปิกัสโซ่	ปอลโกแกง
	 	 •	 พิธีกรรมทางศาสนา	เช่น	พิธีทอดกฐิน	พิธีทำาบุญตักบาตร
	 	 •	 เทศกาล	ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ	เช่น	งานสงกรานต์	งานบวชลูกแก้วของชาวไทยใหญ่
	 	 •	 งานเฉลิมฉลองและการบันเทิงต่างๆ	เช่น	งานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
	 ค)	สิ่งดึงดูดใจทางสังคม	ได้แก่
	 	 •	 วิถีการดำาเนินชีวิตของประชากรในจุดหมายปลายทาง
	 	 •	 กลุ่มชาติพันธุ์	เช่น	ชนเผ่าที่มีประเพณีนิยมที่แตกต่างกัน
	 	 	 ฯลฯ
	 ง)	 สิ่งดึงดูดใจที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำาหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ	เช่น
	 	 •	 สวนสนุก	(Theme	parks)	เช่น	อัลตั้นทาวเวอร์ที่อังกฤษ	ดิสนีย์แลนด์ที่สหรัฐอเมริกา
	 	 •	 ลู่สกี	(Ski	tracks)	เช่น	Rusutsu	ที่ฮอกไกโด	ประเทศญี่ปุ่น	ยงเปียง	สกีรีสอร์ทที่เกาหลี	 				
	 	 •	 ท่าจอดเรือยอช์ท	(Marinas)	 เช่น	 โอเชี่ยน	 มารีน่า	 ยอช์ทคลับจังหวัดชลบุรี	 โบทลากูน 
	 	 	 จังหวัดภูเก็ต		
	 	 •	 เทศกาล	(Festivals)	สำาหรับนักท่องเที่ยว	เช่น	งานดอกไม้ประดับในเชียงใหม่
	 	 •	 กิจกรรมสำาคัญ	(Events)	เช่น	การแข่งรถฟอร์มูลาวันที่มาเลเซีย
	 	 •	 สปา	(Spas)	เช่น	ลีลาวดี	สปาที่กรุงเทพฯ	มาสสาจวัลเลย์	สปาจังหวัดตรัง	
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	 บางครั้งสิ่งดึงดูดใจประเภทนี้จัดขึ้นหรือสร้างขึ้นเพื่อให้มีการหยุดพักระหว่างทางที่จะไปจุดหมาย 
ปลายทาง	 โดยเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่ควรไปเยือนบนเส้นทางที่จะไปจุดหมายปลายทางหลัก	 เช่น	 
ดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงบนเส้นทางที่จะไปจุดหมายปลายทาง	คือ	ปักกิ่ง									

3)	อัธยาศัยของคนท้องถิ่น
	 ส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเป็นความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนท้องถิ่นซึ่งในเร่ืองนี้
ประเทศไทยนับเป็นประเทศทีม่ชีือ่เสยีงในดา้นอธัยาศยัของคนทอ้งถิน่ดงัจะเหน็ในผลงานวจิยัซึง่เปน็ขอ้มูล
เชิงประจักษ์	(Empirical	data)	ซึ่งนักท่องเที่ยวให้คะแนนอัธยาศัยของคนไทยสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศ 
คู่แข่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(มิ่งสรรพ์	และคณะ,	2549)

2.2.2	 การบริการหรือสิ่งอำานวยสะดวกในการท่องเที่ยวที่เอกชนเป็นผู้ให้บริการ
	 การบริการหรือสิ่งอำานวยสะดวกในการท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่แล้วเอกชนเป็นผู้ให้บริการ	 แบ่งเป็น	 
3	กลุ่ม	คือ
	 1)	 ทีพ่กัอาศยั	(เปน็องคป์ระกอบหลกัของส่ิงอำานวยสะดวกในการทอ่งเทีย่ว)	ซึง่ไดแ้ก	่โรงแรม	รีสอร์ท	 
เกสเฮาส์	หรือแม้แต่วัดวาอารามซึ่งเป็นที่พึ่งของนักท่องเที่ยวที่ต้องท่องเที่ยวราคาประหยัด
	 2)	 อาหารและเครื่องดื่ม	(ร้านอาหาร	คาเฟ่	บาร์	และอื่นๆ	)
	 3)	 สิง่อำานวยสะดวกอืน่ๆ	(รา้นคา้	บรกิารสุขภาพ	ร้านขายยา	ธนาคาร	ร้านตดัผม	โรงละคร	คาสิโน	 
โรงหนัง	อู่ซ่อมรถและอื่นๆ	)
	 ข้อ	1)	และ	2)	รวมกันมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ	40	ของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว	ดังนั้นจึงจัดเป็น
ส่วนแบ่งที่สำาคัญ

2.2.3	 บริการสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
	 โครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็น	แบ่งเป็น	2	กลุ่ม	คือ		
	 1)	 โครงสร้างพื้นฐาน	 ได้แก่	 ถนน	 ระบบทางรถไฟ	 การบริการการขนส่งสำาหรับทัวร์ท่องเที่ยว	
สนามบิน	สถานีปลายทางการล่องเรือ	ท่าเรือ	เครือข่ายการขนส่งท้องถิ่น	แท็กซี่และที่จอดรถ	
	 2)	 บริการสาธารณูปโภค	 เช่น	 ไฟฟ้า	 นำ้าประปา	 โรงพยาบาล	 ห้องนำ้า	 กระบวนการกำาจัด	 ขยะ	 
การบำาบัดนำ้าเสียและอื่นๆ	

2.2.4	 ตัวกลางด้านการท่องเที่ยว	ได้แก่	
	 1)	 บริษัททัวร์	บริษัทนำาเที่ยว	บริษัทที่ขายตั๋ว
	 2)	 เว็บท่า	(Online	portals)	ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการสั่งซื้อได้
		 3)	 ผู้จัดจำาหน่ายพิเศษ	ได้แก่	บริษัทจัดประชุม	หรือจัด	Incentives	ชมรมนักศึกษา	ฯลฯ
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	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะมีองค์ประกอบของอุตสาหกรรมย่อยที่ให้บริการเป็นส่วนใหญ่	 มักอาศัย
ทักษะบริการ	 ประสบการณ์	 ความคิดสร้างสรรค์	 และแรงงานมาก	 อุตสาหกรรมที่รองรับการท่องเที่ยว 
โดยท่ัวไปแล้วไม่ถือว่าเป็นสินค้าท่องเที่ยว	 เช่น	 โรงแรม	 ภัตตาคาร	 แต่มีบางองค์กรที่พยายามทำาให้
องค์กรของตนมีลักษณะพิเศษ	 จนเป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวได้	 เช่น	
โรงแรมดาราเทวีที่เชียงใหม่ที่ใช้สถาปัตยกรรมโบราณ	 ฟอร์ซีซั่นที่เชียงรายวิถีเกษตรชุมชนเป็นส่วนหน่ึง 
ของโรงแรม	เป็นต้น

รูปที่ 2.2 ห่วงโซ่อุปท�นของก�รท่องเที่ยว

นักทองเที่ยว

ผูซับพลายโดยตรง

องคกรพัฒนา/สงเสร�ม

นโยบาย กฎระเบียบ

ท่ีพัก

บร�ษัทขนสงสายการบิน

บร�ษัททองเท่ียว

อ่ืนๆ

ขอมูล พัฒนากำลังคน

บร�การสนับสนุน
(Support service)

อุตสาหกรรมสนับสนุนอาหาร/น้ำมัน

องคกรสาธารณูปโภค

อ่ืนๆ

2.3 ก�รเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ขององค์ประกอบท�งด้�นสิ่งดึงดูดใจท�งด้�นก�ร 

 ท่องเที่ยว

	 คำาว่า	Benchmark	 มีความหมายในหลายมิติด้วยกัน	 ทางด้านภูมิศาสตร์	Benchmark	 หมายถึง
ตำาแหนง่ที่ใชเ้ปน็จดุอา้งองิ	(Reference	Point)	ทางภมูศิาสตร์หรือจดุใดๆ	กต็ามทีถ่กูวดัเพือ่ใชเ้ปน็ตำาแหน่ง
อ้างอิงนี้เป็นเกณฑ์	จุดที่ใช้อ้างอิงนั้นเราเรียกว่าจุด	Benchmark	
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	 คำาว่า	Benchmark	เดิมทีใช้กันในวงการค้าผ้า	(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	2548)	ในร้านขายผ้า 
จะมีไม้บรรทัดที่มีหมุดใช้เทียบซึ่งติดอยู่ที่บนโต๊ะ	 คนขายผ้าจะใช้ไม้บรรทัดที่ติดหมุดอยู่บนโต๊ะในการวัด
ความยาวของผ้า	 จุดที่มีหมุดติดอยู่นั้น	 คือจุด	benchmark	 นอกจากนี้คำานี้ก็มีใช้ในการแข่งขันตกปลา	 
ขนาดของปลาที่ตกได้จะถูกวางลงบนเก้าอ้ี	 จากนั้นจะใช้มีดขีดทำาเคร่ืองหมายไว้บนม้านั่ง	 (bench)	
เครื่องหมายที่ถูกขีดไว้บนม้านั่งน่ันเราเรียกว่า	Benchmark	 คือจุดที่วัดขนาดของปลา	 อีกที่มาหนึ่งของ
ความหมายของคำาวา่	Benchmark	กลา่วถงึวา่ตัง้แตส่มยัอยีปิต์โบราณซึง่มกีารตดัหนิเพือ่ใชใ้นการกอ่สรา้ง
จะมีการทำารอยบากที่ก้อนหินเป็นเครื่องหมายเทียบกับแท่งเหล็กเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิง	 ซึ่งเป็นที่มาของ 
คำาว่า	Benchmark	ที่ใช้ในวงการก่อสร้างในปัจจุบัน	
	 ตามพจนานุกรมไทย	คำาว่า	Benchmark	หมายถึงเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะซึ่งให้ความหมาย 
สื่อไปในเรื่องของการวัดเปรียบเทียบความสามารถเช่นกัน	 ในตำาราของการปรับปรุงคุณภาพ	(Quality	 
improvement)	 คำาว่า	Benchmark	 หมายถึง	Best-in-class	 คือผู้ที่เก่งที่สุดหรือดีที่สุดในระดับโลก 
ซึ่งผู้ที่ดีที่สุดหรือเก่งที่สุดน้ีคือต้นแบบที่ผู้อ่ืนจะใช้วัดเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง	 สรุปแล้ว	
Benchmark	ก็คือ	ผลการปฏิบัติหรือสมรรถนะของผู้ที่ทำาได้ดีที่สุดนั่นเอง	Benchmark	จึงเป็นสิ่งที่ไม่คงที่	
สามารถขยับขึ้นไปได้เรื่อยๆ	
	 ในวงการวชิาการในปจัจบุนั	Benchmarking	คอืวธิกีารในการวดัและเปรยีบเทยีบ	ผลติภณัฑ	์บรกิาร	
และวิธีการปฏบิตักิบัองคก์รทีส่ามารถทำาไดด้กีว่า	เพือ่นำาผลของการเปรียบเทยีบมาใชใ้นการปรับปรุงองคก์ร
ของตนเอง	เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจ	Benchmarking	เป็นกระบวนการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติจากผู้อื่น	 
ซึ่งเป็นการกระทำาอย่างเปิดเผยเป็นระบบ	 และมีจุดประสงค์ไม่ใช่เพียงการลอกเลียนแบบแต่เป็นการ 
นำาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับตัวเราเอง	 ทั้งนี้ไม่จำาเป็นต้องทำาเฉพาะ 
คู่แข่งเท่านั้น	 เราสามารถที่จะทำากับใครก็ได้ที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศและเราต้องการเรียนรู้จากเขา	 
Benchmarking	ทีแ่ทจ้รงิเนน้การศกึษาวธิกีารปฏบิตัทิีด่ทีีสุ่ดจากผู้อืน่	แล้วนำาวธิกีารปฏบิตันิัน้มาใชป้รับปรุง
ตนเอง

2.3.1	 ประเภทของการเปรียบเทียบสมรรถนะ
	 วิธีการแบ่งประเภทของ	Benchmarking	จะมีการแบ่งได้	2	วิธี	คือ	1)แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการ
ทำา	Benchmarking	2)แบ่งตามผู้ที่เราต้องการเปรียบเทียบด้วย

1)	แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการทำา	Benchmarking
	 การแบง่ตามวตัถปุระสงคค์อืการแบง่โดยคำานึงถงึลักษณะการทำา	Benchmarking	วา่มีความตอ้งการ
ที่จะเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นหรือหน่วยงานอื่นในเรื่องอะไร	ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้
	 ก)	Performance	Benchmarking	คือการทำา	Benchmarking	โดยเปรียบเทียบเฉพาะผลของการ
ปฏิบัติงาน	 หรือตัวชี้วัดระหว่างเราและคู่เปรียบเทียบเพื่อดูความสามารถในการปฏิบัติของกิจกรรม	 หรือ
ผลลพัธก์ารทำางานของกระบวนการตา่งๆ	วา่เป็นอย่างไร	ยกตวัอยา่งเชน่	การเปรียบเทยีบผลกำาไร	ยอดขาย	 
ส่วนแบ่งการตลาด	 เปอร์เซ็นต์การเติบโตหรือการบริหารทรัพยากร	 เป็นต้น	 แต่ไม่ได้บอกถึงวิธีการว่าจะ
ปรับปรุงได้อย่างไร	และคนที่เขาดีกว่านั้นเขาทำาได้อย่างไร
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	 ข)	Process	Benchmarking	 คือการทำา	Benchmarking	 โดยการเปรียบกระบวนการทำางานหรือ 
วิธีการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรเรากับองค์กรอื่นโดยเน้นการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีจากองค์กรอื่น 
เพื่อนำามาปรับปรุงองค์กรของตนเอง	Process	Benchmarking	เป็นการทำา	Benchmarking	ที่เป็นที่นิยม 
มากที่สุด	 เน่ืองจากก่อให้เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ	 และสามารถที่จะตอบคำาถามได้ว่า	
องค์กรที่มีการปฏิบัติที่ดีนั้นเขาทำาได้อย่างไร	Process	Benchmarking	 จึงเป็นที่มาของการค้นหาวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีที่สุด
	 ค)	Product	Benchmarking	คือการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าว่าลูกค้ามีความพึงพอใจ
สูงสุดในคุณลักษณะใดของสินค้า	เช่น	การออกแบบลักษณะผลิตภัณฑ์	ตัวสินค้าหรือรูปแบบการให้บริการ	 
จากน้ันนำาผลสรุปของความพึงพอใจของลูกค้าในประเด็นของคุณภาพ	 การบริการ	 การออกแบบมา 
เปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรากับผลิตภัณฑ์หรือการบริการของบริษัทที่เราไปทำา	 
ส่วนใหญ่การทำา	Product	Benchmarking	นี้นิยมทำาในสินค้ากลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีหรือสินค้าบริการที่ต้อง
ตามสมัยนิยม	ในตอนต่อไปจะมีกรณีศึกษาการเปรียบเทียบสมรรถนะสินค้าและบริการท่องเที่ยว
	 ง)	 Strategy	Benchmarking	 คือการทำา	Benchmarking	 โดยศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์ระหว่าง
องค์กรเรากับองค์กรที่ประสบความสำาเร็จในด้านการวางกลยุทธ์	 การทำา	Strategy	Benchmarking	 
เป็นการทำา	Benchmarking	ระดับสูง	ส่วนใหญ่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วย	ผลของการทำา	Strategy	
Benchmarking	โดยมากจะมผีลกระทบในระยะยาวและจะมีผลกระทบตอ่องคก์รอย่างรุนแรงซึง่อาจเปน็การ
พลิกโฉมหน้าขององค์กรไปเลย

2)	แบ่งตามคู่เปรียบเทียบด้วย
	 วิธีการแบง่ประเภท	Benchmarking	แบบทีส่อง	คอืการแบง่ตามผู้ทีเ่ราไปเปรียบเทยีบดว้ย	เปน็การ
แบ่งโดยคำานึงถึงกลุ่มที่เป็นคู่เปรียบเทียบของเราว่ากลุ่มที่เป็นคู่เปรียบเทียบของเราคือใคร	ซึ่งแบ่งออกได้
ดังนี้
	 ก)	 Internal	Benchmarking	 คือการทำา	Benchmarking	 เปรียบเทียบตัววัดหรือความสามารถ 
ในการปฏิบัติกับผู้ที่อยู่ภายในองค์กรเดียวกันหรือภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน	 การทำา	 Internal	
Benchmarking	พบอยูท่ัว่ไปในองคก์รชัน้นำาทีม่เีครอืขา่ยทัว่โลก	โดยทำาการเปรยีบเทยีบกนัเองภายในกลุม่
	 ข)	Competitive	Benchmarking	 คือการทำา	Benchmarking	 กับผู้ที่เป็นคู่แข่ง	(Competitor)	 
ของเราโดยตรง
	 ค)	 Industry	Benchmarking	คือการทำา	Benchmarking	โดยเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน	แต่ไม่ใช่ผู้ที่เป็นคู่แข่งขันกันโดยตรง
	 ง)	 Generic	Benchmarking	 คือการทำา	Benchmarking	 กับองค์กรใดก็ตาม	 ซึ่งมีความเป็นเลิศ 
ในกระบวนการทำางานนั้นๆ	ซึ่งองค์กรนั้นอาจมีธุรกิจที่แตกต่างกับเราโดยสิ้นเชิง
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2.3.2	 แนวทางการทำาการเปรียบเทียบสมรรถนะ
	 การทำา	Benchmarking	 สามารถเลือกทำาได้	 2	 แนวทางคือ	1)Benchmarking	 แบบเดี่ยว	 
2)Benchmarking	แบบกลุ่ม

1)	Benchmarking	แบบเดี่ยว
	 คอืการทำา	Benchmarking	โดยองคก์รของเราองคก์รเดยีว	ซึง่มคีวามตอ้งการทีจ่ะทำา	Benchmarking	
จงึกำาหนดหวัขอ้ทีต่อ้งการทำาและดำาเนนิการตามกระบวนการ	Benchmarking	ตามทีว่างแผนเอาไว	้	การทำา	
Benchmarking	แบบเดีย่วนีเ้ราตอ้งเปน็ผูด้ำาเนนิการคนเดยีวทัง้หมด	ขอ้ดขีองการทำาแบบเดีย่ว	คอืองคก์ร
สามารถเลอืกหวัขอ้ทีต่นเองมคีวามสนใจจะทำา	Benchmarking	ได	้หรอือาจจะเนน้ทีเ่รือ่งใดเรือ่งหนึง่ซึง่อยู่
ในความสนใจได้	การทำา	Benchmarking	ลักษณะนี้เราสามารถควบคุมระยะเวลาที่จะใช้ในการดำาเนินการ
ทั้งหมดได้	และสามารถเลือกผู้ที่จะเป็นคู่เปรียบเทียบได้	ข้อเสียของการทำา	Benchmarking	แบบเดี่ยวนี้
คือ	ค่อนข้างจะใช้เวลานานกว่าแบบกลุ่มเพราะเราต้องเป็นผู้ดำาเนินการเองทั้งหมด	และถ้าเราเป็นองค์กร
เลก็ๆ	การหาผูท้ีจ่ะมาเปรยีบเทยีบหรอืการคน้ควา้หาขอ้มูลจากองคก์รอืน่ๆ	มาเปรียบเทยีบดว้ยกค็อ่นขา้ง
ทำาได้ลำาบากเพราะองค์กรอื่นๆ	ในอุตสาหกรรมเดียวกันมักจะเป็นคู่แข่งจึงมักจะไม่ให้ข้อมูล	

2)	Benchmarking	แบบกลุ่ม
	 คือการทำา	 Benchmarking	 โดยเราเข้าไปรวมกลุ่มกับองค์กรอ่ืนที่มีความต้องการจะทำา	 
Benchmarking	 เหมือนกัน	ข้อดีของการรวมกลุ่มในลักษณะนี้คือไม่ต้องเสียเวลาในการหาคู่เปรียบเทียบ	
เพราะคู่เปรียบเทียบก็คือแต่ละองค์กรที่เข้ามารวมกลุ่มกันนั่นเอง	ซึ่งทำาให้ประหยัดเวลาในการดำาเนินงาน	 
รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดีอีกด้วย	 ข้อจำากัดของการทำา	Benchmarking	 
แบบกลุม่นีคื้อองค์กรแต่ละองค์กรไมส่ามารถทำาตามสิง่ทีต่อ้งการไดท้กุอยา่ง	เนือ่งจากตอ้งฟงัเสยีงขา้งมาก
ของทุกองค์กรในกลุ่มว่าต้องการเน้นหรือทำาในเรื่องไหน	แบบไหน	นอกจากนี้ข้อจำากัดอีกประการหนึ่งคือ	
เวลาที่ใช้ในการดำาเนินการค่อนข้างจะตายตัวเพราะถูกกำาหนดแน่นอนไว้แล้วเนื่องจากต้องดำาเนินการไป
พร้อมกับกลุ่ม	ดังนั้นบางครั้งการเก็บข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูลต้องทำาตามกำาหนดการที่กลุ่มกำาหนด
	 รูปแบบและวิธีการทำา	Benchmarking	ทั้งหมดมีมากกว่า	65	รูปแบบด้วยกัน	(สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ,	2548)	ซึ่งแต่ละรูปแบบมีการกำาหนดจำานวนขั้นตอนของการทำา	Benchmarking	ที่แตกต่างกัน 
ออกไป	IBM	มขีัน้ตอนการทำา	Benchmarking	5	ขัน้ตอน	ในขณะที	่AT&T	ม	ี12	ขัน้ตอน	Alcoa	ม	ี9	ขัน้ตอน	 
Xerox	Corporation	ใช้	10	ขั้นตอน	และมากที่สุดคือ	Wayerhaeuser	มีถึง	33	ขั้นตอน	ซึ่งจำานวนขั้นตอน 
ที่แตกต่างกันนี้จะขึ้นอยู่กับจุดเน้นของแต่ละองค์กรว่าต้องการให้ความสำาคัญต่อขั้นตอนใดเป็นพิเศษ 
ก็จะย่อยขั้นตอนลงรายละเอียดสำาหรับเรื่องนั้นโดยเฉพาะ	 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าแต่ละองค์กรจะมีทฤษฎี
และตำาราที่กำาหนดจำานวนขั้นตอนการทำา	Benchmarking	แตกต่างกันออกไป	แต่โดยหลักแล้วก็จะพบว่า
ทกุรปูแบบมพีืน้ฐานที่ใกลเ้คยีงกนัและยดึถอืตามกรอบแนวคดิทีเ่หมือนกนัคอืแนวคดิของการใชว้งจรเดมม่ิง
หรือ	PDCA	Cycle	นั่นคือการวางแผน	(Plan)	การปฏิบัติ	(Do)	การตรวจสอบ	(Check)	และการปรับปรุง	
(Act)	มาใช้ในการกำาหนดรูปแบบของการทำา	Benchmarking		
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2.4 กรณีศึกษ�ก�รเปรียบเทียบสมรรถนะสินค้�และบริก�รก�รท่องเที่ยวไทย

	 สำาหรับประเทศไทยได้มีการวิจัยเชิงประจักษ์โดยสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวกว่า	5,000	รายที่มาเยือน 
ภูมิภาคแม่โขง	(อันประกอบด้วย	 กัมพูชา	 ลาว	 เวียดนาม	 พม่า	 ยูนาน	 ไทย	 มาเลเซียและสิงคโปร์)	 
เพ่ือวิเคราะหศ์กัยภาพและสมรรถนะของหว่งโซอ่ปุทานทัง้	3	องคป์ระกอบ	(ม่ิงสรรพ	์	ขาวสอาด	และคณะ,	 
2549)	ดังต่อไปนี้
	 องค์ประกอบของสิ่งดึงดูดใจทางด้านการท่องเที่ยวแตกเป็นรายการย่อย	 จำานวน	16	 รายการ 
(ตารางที	่2.1)	เมือ่พจิารณาในภาพรวมแลว้	พบวา่	ประเทศไทยเปน็ประเทศทีม่สีมรรถนะทางดา้นสิง่ดงึดดูใจ 
ทางด้านการท่องเที่ยวสูงที่สุด	 โดยที่ไทยได้ครองอันดับ	1	 ในด้านสิ่งดึงดูดใจทางด้านการท่องเที่ยวถึง	 
11	รายการ	และได้อันดับที่	2	ถึง	5	รายการ	ในขณะที่สิ่งดึงดูดใจทางด้านภูเขา/นำ้าตกอยู่ในลำาดับที่	3	รอง
จากไทยก็คือ	 เวียดนาม	 ซึ่งเป็นที่พอใจในเรื่องชายหาด	 ช้อปปิ้ง	 อาหาร	 และบริการทางเพศ	 ในขณะที่ 
ยูนานซึ่งอยู่ในลำาดับถัดมาจะเป็นที่พอใจในเรื่องของความหลากหลายทางเชื้อชาติ/ชนชาติ	 ภูเขา/นำ้าตก	
วฒันธรรม/วิถีชวิีต	และสปา	จากภาพรวมจะเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่	ประเทศในกลุม่อนภุมูภิาคลุม่แมน่ำา้โขง
ส่วนใหญ่มีสมรรถนะสูงในด้านสิ่งดึงดูดใจทางด้านการท่องเที่ยว	และเหนือกว่าประเทศสิงคโปร์	เนื่องจาก
ประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขงส่วนใหญ่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย
เมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์
	 เม่ือพิจารณาในระดับรายละเอียด	 พบว่า	 ส่วนใหญ่ประเทศไทยมีสมรรถนะสูงในด้านส่ิงดึงดูดใจ 
ทางด้านการท่องเที่ยว	ประเภทแหล่งช้อปปิ้ง	อาหาร	ชายหาด	และสถานบันเทิง	ในขณะที่กัมพูชามีความ
โดดเดน่ในสถานทีท่อ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร์	เนือ่งจากประเทศกมัพชูามแีหลง่ทอ่งเทีย่วทางประวตัศิาสตร์
ท่ีถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็คือ	 นครวัดนครธม	 สำาหรับมณฑลยูนานมีความโดดเด่น 
ในเรือ่งของความหลากหลายทางเชือ้ชาต/ิชนชาต	ิและแหลง่ทอ่งเทีย่วประเภทภเูขา/นำา้ตก	สว่น	สปป.ลาว	 
เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอัธยาศัยของคนในประเทศที่มีความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติ	(ตารางที่	2.1)
	 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นคู่แข่งของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง	 พบว่า	 ในภาพรวมสิงคโปร์จะมีสมรรถนะในสิ่งดึงดูดใจทางด้านการท่องเที่ยว
นอ้ยกว่าประเทศในกลุม่อนภุมูภิาคลุม่แมน่ำา้โขง	แตอ่ยา่งไรกต็ามสงิคโปรม์คีวามโดดเดน่หรอืมสีิง่ดงึดดูใจ 
ทางด้านการท่องเที่ยวในประเภทสวนสนุกและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เหนือกว่าประเทศใดๆ	 ในกลุ่ม 
อินโดจีนและกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง	 สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะว่า	 ประเทศสิงคโปร์มีการจัดการ 
แหล่งท่องเที่ยวกลุ่มสินค้าที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น	สวนสนุกดีกว่าประเทศอื่นๆ	ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยว
เชงิสขุภาพของประเทศสงิคโปรก็์ได้รบัความเชือ่มัน่จากนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งประเทศในเรือ่งของสขุอนามยั	
เทคโนโลย	ีและฝมืีอของทมีแพทย	์แต่ในปจัจบุนัการทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพของประเทศสิงคโปร์กำาลังเผชญิ
กับการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศไทย	(Singapore	Government	Press	Release,	2006)	เพราะค่าแรง
บริการของไทยตำ่ากว่า	การเทียบและจัดลำาดับดังที่กล่าวมาแล้วนี้	ทำาโดยการขอให้นักท่องเที่ยวให้คะแนน
รายการต่างๆ	จากตำ่าสุด	(0)	ไปสูงสุด	(10)	นักท่องเที่ยวต้องเป็นผู้เคยไปท่องเที่ยวประเทศที่เป็นเป้าหมาย
การวิจัยอย่างน้อย	2	ประเทศด้วยกันและต้องเคยท่องเที่ยวทั้ง	2	ประเทศนี้ภายในช่วงเวลา	3	ปีที่ผ่านมา
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เทา่นัน้แลว้นำาคะแนนที่ไดม้าทำาการเปรยีบเทยีบจดัลำาดบัและทำา	t-test	ระหวา่งรายการคูท่ีค่ะแนนใกล้เคยีง
ทีละคู่	เช่น	ทำา	t-test	คู่ที่	1	และ	2	คู่ที่	2	และ	3	เช่นนี้ไปจนสิ้นสุดการจัดลำาดับ								

ต�ร�งที่ 2.1 ผลก�รประเมินสิ่งดึงดูดใจท�งด้�นก�รท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ

สิ่งดึงดูดใจ
คะแนน
สูงสุด

ไทย
สปป.
ล�ว

กัมพูช�
สหภ�พ

พม่�
เวียดน�ม ยูนน�น สิงคโปร์ ม�เลเซีย

1. สถ�นที่ท่องเที่ยวท�งประวัติศ�สตร์ 8.85 2 5 1 4 5 2 8 7

2. คว�มหล�กหล�ยท�งเชื้อช�ติ/ชนช�ติ 7.33 1 4 7 8 4 1 1 4

3. วัฒนธรรม/วิถีชีวิต 7.90 1 1 4 6 4 1 6 6

4. ช�ยห�ด 8.26 1 4 4 4 3 4 4 2

5. ภูเข�/นำ้�ตก 7.89 3 1 4 4 4 1 8 4

6. ส่องสัตว์/สวนสัตว์/ก�รแสดงสัตว์ 6.61 1 2 2 2 2 2 2 2

7. ก�รผจญภัย (เดินป่�/ล่องแก่ง) 7.42 1 2 5 5 2 2 5 5

8. อัธย�ศัยของคนในประเทศ 8.38 1 1 3 3 3 3 3 3

9. ช้อปปิ้ง 8.35 1 6 6 6 3 4 2 4

10. อ�ห�ร 8.27 1 7 6 8 2 4 2 4

11. สวนสนุก 7.03 2 4 4 4 4 4 1 3

12. กิจกรรมท�งกีฬ� (กอล์ฟ) 6.70 1 4 4 4 4 4 2 2

13. สป� 7.81 1 2 6 6 2 2 2 6

14. ก�รท่องเที่ยวในชุมชน 7.19 1 2 2 7 2 2 7 2

15. ก�รท่องเที่ยวเชิงสุขภ�พ 7.61 2 4 4 4 4 4 1 3

16. สถ�นบันเทิง 7.99 1 3 3 8 3 3 2 3

หมายเหตุ:	ได้ทดสอบความแตกต่างด้วย	t-statistic	และทุกๆ	คู่มีความแตกต่างกัน	ณ	ระดับความเชื่อมั่นที่	90%.
ที่มา:	มิ่งสรรพ์	และคณะ	(2549)

2.5 โมเดลวงจรชีวิตของสินค้�ท่องเที่ยวของบัทเลอร์ (Butler’s Tourism Asia Life Cycle Model)

	 ความยั่งยืนของสินค้าท่องเที่ยวเป็นประเด็นสำาคัญของนโยบาย	 โมเดลของ	Butler	 เป็นโมเดลที่
อธิบายถึงวิวัฒนาการหรือเส้นทางพัฒนา	(path)	 ของแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเริ่มจากขั้นตอนการเจริญเติบโต	
การชะลอตัว	(Stagnation)	 และการถดถอย	(decline)	 ของความนิยม	 ความสำาคัญของโมเดลนี้ไม่ใช่ 
เพื่อที่จะหาข้อมูลเชิงประจักษ์มายืนยันรูปร่างของกราฟรูปเอส	(S)	ของโมเดล	(E.	Aguilo	et	al.,	2005)	
แต่เป็นบทเรียนให้แก่ผู้วางนโยบายและนักวางแผนท่องเที่ยวว่า	 สินค้าท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่อาจมีวันตาย
และอาจไม่ใช่สินค้าที่หมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ได้เรื่อยๆ	
 “Tourist attractions are not infinite and timeless but should be viewed and treated as finite 
and possibly non - renewable”	(Butler,	1980)
	 บทัเลอรอ์ธบิายความเสือ่มของแหลง่ทอ่งเทีย่ววา่เกดิจากการตัง้ราคาของแหลง่ทอ่งเทีย่วซึง่แขง่ขนั
กันมากเกินไปทำาให้มีการตัดราคาและลดคุณภาพจนกระทั่งนักท่องเที่ยวหนีไป



20 บทที่ 2: สินค้�และอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว

รูปที่ 2.3 แสดงขั้นตอนของวงจรชีวิตสินค้�ท่องเที่ยว

จำนวนนักทองเท่ียว

เวลา

ขั�นการสำรวจ

ขั�นเร�ม่ตน

ขั�นพัฒนา

ขั�นอิ�มตัว

ขั�นชะลอตัว

ขั�นการฟ��นตัว

A B

C

D

E

ขั�นตกต่ำ

Butler	แบ่งวงจรชีวิตสินค้าท่องเที่ยวออกเป็น	6	ขั้นตอน	(รูปที่	2.3)	โดยแต่ละขั้นตอนมีลักษณะดังนี้

1)	ขั้นการสำารวจ	(Exploration	stage)
	 ในขั้นนี้ยังไม่มีสิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่มาเยือนต้องแบ่ง 
สิ่งอำานวยความสะดวกกับคนท้องถ่ินด้วย	 การได้สัมผัสกับคนท้องถิ่นและการได้รับประสบการณ์ที่ดี 
จากการทอ่งเทีย่วน้ันเป็นไปได้สงูแต่ผลตอบแทนทางการเงนิทีม่าสูภ่มูภิาคจากการทอ่งเทีย่วนัน้ยงัเลก็นอ้ย	
ตัวอย่างเช่น	ชายหาดที่เพิ่งมีถนนตัดเข้าไปถึงใหม่	แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา	

2)	ขั้นเริ่มต้น	(Involvement	stage)
	 ในระยะแรกคนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดหาส่ิงอำานวยความสะดวกสำาหรับการ
ท่องเที่ยวในระยะแรก	คนท้องถิ่นจะเริ่มมีการโฆษณาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและการติดต่อสื่อสารระหว่าง	 
2	กลุม่จะยงัอยู่ในระดบัสงูซึง่อาจมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิชวีติของผูค้นทีเ่กีย่วขอ้งในการทอ่งเทีย่ว	ภาครัฐ 
เริ่มถูกกดดันให้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับการท่องเที่ยว	 เช่น	 ระบบขนส่งและสิ่งอำานวย 
ความสะดวกในท้องถิ่นที่นักท่องเที่ยวจำาเป็นต้องใช้

3)	ขั้นพัฒนา	(Development	stage)
	 ในขั้นน้ีสิ่งดึงดูดใจดั้งเดิมในพื้นที่ถูกส่งเสริมเติมแต่งด้วยสิ่งดึงดูดที่มนุษย์สร้างขึ้น	 เช่น	 อุทยาน 
แหง่ชาตทิางธรรมชาตเิริม่มศีนูยเ์รยีนรู	้ภมูปิระเทศเริม่เปลีย่นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของการพฒันาใหม ่
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และการก่อสร้าง	 ในขั้นนี้คนท้องถิ่นบางส่วนเริ่มที่จะคัดค้านการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้	 ผู้บริหารท้องถิ่น 
อาจเขา้มาเกีย่วขอ้งในการวางแผนและการจัดหาสิง่อำานวยความสะดวกและอกีครัง้ทีแ่นวทางปฏบิตันิีอ้าจจะ
ไมเ่หมาะกบัคนทอ้งถิน่ทัง้หมด	ในระหวา่งชว่งฤดกูาลทอ่งเทีย่วจำานวนของนักทอ่งเทีย่วอาจจะเร่ิมมากกวา่
จำานวนประชากรในทอ้งถิน่และการใชแ้รงงานทีถ่กูนำาเขา้มาจะเร่ิมเกดิขึน้	เร่ิมมีขนาดตลาดเพยีงพอสำาหรับ
อุตสาหกรรมเสริม	เช่น	ซักรีด	ที่จะเกิดขึ้นด้วยเพื่อบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

4)	ขั้นอิ่มตัว	(Consolidation	stage)
	 ในช่วงนี้อัตราการเพิ่มขึ้นของจำานวนผู้มาเยือนลดลง	 จำานวนทั้งหมดของผู้มาเยือนจะมากกว่า 
ผูท้ีพ่กัอาศยัในทอ้งถิน่และขนาดของเศรษฐกจิจะถกูผกูตดิกบัการทอ่งเทีย่ว	แมว้า่จะตอ้งพึง่พงิการทอ่งเทีย่ว 
สัดส่วนอันมีนัยสำาคัญของคนท้องถ่ินโดยเฉพาะคนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการท่องเท่ียวน้ันอาจจะไม่ชอบนักท่องเท่ียว	 
อุตสาหกรรมตอบสนองอัตราการเติบโตที่ลดลงด้วยการรณรงค์	 การโฆษณาแนวกว้างและพยายามที่จะ
ขยายช่วงเวลาของการท่องเที่ยวและพื้นที่การตลาดออกไป

5)	ขั้นชะลอตัว	(Stagnation	stage)
	 เม่ือจำานวนนักท่องเที่ยวถึงจุดสูงสุดและเกินกว่าระดับความสามารถในการรองรับ	 การท่องเที่ยว
เริ่มก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม	ปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ	เช่น	นำ้าเสียจากโรงแรมทำาให้คุณภาพนำ้าทะเล 
เสื่อมโทรมลง	 ในขั้นนี้แหล่งท่องเที่ยวเริ่มเป็นที่รู้จักดีและได้รับการยอมรับแต่เร่ิมมีปัญหาความยั่งยืน 
ซึง่เปน็ผลใหม้กีารประชมุ	การปรกึษาหรอืการอภปิรายทีห่ลากหลายในทอ้งถิน่เพือ่ทีจ่ะหาวธิกีารเพือ่รกัษา
จำานวนของนักท่องเที่ยว	 สิ่งดึงดูดใจที่คนสร้างขึ้นเริ่มมีจำานวนมากซึ่งน่าจะเริ่มมีจำานวนมากกว่าสิ่งดึงดูด 
ทางธรรมชาติและสิ่งดึงดูดทางวัฒนธรรมซึ่งทำาให้พื้นที่เป็นที่นิยม	 ที่ดินและทรัพย์สินแต่เดิมมีการ 
เปลี่ยนมือบ่อยๆ	 ถึงแม้ว่าการพัฒนาใหม่บางแห่งอาจจะยังคงเกิดขึ้นแต่ก็จะเกิดบนบริเวณรอบนอกของ
พื้นที่ท่องเที่ยวเดิม	รูปแบบของนักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปเป็นแบบกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวมวลชน		

6)	ขั้นตกตำ่าหรือขั้นการฟื้นตัว	(Decline	or	rejuvenating	stage)
	 ในขั้นสุดท้ายมี	2	กรณีที่จะเกิดกับพื้นที่คือถ้าไม่ตกตำ่าก็จะฟื้นตัวอย่างใดอย่างหนึ่งใน	2	กรณีนี้
	 ก)	กรณีเกิดภาวะตกตำ่า
	 	 •	 ที่ดินและทรัพย์สินจะมีการเปลี่ยนมือกันสูง	สิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวแต่เดิมนั้น
	 	 	 จะถกูเปลีย่นไปใชใ้นสว่นที่ไม่ใชเ่พือ่การทอ่งเทีย่วและการทอ่งเทีย่วจะเปล่ียนไปยงัพืน้ทีอ่ืน่ๆ	
	 	 •	 คนในท้องถิ่นเริ่มที่จะสามารถที่จะซื้อกิจการท่องเที่ยวในราคาที่ลดลงมากเนื่องจากภาวะ	 
	 	 	 ตกตำ่าในการท่องเที่ยว		
	 	 •	 ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเริ่มแข่งขันกันลดราคาของสิ่งอำานวยความสะดวกไปสู่ระดับที่ 
	 	 	 ตำ่ามากๆ	เข้าสู่วงจรอุบาทว์ของการท่องเที่ยว
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	 ข)	กรณีเกิดการฟื้นตัว	มีทางเลือกที่สามารถจะทำาให้เกิดการฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้ง	เช่น
	 	 •	 การใช้สิ่งดึงดูดที่มนุษย์สร้างขึ้น	ยกตัวอย่างเช่น	สวนสนุก	คาสิโน
	 	 •	 นำาขอ้ดขีองทรพัยากรธรรมชาตซิึง่ยงัไมไ่ดใ้ชก้อ่นหนา้นีอ้อกมาใช	้ยกตวัอยา่งเชน่	Aviemore	 
	 	 	 ในสกอตแลนด์ซ่ึงเป็นสถานที่เล่นสกีในฤดูหนาวเป็นการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาจากการ 
	 	 	 ท่องเที่ยวในฤดูร้อน	 กลุ่มที่น่าสนใจเป็นพิเศษอื่นๆ	 ซึ่งสามารถที่จะให้ความรื่นเริงได้	 
	 	 	 ยกตัวอย่างเช่น	การขี่จักรยาน	การขี่จักรยานภูเขา	ดำานำ้าหรือตกปลา	เป็นต้น

	 Butler	ได้ยอมรับว่าในบางพื้นที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งดึงดูดถาวร	(timeless	attraction)	ซึ่งไม่
ตกตำ่า	ยกตัวอย่างเช่น	นำ้าตกไนแองการ่าหรือสิ่งดึงดูดบางแห่งที่มนุษย์สร้างขึ้น	เช่น	ดิสนีย์แลนด์ซึ่งเป็น
ที่ที่มีการเสริม	ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งดึงดูดอย่างสม่ำาเสมอในการให้ความบันเทิง

ต�ร�งที่ 2.2 สรุปลักษณะพิเศษของวงจรชีวิตของสินค้�ท่องเที่ยวของบัทเลอร์

ขั้นตอน ด้�นอุปท�น ด้�นอุปสงค์

ขั้นสำ�รวจ ที่พักอ�ศัยและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกต�มสภ�พ  ผู้ม�เยือนเป็นนักผจญภัย  นักศึกษ�

ขั้นเริ่มต้น เริ่มมีก�รลงทุน ประช�สัมพันธ์ 
โดยผู้ประกอบก�รท้องถิ่น

จุดหม�ยปล�ยท�งใหม่ซึ่งเป็นที่รู้จัก
ในวงแคบในตล�ดขน�ดเล็ก(niche market)                 

ขั้นพัฒน� มีก�รลงทุนและประช�สัมพันธ์โดยผู้ลงทุนนอกท้องที่
มีก�รจัดห�สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกโดยรัฐ

ตล�ดขย�ยตัวม�กขึ้น

ขั้นอิ่มตัว เริ่มมีอุปท�นส่วนเกินและก�รข�ยกิจก�ร
ให้คนท้องถิ่น

อัตร�ขย�ยตัวของผู้ม�เยี่ยมเยือนเริ่มคงที่
หรือลดลง

ขั้นท�งสองแพร่ง 1) เสริมเติมพลัง เส้นอุปสงค์ขยับขึ้น

2) ตกตำ่� เส้นอุปสงค์ลดลง

ที่มา:	อัครพงศ์	และมิ่งสรรพ์	(2552)			

 

2.6 ก�รวิเคร�ะห์โดยใช้แบบจำ�ลองบัทเลอร์ในประเทศไทย

	 รูปที่	2.4	 ใช้แบบจำาลองบัทเลอร์เพื่อวิเคราะห์วงจรชีวิตของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่	
ระหว่างปี	พ.ศ.	2535-2549	เมื่อวิเคราะห์จำานวนนักท่องเที่ยวด้วยแบบจำาลองบัทเลอร์	(Butler’s	Model)	
พบว่าจังหวัดเชียงใหม่เริ่มประสบกับภาวการณ์ชะลอตัวของการเติบโตมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	2542-2546 
แตส่ถานการณก์ลบัดขีึน้ในป	ีพ.ศ.	2547	เมือ่จงัหวดัเชยีงใหมไ่ดร้บัหมแีพนดา้สองตวั	(ชว่งชว่งและหลินฮุย่)	 
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน	(รูปที่	2.4)	จากนั้นจำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดอีกครั้งในปี	
พ.ศ.	2549	 เมื่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก	(ราชพฤกษ์,	2006)	พร้อมกับ
การเปิดไนท์ซาฟารี	 ซ่ึงทำาให้สามารถเสริมเติมพลังในการท่องเที่ยวในเชียงใหม่	 แต่วิกฤตการเมืองก็เริ่ม
ทำาให้การท่องเที่ยวตกตำ่าลง
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รูปที่ 2.4 ก�รใช้แบบจำ�ลองบัทเลอร์เพื่อวิเคร�ะห์วงจรชีวิตของก�รท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่�งปี พ.ศ. 2535-2549

จำนวน (คน)
5,000,000

4,500,000

4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550

ซ�เกมส SARs

ว�กฤติเศรษฐกิจ

9.88%

Amazing Thailand

9/11

Unseen & Low-cost

หมีแพนดา

ว�กฤติการณการเมือง

ไนทซาฟาร�
พ�ชสวนโลก

2.52%

ที่มา:	อัครพงศ์	และมิ่งสรรพ์	(2552)

รูปที่ 2.5 นักท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ระหว่�งปี พ.ศ. 2535-2549

จำนวน (คน)
500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

200,000

2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549

จำนวนนักทองเท่ียวจร�ง แนวโนมแบบ Moving Average

ที่มา:	มิ่งสรรพ์	และคณะ	(2550)



24 บทที่ 2: สินค้�และอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว

	 รปูที	่2.5	ใชโ้มเดลบทัเลอรม์าวเิคราะหก์ารทอ่งเทีย่วในสโุขทยั	เมือ่พจิารณาแนวโนม้การเปลีย่นแปลง
ของจำานวนนักท่องเที่ยวในช่วง	พ.ศ.	2535-2549	ของจังหวัดสุโขทัยตามแนวคิด	Butler’s	Tourism	Area	
Life	Cycle	Model	 ที่แบ่งพัฒนาการของการท่องเที่ยวออกเป็นระยะต่างๆ	 จะเห็นได้ว่าจังหวัดสุโขทัย 
ภายหลังจากถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม	 พ.ศ.	2534	 จำานวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้น 
อย่างรวดเร็วจนถึงปี	 พ.ศ.	2540	(เป็นระยะการพัฒนาที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว)	 และเข้าสู่
ระยะของการเติบโตอย่างมั่นคง	 ในช่วงระหว่างปี	 พ.ศ	2541-2545	 ในช่วงดังกล่าวได้มีการใช้ทรัพยากร
ท่องเที่ยวจนเกินกำาลังรองรับ	 จนกระทั่งในปี	 พ.ศ.	2546	 ที่ประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเซีย 
ต้องประสบกับวิกฤตการณ์โรคซาร์สทำาให้นักท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยลดลงด้วย	 การลดลงดังกล่าว 
เป็นลดลงอย่างต่อเนือ่งมาตลอดจนถงึปี	พ.ศ.	2549	ซึง่เปน็การสะทอ้นวา่การทอ่งเทีย่วของสโุขทยัไดเ้ขา้สู ่
ภาวะชะงักงันที่มีอัตราการเติบโตคงที่	 และมีแนวโน้มลดลง	 จนกระทั่งเกิดความเสื่อมโทรมของแหล่ง 
ท่องเที่ยว	ดังนั้นจึงถึงเวลาแล้วที่ควรจะมีการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยก่อนที่จะเสื่อมโทรมลง
ไปมากกว่านี้

2.7 อุตส�หกรรมท่องเที่ยว 
		 ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว	 อุตสาหกรรมให้บริการท่องเที่ยวต้องอาศัยกิจกรรมหรืออุตสาหกรรมย่อยที่ 
ซับพลายนักท่องเที่ยวทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหลายต่อหลายกิจกรรมหรือหลายอุตสาหกรรมย่อยด้วยกัน
	 อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วสามารถจำาแนกตามประเภทและรหสัอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วทีก่ารทอ่งเทีย่ว 
แห่งประเทศไทยใช้และครอบคลุมประเภทอุตสาหกรรมที่มีการดำาเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 
ดังตารางที่	2.3	ซึ่งความสำาคัญทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเหล่านี้จะได้วิเคราะห์ในตอนต่อไป

ต�ร�งที่ 2.3 ขอบเขตของก�รศึกษ�

รหัสอุตส�หกรรม ประเภทอุตส�หกรรมท่องเที่ยว

01 โรงแรมและที่พัก

01.11 โรงแรมแบบภัตต�ค�ร

01.12 โรงแรมแบบไม่มีภัตต�ค�ร

01.13 สถ�นพักแรมเย�วชนและบ้�นพักอุทย�น

01.14 รีสอร์ท บังกะโล และเกสต์เฮ�ส์

01.15 สถ�นพักแรมเชิงสุขภ�พ

01.19 ก�รจัดห�สถ�นที่พักแรมรูปแบบอื่นๆ 

02 บ้�นพักรับรองและบ้�นพักหลังที่สอง

02.11 ที่พักซึ่งเจ้�ของให้เช่� และเข้�พักโดยไม่คิดค่�บริก�ร

03 ภัตต�ค�ร ร้�นข�ยอ�ห�ร และร้�นข�ยเครื่องดื่ม

03.11 ภัตต�ค�ร

03.12 ร้�นข�ยอ�ห�ร

03.13 ร้�นข�ยอ�ห�รจ�นด่วน และร้�นข�ยอ�ห�รที่ลูกค้�บริก�รตนเอง

03.14 บ�ร์และร้�นข�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

03.15 ห�บเร่ แผงลอย ตู้ข�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม
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ต�ร�งที่ 2.3 (ต่อ)

รหัสอุตส�หกรรม ประเภทอุตส�หกรรมท่องเที่ยว

03.16 ไนต์คลับ

03.19 สถ�นที่ข�ยอ�ห�รและเครื่องดื่มรูปแบบอื่นๆ 

04 ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งรถไฟ

04.11 ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งรถไฟระหว่�งจังหวัด

04.12 ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งรถไฟช�นเมืองและในเมือง

04.13 ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งรถไฟเพื่อก�รท่องเที่ยวโดยเฉพ�ะ

05 ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งถนน

05.1 ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งถนนแบบมีต�ร�งเวล�

05.11 รถโดยส�รประจำ�ท�งระหว่�งจังหวัด

05.12 รถทัวร์

05.13 รถขนส่งมวลชนในท้องถิ่นและในเมืองใหญ่

05.14 รถโดยส�รประจำ�ท�งเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

05.2 ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งถนนแบบไม่มีต�ร�งเวล�

05.21 แท็กซี่

05.22 รถลีมูซีน

05.23 รถท่องเที่ยวในท้องถิ่น

05.24 รถเช่�เหม�คัน รถทัศน�จร

05.25 ย�นพ�หนะที่ใช้แรงคนหรือสัตว์ล�กจูง

06 ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งนำ้�

06.1 ก�รขนส่งท�งทะเลและช�ยฝั่ง

06.11 เรือสำ�ร�ญ

06.12 เรือโดยส�รท�งทะเลและช�ยฝั่ง

06.13 เรือเช่�พร้อมลูกเรือ

06.2 ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งนำ้�ภ�ยในประเทศ

06.21 เรือสำ�ร�ญ

06.22 เรือโดยส�รรับจ้�งและเรือโดยส�รข้�มฟ�ก

06.23 เรือเช่�พร้อมลูกเรือ

07 ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งอ�ก�ศ

07.11 ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งอ�ก�ศที่มีต�ร�งเวล�

07.12 ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งอ�ก�ศที่ไม่มีต�ร�งเวล�

07.13 เครื่องบินเช่�พร้อมพนักง�นประจำ�เครื่อง

08 ก�รให้บริก�รสนับสนุนก�รขนส่ง

08.1 ก�รให้บริก�รสนับสนุนก�รขนส่ง

08.11 บริก�รท�งถนนที่มีก�รเก็บค่�ผ่�นท�ง

08.12 บริก�รที่จอดรถ

08.13 ก�รควบคุมก�รจร�จรท�งอ�ก�ศ

08.14 บริก�รสถ�นีขนส่งผู้โดยส�รท�งรถไฟ

08.15 บริก�รท�งเรือ

08.16 บริก�รท่�อ�ก�ศย�น

08.17 บริก�รสนับสนุนก�รขนส่งอื่นๆ (ปั๊มนำ้�มัน)
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ต�ร�งที่ 2.3 (ต่อ)

รหัสอุตส�หกรรม ประเภทอุตส�หกรรมท่องเที่ยว

09 บริก�รให้เช่�เครื่องอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุม

09.1 บริก�รให้เช่�เครื่องอุปกรณ์ขนส่ง

09.11 บริก�รให้เช่�รถยนต์

09.12 บริก�รให้เช่�รถจักรย�นยนต์

09.13 บริก�รให้เช่�เรือ และสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่เกี่ยวข้อง

09.14 บริก�รให้เช่�เครื่องอุปกรณ์ก�รขนส่งท�งอ�ก�ศเพื่อก�รใช้ง�นส่วนบุคคล

09.19 บริก�รให้เช่�เครื่องอุปกรณ์ก�รขนส่งอื่นๆ 

09.2 บริก�รให้เช่�เครื่องอุปกรณ์ก�รขนส่ง

09.21 บริก�รให้เช่�รถม้�

09.22 บริก�รให้เช่�รถจักรย�น

09.29 บริก�รให้เช่�อุปกรณ์เพื่อง�นส่วนบุคคลอื่นๆ 

10 บริก�รนำ�เที่ยว

10.1 บริก�รนำ�เที่ยว

10.11 ธุรกิจนำ�เที่ยว

10.12 บริก�รข�ยตั๋วที่มิได้เป็นของบริษัทขนส่ง

10.13 มัคคุเทศก์ (ศึกษ�ในลักษณะส่วนหนึ่งของก�รนำ�เที่ยว)

11 บริก�รท�งด้�นวัฒนธรรม

11.1 บริก�รท�งด้�นวัฒนธรรม

11.11 พิพิธภัณฑ์

11.12 โบร�ณสถ�นและสถ�นที่ท�งประวัติศ�สตร์

11.13 สวนพฤกษศ�สตร์และสวนสัตว์

11.14 สถ�นสงวนคุ้มครองพิทักษ์รักษ�สัตว์ป่�และธรรมช�ติ

12 กิจกรรมบันเทิง

12.1 กิจกรรมบันเทิง

12.11 ศิลปะ ก�รละคร ดนตรี และกิจกรรมศิลปะประเภทอื่นๆ 

12.12 สวนสนุก

12.13 กิจกรรมท�งด้�นก�รบันเทิงอื่นๆ 

12.2 กิจกรรมกีฬ�

12.21 สถ�นออกกำ�ลังก�ย

12.22 บริก�รนวดเพื่อสุขภ�พ (สป�)

12.23 บริก�รกีฬ�ท�งนำ้� และกีฬ�ช�ยห�ดพร้อมอุปกรณ์เช่�

12.24 กีฬ�กอล์ฟ

12.25 ดำ�นำ้�

12.29 กิจกรรมกีฬ�ประเภทอื่นๆ 

12.3 กิจกรรมนันทน�ก�ร

12.31 ก�รดำ�เนินกิจกรรมเกี่ยวกับสวนส�ธ�รณะ ช�ยทะเล และช�ยห�ด

12.32 กิจกรรมท�งด้�นง�นแสดงสินค้�และก�รละเล่นพื้นบ้�น

12.33 กิจกรรมท�งด้�นนันทน�ก�รอื่นๆ 

13 อุตส�หกรรมของที่ระลึก

13.1 ของที่ระลึกที่ทำ�จ�กเครื่องเงิน

13.2 ของที่ระลึกที่ทำ�จ�กเซร�มิก

ที่มา:	มิ่งสรรพ์	และคณะ	(2548)
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2.8 กรณีศึกษ�บทบ�ทท�งเศรษฐกิจอุตส�หกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

	 การวิเคราะห์บทบาททางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องตอบคำาถามสำาคัญๆ	ดังต่อไปนี้
	 ก)	อุตสาหกรรมนี้มีขนาดใหญ่แค่ไหน	มีความสำาคัญ	(โดยเปรียบเทียบกับรายได้รวม)	อย่างไร
	 ข)	อุตสาหกรรมนี้สามารถสร้างมูลค่าได้เท่าไหร่
	 ค)	มีการแบ่งสันปันส่วนรายได้ระหว่างปัจจัยการผลิตอย่างไร
	 ง)	 อุตสาหกรรมนี้มีประสิทธิภาพแค่ไหน

	 บทบาททางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่	วัดได้จากขนาดของอุตสาหกรรม	 
ซึ่งทั่วๆ	 ไปจะวัดจากจำานวนสถานประกอบการ	 จำานวนแรงงาน	 รายได้และมูลค่าเพิ่ม	(ดังตารางที่	2.4)	
มูลค่าเพ่ิม	(value	added)	 เป็นการนับผลผลิตหรือผลของการลงทุนลงแรงปัจจัยการผลิตที่หลีกเลี่ยง 
การนบัซำา้	(double	counting)	เนือ่งจากในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วผูป้ระกอบการมกัทำาธรุกรรมระหวา่งกนัมาก	 
ผลผลิตและบริการของอุตสาหกรรมหรือบริษัทหนึ่ง	 เช่น	 โรงแรม	 จะกลายเป็นต้นทุนของอีกบริษัทหนึ่ง	 
เช่น	บริษัทนำาเที่ยว	ซึ่งการเอารายได้ของ	2	บริษัทนี้รวมกัน	จะทำาให้ผลผลิตเกิดการนับซำ้า	เพราะรายได้ 
ของโรงแรมก็จะถูกนำามารวมเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของกิจการนำาเที่ยว	 ดังนั้น	 การวัดขนาด 
ของอตุสาหกรรมโดยใชม้ลูคา่เพิม่ซึง่จะหกัคา่ใชจ้า่ยดา้นโรงแรมออกไปจากรายไดข้องบริษทันำาเทีย่วจะเปน็ 
การวัดที่เที่ยงตรง	ถูกต้องมากกว่าการพิจารณาจากรายได้
	 ในปี	 พ.ศ.	2545	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่	 เป็นอุตสาหกรรมที่มี 
สถานประกอบการรวมกันถึง	8,005	แห่ง	(ตารางที่	2.4)	ในจำานวนนี้ส่วนใหญ่เป็นภัตตาคาร	ร้านอาหาร	 
มีการจ้างงานรวมกันถึง	52,417	 คน	 เมื่อวัดจากยอดขายพบว่ามีรายได้รวมกันถึง	38,030	 ล้านบาท	 
คำานวณออกมาเปน็มลูคา่เพิม่สงูถงึ	12,009	ลา้นบาท	ในขณะทีอ่ตัราสว่นมลูค่าเพิม่ตอ่ยอดขายคำานวณได้
รอ้ยละ	33.28	มลูคา่เพิม่ของอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วคดิเปน็รอ้ยละ	46	ของผลติภณัฑม์วลรวมระดบัจงัหวดั 
ในภาคบริการ	(service	sector)	 ของจังหวัดเชียงใหม่	 และคิดเป็นร้อยละ	14	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ระดับจังหวัด	(Gross	Provincial	Product:	GPP)	ของจังหวัดเชียงใหม่	ในปี	พ.ศ.	2545				
	 มลูคา่เพิม่เฉพาะในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วที่ไมน่บัรวมอตุสาหกรรมสนบัสนนุ	(ปัม๊นำา้มนั)	จะมมีลูคา่ 
เท่ากับ	11,149	 ล้านบาท	 ในปี	 พ.ศ.	2545	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	42	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับจังหวัด 
ในภาคบริการ	(Service	Sector)	 ของจังหวัดเชียงใหม่	 และคิดเป็นร้อยละ13	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ระดับจังหวัด	(Gross	Provincial	Product:	GPP)	ของจังหวัดเชียงใหม่
	 หากพิจารณาจากจำานวนการจ้างงานแล้ว	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุด	3	 อันดับแรกคือ	
ภัตตาคารและร้านอาหาร	 โรงแรมและการให้บริการที่พัก	 และอุตสาหกรรมนำาเที่ยว	 ในด้านยอดรายได้ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายสาขาที่ใหญ่ที่สุดเรียงกัน	3	 อันดับแรก	 ได้แก่	 การค้าปลีก	 (ปั๊มนำ้ามัน)	 
อตุสาหกรรมภตัตาคารและรา้นอาหาร	และอตุสาหกรรมโรงแรมและทีพ่กั	สำาหรับการศกึษานี้ไดห้กัยอดขาย 
อาหารและเครื่องด่ืมในโรงแรม	 รีสอร์ท	 และเกสต์เฮาส์	 ออกและนำาไปรวมที่อุตสาหกรรมภัตตาคารและ
ร้านอาหารแล้ว	
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	 หากเปรยีบเทยีบโดยใช้มลูค่าเพิม่แลว้	โรงแรมและรสีอรท์จะกอ่ใหเ้กดิสดัสว่นมลูคา่เพิม่ตอ่ยอดขาย 
สูงกว่าภัตตาคารและร้านอาหาร	 กล่าวคือ	 กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทมีมูลค่าเพิ่มคิดเป็นร้อยละ	53.25	 
ของยอดขาย	 แต่สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มในรายได้ของกลุ่มภัตตาคารและร้านอาหารมีเพียงร้อยละ	37.50	
ของยอดขาย	ทัง้น้ีเพราะภตัตาคารและรา้นอาหารมรีายจา่ยวตัถดุบิสิน้เปลืองคอ่นขา้งสงู	ในสว่นของกจิการ
ขนส่งสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มขึ้นอยู่กับค่าเสื่อมราคา	ดังนั้น	รถขนส่งมวลชน	และรถโดยสารประจำาจังหวัด
ซึง่ใชย้านพาหนะเกา่ที่ไมม่คีา่เสือ่มราคาแลว้	จึงปรากฏวา่มีสัดส่วนมูลคา่เพิม่ในยอดขายตำา่	(ร้อยละ	35.41	
และรอ้ยละ	24.97)	เมือ่เทยีบกบับรกิารใหเ้ชา่รถยนต	์(ร้อยละ	87.86)	และรถบสัเชา่เหมาคนั	(ร้อยละ	88.43	
ของยอดขาย)	ซึ่งใช้รถใหม่ที่ยังมีค่าเสื่อมราคาอยู่ในแต่ละปี	สำาหรับการแบ่งสันปันส่วนมูลค่าเพิ่มระหว่าง 
ปัจจัยการผลิต	 พบว่า	 รัฐบาลจะได้รายได้	 (ภาษี)	 จากโรงแรมในระดับที่สูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ	 
(ตารางที่	 2.5)	 แรงงานในภัตตาคารได้ส่วนแบ่งมากกว่าแรงงานในอุตสาหกรรมอื่นยกเว้นกอล์ฟ	 
(ตารางที่	2.5)
	 ความรู้เกี่ยวกับมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมสำาคัญอย่างไร	 คำาตอบก็คือสำาคัญกับการวางแผน	 
ยกตวัอยา่งวา่เม่ือพดูถึงอุตสาหกรรมท่องเท่ียว	เรามกัใหค้วามสนใจกบัอตุสาหกรรมนำาเทีย่ว	และโรงแรมมาก	 
มหาวิทยาลัยก็เปิดการสอนในสาขาน้ี	 แต่ลองมาดูตัวเลขมูลค่าเพิ่มจะพบว่า	 ภัตตาคาร	 ร้านขายอาหาร
และเครื่องด่ืมมีมูลค่าเพิ่มรวมกันสูงสุด	 ผู้ที่มีเข้าใจว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีสัดส่วนโครงสร้างอย่างไร	
ยอ่มได้รบัประโยชนจ์ากขอ้มลูนี	้จงึไมเ่ปน็ทีน่า่แปลกใจวา่ทำาไมมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ	จงึกลายเปน็ 
มหาวทิยาลยัทีป่ระสบความสำาเรจ็ด้านบรกิารอาหาร(catering)	เพราะลงทนุในภาคเศรษฐกจิทีม่หาวทิยาลยั 
อื่นๆ	ลงทุนกันน้อย
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ต�ร�งที่ 2.4 ขน�ดของอุตส�หกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทอุตส�หกรรมท่องเที่ยว
จำ�นวนสถ�น
ประกอบก�ร 

(แห่ง)

ก�รจ้�งง�น
(คน)

ยอดข�ย
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�เพิ่ม
(ล้�นบ�ท)

มูลค่�เพิ่ม/
ยอดข�ย
(ร้อยละ)

โรงแรมและรีสอร์ท
(ไม่รวมภัตต�ค�รและร้�นอ�ห�รในโรงแรม)*

188 5,387 7,341 3,909 53.25

เกสต์เฮ�ส์ (ไม่รวมฝ่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม)* 154 586 533 417 78.24

ภัตต�ค�ร ร้�นข�ยอ�ห�ร และร้�นข�ยเครื่องดื่ม     

• ภัตต�ค�ร ร้�นข�ยอ�ห�ร และแผงลอยข�ยอ�ห�ร 4,366 28,216 10,658 3,997 37.50

• บ�ร์ ไนต์คลับ และร้�นข�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 165 2,863 630 566 89.84

บริก�รนำ�เที่ยว 461 3,986 3,685 1,634 44.34

ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งรถไฟ 1 30 822 ไม่ได้จดทะเบียน
ในจังหวัดเชียงใหม่

ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งถนน

• รถโดยส�รประจำ�ท�งระหว่�งจังหวัด 3 410 29 10.27 35.41

• รถโดยส�รประจำ�ท�งระหว่�งจังหวัดระยะท�งไกล 17 130 655 ไม่ได้จดทะเบียน
ในจังหวัดเชียงใหม่

• รถขนส่งมวลชนในท้องถิ่น 8 2,846 873 218 24.97

• ตุ๊กตุ๊ก 1,096 1,096 9 ข้อมูลไม่เพียงพอ

• ลีมูซีน 1 85 7 ข้อมูลไม่เพียงพอ

• รถเช่�เหม�คัน 12 280 121 107 88.43

• รถตู้พร้อมคนขับ 1,000 1,000 210 ข้อมูลไม่เพียงพอ

ก�รให้บริก�รสนับสนุนก�รขนส่ง

• ปั๊มนำ้�มัน 382 3,438 11,790 860 7.29

• บริก�รท่�อ�ก�ศย�น 1 132 227 ไม่ได้จดทะเบียนในจังหวัด
เชียงใหม่

บริก�รให้เช่�เครื่องอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุม

• บริก�รให้เช่�รถยนต์ 40 130 140 123 87.86

• บริก�รให้เช่�รถจักรย�นยนต์ 50 45 9 8 88.89

บริก�รให้เช่�อุปกรณ์ขนส่งท�งอ�ก�ศ 2 12 10 ข้อมูลไม่เพียงพอ

บริก�รท�งวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์) 18 32 0.29 ข้อมูลไม่เพียงพอ

บริก�รท�งบันเทิง กีฬ� และกิจกรรมนันทน�ก�ร

• บริก�รนวดเพื่อสุขภ�พ (สป�) 25 500 86 45 52.33

• กีฬ�กอล์ฟ 15 1,213 195 115 58.97

รวมทั้งหมด 8,005 52,417 38,030 12,009 33.28**

หมายเหตุ:	ภาคธุรกจิท่ีไม่มีการคำานวณมูลคา่เพิม่เพราะมีข้อมูลไม่เพยีงพอ	และภาคธรุกจิทีไ่มม่กีารคำานวณรายได้ต่อ	แรงงานเพราะรายได้ไมไ่ด้เกดิจากแรงงาน	
	 ในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
								 *	 หกัจำานวนแรงงาน	ยอดขาย	มูลคา่เพิม่	และมูลคา่เพิม่ในประเทศในสว่นของฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมออกไปรวมไว้กบัอตุสาหกรรมภตัตาคารและ	
	 	 ร้านอาหาร
								 **	 คำานวณจากผลรวมของมูลคา่เพิม่เฉพาะบรรดาอตุสาหกรรมทีม่กีารคำานวณมลูคา่เพิม่		หารด้วยยอดขายรวมของอตุสาหกรรมเหลา่นัน้	แต่อาจ	
	 	 จะมคีา่ไมส่งูนกัเพราะมกีารรวมเอาปัม๊นำา้มนัซึง่เปน็อตุสาหกรรมขนาดใหญเ่ขา้มาดว้ย	ซึง่ทำาใหส้ดัสว่นนีม้คีา่นอ้ยลงมาก	แตห่ากไมร่วมปัม๊นำา้มนั	
	 	 จะคำานวณได้	ร้อยละ	45.88
ที่มา:	มิ่งสรรพ์	นุกุล	และอัครพงศ์	(2548)
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ต�ร�งที่ 2.5 สัดส่วนของผลตอบแทนปัจจัยก�รผลิตในมูลค่�เพิ่มของอุตส�หกรรมท่องเที่ยวในเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2545

ประเภทอุตส�หกรรมท่องเที่ยว แรงง�น (ร้อยละ) เจ้�ของทุน (ร้อยละ) รัฐบ�ล (ร้อยละ) มูลค่�เพิ่ม (ร้อยละ)

โรงแรมและรีสอร์ท 48.60 40.06 11.34 100.00

เกสต์เฮ�ส์ 45.39 52.25 2.36 100.00

โรงแรมและรีสอร์ท 
(ไมร่วมภตัต�ค�รและร�้นอ�ห�รในโรงแรม)

54.54 34.92 10.54 100.00

เกสต์เฮ�ส์ 
(ไม่รวมฝ่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม)

48.28 49.59 2.12 100.00

ร้�นข�ยอ�ห�ร และร้�นข�ยเครื่องดื่ม     67.76 26.23 6.02 100.00

บริก�รนำ�เที่ยว 39.00 56.77 4.24 100.00

บริก�รท�งบันเทิง กีฬ� และกิจกรรมนันทน�ก�ร

• บริก�รนวดเพื่อสุขภ�พ (สป�) 41.73 57.71 0.56 100.00

• กีฬ�กอล์ฟ 71.99 27.09 0.92 100.00

รวมทั้งหมด 54.67 39.07 6.26 100.00

ที่มา:	มิ่งสรรพ์	นุกุล	และอัครพงศ์	(2548)

ต�ร�งที่ 2.6 มูลค่�เพิ่มในประเทศของอุตส�หกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทอุตส�หกรรมท่องเที่ยว
มูลค่�เพิ่มในประเทศ

(ล้�นบ�ท)
สัดส่วนมูลค่�เพิ่มในประเทศ 

(ร้อยละ)

โรงแรมและรีสอร์ท (ไม่รวมภัตต�ค�รและร้�นอ�ห�รในโรงแรม) 3,641 93.14

เกสต์เฮ�ส์ (ไม่รวมฝ่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม) 405 97.00

ภัตต�ค�ร ร้�นข�ยอ�ห�ร และร้�นข�ยเครื่องดื่ม     

• ภัตต�ค�ร ร้�นข�ยอ�ห�ร และแผงลอยข�ยอ�ห�ร 3,621 90.57

• บ�ร์ ไนต์คลับ และร้�นข�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 514 91.00

ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งถนน

• รถโดยส�รประจำ�ท�งระหว่�งจังหวัด 10.21 99.40

• รถขนส่งมวลชนในท้องถิ่น 196 89.87

• รถเช่�เหม�คัน 71 66.33

ก�รให้บริก�รสนับสนุนก�รขนส่ง

• ปั๊มนำ้�มัน 661 76.85

บริก�รให้เช่�เครื่องอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุม

• บริก�รให้เช่�รถยนต์ 71 57.47

• บริก�รให้เช่�รถจักรย�นยนต์ 7 88.81

บริก�รนำ�เที่ยว 1,615 98.86

บริก�รท�งบันเทิง กีฬ� และกิจกรรมนันทน�ก�ร

• บริก�รนวดเพื่อสุขภ�พ (สป�) 41 91.34

• กีฬ�กอล์ฟ 110 96.08

รวมทั้งหมด 10,963.21 91.29

หมายเหตุ:	 ภาคธุรกิจที่ไม่มีการคำานวณมูลค่าเพิ่มเพราะมีข้อมูลไม่เพียงพอหรือเป็นการจ้างตนเอง	(self-employed)	และภาคธุรกิจที่ไม่มีการคำานวณรายได้	
	 ต่อแรงงาน	เพราะรายได้ไม่ได้เกิดจากการจ้างงานในเชียงใหม่เท่านั้น
ที่มา:	มิ่งสรรพ์	นุกุล	และอัครพงศ์	(2548)
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2.8.1	 มูลค่าเพิ่มภายในประเทศของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
	 เป็นที่เชื่อกันว่า	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีรายได้รั่วไหลออกไปจากประเทศมาก	
ทัง้น้ีเพราะอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว	โดยเฉพาะโรงแรมมกีารใชช้ือ่การคา้	การจดัการของเครอืขา่ยสากลและ
นานาชาติ	 อีกทั้งยังอาจมีการลงทุนจากต่างประเทศ	 ในการศึกษานี้ได้นำาเอาผลตอบแทน	(ค่าแรง	 กำาไร	
ดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา)	 ในส่วนที่ตกอยู่กับต่างประเทศหักออกไป	 สัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่เก็บไว้ภายใน
ประเทศได้เสนอไว้ในตารางที่	2.6	 พบว่า	 สัดส่วนของมูลค่าเพิ่มที่เก็บไว้ในประเทศ	(retained	value)	 
มีค่าค่อนข้างสูง	 อยู่ระหว่างร้อยละ	58-99	 ของมูลค่าเพิ่มทั้งหมด	 มูลค่าเพิ่มที่เก็บไว้ในประเทศเฉลี่ย 
ทั้งอุตสาหกรรม	(ที่สำารวจ)	เท่ากับร้อยละ	91.29	
	 อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วในเชยีงใหมห่ากแบง่แยกออกมาไดเ้ปน็	2	กลุม่ใหญ่ๆ 	คอื	กลุม่ทีม่มีลูคา่เพิม่ 
ภายในประเทศมากกว่าร้อยละ	90	 และกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่มในประเทศตำ่ากว่าร้อยละ	90	 ในกลุ่มแรกจะมี
มลูคา่เพ่ิมในประเทศคอ่นขา้งมาก	เนือ่งจากสดัส่วนการลงทนุตา่งชาติในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วในเชยีงใหม ่
คอ่นขา้งตำา่	ทำาใหม้กีารแบง่ปนัผลกำาไรไปยงัชาวตา่งชาตไิมม่ากนกั	ส่วนในกลุ่มหลังจะพบวา่	การทีม่ลูคา่เพิม่ 
ในประเทศมคีา่นอ้ย	เชน่	อตุสาหกรรมขนสง่	เพราะมีองคป์ระกอบของคา่เส่ือมราคามาจากชิน้ส่วนทีน่ำาเขา้ 
จากต่างประเทศค่อนข้างมาก	 จึงมีมูลค่าเพิ่มที่เก็บไว้ในประเทศตำ่า	 เพราะในช่วงที่ศึกษายังต้องนำาเข้า
เครื่องยนต์และช่วงล่างของรถยนต์จากต่างประเทศ	 ซึ่งในอนาคตเม่ืออุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ	มูลค่าเพิ่มในประเทศของอุตสาหกรรมขนส่งจะยิ่งสูงขึ้น
	 ที่น่าสังเกตก็คือ	 อุตสาหกรรมภัตตาคารและร้านอาหาร	 กลับมีมูลค่าเพิ่มเก็บไว้ในประเทศ	 
(ร้อยละ	90.57)	ตำ่ากว่าอุตสาหกรรมโรงแรม	(ร้อยละ	93.14)	ทั้งนี้เพราะมีการลงทุนจากต่างประเทศสูงกว่า 
อุตสาหกรรมอื่น	 และมีการจ้างบุคลากรต่างประเทศในรูปพ่อครัวใหญ่	 (Chefs)	 นักร้อง	 นักดนตรี	
อุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ท	(ไม่รวมภัตตาคารและร้านอาหารในโรงแรม)	 มีมูลค่าเพิ่มในประเทศ 
สูงถึงร้อยละ	93	 ถึงแม้โรงแรมในเชียงใหม่มักมีชื่อต่างประเทศ	 แต่ที่จริงแล้วเป็นโรงแรมของคนไทย	 
ส่วนค่าชื่อการค้าและค่าจัดการของเครือนานาชาตินั้นไม่รวมอยู่ในมูลค่าเพิ่ม	เพราะถูกหักออกไปในฐานะ
ค่าใช้จ่ายขั้นกลาง	
	 อุตสาหกรรมเครื่องเงินและศิลาดลสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศได้รวมกันประมาณ	 
116	ลา้นบาท	โดยอุตสาหกรรมเครือ่งเงนิมมีลูคา่เพิม่ในประเทศ	37	ลา้นบาท		(รอ้ยละ	44.37	ของยอดขาย)	
และศลิาดลมีมลูคา่เพิม่ภายในประเทศ	79	ลา้นบาท	(ร้อยละ	63.74	ของยอดขาย)	จงึเหน็ไดว้า่อตุสาหกรรม
ศลิาดลมคีวามสามารถในการสรา้งมลูคา่เพิม่ภายในประเทศไดด้กีวา่เครือ่งเงนิ	แตอ่ตุสาหกรรมเครือ่งเงนิ 
กลับมีสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวต่อยอดขายมากถึงร้อยละ	50	ในขณะที่ศิลาดลมีเพียงร้อยละ	18.41	
ทั้งน้ีเน่ืองจากเครื่องเงินเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดภายในประเทศและรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการ 
จำาหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว	 ขณะที่ศิลาดลนั้นแม้ตลาดภายในประเทศจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว	 
แตต่ลาดหลกัท่ีสำาคัญ	คือ	กลุม่ผูค้้าในต่างประเทศ	และการศกึษามกีลุม่วสิาหกจิ	(cluster)	ของอตุสาหกรรม
เครื่องเงินเปรียบเทียบกับศิลาดล	 พบว่า	 คลัสเตอร์เคร่ืองเงินมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพดีกว่า 
คลัสเตอร์ศิลาดล	(วราภรณ์,	2548)	อย่างไรก็ดีเนื่องจากอุตสาหกรรมของที่ระลึกมีความหลากหลายมาก	 
ตัวเลขของ	2	อุตสาหกรรมก็เป็นตัวเลขเบื้องต้น	ควรมีการขยายการศึกษาออกไปครอบคลุมอุตสาหกรรม
ของที่ระลึกอย่างอื่นให้มากขึ้น		
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2.8.2	 ผลิตภาพของอุตสาหกรรม
	 เมื่อมาพิจารณาถึงผลิตภาพ	(productivity)	 ซึ่งในที่นี้จะพิจารณาแค่ผลิตภาพแรงงาน	 พบว่า	
อุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ท	(ไม่รวมภัตตาคารและร้านอาหารในโรงแรม)	มีรายได้ต่อแรงงานสูงที่สุด	 
โดยมีมูลค่าสูงถึง	1.36	 ล้านบาทต่อปี	 (ตารางที่	2.7)	 และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 
(0.70	 ล้านบาท)	 ถึงร้อยละ	94.29	 ส่วนภัตตาคารและร้านอาหาร	 ถึงแม้จะมียอดขายสูงแต่ผลิตภาพ 
กลับไม่สูงนัก	 เมื่อมาพิจารณาผลิตภาพแรงงานที่วัดจากมูลค่าเพิ่มต่อแรงงาน	1	 คน	 ปรากฏว่าโรงแรม 
มีมูลค่าเพิ่มต่อหัวตกลงมาเป็นที่	2	รองจากบริการให้เช่ารถยนต์	เป็นที่น่าสังเกตว่า	ในหลายอุตสาหกรรม
ท่ีมีมูลค่าเพิ่มต่อหัวใกล้เคียงกับรายได้ต่อหัว	 เช่น	 บริการให้เช่าอุปกรณ์	 ส่วนน้ีเป็นเพราะกิจการเหล่าน้ี 
มีค่าใช้จ่ายประเภทแรงงานและวัสดุสิ้นเปลืองน้อย

ต�ร�งที่ 2.7 มูลค่�เพิ่มต่อแรงง�น 1 คนต่อปี ของอุตส�หกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

ประเภทอุตส�หกรรมท่องเที่ยว
ร�ยได้/แรงง�น/ปี

(บ�ท/คน/ปี)
มูลค่�เพิ่ม/แรงง�น/ปี 

(บ�ท/คน/ปี)

โรงแรมและรีสอร์ท (ไม่รวมภัตต�ค�รและร้�นอ�ห�รในโรงแรม) 1,362,725 725,636

เกสต์เฮ�ส์ (ไม่รวมฝ่�ยอ�ห�รและเครื่องดื่ม) 909,556 711,604

ภัตต�ค�ร ร้�นข�ยอ�ห�ร และร้�นข�ยเครื่องดื่ม     

• ภัตต�ค�ร ร้�นข�ยอ�ห�ร และแผงลอยข�ยอ�ห�ร 377,738 141,667

• บ�ร์ ไนต์คลับ และร้�นข�ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 224,293 197,555

ก�รขนส่งผู้โดยส�รท�งถนน

• รถโดยส�รประจำ�ท�งระหว่�งจังหวัด 71,366 25,050

• รถขนส่งมวลชนในท้องถิ่น 306,764 76,474

• ตุ๊กตุ๊ก 7,947 -

• ลีมูซีน 84,706 -

• รถเช่�เหม�คัน 432,000 381,893

• รถตู้พร้อมคนขับ 210,000 -

ก�รให้บริก�รสนับสนุนก�รขนส่ง

• ปั๊มนำ้�มัน 3,429,319 250,000

บริก�รให้เช่�เครื่องอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ควบคุม

• บริก�รให้เช่�รถยนต์ 1,073,231 949,385

• บริก�รให้เช่�รถจักรย�นยนต์ 193,333 178,667

• บริก�รให้เช่�เครื่องอุปกรณ์ขนส่งท�งอ�ก�ศ 823,333 -

บริก�รนำ�เที่ยว

• บริก�รท�งด้�นวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์) 924,486 409,910

• บริก�รกีฬ� และกิจกรรมนันทน�ก�ร 9,063 -

• บริก�รนวดเพื่อสุขภ�พ (สป�) 172,000 89,620

• กีฬ�กอล์ฟ 160,932 94,806

รวมทั้งหมด 725,528 229,105

ที่มา:	มิ่งสรรพ์	และคณะ	(2548)
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	 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการดำาเนินงานรายอุตสาหกรรม	จะได้ผลดังนี้		ในอุตสาหกรรมโรงแรม
และรีสอร์ท	พบว่า	แรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ทของจังหวัดเชียงใหม่	(ไม่รวมภัตตาคารและ
ร้านอาหารในโรงแรม)	1	คน	สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ประมาณ	725,636	บาทต่อคนต่อปี	ซึ่งถือว่าเป็น
อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วทีม่สีดัสว่นของมลูคา่เพิม่ตอ่การจา้งงานสงูเปน็อนัดบัสองรองจากการบรกิารใหเ้ชา่
รถยนต์	 ในอุตสาหกรรมภัตตาคารและร้านอาหารของจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อจำานวนการ
จ้างงานวัดได้เท่ากับ	141,667	บาทต่อคนต่อปี	หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ	11,806	บาทต่อคนต่อเดือน	
คิดเป็นร้อยละ	20	 ของมูลค่าเพิ่มต่อหัวของอุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ทที่ไม่นับรวมภัตตาคารและ 
ร้านอาหารในโรงแรม
	 ในอุตสาหกรรมเกสต์เฮาส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง	 และใช้กลยุทธ์ราคาเป็นเครื่องมือ 
ในการแข่งขัน	 จึงทำาให้ผู้ประกอบการต้องใช้แรงงานอย่างประหยัด	 หรือประมาณ	1	 คนต่อ	4	 ห้อง	 
เทียบกับโรงแรมที่เท่ากับ	1	คน	ต่อ	1.42	ห้อง	
	 เม่ือวัดประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของอุตสาหกรรมโรงแรมและเกสต์เฮาส์ในจังหวัดเชียงใหม่
เปรยีบเทยีบกบัอตุสาหกรรมโรงแรมและเกสตเ์ฮาสข์องทัง้ประเทศ	โดยใชว้ธิเีชงิปรมิาณทีเ่รียกวา่	ฟงักช์นั
พรมแดนสโทแคสติก	(Stochastic	Frontier)	 พบว่า	 โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉล่ียประสิทธิภาพ 
อยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ	74	(ป	ีพ.ศ.	2548)	ซึง่ความดอ้ยประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานทีเ่กดิขึน้นีท้ำาใหโ้รงแรม 
และเกสต์เฮาส์ในจังหวัดเชียงใหม่สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มไปประมาณ	184	ล้านบาท
	 ภาคธรุกจิรถเชา่มสีดัสว่นมลูคา่เพิม่ตอ่การจา้งงานสูงทีสุ่ด	คอื	949,403	บาทตอ่คนตอ่ป	ี	ซึง่นบัวา่
สงูทีส่ดุในอตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวท้ังหมด	ทัง้น้ีเพราะเกดิมลูคา่เพิม่ในสว่นของคา่เสือ่มราคาเปน็จำานวนมาก		
ประกอบกับอุตสาหกรรมนี้ใช้จำานวนพนักงานค่อนข้างน้อย	รองลงมาคือ	รถเช่าเหมาคัน	รถมอเตอร์ไซค์
ให้เช่า	รถขนส่งมวลชนในท้องถิ่น	และลำาดับสุดท้ายคือ	รถโดยสารประจำาทางระหว่างจังหวัด	(ระยะใกล้)	
ซึง่สาเหตทุีม่มีลูคา่เพิม่ตอ่แรงงานนอ้ยทีส่ดุเพราะภาคธรุกจินี้ไมไ่ดซ้ือ้รถใหมเ่ขา้มามากนกัทำาใหไ้มเ่หลอื
ค่าเสื่อมราคาแล้ว	 ต่างจากภาคธุรกิจรถเช่าที่มีรถใหม่เข้ามาเรื่อยๆ	 ทุก	3	 ปี	 จึงมีมูลค่าเพิ่มในส่วนของ 
ค่าเสื่อมราคาเกิดขึ้นตลอดเวลา
	 ในอุตสาหกรรมนำาเที่ยวพบว่ามีสัดส่วนของมูลค่าเพิ่มต่อการจ้างงานเท่ากับ	409,910	บาทต่อคน 
ต่อปี	 ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่สูงเป็นอันดับสามรองจากอุตสาหกรรมโรงแรมและรีสอร์ท	 และการบริการ 
ให้เช่ารถยนต์
	 ในการดำาเนินงานของอุตสาหกรรมบันเทิงยามราตรีพบว่ามีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มต่อการจ้างแรงงาน
ประมาณ	197,555	บาทต่อคนต่อปี	หรือคิดเป็นประมาณ	16,463	บาทต่อเดือน	ซึ่งนับว่าสูงพอสมควร
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2.9 แนวโน้มก�รเปลี่ยนแปลงอุปท�น

	 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านการบินและการเงินระหว่างประเทศให้เกิดกระแสแนวโน้มอุปทาน
ครอบคลุมหลายเรื่องด้วยกัน	สำาหรับในส่วนนี้กล่าวถึงแนวโน้มหลักที่มีผลกระทบที่สำาคัญในทางเศรษฐกิจ	
ดังนี้

2.9.1	 จุดหมายปลายทางที่หลากหลายขึ้น	(More	destinations)
	 ทุกๆ	ปีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ	ถูกค้นพบในฐานะจุดหมายปลายทาง	 โลกกลายเป็นโลกที่ถูกสำารวจ
มากขึ้น	 เช่นการเปิดประเทศจีนและยุโรปตะวันออก	และการท่องเที่ยวเป็นโลกของการท่องเที่ยวผจญภัย
เพื่อเป็นประสบการณ์	(ภูเขา	 ใต้นำ้า	 สุดมุมของโลกและอื่นๆ)	 ไม่ใช่เฉพาะแต่จุดหมายปลายทางเท่านั้น 
ที่มากขึ้น	สินค้าท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายในจุดหมายปลายทางก็มีจำานวนเพิ่มขึ้นปีต่อปี

2.9.2	 การกระจุกตัวในภาคการท่องเที่ยว	(Concentration	movement	in	the	tourism	sector)
	 การกระจุกตัวเป็นแนวโน้มที่สำาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ขบวนการรวมกลุ่มเร่ิมต้น
เมื่อหลายปีที่ผ่านมาและในทศวรรษล่าสุดได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ขบวนการนี้พบเห็นได้อย่างชัดเจนใน 
หลายภาคของอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว	ไดแ้ก	่การขนส่งทางอากาศ		กลุ่มโรงแรม	ผู้นำาเทีย่ว	ตวัแทนนำาเทีย่ว	 
สวนสนกุและบรษิทัรถเชา่	โดยเปน็การรวมเขา้ดว้ยกนัแบบทแยงมมุ	ตวัอยา่งเชน่	การเขา้มาซือ้หุน้ของ	KLM	 
โดย	Air	France	ส่งผลให้	Air	France	เป็นเจ้าของ	81%	และ	KLM	19%	ถึงแม้ว่าจะไม่ทั้งหมดแต่ก็ทำาให้
ยุโรปช็อก	(Le	Monde,	2003)	Air	France-KLM	กลายเป็นผู้ขนส่งทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

ก)	การรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศ
	 ในช่วงปลายศตวรรษล่าสุด	3	 สหพันธ์ที่มีอิทธิพลในตลาดการเดินทางโดยเครื่องบินของโลก	 
(WTO,	1998)	ได้แก่	
	 1)	 The	Star	Alliance	ประกอบด้วย	Lufthansa,	United	Airlines,	Canada	Air,	Air	New	Zealand,	
All	Nippon	Airlines,	Australian	Airlines	Group,	British	Midlands,	Mexicana	
	 2)	 Airlines,	Scandinavian	Airlines,	Singapore	Airlines,	Thai	 และ	Varig	One	world	 
ประกอบด้วย	American	Airlines,	British	Airways,	Aer	Lingus,	Cathay	Pacific,	Finnair,	 Iberria,	 
Lan-Chile	และ	Quantas
	 3)	 The	Sky	Team	ประกอบด้วย	Air	France,	Dalta,	AeroMexico,	Alitalia,	Czech	Airlines	และ	
Korean	Airlines
	 กลุ่มสหพันธ์ทั้ง	3	กลุ่มรวมกันมีขนาดเท่ากับเกือบ	50%	ของการขนส่งผู้โดยสาร	(O'Toole	and	
Walker,	2000)	ภาคการขนส่งทางอากาศประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างเนื่องจากกระบวนการ
ของการปิดเสรี	 การให้เอกชนเข้ามาดำาเนินการแทนรัฐ	 ความเป็นสากลของกระบวนการโลกาภิวัฒน์และ
การรวมกลุ่มของผู้ขนส่งทางอากาศ	(Fayad	and	Westlake,	2002)	
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	 การรวมกลุ่มที่กล่าวมาคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของสถานการณ์ผู้ขายน้อยรายและสิ่งที่เป็นเรื่อง
น่ากังวลสำาหรับนักท่องเที่ยวคือการขึ้นค่าโดยสารซึ่งเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากการรวมกลุ่มก่อให้
เกิดอิทธิพลและอำานาจที่คู่แข่งไม่กล้าท้าทาย	 การรวมกลุ่มมี	2	 แบบคือ	 หนึ่ง	 สหพันธ์แบบเกื้อกูลกัน	 
(complementary	alliances)	 เช่น	การรวมกลุ่มระหว่างผู้ขนส่งอิสระ	กลุ่มเส้นทางเครือข่ายที่ไม่ซำ้าซ้อน
กันซึ่งเช่ือมโยงผ่านสนามบิน	 การร่วมมือกันของสายการบินรวมทั้งการเชื่อมโยงและการให้การจราจร 
ซึง่กนัและกนั	สอง	สหพนัธท์ีเ่ปน็ประเภทเดยีวกนั	(parallel	alliances)	เชน่	ระหวา่งสายการบนิทีก่อ่นร่วมกนั 
เป็นสหพันธมิตร	เป็นคู่แข่งกันบนเส้นทางที่สำาคัญ	โดยพบว่าการรวมกลุ่มในแบบที่	1	จะทำาให้เศรษฐกิจ
ของสายการบินดีขึ้นเพราะจะทำาให้มีการปรับปรุงการให้บริการซึ่งส่งผลในด้านบวกกับความรู้สึกของ 
นักท่องเที่ยว	ได้แก่	การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพทำาให้สามารถลดค่าโดยสาร	การลดระยะเวลารวม 
ในการเดินทางและการติดต่อที่ง่ายขึ้นแต่การรวมกลุ่มแบบที่	2	 นั้นมีแนวโน้มที่จะให้ผลทางด้านลบ 
คือ	จำานวนสายการบิน	ระดับการให้บริการและการขนส่งที่ลดลง	(Morley,	2003)
	 อยา่งไรก็ตามสหพนัธส์ายการบินนานาชาตนิัน้มผีลตอ่การปรบัปรงุประสทิธภิาพและการบรกิารของ
สายการบินด้วย	การลดต้นทุนสามารถทำาได้	4	วิธีด้วยกันคือ	(OECD,	2000;	Morley,	2003)	คือ	การจัดหา
แหลง่เงนิทนุและการใชป้ระโยชน์	กระบวนการจดัการของสายการบนิ	การลดตน้ทนุภายนอก	และการกระจาย 
ความเสี่ยง

ข)	กรณีศึกษาการรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก
	 อุตสาหกรรมการจัดการการท่องเที่ยวในทวีปยุโรปนั้นเป็นการรวมกันของกลุ่มที่มีอำานาจ	 ตั้งแต่ 
เริม่ตน้ของศตวรรษนี	้การจดัการการทอ่งเทีย่วถกูออกแบบขึน้มาใหมโ่ดย	Preussag	ซึง่เดมิเปน็กลุม่ทีเ่กีย่ว
กบัอตุสาหกรรมการผลติไดเ้ขา้สูธ่รุกจิการทอ่งเทีย่วในป	ี1997	และเขา้มายดึ	TUI	ซึง่เปน็ผูน้ำาเทีย่วขนาดใหญ ่
ของเยอรมัน	 ในปี	1998	Preussag	 เข้าครอบครอง	Thomas	Cook	 และ	Carlson	UK	 สองปีต่อมา	 
Thomson	Travel	 ผู้นำาเที่ยวขนาดใหญ่ที่สุดในอังกฤษได้เป็นของกลุ่มPreussag	 โดยสหภาพยุโรป 
เห็นด้วยกับการรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้แต่มีข้อแม้ว่า	Preussag	จะต้องขายคืน	Thomas	Cook	 
ให้กับ	C&N	ในปี	2000	กลุ่มเยอรมัน	เข้าครอบครอง	GTT	และกลายเป็นผู้นำาการท่องเที่ยวในออสเตรีย 
และได้รับส่วนแบ่ง	10%	 ใน	Alpitour	 ผู้นำาเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของอีตาลี	 ในปีเดียวกัน	Preussag	 เริ่มเข้า 
ครอบครอง	Nouvelles	Frontieres	(การดำาเนินการเสร็จสมบูรณ์ในปี	2002)	 ในปี	2001	Preussag	 
ได้ร่วมมือกับ	Maritz	Travel	Company	(สหรัฐอเมริกา)	Internet	Travel	Group	(ออสเตรเลีย)	Protravel	
(ฝรั่งเศส)	และ	Britannic	(UK)	ก่อตั้งเครือข่ายระดับโลกสำาหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเรียกว่า	TQ3	Travel	
Solution	(de	Boiville,	2003)	 ในปีเดียวกัน	(ปี	2001)	Preussag	ตัดสินใจที่จะรวมกลุ่มใหม่	(กิจกรรม 
การท่องเที่ยวทั้งหมดของ	15	ประเทศ)	ภายใต้ชื่อว่า	World	of	TUI
	 ชว่งปลายทศวรรษ	1990	ผูน้ำาเทีย่วทีม่ขีนาดใหญเ่ปน็อันดบั	2	ในเยอรมัน	คอื	C&N	(จากการรวมกนั 
ของ	Neckerman	 และ	Cordor	 ในปี	1998)	 เริ่มเข้าครอบครองเป็นลำาดับดังนี้	 ในปี1999	 กลุ่มนี้เข้า 
ครอบครอง	French	companies	Aquatour,	Albatros	และ	Havas	Voyages	Loisirs	ปีต่อมา	C&N	ซื้อ	
Thomas	Cook	(คือที่	Preussag	ถูกบีบบังคับให้ขายคืน)	ในปี	2002	กลุ่ม	C&N	Touristik	ได้เปลี่ยนชื่อ
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เป็น	Thomas	Cook	ในระหว่างนั้น	Thomas	Cook	มีการดำาเนินการในสเปนด้วยเนื่องจากมีข้อตกลงกับ	 
Iberostar	 อุปสรรคที่สำาคัญของการรวมกลุ่มคือ	 อำานาจการผูกขาดแห่งชาติ	 (national	monopoly	 
authorities)	และกฎหมายการแข่งขันในยุโรป

ค)	กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระจุกตัวของอุตสาหกรรมนำาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่
	 สำาหรับประเทศไทยได้มีการศึกษาอุตสาหกรรมนำาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่	(พรทิพย์,	2548)	
พบว่า	 อุตสาหกรรมนำาเที่ยวเชียงใหม่เปิดดำาเนินการหลังจากที่ รัฐบาลได้ทำาการสร้างถนนและ 
ทางรถไฟเม่ือประมาณ	50	 ปีที่ผ่านมา	 โดยเริ่มจากการนำาเที่ยวแบบเดินป่าหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้ง 
บริษัทนำาเที่ยวเพ่ิมขึ้นเพื่อให้บริการนำาเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติในตัวเมืองเชียงใหม่	 
การกระจุกตัวของอุตสาหกรรมนำาเที่ยวในเชียงใหม่สามารถจำาแนกออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ	การกระจุกตัว
ตามจำานวนนักท่องเที่ยว	และการกระจุกตัวของรายได้	ดังนี้คือ

1)	การกระจุกตัวตามจำานวนนักท่องเที่ยว
	 จากการสอบถามบริษัทนำาเที่ยวเชียงใหม่	พบว่า	บริษัทนำาเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวตั้งแต่	5,000	คน	
จนถึง	30,000	คนต่อปี	มีไม่เกินร้อยละ	25	ของบริษัทนำาเที่ยวทั้งหมด	ดังนั้น	จึงกล่าวได้ว่าบริษัทนำาเที่ยว
ในเชยีงใหมแ่ตล่ะแหง่มกีารกระจกุตวัของนกัทอ่งเทีย่วคอ่นขา้งนอ้ย	เนือ่งจากมีจำานวนผู้ประกอบการมาก
และมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง
	 ในที่นี้จะแยกพิจารณาการกระจุกตัวของบริษัทนำาเที่ยวออกตามกลุ่มของลูกค้าของบริษัทเป็น	2	
ประเภทคอื	บรษิทันำาเทีย่วทีม่ลีกูคา้หลกัเป็นชาวตา่งประเทศ	และบริษทันำาเทีย่วทีมี่ลูกคา้หลักเปน็ชาวไทย	 
ดังนี้คือ
	 ก)	บรษิทันำาเทีย่วทีม่ลีกูคา้หลกัเปน็ชาวตา่งประเทศ	บรษิทัเหลา่นี้ในเชยีงใหมม่ปีระมาณ	440	บรษิทั	 
และจากสถิติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขต	1	 ภาคเหนือ	 พบว่า	 จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ในเชียงใหม่ในปี	2545	 มีจำานวน	1.6	 ล้านคน	 ในจำานวนเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ	 ที่ซื้อรายการนำาเที่ยว 
ร้อยละ	70	 ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดหรือคิดเป็น	1.12	 ล้านคน	 ดังน้ันแต่ละบริษัทจะรับนักท่องเที่ยว 
โดยเฉลีย่บรษิทัละ	=	1.12	ลา้นคน	/	440	=	2,500	คนตอ่ป	ีซึง่เมือ่พจิารณาถงึส่วนแบง่ตลาดจากนกัทอ่งเทีย่ว 
ของบรษิทัทีมี่นักทอ่งเทีย่วมากคอืตัง้แต	่5,000	คนจนถงึ	30,000	คนตอ่ป	ีมปีระมาณ	20-30	บรษิทัเทา่นัน้	
หรือคิดเป็นร้อยละ	5-6	ของจำานวนบริษัทในเชียงใหม่ที่มีลูกค้าหลักเป็นชาวต่างประเทศ	ซึ่งแสดงว่าการ
กระจุกตัวของจำานวนนักท่องเที่ยวของธุรกิจนำาเที่ยวในเชียงใหม่มีค่อนข้างน้อย		
	 ข)	บริษัทนำาเที่ยวที่มีลูกค้าหลักเป็นคนไทย	 บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่จะให้บริการทั้งในประเทศ	 
(Inbound)	และนำาเที่ยวต่างประเทศ	(Outbound)	ซึ่งมีประมาณ	20	บริษัท	ในจำานวนนี้เป็นบริษัทนำาเที่ยว 
ท่ีมีลูกค้าจำานวนมากและเป็นที่รู้จักกันกันทั่วไปมีประมาณ	7-8	 บริษัท	 ส่วนที่เหลือจะเป็นบริษัทตัวแทน	
(Sub	agency)	 ในที่นี้ไม่สามารถหาอัตราส่วนการกระจุกตัวของบริษัทนำาเที่ยวประเภทนี้ได้เนื่องจาก 
ผู้ประกอบการนำาเที่ยวไม่ยอมให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนนักท่องเที่ยวของบริษัท
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2)	การกระจุกตัวตามรายได้
	 การวิเคราะห์การกระจุกตัวของรายได้ในอุตสาหกรรมนำาเที่ยวจะใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่า	อัตราส่วนการ 
กระจุกตัว	(Concentration	Ratio:	CR)	ของผู้ประกอบการรายใหญ่	4	รายแรก	(CR4)	โดยวัดจากรายได้
ของผูป้ระกอบการนำาเทีย่วในปี	พ.ศ.	2545	ที่ไดจ้ากงบการเงินซึง่รวบรวมโดยสำานกังานพฒันาธรุกจิการคา้	
กระทรวงพาณชิย	์และในทีน่ีจ้ะพจิารณาตามลกัษณะของการจดทะเบยีนกบัสำานกังานทะเบยีนธรุกจินำาเทีย่ว
และมัคคุเทศก์โดยแยกออกเป็น	3	กลุ่มคือ	1)	บริษัทนำาเที่ยวที่จดทะเบียนในรหัส	21	คือนำาเที่ยวประเภท	 
Outbound	 และ	Inbound	2)	 บริษัทนำาเที่ยวที่จดทะเบียนในรหัส	22	 คือนำาเที่ยวภายในประเทศได้ทั่ว 
ราชอาณาจักร	และ	3)	บริษัทนำาเที่ยวที่จดทะเบียนในรหัส	23	คือ	สามารถนำาเที่ยวเฉพาะพื้นที่	
	 การคำานวณหาอัตราส่วนการกระจุกตัวของผู้ประกอบการทางด้านรายได้ใช้สูตรในการคำานวณ 
เชน่เดียวกับการหาอตัราสว่นการกระจกุตวัของผูป้ระกอบการทางดา้นจำานวนนกัทอ่งเทีย่วซึง่ผลการศกึษา
มีดังนี้คือ
	 ก)	บริษัทนำาเที่ยวที่จดทะเบียนในรหัส	21	คือนำาเที่ยวประเภท	Outbound	และ	Inbound	ในปี	พ.ศ.	
2545	 บริษัทประเภทนี้มีสัดส่วนการกระจุกตัวของรายได้ของผู้ประกอบการรายใหญ่	4	 รายแรก	(CR4)	
เท่ากับร้อยละ	85.7	แสดงว่า	บริษัทประเภทนี้มีการกระจุกตัวของรายได้สูงมาก	
	 ข)	บริษัทนำาเที่ยวที่จดทะเบียนในรหัส	22	 คือ	 นำาเที่ยวภายในประเทศได้ทั่วราชอาณาจักร	 ในปี	
พ.ศ.	2545	บรษิทัประเภทนีม้สีดัสว่นการกระจกุตวัของรายไดข้องผูป้ระกอบการรายใหญ	่4	รายแรกเทา่กบั 
ร้อยละ	73.6	แสดงว่าบริษัทประเภทนี้มีการกระจุกตัวของรายได้สูง
	 ค)	บรษิทันำาเทีย่วทีจ่ดทะเบยีนในรหสั	23	คอื	สามารถนำาเทีย่วเฉพาะพืน้ที	่ในป	ีพ.ศ.	2545	บริษทั
ประเภทนี้มีสัดส่วนการกระจุกตัวของรายได้ของผู้ประกอบการรายใหญ่	4	 รายแรกเท่ากับร้อยละ	62.4	 
แสดงว่าบริษัทประเภทนี้มีการกระจุกตัวของรายได้ปานกลาง
	 อาจกล่าวได้ว่า	 อุตสาหกรรมนำาเที่ยวหากดูจากจำานวนนักท่องเที่ยวโดยพิจารณาเฉพาะบริษัทที่มี
ลกูค้าเปน็ชาวตา่งประเทศแลว้	จะเหน็ไดว้า่อตุสาหกรรมนำาเทีย่วประเภทนีอ้าจมกีารแขง่ขนักนัสงูหรอืไมม่ี
การผูกขาด	 แต่ถ้าดูจากยอดขายหรือรายได้แล้วกลับมีการกระจุกตัวสูงหรือตลาดอยู่ในมือบริษัทนำาเที่ยว
เพียงไม่กี่ราย	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทนำาเที่ยวประเภท	Inbound	และบริษัทนำาเที่ยวภายในประเทศซึ่งมี
เครือข่ายกับต่างประเทศ
	 กล่าวโดยสรุปได้ว่า	 อุปทานการท่องเที่ยวเป็นห่วงโซ่การผลิตและบริการที่หลากหลาย	 และมีการ 
กระจุกตัวสูงในอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูง	 เช่นสายการบิน	 และมีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม 
ที่ต้นทุนตำ่าลงมา	 ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่หลากหลายน้ีเป็นเง่ือนไขสำาคัญของความเข้าใจ
ด้านประสิทธิภาพในการแข่งขัน
 “ทำาไมจงึเกดิการเคลือ่นไหวรวมกลุม่ในโลกของผูน้ำาเทีย่ว”	คำาตอบกค็อืการประหยดัตอ่ขนาดซึง่การ
ประหยัดต่อขนาดเหล่านี้มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่	 เช่น	การซื้อนำ้ามัน	การจัดการหมู่ยานพาหนะ	
การจัดการระบบเงินตรา	และอื่นๆ	(Needham,	2000)
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	 หลายๆ	 บริษัทท่องเที่ยวและทัศนาจรใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การรวมเข้าด้วยกันในแนวทแยง 
ซึง่ไดด้ำาเนนิการกอ่ตัง้เพือ่เสนอสนิคา้หรอืบรกิารกบันักทอ่งเทีย่วโดยทัว่ไปแตไ่ม่ใชสิ่นคา้ทอ่งเทีย่วโดยตรง	
(Poon,	1993;	WTO,	1998)	นัน่คอืมกีารเพิม่ประเภทผลติภณัฑย์กตวัอยา่งเชน่	บรษิทัสายการบนิในปจัจบุนั
มีการเสนอขายประกันด้วย	เป็นต้น
	 การรวมเข้าด้วยกันของสายการบิน	 กลุ่มโรงแรม	 ผู้นำาเที่ยวและบริษัทรถเช่านำาไปสู่การประหยัด 
ต่อขนาดและการประหยัดต่อขอบเขต	(Economies	of	Scope)	 ซึ่งการประหยัดนี้จะกลายเป็นต้นทุน 
และราคาที่ตำ่ากว่า	อย่างไรก็ตามกลุ่มขนาดใหญ่นั้นจะต้องได้รับการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาก
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คำ�ถ�มท้�ยบทที่ 2

1.	 ลักษณะพิเศษของสินค้าท่องเที่ยวเป็นอย่างไรบ้าง?
2.	 ลองใช้โมเดลของบัทเลอร์อธิบายขั้นตอนการพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่	ภูเก็ต	ฯลฯ
3.	 การเปรียบเทียบความสำาคัญของอุตสาหกรรมย่อย	(โรงแรม	 อาหาร	 ขนส่ง)	 ภายในภาคเศรษฐกิจ 
	 ท่องเที่ยว	เราควรใช้รายได้หรือมูลค่าเพิ่ม
4.	 เราอาจเปรียบเทียบสมรรถนะของโรงแรมกับร้านอาหารได้หรือไม่?
5.	 แนวโน้มอุปทานการท่องเที่ยวในอนาคตเป็นอย่างไร?





บทที่ 31
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3.1 บทนำ�

	 อุปสงค์หรือแบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในหัวข้อสำาคัญของเศรษฐศาสตร์ 
การท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจและมีการพัฒนาทั้งทางทฤษฎีและเทคนิคการวิเคราะห์มาอย่างต่อเนื่อง
ตลอด	4	ทศวรรษทีผ่า่นมา	(Li,	Song	and	Witt,	2005;	Song	and	Li,	2008)	การศกึษาส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจ 
กับการพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์	เช่น	การวิเคราะห์ความเป็นฤดูกาล	การวิเคราะห์ความสูญเสียจากเหตุการณ์ 
ความไม่แน่นอน	 เป็นต้น	 และแบบจำาลองอุปสงค์เพื่อการพยากรณ์	 เช่น	 วิธีการ	Box	and	Jenkins,	 
Neural	Network,	Hybrid	forecasting,	Combine	forecasting	เป็นต้น	มากกว่าการพัฒนาทางด้านทฤษฎี	
เนื่องจากอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสะท้อนถึงรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ	และเป็นข้อมูล
สำาคัญในการวางนโยบาย	กลยุทธ์	หรือการจัดการอุปทานให้สอดคล้องกับอุปสงค์ที่จะเกิดขึ้น
	 สินค้าท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากสินค้าอ่ืนๆ	 กล่าวคือ	 เป็นสินค้าที่ไม่
สามารถเก็บรักษาได้	(Perishable)	ประกอบด้วยสินค้าต่างๆ	ที่หลากหลาย	(Not	a	homogeneous	good	
or	not	a	single	industry)	 การผลิตและการบริโภคมักเกิดขึ้นพร้อมๆ	 กัน	 ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจาก 
การบริโภคสินค้าท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลจากผู้ผลิตที่แตกต่างกันภายในอุตสาหกรรม	 ขณะเดียวกัน 
การทอ่งเทีย่วยงัออ่นไหวตอ่เหตกุารณว์กิฤตและความไม่แนน่อน	รวมทัง้ความวุน่วายทางการเมือง	สงคราม	
และโรคระบาด	นอกจากนี้ยังต้องใช้ระยะเวลาในการวางแผนสำาหรับการผสมสินค้าต่างๆ	ขึ้นมาเป็นสินค้า
ท่องเที่ยวเพ่ือเสนอต่อนักท่องเที่ยว	 ดังน้ันการเข้าใจอุปสงค์ของการท่องเที่ยวและการพยากรณ์ที่แม่นยำา
จึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน 
ในการผลิตสินค้าท่องเที่ยว
	 บทนี้จะนำาเสนอความรู้เกี่ยวกับอุปสงค์ของการท่องเที่ยวตั้งแต่ความหมาย	 ประเภท	 และการวัด 
อุปสงค์ของการท่องเที่ยว	 ก่อนที่จะนำาเสนอการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการพัฒนา
แบบจำาลองอุปสงค์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดที่สำาคัญ	3	แนวคิด	คือ	1)	แนวคิดการเลือกระหว่างเวลา 
ในการพกัผอ่นกับการบรโิภค	(Leisure-Consumption)	ที่ใชใ้นการพฒันาแบบจำาลองอปุสงคข์องการใชเ้วลา
เพื่อการพักผ่อน	2)	แนวคิดการจัดสรรเวลา	ณ	แหล่งท่องเที่ยวที่เสนอโดย	Morley	(1992)	ซึ่งใช้อธิบาย
อุปสงค์ของเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	และ	3)	แนวคิดการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่พัฒนาบนพื้นฐานทฤษฎี
การบริโภคแนวคิดใหม่ที่เสนอโดย	Lancaster	(1966)	 แนวคิดนี้ใช้อธิบายอุปสงค์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละ 

1	 เขียนโดย	อัครพงศ์	อั้นทอง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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แหลง่ทอ่งเทีย่ว	ลำาดบัตอ่มาจะกลา่วถงึแบบจำาลองอปุสงคข์องการทอ่งเทีย่วทีน่ยิมใช	้3	แบบจำาลอง	ไดแ้ก	่
แบบจำาลองการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	แบบจำาลองการเลือกแหล่งท่องเที่ยว	และแบบจำาลองอุปสงค์ของ
การท่องเที่ยวรวม	ก่อนที่จะสรุปภาพของการศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่ผ่านมาในอดีต

3.2 คว�มหม�ย ประเภท และก�รวัดอุปสงค์ของก�รท่องเที่ยว

	 ทีผ่า่นมามีการใหน้ยิามการทอ่งเทีย่วทีห่ลากหลาย	และจากหลายองคก์ร	จนกระทัง่ในป	ีพ.ศ.	2544	
องคก์รนานาชาตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัสถติดิา้นการทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญั	4	องคก์ร	ไดแ้ก	่EUROSTAT,	OECD,	WTO	
และ	UN	Division	 ร่วมกันให้ความหมายและกำาหนดประเภทของการท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	
เพื่อใช้พัฒนาบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว	(Tourism	satellite	account)	ของประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	
ในที่นี้จึงขออ้างอิงความหมายและการจัดแบ่งประเภทการท่องเที่ยวของหน่วยงานดังกล่าวดังนี้
	 การท่องเที่ยว	(Tourism) “ประกอบด้วยกิจกรรมของบุคคลซึ่งเดินทางและอาศัยอยู่ในสถานที่ที่มี
สภาพแวดลอ้มตา่งจากทีอ่ยูอ่าศยัเปน็ประจำา (Usual environment) ไมเ่กนิระยะเวลาหนึง่ป ีเพือ่การพกัผอ่น  
ทำาธรุกจิ และวตัถปุระสงคอ่ื์นๆ โดยไม่ใชเ่พือ่การประกอบอาชพี เพือ่หารายไดห้รือรับคา่ตอบแทนใดๆ จาก
การสถานที่ที่ตนเองไปเยี่ยมเยือน”	(EUROSTAT,	OECD,	WTO	and	UN	Division,	2001)
	 ผูเ้ยีย่มเยอืน	(Visitor)	หมายถงึ	“บคุคลซึง่เดนิทางไปยงัสถานทีท่ีม่สีภาพแวดล้อมตา่งจากทีอ่ยูอ่าศยั
เป็นประจำาไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้  
หรือรับค่าตอบแทนใดๆ จากสถานที่ที่ตนเองไปเยี่ยมเยือน”	 โดยแบ่งผู้เยี่ยมเยือนออกเป็น	2	 กลุ่ม	 คือ	 
นักท่องเที่ยว	(Tourist)	ซึ่งต้องค้างคืนอย่างน้อย	1	คืน	ในสถานที่ที่ตนไปเยี่ยมเยือน	ขณะที่นักทัศนาจร	
(Excursionist)	จะอยู่ในสถานทีท่ีต่นไปเยีย่มเยอืนไมเ่กนิ	24	ชัว่โมง	หรอืไมม่กีารคา้งคนื	ณ	สถานทีด่งักล่าว	 
ผู้เย่ียมเยือนแต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็นผู้เยี่ยมเยือนที่เป็นคนภายในประเทศ	 (Domestic)	 และต่างชาติ	 
(International)	เช่น	นักท่องเที่ยวชาวไทย	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	เป็นต้น
	 รูปแบบของการท่องเที่ยวมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อจัดแบ่งรูปแบบ
ของการท่องเที่ยว	และวัตถุประสงค์ของการจัดแบ่ง	โดยทั่วไปนิยมแบ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวออกเป็น	 
3	กลุม่	คอื	1)	แบง่ตามสภาพภมูศิาสตรก์ารเดนิทางและถิน่พำานกัของนกัทอ่งเทีย่ว	2)	แบง่ตามวตัถปุระสงค์
ของการเดินทาง	และ	3)	แบ่งตามลักษณะการจัดการเดินทาง
	 การศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยวนิยมใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากหน่วยงานต่างๆ	 ที่จัดแบ่งรูปแบบ
ของการทอ่งเทีย่วตามสภาพภมูศิาสตรก์ารเดนิทางและถิน่พำานกัของนกัทอ่งเทีย่ว	เนือ่งจากเปน็รูปแบบที่
สามารถนำามาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการตลาดของการทอ่งเทีย่ว	และการศกึษาผลกระทบทางเศรษฐกจิ
ที่เกิดจากนักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพำานักแตกต่างกัน	 โดยการท่องเที่ยวตามรูปแบบนี้แบ่งออกเป็น	2	 รูปแบบ
สำาคัญ	คือ	การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	(International	tourism)	และการท่องเที่ยวในประเทศ	(Internal	
tourism)	ดังมีรายละเอียดพอสังเขปดังนี้
 ก)	การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	 (International	 tourism)	 คือ	 การเดินทางท่องเที่ยวไปยัง 
ต่างประเทศท่ีไม่ใช่ประเทศของตน	โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหารายได้จากประเทศท่ีเดินทางไปท่องเท่ียว	 
ภายใต้การท่องเที่ยวรูปแบบนี้สามารถแบ่งย่อยออกตามลักษณะการจัดนำาเที่ยวได้	2	รูปแบบ	คือ
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	 •	 การท่องเที่ยวขาออก	(Outbound	tourism)	คือ	การเดินทางออกจากประเทศที่เป็นถิ่นพำานัก
ถาวรของตนเพื่อไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น	 เช่น	 คนไทยเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศสเปน	 เป็นต้น	 
นักท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวรูปแบบนี้	เรียกว่า	นักท่องเที่ยวขาออก	(Outbound	tourist)	และประเทศที่
จัดส่งนักท่องเที่ยวออกไปท่องเที่ยวยังประเทศต่างๆ	เรียกว่า	ประเทศต้นทาง	(Origin	country)
	 •	 การท่องเที่ยวขาเข้า	(Inbound	tourism)	คือ	การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวของบุคคลซึ่งไม่มีถิ่น
พำานักถาวรในประเทศนั้นๆ	 เช่น	 นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย	 เป็นต้น	 
นักท่องเที่ยวที่มีการท่องเที่ยวรูปแบบนี้	เรียกว่า	นักท่องเที่ยวขาเข้า	(Inbound	tourist)	และเรียกประเทศ
ที่รับนักท่องเที่ยวว่า	ประเทศจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว	(Destination	country)
	 ข)	การท่องเที่ยวในประเทศ	(Internal	tourism)	 คือ	 การท่องเที่ยวเฉพาะภายในอาณาเขตของ 
แตล่ะประเทศ	รวมถงึการเดนิทางทอ่งเทีย่วของบคุคลทัง้ทีมี่ถิน่พำานกัถาวรหรือไม่มีถิน่พำานกัถาวรภายใน
ประเทศนั้นๆ	การท่องเที่ยวลักษณะนี้สามารถแบ่งย่อยตามลักษณะการเดินทางของบุคคลได้	2	กลุ่ม	คือ
	 •	 นกัทอ่งเทีย่วภายในประเทศ	(Domestic	tourist)	คอื	บคุคลทีเ่ดนิทางอยูภ่ายในประเทศทีเ่ปน็ถิน่ 
พำานักถาวรของตน	เช่น	คนไทยเที่ยวภายในประเทศไทย	เป็นต้น
	 •	 นกัทอ่งเทีย่วขาเขา้	(Inbound	tourist)	คอื	บคุคลทีเ่ดนิทางจากประเทศทีเ่ปน็ถิน่พำานกัถาวรของตน 
ไปยังอีกประเทศหนึ่ง	ซึ่งครอบคลุมนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	3	กลุ่ม	คือ	นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ	
(Foreigner)	เชน่	นกัทอ่งเทีย่วจนีเดนิทางมาทอ่งเทีย่วประเทศไทย	เปน็ตน้	นกัทอ่งเทีย่วโพน้ทะเล	(Over-
seas	tourist)	เช่น	คนไทยที่ไปตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกา	ที่เรียกว่า	“คนไทยโพ้นทะเล”	แล้วเดินทางกลับ
มาท่องเที่ยวประเทศไทย	เป็นต้น	และนักท่องเที่ยวที่มีถิ่นพำานักชั่วคราวในต่างประเทศที่ไม่ใช่ถิ่นฐานเดิม 
ของตนแล้วเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศอื่น	 (Expatriate)	 เช่น	 คนจีนที่ทำางานในประเทศสิงคโปร์ 
แล้วเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย	เป็นต้น
	 สำาหรับการวัดอุปสงค์ของการท่องเที่ยวสามารถวัดได้หลายรูปแบบ	 แต่รูปแบบที่นิยมใช้สำาหรับ 
การศึกษาและพัฒนาแบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวมี	4	รูปแบบสำาคัญ	ดังนี้
	 •	 จำานวนนักท่องเที่ยว	(Tourist	arrivals)	ทั้งที่เป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศ	และนักท่องเที่ยว
ชาวตา่งชาต	ิเชน่	จำานวนนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรือตา่งชาตทิีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่	เปน็ตน้	
หรอือาจพิจารณาเฉพาะนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วบริเวณชายแดน	เชน่	จำานวนนกัทอ่งเทีย่วจาก	
สปป.	 ลาว	 ที่เดินทางผ่านชายแดนมาท่องเที่ยวประเทศไทย	 เป็นต้น	 หรือจำานวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพัก
ในสถานที่พักแรม	 เช่น	 จำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้าพักในสถานที่พักแรมของจังหวัดเชียงใหม่	
เปน็ตน้	ขอ้มลูประเภทนีน้ยิมใชใ้นการพฒันาแบบจำาลองอปุสงคข์องการทอ่งเทีย่วรวม	(Aggregate	demand	
models)
	 •	 เวลาทีแ่หลง่ทอ่งเทีย่วหรอืจำานวนคนืทีพ่กั	(Overnights)	เชน่	จำานวนวนัพกัเฉล่ียของนกัทอ่งเทีย่ว 
ชาวต่างชาติ	 ณ	 จังหวัดเชียงใหม่	 หรือระยะเวลาพำานักเฉล่ีย	 ณ	 สถานที่พักแรมของจังหวัดเชียงใหม่	
เป็นต้น	 ข้อมูลอุปสงค์ของการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ส่วนใหญ่ได้จากการสำารวจจากสถานที่พักแรม	 หรือ
จากการสำารวจจากนักท่องเที่ยวโดยตรง
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	 •	 จำานวนครั้งในการท่องเที่ยว	(Number	of	trip)	เช่น	จำานวนครั้งในการมาท่องเที่ยวประเทศไทย
ในแต่ละปีของนักท่องเที่ยวแต่ละคน	เป็นต้น	ข้อมูลอุปสงค์ประเภทนี้นิยมใช้ศึกษาเพื่อประเมินมูลค่าการ
ใชป้ระโยชนเ์ชงินนัทนาการของทรพัยากรธรรมชาตหิรือส่ิงแวดล้อม	ดว้ยวธิกีารประเมินตน้ทนุการเดนิทาง	
(Travel	cost	method:	TCM)
	 •	 ค่าใช้จ่ายของการท่องเที่ยว	(Tourism	expenditure)	 ซึ่งได้จากการสำารวจการใช้จ่ายของ 
นักท่องเที่ยวตามหมวดหมู่ที่กำาหนด	เช่น	ค่าใช้จ่ายสำาหรับการเดินทาง	ที่พัก	อาหาร	ของที่ระลึก	เป็นต้น	
ข้อมูลอุปสงค์ในลักษณะนี้นิยมใช้ศึกษาและพัฒนาเป็นแบบจำาลองการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	(Tourist	
expenditure	models)

3.3 ทฤษฎีเศรษฐศ�สตร์จุลภ�คสำ�หรับก�รวิเคร�ะห์อุปสงค์ของก�รท่องเที่ยว

	 แนวคดิเศรษฐศาสตรจุ์ลภาคท่ีใชอ้ธบิายอุปสงคข์องการทอ่งเทีย่ว	เปน็แนวคดิทีพ่จิารณาบนพืน้ฐาน
ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค	(Theory	of	consumer	behavior)	ทีว่า่	ผูบ้รโิภคเปน็บคุคลทีม่เีหตผุล	(Rational)	
เมื่อกำาหนดรายได้และราคาสินค้าหรือบริการมาให้	 ผู้บริโภคจะวางแผนการใช้จ่ายจากรายได้ที่เป็นตัวเงิน	
(Money	income)	 ของตนเองเพื่อให้ได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด	(Maximize	utility)	 ภายใต้แนวคิดของ 
นกัเศรษฐศาสตรส์ำานกั	Ordinalist	ทีว่า่	อรรถประโยชนข์องผูบ้รโิภคสามารถวดัไดจ้ากการจดัลำาดบัความชอบ 
ในตัวสินค้า	ดังนั้นผู้บริโภคจะเปรียบเทียบอรรถประโยชน์ที่ได้รับจากชุดของสินค้า	(Basket	or	bundle	of	
goods)	กอ่นตดัสนิใจซือ้สนิคา้ทีส่รา้งความพอใจสงูสดุภายใตข้อ้จำากดัของรายไดท้ีอ่ยู่	(Budget	constraint)

รูปที่ 3.1 อุปสงค์ของสินค้� X
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	 จากรูปที่	3.1	 เมื่อสมมติให้ผู้บริโภคต้องตัดสินใจเลือกบริโภคระหว่างสินค้า	 X	 และ	 Y	 ภายใต้ 
รายได้ทีม่อียู	่และอาศยัแนวคดิเสน้ความพอใจเทา่กนั	(Indifferent	curve:	IC)	กบัเส้นงบประมาณ	(Budget	
line:	B)	ดังนั้นดุลยภาพของผู้บริโภค	(Equilibrium	of	the	consumer)	คือ	จุดที่เส้นความพอใจเท่ากัน
สัมผัสกับเส้นงบประมาณ	หรือที่จุด	E	ณ	จุดนี้ผู้บริโภคจะบริโภคสินค้า	X	เท่ากับ	XE	ณ	ระดับราคาที่	P 
ต่อมาเมื่อสมมติให้ราคาสินค้า	X	เพิ่มขึ้นจาก	P	เป็น	P'	ดังนั้นเส้นงบประมาณของผู้บริโภคจะเลื่อนจาก
เส้น	B	เป็น	B'	และสัมผัสกับเส้นความพอใจเท่ากันเส้นใหม่	(เส้น	IC')	ที่จุด	E'	ณ	จุดนี้ผู้บริโภคจะลดการ
บริโภคสินค้า	X	จาก	XE	เป็น	X'E	ในทางตรงกันข้าม	หากสินค้า	X	มีราคาลดลงจาก	P	เป็น	P''	ทำาให้เส้น 
งบประมาณของผู้บริโภคเลื่อนจากเส้น	B	เป็น	B''	และสัมผัสกับเส้นความพอใจเท่ากันเส้นใหม่	(เส้น	IC'')	
ที่จุด	E''	ณ	จุดนี้ผู้บริโภคจะเพิ่มการบริโภคสินค้า	X	จาก	XE	เป็น	X''E	เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด	E' E	และ	
E''	จะได้เส้นอุปสงค์ของสินค้า	X [QX = –ƒ(PX)]	ดังรูปที่	3.1	(ข)
	 จากการวเิคราะหด์ว้ยกราฟขา้งต้น	สามารถใชก้ารวเิคราะหท์างคณติศาสตร์	(Mathematically)	ในการ 
หาฟังก์ชันอุปสงค์ได้ดังนี้
	 สมมติให้ผู้บริโภคต้องการความพอใจสูงสุดจากการบริโภคสินค้า	X	และ	Y	ภายใต้ราคาสินค้า	X 
เทา่กบั	PX	และราคาสนิคา้	Y	เทา่กบั	PY	และรายไดเ้ทา่กบั	M	ดงัน้ันปญัหาทางคณติศาสตร์ทีต่อ้งพจิารณา	
คือ

Objective Maximize U(X, Y) = ƒ(X, Y)

Subject	to PX*X + PY*Y < M

	 ภายใต้ข้อจำากัดทางด้านรายได้	ผู้บริโภคต้องเลือกบริโภคสินค้า	X	และ	Y	ในสัดส่วนที่ทำาให้ได้รับ
อรรถประโยชน์สูงสุด	โดยการหาค่าสูงสุดของสมการ	Lagrangian	นี้

L = U(X, Y) –λ( PX*X + PY*Y – M)

	 หาอนุพันธ์ครั้งแรก	(First	partial	derivative)	ของสมการ	Lagrangian	 เทียบกับ	X,	Y	and	λ 
(Lagrangain	multiplier)	และกำาหนดให้เท่ากับ	0	ดังนั้นสามารถ	Solve	หาฟังก์ชันอุปสงค์ของ	X	และ	Y 
ได้ดังนี้

QX = –ƒ(PX)  และ  QY = –ƒ(PY)

	 ฟังก์ชันอุปสงค์ข้างต้น	คือ	ฟังก์ชันที่แสดงว่า	ปริมาณการบริโภคสินค้า	X	และ	Y	ขึ้นอยู่กับราคา
สินค้า	X	และ	Y	ตามลำาดับ	โดยปริมาณการบริโภคและราคาสินค้ามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
ตามกฎของอุปสงค์	(Law	of	demand)	ที่ว่า	ปริมาณการบริการสินค้าแปรผกผันกับราคาสินค้า	ฟังก์ชัน
อุปสงค์ข้างต้นเป็นอุปสงค์ทางตรง	(Direct	demand)	ที่เรียกว่า	Marshallian	demand	functions
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	 ความยืดหยุ่นของอุปสงค์	(Elasticity	of	demand)	 คือ	 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงปริมาณซื้อ 
ต่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่กำาหนดปริมาณซื้อ	 การพิจารณาค่าความยืดหยุ่นเป็นการ
พิจารณาการตอบสนองของปริมาณซื้อว่ามีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่กำาหนดปริมาณซื้อ
มากน้อยเพียงใด	 หากค่าความยืดหยุ่นที่คำานวณได้มีค่ามากกว่าหนึ่ง	 (>1)	 แสดงว่า	 ปริมาณซื้อมีการ
เปลี่ยนแปลงมากหรือมีความยืดหยุ่นมาก	(Elastic)	หากมีค่าน้อยกว่า	1	(<1)	แสดงว่า	ปริมาณซื้อมีการ
เปลี่ยนแปลงน้อยหรือมีความยืดหยุ่นน้อย	(Inelastic)	และหากมีค่าเท่ากับ	0	(=	0)	แสดงว่า	ปริมาณซื้อ
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ	หรือมีความยืดหยุ่นเท่ากับศูนย์	หรือไม่มีความยืดหยุ่น	(Perfectly	inelastic)	
	 การศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยวให้ความสำาคัญกับความยืดหยุ่นต่อราคาและรายได้	(Price	and	
Income	elasticity)	ดังนั้นในที่นี้จึงขออธิบายรายละเอียดของความยืดหยุ่นทั้งสองพอสังเขปดังนี้
 ก)	ความยดืหยุน่ของอปุสงคต์อ่ราคา	(Price	elasticity	of	demand)	คอื	เปอรเ์ซน็ตก์ารเปลีย่นแปลง
ของปริมาณสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึงที่ผู้บริโภคต้องการซื้อต่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า 
ชนิดนั้น	ดังนั้นเมื่อกำาหนดให้ฟังก์ชันอุปสงค์หรือปริมาณความต้องการซื้อสินค้า	X (QX)	ขึ้นอยู่กับราคา	
(PX)	และรายได้	(M) [QX = ƒ(PX , M)]	สามารถคำานวณหาค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา	(εPX) 
ได้ดังนี้

εPX =
%∆QX =

∆QX •
PX

  ; ∆ = ก�รเปลี่ยนแปลง
%∆PX ∆PX QX

	 หาก	 εPX >	1	 แสดงว่า	 ปริมาณความต้องการซื้อสินค้า	 X	 ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
ราคามาก	หรือสินค้า	X	มีความยืดหยุ่นมาก	(Elastic)	ในทางตรงกันข้าม	หาก	εPX <	1	แสดงว่า	ปริมาณ
ความต้องการซื้อสินค้า	 X	 ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาน้อย	 หรือสินค้า	X	 มีความยืดหยุ่น
น้อย	(Inelastic)	
	 ปจัจยัทีเ่ปน็ตวักำาหนดความยดืหยุน่ตอ่ราคาของอปุสงคข์องการทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญั	ไดแ้ก	่วตัถปุระสงค์
ของการท่องเที่ยว	(Travel	purpose)	 เช่น	 นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทำาธุรกิจจะมีความยืดหยุ่นต่อราคา 
น้อยกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อน	เป็นต้น	ประเภทของวันหยุด	(Type	of	holiday)	เช่น	หากเป็น
วันหยุดพักผ่อนประจำาปีของนักท่องเที่ยวจะมีความยืดหยุ่นต่อราคาน้อยกว่าวันหยุดประเภทอื่นๆ	เป็นต้น	
จำานวนแหล่งท่องเที่ยวที่ทดแทนได้	(Number	of	substitutes	of	destination)	หากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี 
แหล่งท่องเที่ยวทดแทนได้น้อย	 เช่น	 นครวัดของประเทศกัมพูชาจะมีค่าความยืดหยุ่นต่อราคาน้อยกว่า 
แหล่งท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวอื่นทดแทนได้มาก	 เช่น	 แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดและทะเล	
เป็นต้น	การนิยามสินค้าท่องเที่ยว	(Definition	of	tourism	product)	ว่าเป็นการพิจารณาสินค้าท่องเที่ยว 
ในความหมายทีก่วา้งหรอืแคบ	หากเปน็การพจิารณาสนิคา้ทอ่งเทีย่วในความหมายทีก่วา้ง	เชน่	การทอ่งเทีย่ว 
ทางทะเล	เป็นต้น	ก็จะมีความยืดหยุ่นต่อราคาน้อยกว่าการพิจารณาสินค้าท่องเที่ยวในความหมายที่แคบ	
เช่น	การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ประเทศเวียดนาม	เป็นต้น
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	 จากกรณีตัวอย่างการประมาณค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ของการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวของ 
อัครพงศ์	 อั้นทอง	 และมิ่งสรรพ์	 ขาวสอาด	(2553)	 พบว่า	 ค่าความยืดหยุ่นต่อราคาของตลาดมาเลเซีย
มีค่าเท่ากับ	-1.450	 แสดงว่า	 มาเลเซียเป็นตลาดที่มีความยืดหยุ่นต่อราคามาก	(εPX >1)	 ขณะที่ตลาด
สหรัฐอเมริกามีค่าความยืดหยุ่นต่อราคาเท่ากับ	-0.292	แสดงว่า	สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่มีความยืดหยุ่น
ต่อราคาน้อย	(εPX <1)
	 ข)	ความยืดหยุ่นต่อรายได้	(Income	elasticity	of	demand)	คือ	เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อต่อเปอร์เซ็นต์การเปล่ียนแปลงรายได้ของผู้บริโภค 
รายนั้น	 ดังนั้นจากฟังก์ชันอุปสงค์ข้างต้น	 [QX = ƒ(PX , M)]	 สามารถคำานวณหาค่าความยืดหยุ่นของ
อุปสงค์ต่อรายได้	(εM)	ได้ดังนี้

εM =
%∆QX =

∆QX •
M

  ; ∆ = ก�รเปลี่ยนแปลง
%∆M ∆M QX

	 หาก	 εM >1	 แสดงว่า	 ปริมาณความต้องการซื้อสินค้า	 X	 ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
รายได้มาก	หรือสินค้า	X	มีความยืดหยุ่นต่อรายได้มาก	(Elastic)	ในทางตรงกันข้าม	หาก	εM <1	แสดงว่า	 
ปริมาณความต้องการซื้อสินค้า	X	ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของรายได้น้อย	หรือสินค้า	X	มีความ
ยืดหยุ่นต่อรายได้น้อย	(Inelastic)
	 นอกจากน้ีสามารถใชค้วามยดืหยุน่ตอ่รายไดม้าแบง่ประเภทของสินคา้หรือรูปแบบการทอ่งเทีย่วได	้ 
กล่าวคือ	หากค่าความยืดหยุ่นต่อรายได้มีค่ามากกว่า	0	(εM >0)	แสดงว่า	สินค้าหรือรูปแบบการท่องเที่ยว
น้ันเป็นสินค้าปกติ	 (Normal	goods)	 หมายความว่า	 เมื่อนักท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้นจะท่องเที่ยวเพิ่ม 
ขึ้นด้วย	 แต่จะท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้	 หากค่าความยืดหยุ่นต่อรายได้ 
มีค่ามากกว่า	1	(εM >1)	แสดงว่า	สินค้าหรือรูปแบบการท่องเที่ยวนั้นเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย	(Luxury	goods)	
หมายความวา่	นกัทอ่งเทีย่วจะทอ่งเทีย่วเพิม่ขึน้ในอตัราทีม่ากกวา่รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้	เชน่	การทอ่งเทีย่วขาออก	 
(Outbound	tourism)	เปน็ตน้	สว่นกรณทีีค่า่ความยดืหยุน่ตอ่รายไดมี้คา่นอ้ยกวา่	0	(εM <0)	แสดงวา่	สินคา้
หรือรูปแบบการท่องเที่ยวนั้นเป็นสินค้าด้อยคุณภาพ	(Inferior	goods)	หมายความว่า	นักท่องเที่ยวจะไม่
ท่องเที่ยวหรือใช้บริการสินค้าหรือรูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าว	 เมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น	 เช่น	การท่องเที่ยว
แบบประหยัด	เป็นต้น
	 การศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยวไทยในอดีตมีอยู่จำานวนน้อย	 เนื่องด้วยข้อจำากัดของข้อมูล	 
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจำาลองหรือนำาเสนอเทคนิคการวิเคราะห์	 จากการทบทวนค่าความ
ยืดหยุ่นต่อราคา	รายได้	และราคาของคู่แข่งของ	อัครพงศ์	อั้นทอง	และมิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	(2553)	พบว่า	 
การทอ่งเทีย่วไทยเป็นสนิคา้ฟุม่เฟอืยสำาหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต	ิ(มคีา่ความยดืหยุน่ตอ่รายไดป้ระมาณ	
1.53-4.92)	และมีความยืดหยุ่นต่อราคาแตกต่างกันตามตลาดของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและตามช่วง
เวลาที่ศึกษา	เช่น	การศึกษาของ	Vogt	and	Wittayakorn	(1998)	พบว่า	อุปสงค์ของการท่องเที่ยวไทย
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความยืดหยุ่นต่อราคาเท่ากับ	-0.89	 หรือมีความยืดหยุ่นต่อราคาน้อย	
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ขณะที่งานศึกษาของ	Song,	Witt	and	Li	(2003)	พบว่า	สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียเป็นตลาดที่มีความ
ยืดหยุ่นต่อราคามาก	(มีค่าความยืดหยุ่นต่อราคาเท่ากับ	-1.62	 และ	-3.58	 ตามลำาดับ)	 ส่วนญี่ปุ่นและ 
สหราชอาณาจกัรมคีวามยืดหยุ่นต่อราคาน้อย	(มค่ีาความยดืหยุน่ตอ่ราคาเทา่กบั	-0.71	และ	-0.41	ตามลำาดบั)	 
เป็นต้น	(ตารางที่	3.1)

ต�ร�งที่ 3.1 ค่�คว�มยืดหยุ่นของอุปสงค์ของก�รท่องเที่ยวไทยในระยะย�วจ�กก�รศึกษ�ในอดีต

ก�รศึกษ� ประเทศต้นท�ง วิธีก�รศึกษ�
ค่�คว�มยืดหยุ่นต่อ

ร�ยได้ ร�ค�ของไทย ร�ค�ของคู่แข่ง

Vogt and Wittayakorn 
(1998)

นักท่องเที่ยวต่�งช�ติทั้งหมด Co-integration 1.93 -0.89 -

Maeta Chumni 
(2001)

ญี่ปุ่น Regression 1.57 -1.02 -

ออสเตรเลีย 1.94 -0.81 -

Song, Witt and Li
(2003)

สิงคโปร์ แบบจำ�ลอง ARDL, 
Co-integration 
and ECM

- -5.75 4.00

ม�เลเซีย - - 0.24

ญี่ปุ่น - -0.71 0.77

เก�หลีใต้ 2.05 - -2.90

สหร�ชอ�ณ�จักร 4.92 -0.41 0.56

สหรัฐอเมริก� - -1.62 -0.37

ออสเตรเลีย 3.52 -3.58 4.10

ที่มา:	อัครพงศ์	และมิ่งสรรพ์	(2553)

3.3.1	 แนวคิดการเลือกระหว่างเวลาเพื่อการพักผ่อนกับการบริโภค	(Leisure-Consumption	concept)
	 แนวคิดนี้เป็นการพิจารณาการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกระหว่างเวลาเพื่อการพักผ่อน 
กับการบริโภค	 โดยผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างใช้เวลาในการทำางาน	(L)	 เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้
หรือค่าจ้างสำาหรับการบริโภคสินค้าหรือบริการ	(C)	 กับเลือกใช้เวลาเพื่อการพักผ่อนหรือท่องเที่ยว	(R)	 
ซึ่งไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ได้รับค่าจ้าง	 โดยผู้บริโภคจะต้องได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดจากการตัดสินใจ 
ดังกล่าว	 ภายใต้ข้อจำากัดทางด้านรายได้	(Budget	constrain)	 ที่ขึ้นอยู่กับรายได้จากการทำางาน	(wL)	 
(โดยที่	w	คือ	ค่าจ้าง	และ	L	คือ	เวลาในการทำางาน)	บวกดว้ยรายได้อื่นๆ	ที่ไม่ได้จากการทำางาน	(Cm)	เช่น	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	โบนัส	การถูกรางวัล	เป็นต้น	จากแนวคิดดังกล่าวสามารถแสดงปัญหาทางคณิตศาสตร์
ที่ต้องพิจารณาได้ดังนี้

Objective Maximize U(C, R) →	การเลือกของผู้บริโภค

Subject	to C = wL + Cm →	ข้อจำากัดทางด้านรายได้	



49เศรษฐศ�สตร์ว่�ด้วยก�รท่องเที่ยว

	 ผู้บริโภคแต่ละคนจะเลือกใช้เวลาในการทำางานและเพื่อการพักผ่อนไม่เท่ากัน	แต่ผู้บริโภคแต่ละคน
มีเวลารวม	(T)	ที่เป็นข้อจำากัดเหมือนกัน	คือ	เวลารวม	(T)	เท่ากับ	เวลาทำางาน	(L)	บวก	เวลาเพื่อการ
พักผ่อน	(R)	ดังนี้

T = L + R

ดังนั้น L = T – R
แทนสมการ L = T – R	ลงในข้อจำากัดทางด้านรายได้
จะได้ว่า C = w (T – R) + Cm

หรือ C = wT + Cm – wR

	 โดยที	่“–wR”	แสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงระหวา่งการบรโิภคกบัเวลาเพือ่การพกัผอ่น	หรอืการ
ท่องเที่ยวของผู้บริโภคแต่ละคน	 โดยการบริโภคกับเวลาเพื่อการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม	 และมีค่าจ้างเป็นตัวแสดงถึงขนาดของความสัมพันธ์	 ดังนั้นหากผู้บริโภคจัดสรรเวลา 
เพ่ือการพักผ่อนเพิ่มขึ้นก็จะลดการบริโภคของตนเองลง	 (↑R→↓C)	 ในทางตรงกันข้าม	 หากผู้บริโภค 
ลดเวลาเพื่อการพักผ่อนก็จะสามารถบริโภคได้เพิ่มขึ้น	 (↓R→↑C)	 เนื่องจากการเปล่ียนแปลงเวลา 
เพื่อการพักผ่อนมีผลกระทบต่อเวลาในการทำางาน	 และนำามาสู่การเปล่ียนแปลงรายได้ที่ได้รับเพื่อใช้ใน 
การบริโภค
	 จากแนวคิดข้างต้นสามารถหาดุลยภาพของผู้บริโภคโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยกราฟที่แสดงความ
สัมพันธ์ระหว่างการบริโภค	(แกนตั้ง)	กับเวลาเพื่อการพักผ่อน	(แกนนอน)	ภายใต้ข้อจำากัดทางด้านรายได้ 
ที่ว่า	 “C = wT + Cm – wR”	ดังนั้นเมื่อกำาหนดให้ผู้บริโภคใช้เวลาทั้งหมดในการทำางาน	(T = L)	หรือมี
เวลาเพื่อการพักผ่อนเท่ากับ	0	(R = 0)	เส้นข้อจำากัดทางด้านรายได้จะตัดกับแกนตั้ง	(C)	ที่จุด	(wT + Cm)	 
ซึง่เปน็จดุสงูสดุของการบรโิภค	สว่นจุดตำา่สดุของการบรโิภค	คอื	จดุทีผู่บ้รโิภคใชเ้วลาทัง้หมดในการพกัผอ่น 
หรอืทอ่งเทีย่ว	(T = R)	หรอืใชเ้วลาในการทำางานเทา่กบั	0	(L = 0)	ณ	จดุนีผู้บ้รโิภคจะมรีายไดเ้พือ่การบรโิภค	 
เท่ากับ	Cm	คือ	รายได้ที่ไม่ได้มาจากการทำางาน	สำาหรับเส้นข้อจำากัดทางด้านรายได้	(B)	มีค่าความชัน	
(Slop)	 เท่ากับ	 “–w”	 ขณะที่เส้นความพอใจเท่ากันของการใช้เวลาในทำางานและเวลาเพื่อการพักผ่อน	 
คือ	 เส้น	U(C, R)	 ดังนั้นดุลยภาพของผู้บริโภค	 คือ	 จุดที่เส้น	U(C, R)	 สัมผัสกับเส้น	B	 หรือจุด	E  
ณ	 จุดน้ีผู้บริโภคจะได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดจากการเลือกใช้เวลาในการทำางานและการพักผ่อนภายใต้ 
ขอ้จำากดัของรายไดเ้พือ่การบรโิภค	โดยผูบ้รโิภคจะใชเ้วลาในการทำางานเทา่กบั	LE	และใชเ้วลาเพือ่การพกัผอ่น 
เท่ากับ	RE	โดยมีการบริโภคเท่ากับ	CE	ดังแสดงในรูปที่	3.2
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รูปที่ 3.2 ดุลยภ�พของผู้บริโภคในก�รตัดสินใจเลือกระหว่�งเวล�ในก�รทำ�ง�นและก�รพักผ่อน

0

C

wT + CM

Cm

CE

RE

E
U(C, R)

ความชัน = –w

B

R

LE

T

 
	 จากรปูที	่3.2	พบวา่	การเปลีย่นแปลงของคา่จา้ง	(w)	จะมีอทิธพิลตอ่การบริโภค	เวลาในการทำางาน	
และเวลาเพื่อการพักผ่อน	 หรืออาจกล่าวได้ว่า	 การบริโภค	 เวลาในการทำางาน	 และเวลาเพื่อการพักผ่อน 
ขึ้นอยู่กับค่าจ้าง	 จากความสัมพันธ์ดังกล่าว	 สามารถนำามาหาอุปสงค์ของการบริโภค	 เวลาในการทำางาน	
และเวลาเพื่อการพักผ่อนได้ดังนี้
	 เมือ่กำาหนดใหผู้บ้รโิภคไดร้บัคา่จา้งเทา่กบั	w0	ณ	ระดบัคา่จา้งน้ีผู้บริโภคจะมีเส้นงบประมาณเทา่กบั	
B0	ซึ่งสัมผัสกับเส้นความพอใจเท่ากันที่เส้น	U	โดยมีจุด	E	เป็นดุลยภาพของผู้บริโภค	ณ	จุดดุลยภาพนี้ 
ผู้บรโิภคจะบรโิภคเทา่กบั	C0	ตอ่มาเมือ่ผูบ้รโิภคไดร้บัคา่จา้งเพิม่ขึน้จาก	w0	เปน็	w1	ทำาใหเ้ส้นงบประมาณ
ของผู้บริโภคมีความชันเพิ่มขึ้นจาก	 B0	 เป็น	 B1	 และไปสัมผัสกับเส้นความพอใจเท่ากันเส้นใหม่	 (U')	 
ที่จุด	E' ซึ่งเป็นจุดดุลยภาพจุดใหม่	ณ	จุดนี้ผู้บริโภคจะบริโภคเท่ากับ	C1	และหากผู้บริโภคได้รับค่าจ้าง
เพิ่มขึ้นอีกจาก	w1	เป็น	w2	เส้นงบประมาณก็จะเลื่อนจาก	B1	เป็น	B2	และไปสัมผัสกับเส้นความพอใจ 
เท่ากับเส้นใหม่	(U'')	ที่จุดดุลยภาพใหม่	 คือ	E''	ซึ่งผู้บริโภคจะบริโภคเท่ากับ	C2	 เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด	 
E E'	และ	E''	จะได้เส้นอุปสงค์การบริโภค	[C= ƒ(w)]	ที่แสดงว่า	การบริโภคและค่าจ้างมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน	กล่าวคือ	เมื่อผู้บริโภคได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นก็จะบริโภคเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน	ดังแสดงใน
รูปที่	3.3	(ข)
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รูปที่ 3.3 อุปสงค์ของก�รบริโภค
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	 เมือ่พจิารณาในกรณขีองความสมัพนัธร์ะหวา่งการใชเ้วลาในการทำางานกบัคา่จา้ง	พบวา่	เม่ือคา่จา้ง 
เพิ่มขึ้นจาก	 w0	 เป็น	 w1	 ก็จูงใจให้ผู้บริโภคใช้เวลาในการทำางานมากขึ้นจาก	 L0	 เป็น	 L1	 ดังแสดงใน 
รูปที่	3.4	(ดุลยภาพที่	E')	ณ	จุดดุลยภาพที่	E'	เป็นจุดสูงสุดที่การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างยังคงจูงใจให้ผู้บริโภค 
ใช้เวลาในการทำางานมากขึ้น	 หากค่าจ้างเพิ่มขึ้นมากกว่าจุดนี้จะไม่จูงใจให้ผู้บริโภคใช้เวลาในการทำางาน
มากขึ้น	 เนื่องจากผู้บริโภคมีรายได้เพียงพอที่จะตอบสนองต่อข้อจำากัดของรายได้เพื่อการบริโภค	 ดังน้ัน
เมื่อค่าจ้างเพิ่มจาก	w1	เป็น	w2	ผู้บริโภคจะลดเวลาในการทำางานจาก	L1	เป็น	L2	ทำาให้เส้นอุปสงค์ของ
เวลาที่ใช้ในการทำางานมีลักษณะที่เป็นอุปสงค์หักงอ	(Kinked	demand	curve)	ดังแสดงในรูปที่	3.4	(ข)
	 สว่นเสน้อปุสงคข์องการใชเ้วลาเพือ่การพกัผอ่นจะมีลักษณะหกังอในทศิทางตรงกนัขา้มกบัอปุสงค์
ของการใช้เวลาในการทำางาน	กล่าวคือ	เมื่อค่าจ้างเพิ่มจาก	w0	เป็น	w1	จะจูงใจให้ผู้บริโภคใช้เวลาในการ
ทำางานมากขึ้น	 ดังนั้นเวลาในการพักผ่อนจะลดลงจาก	R0	 เป็น	R1	(เกิดดุลยภาพที่	E')	 อย่างไรก็ตาม	 
หากค่าจา้งเพ่ิมขึน้อกีจาก	w1	เปน็	w2	ผูบ้รโิภคจะลดเวลาในการทำางาน	และหนัมาใชเ้วลาเพือ่การพกัผอ่น 
เพ่ิมขึ้นจาก	 R1	 เป็น	 R2	 เนื่องจากผู้บริโภคมีรายได้เพียงพอที่จะตอบสนองต่อข้อจำากัดของรายได้ 
เพือ่การบรโิภค	การเพิม่ขึน้ของคา่จ้างจึงไมจู่งใจใหผู้บ้รโิภคใชเ้วลาในการทำางานเพิม่ขึน้	หรอือาจกลา่วไดว้า่	 
คา่จา้งทีเ่พ่ิมขึน้ทำาใหผู้บ้รโิภคตอ้งการใชเ้วลาเพือ่การพกัผอ่นหรอืทอ่งเทีย่วเพิม่มากขึน้	ดงัแสดงในรปูที	่3.5

รูปที่ 3.5 อุปสงค์ของก�รใช้เวล�เพื่อก�รพักผ่อน (R)
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	 จากเส้นอุปสงค์ของเวลาเพื่อการพักผ่อน	 [R=ƒ(w)]	 แสดงให้เห็นว่า	 ค่าจ้างกับเวลาเพื่อการ
พักผ่อนมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม	 ในระดับที่ค่าจ้างตำ่ากว่า	 w1	 ซึ่งเป็นระดับค่าจ้างสูงสุด 
ที่ผู้บริโภคพึงมีเพื่อตอบสนองการบริโภคของตนเอง	 หากค่าจ้างสูงกว่าระดับดังกล่าว	 ผู้บริโภคจะใช้เวลา
ในการทำางานน้อยลง	 ดังนั้นค่าจ้างกับเวลาเพื่อการพักผ่อนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน	 จึงทำาให้ 
เส้นอุปสงค์ของการใช้เวลาเพื่อการพักผ่อนมีลักษณะหักงอ
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3.3.2	 แนวคิดอุปสงค์ของเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว
	 หลังจากตัดสินใจใช้เวลาเพ่ือการพักผ่อนหรือท่องเท่ียวแทนการใช้เวลาในการทำางาน	ต่อมานักท่องเท่ียว 
จะตอ้งตดัสนิใจและพจิารณาจัดสรรเวลาทีจ่ะใชใ้นการทอ่งเทีย่ว	โดยเฉพาะระยะเวลาที่ใชเ้พือ่การทอ่งเทีย่ว
หรอืพกัผอ่น	ณ	แหลง่ทอ่งเทีย่ว	ซึง่เปน็ระยะเวลาทีห่กัชว่งเวลาในการเดนิทางออกแลว้	หรือเรยีกวา่	อปุสงค์
ของเวลาที่ใชใ้นการทอ่งเทีย่ว	ซ่ึง	Morley	(1992)	ไดเ้สนอแนวคดิในการอธบิายอปุสงคข์องเวลาที่ใชใ้นการ
ทอ่งเทีย่วไว้วา่	นักทอ่งเทีย่วแตล่ะรายจะจัดสรรเวลาที่ใชใ้นการทอ่งเทีย่ว	ณ	แหล่งทอ่งเทีย่ว	(Td)	แตกตา่งกนั	 
ภายใต้ข้อจำากัดทางด้านรายได้	(Y)	และเวลารวม	(T)	ที่จัดสรรไว้สำาหรับการท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง	
	 จากแนวคดิขา้งตน้	เมือ่กำาหนดให	้รายไดร้วมสำาหรบัการทอ่งเทีย่ว	(Y)	เทา่กบั	ตน้ทนุในการเดนิทาง	 
(Tt • Pt	โดยที่	Tt	=	เวลาในการเดินทาง	และ	Pt	=	ราคาในการเดินทาง)	บวกต้นทุนของเวลาที่ใช้ในการ 
ทอ่งเทีย่ว	(Td • Pd	โดยที	่Td	=	เวลาที่ใชใ้นการทอ่งเทีย่ว	ณ	แหล่งทอ่งเทีย่ว	และ	Pd	=	ราคาในการทอ่งเทีย่ว)	 
บวกต้นทุนในการบริโภคสินค้าหรือบริการอื่นๆ	(Q • P)	ณ	แหล่งท่องเที่ยว	[Y = Tt • Pt + Td • Pd + Q • P]  
และเวลารวมท่ีใช้สำาหรบัการท่องเท่ียว	(T)	เท่ากบั	เวลาที่ใชใ้นการทอ่งเทีย่ว	ณ	แหลง่ทอ่งเทีย่ว	(Td)	บวกเวลา 
ที่ใช้ในการเดินทาง	 (Tt) [T = Td + Tt]	ดังนั้นสามารถแสดงการพิจารณาการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ในการเลือกระหว่างปริมาณสินค้าหรือบริการอื่นๆ	ที่ต้องการบริโภค	ณ	แหล่งท่องเที่ยว	(Q)	กับเวลาที่ใช้
ในการท่องเที่ยว	ณ	แหล่งท่องเที่ยว	(Td)	จากเงื่อนไขดังกล่าว	นักท่องเที่ยวสามารถได้รับอรรถประโยชน์
สูงสุดจากการตัดสินใจภายใต้ข้อจำากัดทางด้านรายได้และเวลาได้ดังนี้

Objective Maximize U(Q, Td) →	การเลือกของผู้บริโภค

Subject	to Y = Tt • Pt + Td • Pd + Q • P →	ข้อจำากัดทางด้านรายได้	(Budget	constraint)

T = Td + Tt →	ข้อจำากัดทางด้านเวลา	(Time	constraint)

	 จากปัญหาทางคณิตศาสตร์ข้างต้น	 สามารถใช้การวิเคราะห์ด้วยกราฟเพื่ออธิบายดุลยภาพของ 
นักท่องเที่ยว	 โดยกำาหนดเส้นข้อจำากัดทางด้านรายได้จากความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	 
ณ	แหลง่ทอ่งเทีย่ว	(Td	คอื	แกน	Y)	กบัปรมิาณสินคา้หรือบริการอืน่ๆ	ทีต่อ้งการบริโภค	ณ	แหล่งทอ่งเทีย่ว	 
(Q	คือ	แกน	X)	โดย	Td	และ	Q	มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามตามสมการนี้

Td =
Y – Tt • Pt – Q • P

Pd

	 จากสมการขา้งตน้	หากนกัทอ่งเทีย่วไมม่กีารบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิารอืน่ๆ	ณ	แหลง่ทอ่งเทีย่ว	หรอื	
Q	=	0	ดังนั้นเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวจะเท่ากับรายได้ทั้งหมดลบต้นทุนในการเดินทางและหารด้วยราคา 
ในการท่องเที่ยว	หรือ	Td = (Y – Tt • Pt) / Pd	(จุด	C	ในรูปที่	3.6)	ขณะเดียวกันหากนักท่องเที่ยวไม่มี 
หรือมีการใช้เวลาในการท่องเที่ยวน้อยมากจนไม่นับเป็นการใช้เวลาในการท่องเที่ยว	 ณ	 แหล่งท่องเที่ยว	



54 บทที่ 3: อุปสงค์ของก�รท่องเที่ยว

หรือ	Td	มีค่าเข้าใกล้	0 (Td ≈ 0)	แต่นักท่องเที่ยวยังคงมีเวลาในการเดินทาง	หรือ	Tt > 0	ดังนั้นปริมาณ
การบริโภคสินค้าและบริการอื่นๆ	 ของนักท่องเที่ยวจะเท่ากับ	 รายได้ทั้งหมดลบต้นทุนในการเดินทางและ
หารด้วยราคาสินค้าหรือบริการอื่นๆ	ณ	แหล่งท่องเที่ยว	หรือ	Q = (Y – Tt • Pt) / P		(จุด	B	ในรูปที่	3.6)	 
แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวไม่มีเวลาในการเดินทาง	 หรือ	 Tt = 0	 ปริมาณการบริโภคสินค้าและบริการอื่นๆ	 
ของนักท่องเที่ยวจะเท่ากับ	 รายได้ทั้งหมดหารด้วยราคาสินค้าหรือบริการอื่นๆ	 ณ	 แหล่งท่องเที่ยว	 หรือ	 
Q  = Y / P	(จุด	A	 ในรูปที่	3.6)	 เมื่อลากเส้นเชื่อมจุด	A B	และ	C	จะได้เส้นข้อจำากัดทางด้านรายได้	
(Budget	constraint)	ภายใต้แนวคิดของ	Morley	ดังแสดงในรูปที่	3.6

รูปที่ 3.6 เส้นข้อจำ�กัดท�งด้�นร�ยได้ภ�ยใต้แนวคิดของ Morley
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	 นอกจากข้อจำากัดทางด้านรายได้	นักท่องเท่ียวยังมีข้อจำากัดทางด้านเวลาท่ีจัดสรรไว้สำาหรับการท่องเท่ียว	 
โดยเวลาสูงสุดที่สามารถใช้ในการท่องเที่ยว	ณ	แหล่งท่องเที่ยว	(Td–max)	คือ	เวลารวมที่จัดสรรไว้สำาหรับ
การท่องเที่ยวลบเวลาที่ใช้ในการเดินทาง	(T–Tt)	(จุด	D	 ในรูปที่	3.7)	ดังนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยม	0Td–maxDB  
ที่แรเงา	 คือ	 ชุดทางเลือก	(Choice	set)	 ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดจากการตัดสินใจ
เลือกระหว่างการใช้เวลาในการท่องเที่ยวกับปริมาณการบริโภคสินค้าหรือบริการอื่นๆ	ณ	แหล่งท่องเที่ยว	 
โดยดุลยภาพของนักท่องเท่ียวแต่ละรายจะข้ึนอยู่กับความชอบส่วนบุคคล	เช่น	หากนักท่องเท่ียวมีความสุขท่ีจะ 
ชอ้ปปิง้	(Shopping)	เสน้ความพอใจเทา่กนัของปรมิาณสนิคา้หรอืบรกิารอืน่ๆ	ทีจ่ะบรโิภค	ณ	แหลง่ทอ่งเทีย่ว	 
และเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	หรือเส้น	U(Q, Td)	จะสัมผัสกับเส้นข้อจำากัดทางด้านรายได้ที่จุด	A	ณ	จุด 
ดังกล่าว	 นักท่องเที่ยวจะใช้รายได้และเวลาทั้งหมดในการช้อปปิ้ง	 และไม่มีการใช้เวลาในการท่องเที่ยว	 
ณ	 แหล่งท่องเที่ยว	 เช่น	 ในกรณีที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปฮ่องกงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช้อปปิ้ง 
จะใชเ้วลาทัง้หมดทีฮ่่องกงในการชอ้ปป้ิงกอ่นทีจ่ะเดนิทางกลับประเทศไทยทนัทหีลังจากทีช่อ้ปปิง้เสร็จแล้ว	 
เป็นต้น
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รูปที่ 3.7 ดุลภ�พของนักท่องเที่ยวภ�ยใต้แนวคิดของ Morley
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	 จากรปูที	่3.7	สำาหรบักรณทีัว่ไปจดุดลุยภาพของนกัทอ่งเทีย่วแตล่ะรายจะเกดิขึน้เมือ่เสน้	U(Q, Td)  
สมัผสักบัเสน้ขอ้จำากดัทางดา้นรายไดร้ะหวา่งจุด	D	กบัจดุ	B	เชน่ทีจ่ดุ	E	ซึง่เปน็จดุดลุยภาพทีนั่กทอ่งเทีย่ว 
จะบริโภคสินค้าและบริการอื่นๆ	 ในปริมาณ	 QE	 และใช้เวลาในการท่องเที่ยวเท่ากับ	 Td–E	 แต่ถ้าเส้น	 
U(Q, Td)	สัมผัสกับเส้นข้อจำากัดทางด้านรายได้ระหว่างจุด	C	กับจุด	D	 เช่น	ที่จุด	F	จะไม่ถือว่าเป็น 
จดุดลุยภาพของนกัทอ่งเทีย่ว	เพราะจดุ	F	ไมอ่ยู่ในชดุทางเลือกทีน่กัทอ่งเทีย่วจะตอ้งตดัสินใจเลือกภายใต้
ปัญหาที่ใช้พิจารณาในแบบจำาลองนี้	เนื่องจากจุดที่เส้น	U(Q, Td)	สัมผัสกับเส้นข้อจำากัดทางด้านรายได้ 
ที่เลยจากจุด	D	ขึ้นไป	จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวใช้เวลาทั้งหมดในการเดินทางจึงไม่มีเวลาในการท่องเที่ยว	
ณ	แหล่งท่องเที่ยว	ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะจัดสรรเวลารวมใหม่เพื่อให้มีเวลาอย่างน้อยที่สุด	เท่ากับ	Td–max 

หรือที่จุด	D	สำาหรับการท่องเที่ยวหรือพักผ่อน	ณ	แหล่งท่องเที่ยว
	 นอกจากนีเ้วลาทีน่กัทอ่งเทีย่วใชใ้นการทอ่งเทีย่ว	ณ	แหลง่ทอ่งเทีย่วยงัขึน้อยูก่บัราคาการทอ่งเทีย่ว	 
[Td = –ƒ(Pd)] ดังนั้นดุลยภาพที่จุด	 E	 ซึ่งมีราคาการท่องเที่ยวเท่ากับ	 Pd–E	 นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาใน 
การท่องเที่ยวเท่ากับ	Td–E	 ต่อมาเมื่อสมมติให้ราคาการท่องเที่ยวลดลงเรื่อยๆ	 นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาใน 
การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	(ตามความสัมพันธ์ที่ตรงกันข้ามกันระหว่างเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	 ณ	
แหล่งท่องเที่ยวกับราคาการท่องเที่ยว)	 จนถึงจุดสูงสุดที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาในการท่องเที่ยวได้	 
(Td–max)	ณ	จุดนี้	 เส้น	U''(Q, Td)	จะสัมผัสกับเส้น	Y''	ที่จุดดุลยภาพ	Emax	ซึ่งเป็นจุดตำ่าสุดของราคา
การท่องเที่ยว	 (Pd–min)	 ในทางกลับกันการเพิ่มขึ้นของราคาการท่องเที่ยวจะทำาให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาใน
การท่องเที่ยว	ณ	 แหล่งท่องเที่ยวลดลงจนถึงจุดตำ่าสุดของเวลาที่สามารถใช้ในการท่องเที่ยวได้	 (Td–min)  
ซึง่เสน้	U'(Q, Td)	จะสมัผสักบัเสน้	Y'	ทีจ่ดุดลุยภาพ	Emin	ทีเ่ปน็จดุสูงสุดของราคาการทอ่งเทีย่ว	(Pd–max)  
ดังนั้นเมื่อลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด	 Emin E	 และ	 Emax	 จะได้เส้นอุปสงค์ของเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	 
ณ	แหล่งท่องเที่ยว	ดังแสดงในรูปที่	3.8	(ข)	
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รูปที่ 3.8 อุปสงค์ของเวล�ที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวต�มแนวคิดของ Morey
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	 เส้นอุปสงค์ของเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยว	ณ	 แหล่งท่องเที่ยว	 ตามแนวคิดของ	Morley	 เป็นเส้น
อุปสงค์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่ใช้ในการท่องเที่ยวกับราคาการท่องเที่ยวที่เป็นไปตามกฎของ
อปุสงคท์ีว่่า	การเพิม่ขึน้ของราคาการทอ่งเทีย่วจะทำาใหเ้วลาที่ใชใ้นการทอ่งเทีย่วลดลง	โดย	ณ	ระดบัราคา 
การท่องเที่ยวสูงสุด	 (Pd–max)	 เป็นระดับราคาที่นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาในการท่องเที่ยวน้อยที่สุด (Td–min) 
หากระดับราคาการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากกว่าจุดน้ี	 นักท่องเที่ยวจะไม่ใช้เวลาในการท่องเที่ยว	 (Td = 0)  
เนือ่งจาก	ณ	ระดบัราคาดงักลา่ว	นกัทอ่งเทีย่วจะไดร้บัอรรถประโยชน์ส่วนเพิม่จากการใชเ้วลาในการทอ่งเทีย่ว 
น้อยกว่าการบริโภคสินค้าหรือบริการอ่ืนๆ	 ณ	 แหล่งท่องเที่ยว	 ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะนำารายได้ที่จัดสรร
ไว้สำาหรับการท่องเที่ยวไปใช้ในการบริโภคสินค้าและบริการอ่ืนๆ	 ที่ให้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มสูงกว่า 
การใชเ้วลาในการทอ่งเทีย่ว	ในทางตรงกนัขา้ม	หากระดบัราคาการทอ่งเทีย่วลดลงจนถงึจดุตำา่สดุ	(Pd–min)  
นกัทอ่งเทีย่วจะใชเ้วลาทัง้หมดในแหลง่ทอ่งเทีย่วแทนการบริโภคสินคา้หรือบริการอืน่ๆ	ณ	แหล่งทอ่งเทีย่ว	
เนือ่งจาก	ณ	ระดบัราคาดงักลา่วนกัทอ่งเทีย่วจะไดร้บัอรรถประโยชนส์ว่นเพิม่จากการใชเ้วลาในการทอ่งเทีย่ว 
มากกว่าการบริโภคสินค้าและบริการอื่นๆ	 ณ	 แหล่งท่องเที่ยว	 อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถ 
ใชเ้วลาในการทอ่งเทีย่วเกนิกวา่	Td–max	เนือ่งจากเปน็เวลาสงูสดุทีน่กัทอ่งเทีย่วจดัสรรไวส้ำาหรบัการทอ่งเทีย่ว 
ในแต่ละครั้ง	

3.3.3	 แนวคิดอุปสงค์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว
	 ความแตกต่างของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งทั้งในเรื่อง	 ราคาการท่องเที่ยว	 เวลาในการเดินทาง	
สิ่งดึงดูดใจ	 ฯลฯ	 ย่อมมีผลทำาให้นักท่องเที่ยวแต่ละรายจัดสรรเวลาในการท่องเที่ยวแตกต่างกัน	 ดังนั้น 
นกัทอ่งเทีย่วแต่ละรายจงึมอีปุสงคข์องเวลาที่ใชใ้นแตล่ะแหล่งทอ่งเทีย่วแตกตา่งกนั	แนวคดิอปุสงคข์องเวลา 
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ที่ใชใ้นแต่ละแหลง่ทอ่งเทีย่วมพีืน้ฐานการพฒันามาจากทฤษฎกีารบริโภคแนวคดิใหม่ทีเ่สนอโดย		Lancaster	 
(1966)	 ที่แสดงให้เห็นว่า	 ปัจจัยเชิงคุณภาพ	(Quality)	 หรือคุณลักษณะ	(Attribute)	 ของสินค้าทำาให้
อรรถประโยชน์ของผู้บริโภคเกิดขึ้นอย่างสุ่ม	 (Random	utility)	 โดยคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ 
แบ่งออกเป็น	คุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ	(Relevant	characteristics)	และคุณลักษณะ
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ	(Irrelevant	characteristics)	 ในการพิจารณาการตัดสินใจเลือกของ
ผู้บริโภคจะพิจารณาเฉพาะคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของผู้บริโภคเท่านั้น	 เนื่องจาก
คุณลักษณะดังกล่าวเป็นเงื่อนไขสำาคัญ	(Key	characteristics)	 ที่ผู้บริโภคใช้ตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือก
บริโภคสินค้าหรือบริการนั้นๆ	
	 แนวคดิของ	Lancaster	(1966)	เปน็พืน้ฐานสำาคญัในการพฒันาแนวคดิอุปสงคก์ารทอ่งเทีย่วในหลายๆ	 
การศึกษา	เช่น	Rugg	(1973)	Morley	(1992)	Papatheodorou	(2001)	Seddighi	and	Theocharous	(2002)	
เป็นต้น	 จากพื้นฐานแนวคิดของ	Lancaster	(1966)	 สามารถประยุกต์ใช้กำาหนดเป็นข้อสมมติเบื้องต้น 
ที่สำาคัญสำาหรับใช้พัฒนาแนวคิดการเลือกแหล่งท่องเที่ยวหรือที่เรียกว่า	“Lancaster’s	Models”	ได้ดังนี้
	 ก)	นักท่องเที่ยวจะได้รับอรรถประโยชน์จากคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว	เช่น	ชายหาด	สถาน
บันเทิงราตรี	 วัฒนธรรม	 การบริการของภาครัฐหรือเอกชน	 เป็นต้น	 ไม่ใช่จากตัวแหล่งท่องเที่ยว	 เช่น	 
นักท่องเท่ียวที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจะได้รับอรรถประโยชน์จากการไปท่องเที่ยวที่ชายหาด	
หรือสถานบันเทิงราตรีในภูเก็ต	ซึ่งเป็นคุณลักษณะของภูเก็ต	ไม่ใช่จากตัวภูเก็ตที่เป็นแหล่งเที่ยว	เป็นต้น
	 ข)	แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะมีคุณลักษณะมากกว่า	1	คุณลักษณะ	และจะมีการผสมคุณลักษณะ
เฉพาะต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 ก่อนที่จะประกอบขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว	 เช่น	 จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่ง 
ทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญัของไทย	จะประกอบดว้ยคณุลกัษณะของการทอ่งเทีย่วทีส่ำาคญัหลายอยา่ง	เชน่	ชายหาด	
วัฒนธรรม	กิจกรรมทางประเพณี	ช้อปปิ้ง	สถานบันเทิงราตรี	เป็นต้น	หรืออย่างจังหวัดเชียงใหม่	ซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญทางภาคเหนือของไทย	 จะประกอบด้วยคุณลักษณะของการท่องเที่ยวที่สำาคัญ	 
หลายอย่าง	เช่น	ธรรมชาติ	วัฒนธรรม	ประวัติศาสตร์	สถานบันเทิงราตรี	เป็นต้น
	 จากขอ้สมมตทิัง้สองประการ	เมือ่สมมติใหมี้แหล่งทอ่งเทีย่วทีก่ำาลังพจิารณา	3	แหง่	แหล่งทอ่งเทีย่ว
แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน	แต่มีคุณลักษณะของสิ่งดึงดูดใจที่สำาคัญ	2	คุณลักษณะ	คือ	ชายหาด	(Z1) 
และสถานบันเทิงราตรี	(Z2)	โดยแหล่งท่องเที่ยวที่	1	(X1)	เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด	เนื่องจาก
มคุีณลกัษณะทางดา้นชายหาดที่โดดเดน่	ดงันัน้เมือ่สมมติใหน้กัทอ่งเทีย่วมเีวลาที่ใชใ้นแหลง่ทอ่งเทีย่วที	่1	
เทา่กบั	TX1	นกัทอ่งเทีย่วจะใชเ้วลาทีช่ายหาด	[Z1(X1)]	มากกวา่ทีจ่ะใชเ้วลาทีส่ถานบนัเทงิราตร	ี[Z2(X1)] 
{Z1(X1) > Z2(X1)}	ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวที่	2	(X2)	เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดและบันเทิงราตรี	
เนื่องจากมีคุณลักษณะทั้งสองโดดเด่นพอๆ	กัน	ส่วนแหล่งท่องเที่ยวสุดท้ายหรือแหล่งท่องเที่ยวที่	3	(X3) 
เปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วที่โดน่เดน่ทางดา้นสถานบนัเทงิราตร	ีดงันัน้จงึเปน็แหลง่ทอ่งเทีย่วประเภทบนัเทงิราตร	ี
ดังแสดงในรูปที่	3.9
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รูปที่ 3.9 ส่วนผสมของคุณลักษณะท�งด้�นสิ่งดึงดูดใจที่สำ�คัญของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภท

บันเทิงราตร�

ชายหาด

X1 = แหลงทองเท่ียวประเภทชายหาด

X3 = แหลงทองเท่ียวประเภทบันเทิงราตร�
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Z1

Z1(X1)

Z2(X1)

TX1

Z2

X2 = แหลงทองเท่ียวประเภทชายหาดและบันเทิงราตร�

	 เมื่อกำาหนดให้นักท่องเที่ยวแต่ละรายมีข้อจำากัดทางด้านรายได้	(Budget	constraint)	และเวลาที่ใช้
ในการท่องเที่ยว	(Time	constraint)	แตกต่างกันในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว	โดยสมมติให้นักท่องเที่ยวมีเวลา
สูงสุดที่สามารถใช้ในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่	1	เท่ากับ	S1	(ข้อจำากัดทางด้านเวลา)	และมีระดับ
ราคาการทอ่งเทีย่ว	(หรอืคา่ใชจ้า่ยในการทอ่งเทีย่ว)	สงูสดุทีส่ามารถใชจ้า่ยไดภ้ายใตร้ายไดแ้ละตน้ทนุในการ
เดินทางเท่ากับ	M1	(ข้อจำากัดทางด้านรายได้)	เช่นเดียวกัน	ในแหล่งท่องเที่ยวที่	2	และ	3	นักท่องเที่ยว 
จะมีข้อจำากัดทางด้านเวลาเท่ากับ	S2	และ	S3	ตามลำาดับ	และข้อจำากัดทางด้านรายได้เท่ากับ	M2	และ	M3  
ตามลำาดับ	 เมื่อลากเส้นเชื่อมระหว่าง	 S1 S2	 และ	 S3	 จะได้เส้นข้อจำากัดทางด้านเวลา	 ขณะเดียวกัน 
เมื่อลากเส้นเชื่อมระหว่าง	M1 M2	และ	M3	จะได้เส้นข้อจำากัดทางด้านรายได้	ดังแสดงในรูปที่	3.10
	 จากข้อจำากัดทางด้านรายได้และเวลา	 เมื่อลากเส้นเชื่อมจุดสูงสุดของราคาการท่องเที่ยวและเวลา
ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว	คือ	จุด	M1 M2	และ	S3	จะได้เส้นข้อจำากัดที่เป็นไปได้	(Feasible	constraint)	 
ซึง่เปน็เสน้ทีแ่สดงถงึราคาการทอ่งเทีย่วและเวลาทีน่กัทอ่งเทีย่วสามารถใชไ้ดใ้นแตล่ะแหล่งทอ่งเทีย่วภายใต ้
ขอ้จำากดัของรายได้และเวลาที่มอียู่	เช่น	ในกรณขีองแหล่งทอ่งเทีย่วที่	1	แม้ว่านกัทอ่งเทีย่วจะมีเวลาสงูสดุ 
ทีส่ามารถใชใ้นการทอ่งเทีย่ว	เทา่กบั	S1	แตเ่น่ืองจากระดบัราคาสูงสุดทีน่กัทอ่งเทีย่วสามารถจา่ยได้	เทา่กบั	
M1	 ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงไม่สามารถใช้เวลา	 ณ	 แหล่งท่องเที่ยวที่	1	 เกินกว่าจุด	 M1	 ที่เป็นข้อจำากัด 
ทางด้านรายได้	 เช่น	 แม้ว่านักท่องเที่ยวสามารถลางานเพื่อมาพักผ่อนที่ภูเก็ตได้	5	 วัน	 แต่เน่ืองจาก 
นกัทอ่งเทีย่วมรีายไดจ้ำากดั	จงึใชจ้า่ยเพือ่การทอ่งเทีย่วทีภ่เูกต็ไดเ้พยีง	3	วนั	เปน็ตน้	ส่วนในแหล่งทอ่งเทีย่ว 
ที่	2	มีลักษณะคล้ายคลึงกับแหล่งท่องเที่ยวที่	1	คือ	มีราคาสูงสุดเป็นข้อจำากัดในการท่องเที่ยว	แต่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่	3	กลับมีเวลาสูงสุดเป็นข้อจำากัดในการท่องเที่ยว	
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รูปที่ 3.10 ข้อจำ�กัดที่เป็นไปได้ (Feasible constraint) ของก�รท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภท

บันเทิงราตร�
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	 จากขอ้จำากดัทีเ่ปน็ไปได	้นกัทอ่งเทีย่วสามารถจดัสรรเวลาและรายไดข้องตนเองใหส้ามารถทอ่งเทีย่ว 
ในแหลง่ทอ่งเทีย่วตา่งๆ	ไดม้ากกวา่	1	แหง่	โดยมตีน้ทนุการเดนิทางระหวา่งแหลง่ทอ่งเทีย่วมากกวา่กรณทีี่
มกีารท่องเทีย่วเพยีงแหง่เดยีว	ดงันัน้จงึตอ้งปรบัปรงุเสน้ขอ้จำากดัทีเ่ปน็ไปไดใ้หม้ลีกัษณะโคง้เวา้	(Convex)	 
เพื่อให้สามารถอธิบายในกรณีดังกล่าวได้	(รูปที่	3.11	(ก))	 เม่ือพิจารณาเส้นข้อจำากัดที่เป็นไปได้ร่วมกับ
เส้นความพอใจเท่ากันระหว่างการเลือกท่องเที่ยวที่ชายหาดกับบันเทิงราตรี	 [U = U(Z1, Z2)]	 ทำาให้
ทราบดลุยภาพของนักทอ่งเทีย่วทีเ่กดิขึน้จากการทีเ่ส้นความพอใจเทา่กนัสัมผสักบัเส้นขอ้จำากดัทีเ่ปน็ไปได	้ 
ดังแสดงในรูปที่	3.11	(ข)	จุดดุลยภาพของนักท่องเที่ยวในรูปที่	3.11	(ข)	แสดงให้เห็นว่า	หากนักท่องเที่ยว 
ตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่	 1	 หรือ	3	 ทำาให้นักท่องเที่ยวได้รับอรรถประโยชน์เท่ากัน	 
แตน่อ้ยกวา่การตดัสนิใจเลอืกทอ่งเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วที	่2	ดงัน้ันนักทอ่งเทีย่วจะตดัสินใจเลือกทอ่งเทีย่ว
ในแหล่งท่องเที่ยวที่	2	เนื่องจากได้รับอรรถโยชน์สูงสุดจากการตัดสินใจในครั้งนี้
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รูปที่ 3.11 ดุลยภ�พและก�รตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
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	 ต่อมาเมื่อสมมติให้มีแหล่งท่องเที่ยวที่	4	 เกิดขึ้นมาใหม่	 (X4)	 โดยเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภท
ชายหาดและบันเทิงราตรีเช่นเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่	2	 แต่มีราคาการท่องเที่ยวตำ่ากว่าแหล่งท่องเที่ยว 
ที	่2	ทำาใหข้อ้จำากดัทางดา้นเวลาและรายไดข้องแหลง่ทอ่งเทีย่วที	่4	(S4	และ	M4)	อยูส่งูกวา่แหลง่ทอ่งเทีย่ว 
ที่	2	 และสัมผัสกับเส้นความพอใจเท่ากันเส้นใหม่ที่สูงกว่าเส้นความพอใจเส้นเดิม	 ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะ 
ตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่	4	 แทนแหล่งท่องเที่ยวที่	2	 เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้รับ
อรรถประโยชน์สูงขึ้นจากการใช้เวลาในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่	4	(รูปที่	3.12)

รูปที่ 3.12 ดุลยภ�พและก�รตัดสินใจเลือกของนักท่องเที่ยวกรณีที่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้น
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	 นอกจากนี้หากแหล่งท่องเที่ยวที่	1	 มีการลงทุนพัฒนาคุณลักษณะทางด้านสถานบันเทิงราตรีให้มี
คุณภาพดีขึ้น	ทำาให้เส้นที่แสดงถึงแหล่งท่องเที่ยวที่	1	ขยับจากเส้น	X1	เป็น	X'1	ขณะเดียวกันการพัฒนา
ดังกล่าวทำาให้ข้อจำากัดที่เป็นไปได้ของแหล่งท่องเที่ยวที่	1	ลดลงจาก	F1	เหลือ	F'1	ซึ่งอยู่สูงกว่าข้อจำากัด 
ที่เป็นไปได้ของแหล่งท่องเที่ยวที่	2	 และไปสัมผัสกับเส้นความพอใจเท่ากันเส้นใหม่ที่ให้อรรถประโยชน์ 
สูงกว่า	 ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่	1	 แทนแหล่งท่องเที่ยวที่	2	
เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้รับอรรถโยชน์สูงสุดจากการตัดสินใจในครั้งนี้	(รูปที่	3.13)

รูปที่ 3.13 ดุลยภ�พและก�รตัดสินใจเลือกของนักท่องเที่ยวกรณีที่มีก�รปรับปรุงคุณภ�พของแหล่งท่องเที่ยว
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	 จากแนวคิดข้างต้น	 สามารถนำามาประยุกต์ใช้เพื่อหาอุปสงค์ของเวลาที่ใช้ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว	
เน่ืองจากเวลาที่ใชใ้นแหลง่ทอ่งเทีย่วแตล่ะแหง่จะขึน้อยูก่บัราคาการทอ่งเทีย่วในแหลง่ทอ่งเทีย่วนัน้ๆ	ซึง่จาก 
รูปที่	3.11	นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่	2	ดังนั้นในที่นี้จึงขอยกตัวอย่างการ
หาอุปสงค์ของเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวที่	2	 โดยมีข้อสมมติเพิ่มเติมว่าเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวที่	2	 
ได้รับอิทธิพลจากราคาการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่	2	 เท่านั้น	 [T(X2) = –ƒ(PX2)]	ดังนั้นจากรูปที่	
3.14	(ก)	จุดดุลยภาพของนักท่องเที่ยวที่ระดับราคา	P0	คือ	จุด	E	ซึ่งเป็นจุดที่เส้น	U(Z1, Z2)	ตัดกับจุด	
M2(P0)	ณ	จุดนี้นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาเท่ากับ	T0	ต่อมาเมื่อสมมติให้แหล่งท่องเที่ยวที่	2	มีราคาลดลง
เรื่อยๆ	จนถึงระดับราคาที่	P1	ซึ่งเป็นระดับราคาตำ่าสุด	(Pmin)	ของแหล่งท่องเที่ยวที่	2	ณ	ระดับราคานี้ 
เป็นจุดสูงสุดของข้อจำากัดทางด้านเวลา	 (S2)	 ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ในแหล่งท่องเที่ยวที่	2	 ดังนั้น	
ณ	 ระดับราคาที่	Pmin	 นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาเท่ากับ	Tmax	 ในทางกลับกันหากราคาของแหล่งท่องเที่ยว 
ที่	2	 เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ	 จนถึงระดับราคาที่	 P2	 ซึ่งเป็นระดับราคาสูงสุด	 (Pmax)	 ของแหล่งท่องเที่ยวที่	2	 
หากระดับราคาของแหล่งท่องเที่ยวที่	2	 เพิ่มขึ้นมากกว่าจุดนี้	 นักท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไปเลือกท่องเที่ยว 
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ในแหล่งท่องเที่ยวที่	3	แทน	เนื่องจากมีระดับราคาที่ตำ่ากว่าและได้รับอรรถประโยชน์เท่ากับการท่องเที่ยว 
ในแหลง่ทอ่งเทีย่วที	่2	ดงันัน้	ณ	ระดบัราคา	Pmax	เปน็ระดบัราคาทีนั่กทอ่งเทีย่วจะใชเ้วลาในแหล่งทอ่งเทีย่ว 
ที่	2	น้อยที่สุด	คือ	เท่ากับ	Tmin	เมื่อลากเส้นเชื่อมระหว่างจุด	Emin E	และ	Emax	จะได้เส้นอุปสงค์ของเวลา
ที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวที่	2	ดังแสดงในรูปที่	3.14	(ข)	

รูปที่ 3.14 อุปสงค์ของเวล�ที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวที่ 2
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	 จากเส้นอุปสงค์ดังกล่าว	 แสดงให้เห็นว่า	 เวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยวที่	2	 กับราคาการท่องเที่ยว
ของแหล่งท่องเที่ยวที่	2	มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม	โดยเมื่อระดับราคาการท่องเที่ยวของแหล่ง 
ท่องเที่ยวที่	2	 เพิ่มขึ้นจนถึงระดับราคาสูงสุดที่	Pmax	 นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวน้อยที่สุด	
เท่ากับ	 Tmin	 และถ้าหากระดับราคาการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่	2	 เพิ่มขึ้นมากกว่าระดับราคานี้	 
นกัทอ่งเทีย่วจะเลอืกทอ่งเท่ียวในแหลง่ทอ่งเท่ียวอ่ืนท่ีมรีะดบัราคาทีต่ำา่กวา่	และไดร้บัอรรถประโยชนเ์ทา่กนั	 
(ในกรณีนี้คือ	 แหล่งท่องเที่ยวที่	3)	 ขณะเดียวกันหากระดับราคาที่แหล่งท่องเที่ยวที่	2	 ลดลงจนถึงระดับ 
ราคาตำ่าสุดที่	 Pmin	 นักท่องเที่ยวจะใช้เวลาทั้งหมดในการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่	2	 อย่างไรก็ตาม 
นักท่องเท่ียวจะไม่สามารถใช้เวลาเกินกว่า	 Tmax	 เนื่องจากเป็นจุดสูงสุดของข้อจำากัดทางด้านเวลาที่ 
นักท่องเที่ยวสามารถใช้ในแหล่งท่องเที่ยวที่	2		
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3.4 แบบจำ�ลองอุปสงค์ของก�รท่องเที่ยว

	 การศึกษาหรือพัฒนาแบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเท่ียวมีความสำาคัญต่อการกำาหนดกำาลังการผลิต 
ของอตุสาหกรรมหรอืนโยบายการพฒันาอุปทานทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของอปุสงค	์ขณะทีก่ารศกึษา 
ขนาดและพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวสามารถลดความไม่แน่นอนของอุปสงค์ของการท่องเท่ียวได้	นอกจากน้ี 
สามารถประยุกต์ใช้การศึกษาอุปสงค์ประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมได้อีกด้วย	ที่ผ่านมานิยมศึกษาหรือวิเคราะห์อุปสงค์ของการท่องเที่ยวในเชิงปริมาณ 
ทีเ่ปน็การศกึษารปูแบบพฤตกิรรมของอปุสงคท์ีอ่ธบิายดว้ยปจัจยัตา่งๆ	ทางทฤษฎหีรือกรอบแนวคดิ	รวมทัง้ 
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์กับปัจจัยกำาหนดต่างๆ	 โดยสามารถแสดงแบบจำาลองอุปสงค์ของ
การท่องเที่ยวโดยทั่วไปได้ดังนี้

D = ƒ(X1 , … , Xn , ε)

โดยที่ D คือ อุปสงค์ของการท่องเที่ยว	 เช่น	จำานวนนักท่องเที่ยว	 รายได้จากการ
ท่องเที่ยว	เป็นต้น

X1 , … , Xn คือ ปัจจัยที่กำาหนดอุปสงค์	เช่น	ราคา	รายได้	เป็นต้น

ε คือ ตัวแปรเฟ้นสุ่ม

โดยทั่วไปแบ่งการศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยวออกเป็น	2	ประเภท	คือ
 1)	 การศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่แท้จริง	(Actual	tourism	demand):	เป็นการศึกษาโดยใช้
ข้อมูลอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจริง	เช่น	จำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทย	 เป็นต้น	ข้อมูลที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา	และนิยมพัฒนาแบบจำาลองอุปสงค์เพื่อ
การพยากรณห์รอืเพือ่ศกึษาในประเดน็ตา่งๆ	ทีส่ำาคญั	เชน่	ความยดืหยุน่ของอปุสงคต์อ่ราคาหรอืตอ่รายได	้ 
การประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์วิกฤต	เป็นต้น
	 2)	 การศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	(Potential	tourism	demand):	เป็นการศึกษา
อปุสงค์ท่ีคาดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคต	เชน่	การศกึษาพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกแหลง่ทอ่งเทีย่ว	การศกึษา
โอกาสในการกลับมาเที่ยวซำ้าของนักท่องเที่ยว	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังสามารถศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่มที่ได้
วางแผนการท่องเที่ยวไว้แล้ว	 แต่ยังไม่ได้ท่องเที่ยวตามแผนที่วางไว้	 การศึกษาตามแนวทางนี้สามารถใช้
อธิบายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวได้อย่างสมเหตุสมผลภายใต้ตัวแปรทาง
สงัคมและเศรษฐกจิของนกัทอ่งเทีย่ว	รวมทัง้ตวัแปรคณุภาพและสภาพแวดลอ้มตา่งๆ	ของแหลง่ทอ่งเทีย่ว

สำาหรับการวิเคราะห์อุปสงค์ของการท่องเที่ยว	แบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ
	 1)	 การวเิคราะหใ์นระดบับคุคล	(Individual):	เปน็การศกึษาหรือวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของนกัทอ่งเทีย่ว
ในระดับตัวบุคคล	 เช่น	 การวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว	 การวิเคราะห์จำานวนเงินหรือจำานวนวัน 
ที่นักท่องเที่ยวใช้ในการท่องเที่ยว	 เป็นต้น	 การวิเคราะห์ในระดับนี้ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
นักท่องเที่ยวที่เป็นข้อมูลภาคตัดขวาง	(Cross	section	data)
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	 2)	 การวิเคราะห์ในภาพรวม	(Aggregate):	 เป็นการศึกษาหรือวิเคราะห์อุปสงค์ของการท่องเที่ยว
ในภาพรวม	ทั้งในระดับประเทศหรือภูมิภาค	เช่น	การวิเคราะห์อุปสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทาง 
มาท่องเที่ยวไทย	 เป็นต้น	 การวิเคราะห์ในระดับนี้	 ส่วนใหญ่จะใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา	 และนิยมพัฒนา 
แบบจำาลองอปุสงคข์องการทอ่งเทีย่วรวม	(Aggregate	demand	models)	สำาหรับใชพ้ยากรณแ์ละ/หรือเพือ่
ทราบค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ที่มีต่อราคาและรายได้ในระดับประเทศ

ส่วนรูปแบบของอุปสงค์ของการท่องเที่ยว	แบ่งออกได้เป็น	2	รูปแบบ	คือ
	 1)	 รูปแบบที่มีหน่วยเป็นจำานวน	(Volume)	คือ	อุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีหน่วยวัดเป็นจำานวน	
เช่น	จำานวนนักท่องเที่ยว	จำานวนวันพัก	จำานวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละปี	เป็นต้น
	 2)	 รูปแบบที่มีหน่วยเป็นเงิน	(Monetary)	 คือ	 อุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีหน่วยวัดเป็นหน่วย 
ของเงินตรา	เช่น	รายได้จากการท่องเที่ยว	ค่าใช่จ่ายของนักท่องเที่ยว	เป็นต้น
	 จากขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่	กอ่นการศกึษาหรอืวเิคราะหอ์ปุสงคข์องการทอ่งเทีย่วจะตอ้งพยายามตอบ
คำาถามเบื้องต้นว่า	 จะศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยวประเภทใด	 ในลักษณะใด	และรูปแบบใด	 เนื่องจาก 
สิง่ตา่งๆ	เหลา่น้ีมคีวามสำาคญัตอ่การเลอืกแบบจำาลองและวธิทีี่ใชศ้กึษา	ในบทนีน้ำาเสนอแบบจำาลองทีน่ยิม
ใช้วิเคราะห์อุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่สำาคัญ	3	แบบจำาลอง	คือ	แบบจำาลองการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	 
(Tourist	expenditure	models)	 แบบจำาลองการเลือกแหล่งท่องเที่ยว	(Destination	choice	models)	 
และแบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวรวม	(Aggregate	demand	models)	ดังมีรายละเอียดพอสังเขป 
ดังนี้

3.4.1	 แบบจำาลองการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	(Tourist	Expenditure	Models)
	 การศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	(Tourist	expenditure)	มีการศึกษาหลายรูปแบบ	สามารถ
แบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้
	 1)	 การศึกษาประเภทและองค์ประกอบของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว:	 เป็นการศึกษาเพื่อทราบ
ประเภทและรายละเอียดของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวว่า	 มีการใช้จ่ายในหมวดหมู่ใดมากน้อยแตกต่าง
กันอย่างไร	 โดยทั่วไปจะแบ่งหมวดหมู่ของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวออกเป็น	 ค่าที่พัก	 ค่าอาหารและ 
เครือ่งดืม่	คา่ซือ้สนิคา้และของทีร่ะลกึ	คา่ใชจ้า่ยเพือ่ความบนัเทงิ	คา่บริการนำาเทีย่ว	คา่พาหนะในการเดนิทาง	 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	
	 2)	 การศกึษาปจัจยัทีก่ำาหนดหรอืมอีทิธพิลตอ่การใช้จ่ายของนกัทอ่งเทีย่ว:	เปน็การศกึษาเพือ่คน้หา 
ปัจจัยที่เป็นตัวกำาหนดหรือมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	 โดยนิยมพัฒนาแบบจำาลองหรือ
ฟังก์ชันการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	(Tourist	expenditure	function)	บนทฤษฎีอุปสงค์ทางอ้อม	(Indirect	
demand)	ทีว่่า	การใชจ้า่ยของนกัทอ่งเทีย่วจะขึน้อยูก่บัรายได	้และปจัจยักำาหนดอืน่ๆ	เชน่	ปจัจยัทางสงัคม 
และเศรษฐกิจของนักทอ่งเทีย่ว	เป็นตน้	ตวัอยา่งการศกึษาในกลุม่นี	้เชน่	การศกึษาการใชจ้า่ยเพือ่การทอ่งเทีย่ว 
ภายในประเทศของคนไทย	โดยใช้ข้อมูลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน	เป็นต้น	
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	 3)	 การศกึษาการใชจ้า่ยของนกัทอ่งเทีย่วภายใตค้ณุลกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัของนกัทอ่งเทีย่ว:	เปน็การ
ศึกษาเปรยีบเทยีบการใชจ้า่ยของนกัทอ่งเทีย่วกลุม่ตา่งๆ	เชน่	เปรยีบเทยีบระหวา่งเพศ	อาชพี	ระดบัรายได	้ 
ภมิูภาค	ประเทศ	เปน็ตน้	รวมทัง้การคน้หานกัทอ่งเทีย่วกลุ่มทีมี่การใชจ้า่ยสูงสุด	โดยประยกุต์ใชเ้คร่ืองมือ 
ทางสถติ	ิเชน่		Multiple	Classification	Analysis	(MCA)	เปน็ตน้	ตวัอยา่งการศกึษาลกัษณะนี	้เชน่	การศกึษา 
ของ	อัครพงศ์	อั้นทอง	ไพรัช	พิบูลย์รุ่งโรจน์	และมิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	(2549)	ใช้	MCA	วิเคราะห์พฤติกรรม
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยจำานวน	1,661	 คน	 ในปี	 พ.ศ.	2548	
พบว่า	 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อคนต่อวันประมาณ	4,294	 บาท	 
โดยนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิี่ใชจ่้ายสงูสดุเป็นนกัทอ่งเทีย่วทีม่รีะดบัรายไดส้งูกวา่	5,000	ดอลลารส์หรฐัฯ/ป	ี 
เปน็เพศหญงิ	มอีายรุะหวา่ง	35-44	ป	ีหรอืมากกวา่	60	ป	ีมีอาชพี	White-collar	worker	และเปน็นกัทอ่งเทีย่ว 
จากอาเซียนหรือตะวันออกกลางหรือเอเชียใต้	เป็นต้น
	 4)	 การศึกษาการจัดสรรค่าใชจ่้ายสำาหรบัการทอ่งเทีย่วของครวัเรอืน:	เปน็การศกึษาเพือ่อธบิายการ
จัดสรรค่าใช้จ่ายสำาหรับการท่องเที่ยวของครัวเรือน	 รวมทั้งการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
จัดสรรค่าใช้จ่ายสำาหรับการท่องเที่ยวของครัวเรือน	 การศึกษาตามแนวทางนี้นิยมใช้แบบจำาลอง	Almost	 
Idea	Demand	System	(AIDS)	ของ	Deaton	and	Muellbauer	(1980)	เนื่องจากเป็นแบบจำาลองที่สามารถ
สะท้อนอุปสงค์ทางอ้อม	(Indirect	demand)	ของครัวเรือนที่มีต่อการท่องเที่ยว	และทำาให้ทราบค่าความ
ยืดหยุ่นของค่าใช้จ่ายที่แสดงถึงประเภทของสินค้า	 รวมทั้งความยืดหยุ่นของราคา	 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อค่าใชจ้า่ยสำาหรบัการทอ่งเทีย่วของครวัเรอืนสว่นใหญพ่จิารณาจากรายได	้ปจัจยัทางสงัคมและเศรษฐกจิ
ของครัวเรือน
	 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย	ค่าใช้จ่ายที่ประเทศต้นทาง	 เช่น	ค่าตั๋วเครื่องบิน	
ค่าซื้อบริการนำาเที่ยว	เป็นต้น	บวกด้วยค่าใช้จ่ายที่แหล่งท่องเที่ยว	เช่น	ค่าที่พัก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	
ค่าของที่ระลึก	เป็นต้น	โดยทั่วไปแบ่งค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวออกเป็น	4	แบบ	คือ	
	 1)	 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดต่อครั้งต่อกลุ่ม:	 เป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในการ 
เดนิทางทอ่งเทีย่วในแตล่ะครัง้	(Trip)	โดยเปน็คา่ใชจ้า่ยทีร่วมถงึการใชจ้า่ยของบคุคลอ่ืนๆ	ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว 
พร้อมกับนักท่องเที่ยว	เช่น	คู่สมรส	บุตร	ญาติพี่น้อง	เป็นต้น	ค่าใช้จ่ายลักษณะนี้มีหน่วยเป็น	หน่วยเงิน/
ครั้ง/กลุ่ม	เช่น	บาท/ครั้ง/กลุ่ม	เป็นต้น
	 2)	 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดต่อครั้งต่อคน:	 เป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดต่อคนที่นักท่องเที่ยวใช้จ่าย 
ในการทอ่งเทีย่วแตล่ะครัง้	โดยนำาคา่ใชจ่้ายรวมทัง้หมดตอ่ครัง้ตอ่กลุม่หารดว้ยจำานวนคนทีเ่ดนิทางพรอ้มกบั 
นักท่องเที่ยว	ค่าใช้จ่ายลักษณะนี้มีหน่วยเป็น	หน่วยเงิน/ครั้ง/คน	เช่น	บาท/ครั้ง/คน	เป็นต้น	
 3)	 ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันต่อคร้ังต่อกลุ่ม:	เป็นค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเท่ียวท่ีใช้จ่ายในการท่องเท่ียว 
แต่ละครั้ง	 โดยรวมค่าใช้จ่ายของบุคคลอื่นๆ	 ที่เดินทางพร้อมกับนักท่องเที่ยว	 สามารถคำานวณโดยนำา 
ค่าใชจ้า่ยรวมทัง้หมดตอ่ครัง้ตอ่กลุม่หารดว้ยจำานวนวนัทีน่กัทอ่งเทีย่วใชใ้นการทอ่งเทีย่ว	คา่ใชจ้า่ยลกัษณะนี ้
มีหน่วยเป็น	หน่วยเงิน/วัน/กลุ่ม	เช่น	บาท/วัน/กลุ่ม	เป็นต้น
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 4)	 ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันต่อครั้งต่อคน:	 เป็นค่าใช้จ่ายต่อคนที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในแต่ละวันของ
การท่องเที่ยวแต่ละครั้ง	โดยนำาค่าใช้จ่ายในแต่ละวันต่อครั้งต่อกลุ่มหารด้วยจำานวนคนที่เดินทางพร้อมกับ
นักท่องเที่ยว	ค่าใช้จ่ายลักษณะนี้มีหน่วยเป็น	หน่วยเงิน/วัน/คน	เช่น	บาท/วัน/คน	เป็นต้น

	 สำาหรบักรณขีองการศกึษาเพือ่พฒันาแบบจำาลองการใชจ้า่ยของนกัทอ่งเทีย่วหรอืทีเ่รยีกวา่	Tourist	
expenditure	models	ที่เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกับปัจจัยกำาหนด
ต่างๆ	มีแบบจำาลองการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปได้ดังนี้

TE = ƒ(X1 , … , Xn , ε)

โดยที่ TE คือ ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคน 
ต่อวันต่อครั้ง	เป็นต้น

X1 , … , Xn คือ ปัจจัยที่กำาหนดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	เช่น	รายได้	อายุ	เป็นต้น

ε คือ ตัวแปรเฟ้นสุ่ม

	 แบบจำาลองข้างต้นพัฒนาบนพื้นฐานทฤษฎีอุปสงค์ทางอ้อม	 ส่วนใหญ่นิยมใช้เพื่อการพยากรณ์	
หรือค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจำาลอง
ดงักลา่วเปน็ขอ้มูลสำาคญัสำาหรบัการวางนโยบายเพือ่กระตุน้ใหน้กัทอ่งเทีย่วใชจ้า่ยเพิม่ขึน้	สิง่หนึง่ทีจ่ำาเปน็ 
สำาหรับการพัฒนาแบบจำาลองนี้	 คือ	 ผู้ศึกษาจะต้องกำาหนดตัวแปรในแบบจำาลองก่อน	 การศึกษา	 
โดยตัวแปรอิสระที่นิยมใช้	ประกอบด้วย	รายได้	อายุ	การศึกษา	สัญชาติ	ขนาดของครัวเรือน	ระยะเวลา 
ในการพำานกั	ชนดิของสถานทีพ่กัแรม	และตวัแปรอืน่ๆ	ทีส่ะทอ้นความแตกตา่งทางดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ 
ของนักท่องเที่ยว	 สำาหรับตัวแปรตามที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น	3	 กลุ่ม	 และในแต่ละกลุ่มมีวิธีการวิเคราะห์ 
ข้อมูลแตกต่างกันดังนี้
	 1)	 กรณีที่เป็นตัวแปรต่อเนื่อง	 (Continuous	variable)	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายเฉล่ียของนักท่องเที่ยว 
ตอ่คนต่อวันต่อครัง้	เปน็ตน้	ตวัแปรประเภทนีม้ลีกัษณะแตกตา่งกนั	เชน่	ขอ้มลูภาคตดัขวาง	ขอ้มลูอนกุรม
เวลา	ข้อมูล	Pool	หรือ	Panel	ที่มีลักษณะต่อเนื่อง	หรือตัดปลาย	หรือสัดส่วน	เป็นต้น	ดังนั้นจะต้องเลือก
วิธีเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล	เช่น	หากค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลภาคตัดขวางที่มีลักษณะ 
ตอ่เนือ่งและมตีวัแปรอิสระหลายตวัแปร	ควรใชแ้บบจำาลอง	Multiple	regression	เชน่	การศกึษาของ	Aguiló 
and	Juaneda	(2000)	ที่ศึกษาการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ	(Mass	tourism)	
เป็นต้น	 หรือหากค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด	 ควรใช้	 
Almost	Idea	Demand	System	(AIDS)	เช่น	Fujii,	Khaled	and	Mark	(1985)	ใช้	AIDS	ศึกษาการใช้จ่าย
ของผูม้าเยีย่มเยอืนเกาะฮาวาย	โดยแบง่สดัสว่นการใชจ้า่ยของผู้มาเยีย่มเยอืนออกเปน็	6	กลุ่ม	คอื	คา่อาหาร	 
ค่าที่พัก	ค่าเสื้อผ้า	ค่าใช้บริการขนส่ง	และอื่นๆ	เป็นต้น		
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 2)	 กรณีที่เป็นตัวแปรสองทางเลือก	(Binary	choice	variable)	 เช่น	 นักท่องเที่ยวจะจ่ายหรือ 
ไม่จา่ยเพ่ือการทอ่งเทีย่ว	เปน็ตน้	ตวัแปรลกัษณะนีม้คีา่เพยีง	2	คา่	คอื	0	กบั	1	โดยทัว่ไปเรยีกวา่	ตวัแปรหุน่	 
(Dummy	variables)	 ดังนั้นหากตัวแปรตามของแบบจำาลองการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเป็นตัวแปร
สองทางเลือก	 วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม	 คือ	Binary	discrete	choice	models	 ทั้งที่เป็นแบบจำาลอง 
โลจิท	(Logit)	 ซ่ึงใช้ในกรณีที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบ	Logistic	 และแบบจำาลองโพบิท	(Probit)	 
ซึ่งใช้ในกรณีที่ตัวแปรตามมีการแจกแจงแบบปกติ	(Normal)	
 3)	 กรณีที่เป็นตัวแปรหลายทางเลือก	(Multiple	choice	variable)	เช่น	มีการใช้จ่ายหรือไม่ใช้จ่าย
ค่าที่พัก	ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	ค่าบริการนำาเที่ยว	ค่าพาหนะในการเดินทาง	เป็นต้น	ตัวแปรลักษณะนี้ 
เป็นตัวแปรที่มีค่ามากกว่า	2	 ค่า	 เนื่องจากนักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการใช้จ่ายมากกว่า	2	 ทางเลือก	 
การศึกษาในกรณีนี้มีทั้งที่ให้นักท่องเที่ยวเรียงลำาดับการใช้จ่ายของตนเอง	การตัดสินใจเลือกที่จะใช้จ่ายใน
แต่ละรายการ	เปน็ตน้	ดงันัน้วธิกีารวเิคราะหแ์บบจำาลองจงึมคีวามแตกตา่งกนัตามลกัษณะของตวัแปรตาม	 
เช่น	 หากตัวแปรตามมีลักษณะที่ให้นักท่องเที่ยวเรียงลำาดับการใช้จ่าย	 จะใช้แบบจำาลอง	Order	Probit	 
ในการศึกษา	แต่ถ้าหากตัวแปรตามมีลักษณะที่ให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือก	โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเป็นปัจจัยส่วนบุคคล	(Individual	characteristic)	จะใช้แบบจำาลอง	Multinomial	Logit	แต่หากเป็น
คุณลักษณะของทางเลือก	(Attribute	alternative)	จะใช้แบบจำาลอง	Conditional	Logit	เป็นต้น		

3.4.2	 แบบจำาลองการเลือกแหล่งท่องเที่ยว	(Destination	Choice	Models)
	 แบบจำาลองประเภทนี้เหมาะสำาหรับการศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวในระดับบุคคลที่เป็นการศึกษา
อุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ	การศึกษาตามแนวทางนี้จะทำาให้เข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจของ
นักทอ่งเทีย่วมากกวา่การวเิคราะห์ในภาพรวมทีเ่ปน็การศกึษาอปุสงคข์องการทอ่งเทีย่วทีแ่ทจ้รงิ	เนือ่งจาก
การวิเคราะห์ตามแนวทางนี้จะให้ความสำาคัญกับกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่แบ่งออกเป็น	 
5	ขั้นตอน	(รูปที่	3.15)	คือ	1)	การตัดสินใจท่องเที่ยว	2)	การกำาหนดงบประมาณ	3)	การกำาหนดระยะเวลา
ที่ใช้ในการท่องเที่ยว	4)	การกำาหนดประเภทของแหล่งท่องเที่ยว	และ	5)	การตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว	
(Eugenio-Martin,	2003)
 ขั้นตอนที่	1	การตัดสินใจท่องเที่ยว:	ผู้บริโภคจะตัดสินใจระหว่างท่องเที่ยวหรือไม่ท่องเที่ยว	ดังนั้น
ตัวแปรตามในขั้นตอนนี้จึงมีลักษณะสองทางเลือก	หรือตัวแปรหุ่นที่มีค่า	0	และ	1	คือ	เที่ยวหรือไม่เที่ยว	
โดยตัวแปรอิสระที่นิยมใช้อธิบายการตัดสินใจของผู้บริโภคในขั้นตอนนี้	 ได้แก่	 ตัวแปรทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของผู้บริโภคและครอบครัว	เช่น	อายุ	รายได้	ขนาดของครอบครัว	เป็นต้น	เนื่องจากตัวแปรตาม
ในขั้นตอนนี้มีลักษณะสองทางเลือก	ดังนั้นวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม	คือ	Binary	discrete	choice	model	
ทั้งที่เป็นแบบจำาลองโลจิทและโพบิท
	 ขั้นตอนที่	2	 การกำาหนดงบประมาณในการท่องเที่ยว:	 เป็นการศึกษาการตัดสินใจและการจัดสรร 
คา่ใชจ้า่ยหรืองบประมาณของนักทอ่งเทีย่วที่ใชใ้นการทอ่งเทีย่ว	หรือศกึษาปจัจยัทีมี่อทิธพิลตอ่การกำาหนด
จำานวนเงินที่จะใช้ในการท่องเที่ยว	ดังนั้นตัวแปรตามในขั้นตอนนี้จึงมี	2	ลักษณะ	คือ	1)	ตัวแปรต่อเนื่อง	
เช่น	 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว	 หรือสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบริโภค	
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เป็นต้น	2)	ตัวแปรไม่ต่อเนื่อง	(Discrete	variable)	เช่น	ระดับหรือช่วงของค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวของ 
นกัทอ่งเทีย่วแต่ละคน	เปน็ตน้	สำาหรบัตวัแปรอสิระทีน่ยิมใชท้ัว่ไป	ไดแ้ก	่ตวัแปรทางดา้นสังคมและเศรษฐกจิ
ของนักท่องเที่ยว	เช่น	รายได้	อายุ	เป็นต้น	รวมทั้งตัวแปรทางด้านการท่องเที่ยว	เช่น	ระยะเวลาในการ 
ท่องเที่ยว	เป็นต้น	ส่วนวิธีการวิเคราะห์ที่ใช้ในขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวแปรตาม	หากตัวแปรตาม
เปน็ตวัแปรตอ่เน่ืองนยิมใช	้Regression	models	และ	Tobit	models	แตถ่า้ตวัแปรตามเปน็ตวัแปรไม่ตอ่เนือ่ง 
นิยมใช้	Multinomial	Logit	models	หรือ	Order	Probit	models	หรือ	Conditional	Logit	models	ขึ้นอยู่กับ 
ลักษณะของตัวแปรตาม	 วัตถุประสงค์ของการศึกษา	 และแบบจำาลองที่ใช้ในการศึกษา	 อย่างไรก็ตาม 
โดยทัว่ไปนิยมใชวิ้ธกีาร	Limited-dependent	models	วธิีใดวธิหีนึง่ในการวเิคราะหแ์บบจำาลองในขัน้ตอนนี	้
	 ข้ันตอนที	่3	การกำาหนดระยะเวลาในการทอ่งเทีย่ว:	เปน็การศกึษาถงึจำานวนวนัทีน่กัทอ่งเทีย่วจะใช ้
ในการท่องเที่ยว	 รวมทั้งการศึกษาถึงความถี่ในการท่องเที่ยว	 ณ	 แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ	 เช่น	 จำานวนครั้ง 
ในการทอ่งเทีย่วจงัหวดัเชยีงใหม่ในแตล่ะป	ีเปน็ตน้	โดยทัว่ไปนิยมศกึษาถงึปจัจยัทีมี่อิทธพิลตอ่การกำาหนด
จำานวนวันหรือจำานวนครั้งในการท่องเที่ยว	ตัวแปรตามในขั้นตอนนี้	คือ	จำานวนวันหรือจำานวนครั้งในการ
ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเป็นจำานวนนับ	ส่วนตัวแปรอิสระที่นิยมใช้	ได้แก่	ตัวแปรทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ของนักท่องเที่ยว	เช่น	รายได้	อายุ	เป็นต้น	รวมทั้งเงื่อนไขทางสุขภาพของนักท่องเที่ยว	และคุณลักษณะ
ตา่งๆ	ของแหลง่ทอ่งเทีย่ว	เนือ่งจากตวัแปรตามในขัน้ตอนน้ีมีลักษณะเปน็จำานวนนับ	ดงัน้ันวธิกีารวเิคราะห์
ที่เหมาะสม	คือ	Count	data	models	ที่แบ่งออกเป็น	3	แบบจำาลอง	คือ	Poisson	regression	models	 
ซึ่งใช้ในกรณีที่ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของตัวแปรตามมีค่าเท่ากัน	 หากค่าทั้งสองมีค่าแตกต่างกัน 
จะต้องใช้	Negative	binomial	regression	models	แทน	และหากตัวแปรตามมีค่า	“0”	จำานวนมาก	หรือใน
สดัสว่นทีส่งูจะใช	้Zero-inflated	Poisson/Negative	binomial	models	แทน	นอกจากนีก้รณทีีเ่ปน็การศกึษา
ระยะเวลาที่ใช้พำานัก	ณ	แหล่งท่องเที่ยว	นิยมใช้	Duration	models	ในการวิเคราะห์แบบจำาลองดังกล่าว
	 ขั้นตอนที่	4	 การกำาหนดประเภทของแหล่งท่องเที่ยว:	 เป็นการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการกำาหนดประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจ	 ในขั้นตอนนี้นักท่องเที่ยวจะต้องตัดสินใจ	 
2	สิง่พรอ้มๆ	กนั	คือ	ลกัษณะของการทอ่งเทีย่ว	เชน่	การทอ่งเทีย่วเชงิวฒันธรรม	การทอ่งเทีย่วแบบผจญภยั	 
เป็นต้น	และประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว	เชน่	ชายหาด	ภเูขา	ธรรมชาต	ิตวัเมอืง	ชนบท	เปน็ตน้	โดยลกัษณะ 
ของการทอ่งเทีย่วแตล่ะลกัษณะจะมปีระเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่วทีเ่หมอืนและแตกตา่งกนั	เชน่	การทอ่งเทีย่ว
เชิงวัฒนธรรม	ณ	แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด	ภูเขา	ตัวเมือง	หรือชนบท	เป็นต้น	ดังนั้นตัวแปรตาม
ในขั้นตอนนี้	คือ	ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะ	Multinomial	dummy	variables	ขณะที่ตัวแปร
อิสระ	ได้แก่	ตัวแปรทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว	ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ของบุคคล	
และตัวแปรทางกายภาพของแหล่งเที่ยว	ส่วนวิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสม	คือ	Multinomial	Logit	models,	
Conditional	Logit	models	และ	Nested	Multinomial	Logit	models	ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และข้อจำากัด
ของแบบจำาลองที่ใช้ในการศึกษา
	 ขั้นตอนที่	5	การตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว:	เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกแหล่งท่องเที่ยว	บางครั้งรวมถึงวิธีการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว	ตัวแปรตามในขั้นตอนนี้เป็นชุด
ทางเลอืก	(Choice	set)	ของแหลง่ทอ่งเทีย่วหรอืวธิกีารเดนิทางทีมี่ลักษณะ	Multinomial	dummy	variables	
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ส่วนตัวแปรอิสระที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น	3	กลุ่ม	คือ	1)	ตัวแปรอิสระประเภทคุณลักษณะของนักท่องเที่ยว 
หรือครัวเรือน	 เช่น	 รายได้	 งบประมาณในการท่องเที่ยว	 เป็นต้น	2)	 ตัวแปรอิสระประเภทคุณลักษณะ
ของทางเลือก	เช่น	ราคา	สิ่งอำานวยความสะดวก	เป็นต้น	และ	3)	ตัวแปรอิสระที่ผสมทั้งสองคุณลักษณะ 
เขา้ดว้ยกนั	เชน่	ตน้ทนุคา่เดนิทาง	ตน้ทนุของเวลา	เปน็ตน้	ดงัน้ันวธิกีารวเิคราะหท์ีเ่หมาะสม	คอื	Multinomial	 
Logit	models,	Conditional	Logit	models	และ	Nested	Multinomial	Logit	models	ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
และข้อจำากัดของแบบจำาลองที่ใช้ในการศึกษา

รูปที่ 3.15 กระบวนก�รตัดสินใจของนักท่องเที่ยว

ลคคุบงอขจในิสดัตราก

วยี่ทเงอท

ระยะเวลา

ประเภทของ
วยี่ทเงอทงลหแ

กอืลเจในิสดัต
วยี่ทเงอทงลหแ

งบประมาณ

วยี่ทเงอทมไ

3.4.3	 แบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวรวม	(Aggregate	Tourism	Demand	Models:	ATD)
	 แบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวรวมเป็นแบบจำาลองที่นิยมใช้ศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยว
ทั้งในระดับจังหวัด	 ประเทศ	 และภูมิภาค	 ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาแบบจำาลองเพื่อใช้ในการพยากรณ์ 
ทัง้ทีเ่ปน็การพฒันาเพือ่ให้ได้แบบจำาลองท่ีเหมาะสมหรอืสอดคลอ้งกบัขอ้มลูที่ใช	้(Model	fit)	การพฒันาเพือ่
ทราบผลการพยากรณ์ในอนาคต	(Ex ante	forecast)	และการพัฒนาเพื่อทดสอบความแม่นยำา	(Accuracy)	 
ของการพยากรณ์	(Ex post	forecast)	ดังแสดงในรูปที่	3.16
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รูปที่ 3.16 วัตถุประสงค์ของก�รพัฒน�แบบจำ�ลองอุปสงค์ของก�รท่องเที่ยวเพื่อก�รพย�กรณ์

Model Fit

Ex ante

Ex post

ขอมูลจร�ง

T0 T1

T2T0 T1

T0 T1T'1

คาพยากรณ

การวิเคราะห์อุปสงค์ของการท่องเที่ยวรวมสามารถแบ่งออกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้
	 1)	 แบบจำาลองเชงิสาเหต	ุ(Causal	or	explanatory	models)	เปน็การวเิคราะหอ์ปุสงคข์องการทอ่งเทีย่ว 
ในกรณหีลายตวัแปร	(Multivariate	models	of	tourism	demand)	แบบจำาลองนีเ้ปน็การศกึษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งอปุสงคข์องการทอ่งเทีย่วกบัปัจจัยกำาหนดตา่งๆ	โดยอปุสงคข์องการทอ่งเทีย่วรวม	(ATD)	ทีน่ยิมใช	้ 
คือ	จำานวนนักท่องเที่ยว	ค่าใช้จ่าย	จำานวนคืนพัก	ส่วนปัจจัยกำาหนดที่ใช้ทั่วไป	ได้แก่
	 •	 รายได้	(Y)	เช่น	ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ	(Gross	domestic	Product:	GDP)	ผลิตภัณฑ์ 
	 	 มวลรวมประชาชาติต่อหัว	(GDP	per	capita)	เป็นต้น
	 •	 ราคาของการท่องเที่ยว	(Pd)	นิยมใช้ราคาเปรียบเทียบ	โดยมีสูตรคำานวณดังนี้	
 

CPId

CPIor • ERor/d

โดยที่ CPId คือ ดัชนีราคาผู้บริโภค	(Consumer	price	index)	ของประเทศปลายทาง

CPIor คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศต้นทาง

EXor/d คือ อัตราแลกเปลี่ยน	(Exchange	rate)	ระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศ
ปลายทาง
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	 •	 ต้นทุนในการเดินทาง	(Tc)	เช่น	ค่าเครื่องบิน	ต้นทุนของเวลาเดินทาง	ต้นทุนของพาหนะอื่นๆ	 
	 	 เป็นต้น
	 •	 ราคาของการทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็คูแ่ขง่	(Po)	นยิมใชร้าคาเปรยีบเทยีบเชน่เดยีวกนั	โดยมสูีตรคำานวณ 
	 	 ดังนี้
 

CPIwd

CPIor • ERor/wd

โดยที่ CPId คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศคู่แข่ง

CPIor คือ ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศต้นทาง

EXor/wd คือ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศคู่แข่ง

	 •	 ปัจจัยอื่นๆ	ที่สำาคัญ	(O)	เช่น	เหตุการณ์ความไม่แน่นอน	อิทธิพลฤดูกาล	เป็นต้น

	 จากตัวแปรข้างต้นสามารถเขียนเป็นอุปสงค์ของการท่องเที่ยวรวมในลักษณะของแบบจำาลอง 
เชิงสาเหตุได้ดังนี้

ATD = ƒ(Y , Pd , Tc , Po , O)

โดยที่ ATD คือ อุปสงค์ของการท่องเที่ยวรวม
Y คือ รายได้
Pd คือ ราคาของการท่องเที่ยว
Tc คือ ต้นทุนในการเดินทาง
Po คือ ราคาของการท่องเที่ยวที่เป็นคู่แข่ง
O คือ ปัจจัยอื่นๆ	ที่สำาคัญ	

	 การวเิคราะหข์อ้มลูของแบบจำาลองอปุสงคข์องการทอ่งเทีย่วทีเ่ปน็แบบจำาลองเชงิสาเหตมุหีลายวธิี
ขึน้อยู่กบัขอ้จำากดัของขอ้มลูและวตัถปุระสงคข์องการศกึษา	เชน่	หากเปน็แบบจำาลองสมการเดีย่ว	(Single	
equation)	ที่ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีลักษณะไม่คงที่	(Non-stationary)	จะนิยมใช้วิธี	Co-integration	and	
Error	correction	models	เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จริง	(Spurious	regression)	แต่ถ้า 
แบบจำาลองเป็นระบบสมการ	(System	equation)	จะนิยมใช้	Vector	error	correction	models	(VECM)	
สว่นกรณทีีค่า่ความยดืหยุน่ของตวัแปรอิสระมกีารเปลีย่นแปลงตามเวลา	เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย/
เหตุการณ์ต่างๆ	จะนิยมใช้	Time	varying	parameter	models	นอกจากนี้หากข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูล	Panel	
จะใช้วิธี	Panel	data	analysis	 ในการศึกษา	 เป็นต้น	 เพื่อความเข้าใจในที่นี้จะขอยกตัวอย่างแบบจำาลอง 
ของอัครพงศ์	 อ้ันทอง	 และมิ่งสรรพ์	 ขาวสอาด	(2553)	 ที่ศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยในระยะยาว 
ของตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สำาคัญ	11	ตลาด	โดยมีลักษณะของแบบจำาลองเชิงประจักษ์	ดังนี้
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ln NTAi,t = β0i + β1i lnYi,t + β2i lnRPTi,t + β3i lnRPSi,t + εi,t

โดยที่ lnNTAi,t คือ Natural	logarithm	ของจำานวนนักท่องเที่ยวจากประเทศ	i	ที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวไทยในปีที่	t

lnYi,t คือ Natural	logarithm	ของผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาตติอ่หวัของประเทศ	
i	ในปีที่	t

lnRPTi,t คือ Natural	logarithm	ของราคาการท่องเที่ยวไทยในปีที่	t
lnRPSi,t คือ Natural	 logarithm	 ของราคาการท่องเที่ยวเฉล่ียของแหล่งท่องเที่ยว

ทดแทนในปีที่	t
β0i – β3i คือ ค่าสัมประสิทธิ์
εi,t คือ ค่าคลาดเคลื่อน

 2)	 แบบจำาลองแรงดึงดูด	(Gravity	model)	เป็นแบบจำาลองที่ประยุกต์มาจากแบบจำาลองเศรษฐมิติ 
ที่ใช้อธิบายปริมาณการค้าระหว่างประเทศ	 โดยจำานวนครั้งในการท่องเที่ยวต่อปีของนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศตา่งๆ	จะขึน้อยูก่บัจำานวนประชากรของประเทศตน้ทางและประเทศปลายทาง	และระยะทางระหวา่ง
ประเทศทั้งสอง	ดังแสดงเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้
  

Tij  =
Pi

β1Pj
β2

Dij
β3

โดยที่ Tij คือ จำานวนครั้งในการท่องเที่ยวต่อปีของนักท่องเที่ยวจากประเทศ	i	ที่เดินทาง
ไปท่องเที่ยวยังประเทศ	j

Pi คือ จำานวนประชากรของประเทศ	i
Pj คือ จำานวนประชากรของประเทศ	j
Dij คือ ระยะทางระหว่างประเทศ	i	กับประเทศ	j
β1 – β3 คือ ค่าสัมประสิทธิ์
i คือ ประเทศต้นทาง	(Origin	country)
j คือ ประเทศปลายทาง	(Destination	country)

 
	 แบบจำาลองนี้เป็นแบบจำาลองที่นิยมใช้ศึกษาทางด้านการค้าระหว่างประเทศ	 เน่ืองจากง่ายต่อการ 
นำามาใช้	อย่างไรก็ตามแบบจำาลองนี้ไมไ่ดร้บัความนยิมใชศ้กึษาอปุสงคข์องการทอ่งเทีย่ว	เนือ่งจากเหตผุล
หลายประการ	เชน่	ระยะทางระหวา่งประเทศตน้ทางและปลายทางอาจไม่ใชต่วัชีว้ดัทีด่ทีีแ่สดงถงึจำานวนคร้ัง
ในการทอ่งเทีย่ว	และยงัไมม่งีานศกึษาเชงิประจกัษท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งจำานวนประชากร
กับจำานวนครั้งในการท่องเที่ยว	รวมทั้งยังเป็นแบบจำาลองที่ไม่มีทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์รองรับ	ทำาให้การ
อธบิายผลการศกึษาที่ไดค้อ่นขา้งยากลำาบาก	และในบางคร้ังขาดคำาอธบิายทีเ่ปน็เหตเุปน็ผลในการอธบิาย
ผลลัพธ์ที่ได้	เป็นต้น	
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	 3)	 แบบจำาลองทีไ่มม่ตีวัแปรอธบิาย	(Non-explanatory	models)		เปน็การวเิคราะหอ์ปุสงคข์องการ
ทอ่งเทีย่วในกรณตีวัแปรเดยีว	(Univariate	models	of	tourism	demand)	ส่วนใหญมุ่ง่เนน้การพฒันาแบบจำาลอง 
เพื่อการพยากรณ์เป็นสำาคัญ	 โดยจะพัฒนาแบบจำาลองบนข้อมูลอนุกรมเวลาเพื่อให้มีความแม่นยำาในการ
พยากรณ์มากที่สุด	แบบจำาลองอุปสงค์ในรูปแบบนี้มีหลากหลายตั้งแต่แบบจำาลองอย่างง่าย	เช่น	Naïve	1,	 
Naïve	2,	Simple	moving	average	เป็นต้น	จนถึงแบบจำาลองที่ใช้เทคนิคการพยากรณ์ขั้นสูง	เช่น	Box	 
and	Jenkins	 เป็นต้น	 การศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่ผ่านมานิยมใช้แบบจำาลองลักษณะนี้ 
ในการพยากรณ์จำานวนนักท่องเที่ยว	 เช่น	มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	และคณะ	(2549)	ใช้วิธีวิเคราะห์แนวโน้ม	 
(Time	trend)	 และวิธี	Box	and	Jenkins	 พยากรณ์แนวโน้มการท่องเที่ยวสำาหรับประเทศในอนุภูมิภาค 
ลุม่แมน่ำา้โขงระหวา่งปี	พ.ศ.	2547-2551	ขณะที	่อคัรพงศ	์อัน้ทอง	และปวณีา	คำาพกุกะ	(2552)	ใชแ้บบจำาลอง	 
SARIMA	Intervention	 พยากรณ์จำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยระหว่างปี	 
พ.ศ.	2550-2554	ภายใต้ข้อมูลที่มีวิกฤตด้านการท่องเที่ยว	เป็นต้น

3.4.4	 กรณีตัวอย่างการประมาณค่าอุปสงค์ของการท่องเที่ยวไทยในระยะยาว
	 กรณีตัวอย่างในที่นี้อ้างอิงผลงานการศึกษาของอัครพงศ์	อั้นทอง	และมิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	(2553)	
ทีเ่ปน็การประมาณคา่อุปสงคข์องการทอ่งเทีย่วไทยในระยะยาวของตลาดนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตทิีส่ำาคญั	
11	ตลาด	ดังที่ได้เสนอแบบจำาลองอุปสงค์ไว้แล้วในส่วนที่ผ่านมา	ผลการประมาณค่าความยืดหยุ่นด้วยวิธี	
DOLS	(Dynamic	ordinary	least	square)	ที่แสดงในตารางที่	3.2	พบว่า	ตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ที่สำาคัญเกือบทั้งหมดมีความยืดหยุ่นต่อรายได้	(Elasticity)	 ยกเว้น	 สิงคโปร์และอินเดียที่มีความยืดหยุ่น 
ต่อรายได้คงที	่(Unitary	elasticity)	ผลลพัธท์ี่ไดท้ำาใหท้ราบวา่	การทอ่งเทีย่วไทยเปน็สนิคา้ฟุม่เฟอืยสำาหรบั
ตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สำาคัญ	โดยเกาหลีใต้และสหราชอาณาจักรมีความยืดหยุ่นต่อรายได้สูงถึง	
3.432	และ	3.207	ตามลำาดับ	ส่วนที่เหลือมีค่าประมาณ	1.318-1.742	ยกเว้น	สิงคโปร์และอินเดียที่มีค่า
เท่ากับ	0.793	และ	0.911	ตามลำาดับ
	 สำาหรบัผลการประมาณคา่ยดืหยุน่ตอ่ราคาการทอ่งเทีย่วไทย	ตอ่ไปนีเ้รียกวา่	ความยดืหยุน่ตอ่ราคา	
พบวา่	สหรฐัฯ	และอนิเดยีเทา่นัน้ทีม่คีวามยดืหยุ่นตอ่ราคาน้อย	(Inelasticity)	(-0.292	และ	-0.470	ตามลำาดบั)	 
ส่วนมาเลเซีย	 สิงคโปร์	 ฝรั่งเศส	 และเยอรมนีมีความยืดหยุ่นต่อราคาคงที่	 สำาหรับญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 จีน	 
สหราชอาณาจักร	และออสเตรเลีย	มีความยืดหยุ่นต่อราคามาก
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ต�ร�งที่ 3.2 ผลก�รประม�ณค่�คว�มยืดหยุ่นของอุปสงค์ของก�รท่องเที่ยวไทยในระยะย�ว

ตล�ด/ประเทศต้นท�ง
ค่�คว�มยืดหยุ่นต่อ Wald test (F-statistic)

ร�ยได้ 
(εGDP)

ร�ค�ของไทย 
(εRPT)

ร�ค�ของคู่แข่ง 
(εRPS)

εGDP = 1 εRPT = –1

ม�เลเซีย 1.318*** -1.450* 1.207** 3.220* 0.379

สิงคโปร์ 0.793*** -0.895* 1.273*** 2.869 0.056

ญี่ปุ่น 1.356*** -1.968*** 2.530*** 6.240*** 5.359**

เก�หลีใต้ 3.432*** -5.652*** 5.365*** 43.992*** 33.693***

จีน 1.459*** -3.652*** 5.482*** 23.013*** 12.575***

ฝรั่งเศส 1.616*** -0.875** 1.112*** 7.762** 0.094

เยอรมนี 1.525*** -1.555*** 1.874*** 7.572** 1.960

สหร�ชอ�ณ�จักร 3.207*** -2.085*** 3.169*** 22.330*** 3.776*

สหรัฐอเมริก� 1.335*** -0.292* 0.065 10.530*** 21.717***

อินเดีย 0.911*** -0.470*** 0.328* 2.117 13.930***

ออสเตรเลีย 1.742*** -2.847*** 2.109*** 2.789*** 8.057***

หมายเหตุ:	***	,	**	,	*	ณ	ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ	99,	95	และ	90	ตามลำาดับ
ที่มา:	จากการคำานวณ

	 การทีส่หรฐัฯ	และอนิเดยีมคีวามยดืหยุน่ตอ่ราคานอ้ย	เนือ่งจากนกัทอ่งเทีย่วจากทัง้สองประเทศนยิม
เดินทางมาไทยเพื่อทำาธุรกิจหรือทำางาน	 จึงไม่ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของราคาการท่องเที่ยวไทย	 
ขณะทีม่าเลเซยี	สงิคโปร	์ฝรัง่เศส	และเยอรมนี	เป็นตลาดทีม่คีวามยดืหยุน่ตอ่ราคาคงที	่เนือ่งจากนกัทอ่งเทีย่ว 
จากสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีซึง่อยูต่ดิกบัไทยนยิมเดนิทางมาพกัผ่อนในไทย	โดยเฉพาะในชว่งวนัหยุดสุดสัปดาห	์ 
(Week	end)	ส่วนนักท่องเท่ียวจากเยอรมนีและฝร่ังเศสนิยมเดินทางมาท่องเท่ียวไทยในช่วงหยุดยาว	(Holiday)	 
และช่วงปลายปี	และนกัทอ่งเทีย่วเยอรมนสีว่นใหญม่บีา้นหลงัทีส่องที่ไทย	ดงันัน้การเปลีย่นแปลงราคาการ
ท่องเที่ยวเพียงเล็กน้อยจึงไม่อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการเดินทางมาท่องเที่ยวไทย	
	 สำาหรบัญีปุ่น่	เกาหลใีต้	จีน	สหราชอาณาจักร	และออสเตรเลยี	เปน็ตลาดทีม่คีวามยดืหยุน่ตอ่ราคามาก	 
โดยเฉพาะเกาหลีใต้และจีนมีความยืดหยุ่นต่อราคาสูงกว่าตลาดอ่ืนๆ	เน่ืองจากนักท่องเท่ียวจากท้ังสองประเทศ 
เปน็นกัทอ่งเทีย่วประเภทกรุป๊ทวัร	์(Group	tours)	ทีเ่นน้ทอ่งเทีย่วแบบ	Sightseeing	ในระดบัราคาตำา่	ดงันัน้ 
ราคาจงึเปน็ปจัจยัสำาคญัในการตดัสนิใจเลอืกทอ่งเทีย่วในไทย	ขณะทีนั่กทอ่งเทีย่วจากญีปุ่น่	สหราชอาณาจกัร	 
และออสเตรเลียนิยมท่องเที่ยวแบบอิสระ	(Free	individual	travel:	FIT)	แต่ใช้บริการบริษัททัวร์ในการจอง
ทีพั่กและตัว๋เครือ่งบนิ	และนยิมทอ่งเทีย่วแบบพกัผอ่น	(Vacation)	ตามทะเล	ชายหาด	และธรรมชาต	ิซึง่มี 
แหล่งเที่ยวในลักษณะดังกล่าวจำานวนมากที่สามารถทดแทนไทยได้	 ดังนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงอ่อนไหว
ต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาการท่องเที่ยวไทย	
	 ส่วนผลการประมาณค่าความยืดหยุ่นต่อราคาการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทดแทน	(ต่อไปนี้
เรยีกวา่	ความยดืหยุน่ไขว)้	พบวา่	สว่นใหญต่ลาดนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตขิองไทยมีการตอบสนองตอ่การ
เปลีย่นแปลงของราคาในแหลง่ทอ่งเทีย่วทดแทน	ยกเวน้	สหรฐัฯ	และอนิเดยี	เปน็ทีน่า่สงัเกตวา่	นกัทอ่งเทีย่ว 
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ชาวต่างชาติจะตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของราคาในแหล่งท่องเท่ียวทดแทนมากกว่าราคาการท่องเท่ียวไทย	 
หรือมีความยืดหยุ่นไขว้มากกว่าความยืดหยุ่นต่อราคา	(ยกเว้น	 มาเลเซียและออสเตรเลียที่ความยืดหยุ่น
ต่อราคามากกว่าความยืดหยุ่นไขว้)	โดยเฉพาะจีน	(Price	elasticity	=	-3.652,	Cross	elasticity	=	5.482)	
และสหราชอาณาจักร	(Price	elastic	=	-2.085,	Cross	elastic	=	3.169)	ที่มีค่าความยืดหยุ่นไขว้สูงกว่า 
ความยดืหยุน่ตอ่ราคามากกวา่	1	ผลการศกึษาดงักลา่ว	สะทอ้นใหเ้หน็วา่	การเปลีย่นแปลงราคาการทอ่งเทีย่ว 
ของแหล่งท่องเที่ยวทดแทนมีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวไทยมากกว่าการเปล่ียนแปลงราคาของการ
ท่องเท่ียวไทย	ยกเวน้	สหรฐัฯ	และอนิเดยี	ทีส่ว่นใหญเ่จาะจงเดนิทางมาไทยเพือ่ทำาธรุกจิหรอืทำางาน	ดงันัน้ 
ราคาของแหล่งท่องเที่ยวทดแทนจึงไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวไทย	

3.5 สรุปก�รศึกษ�แบบจำ�ลองอุปสงค์ของก�รท่องเที่ยวในอดีต

	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2503	เป็นต้นมา	การศึกษาแบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในงานวิจัย 
ด้านการทอ่งเทีย่วที่ไดร้บัความสนใจ	และมกีารตพีมิพเ์ผยแพรเ่พิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่งมาโดยตลอด	4	ทศวรรษ 
ที่ผ่านมา	(Li,	Song	Witt,	2005)	ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	2504-2536	พบว่า	งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
แบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวมีจำานวนมากถึง	120	 เรื่อง	 จากจำานวนงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว
ทั้งหมด	300	เรื่อง	หรือประมาณร้อยละ	40	ของจำานวนงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวทั้งหมด	(Crouch,	1994)	
ต่อมาในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	2543-2550	(ระยะเวลา	8	ปี)	พบว่า	งานวิจัยด้านอุปสงค์ของการท่องเที่ยว 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมีมากถึง	121	เรื่อง	(Song	and	Li,	2008)	จากข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองในการวิจัยหรือศึกษาแบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยว
ในระดับนานาชาติ
	 วิธีการที่นิยมใช้พัฒนาแบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันประกอบด้วย	 แบบจำาลอง
อนุกรมเวลา	(Time	series	models)	เช่น	ARIMA,	SARIMA	เป็นต้น	เศรษฐมิติ	(Econometrics)	เช่น	Error	 
correction	model	(ECM),	Almost	idea	demand	system	(AIDS),	Time	varying	parameter	(TVP)	
เป็นต้น	 และวิธีการเชิงปริมาณใหม่ๆ	 ทั้งที่เป็นวิธีการทางสถิติ	 เช่น	SARIMA	intervention,	ARIMAX,	
FARIMA	เป็นต้น	และที่ไม่ใช้วิธีการทางสถิติ	เช่น	Artificial	neural	network	(ANN)	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม
แบบจำาลองอนุกรมเวลายังคงเป็นวิธีการที่นิยมใช้มากกว่าวิธีการอื่นๆ	
	 การศึกษาในช่วงแรก	 ส่วนใหญ่เน้นการนำาเสนอผลลัพธ์ของการพยากรณ์ในลักษณะของ 
การพยากรณ์ไปในอนาคต	 (Ex ante	 forecast)	 หรือการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์เพื่อนำาเสนอ 
แบบจำาลองที่เหมาะสมกับข้อมูลที่นำามาใช้	(Model	fit)	(Witt	and	Witt,	1995)	ต่อมามีการศึกษาเพิ่มขึ้น 
ในประเด็นของการพัฒนาแบบจำาลองที่เน้นความแม่นยำา	 (Accuracy)	 ในการพยากรณ์	 หรือที่เรียกว่า	 
Ex post	forecast	โดยเฉพาะในชว่ง	10	กวา่ปีทีผ่า่นมา	มกีารนำาเสนอเทคนคิการพฒันาแบบจำาลองอปุสงค์
ของการท่องเที่ยวหลายเทคนิคที่สามารถพยากรณ์ได้แม่นยำามากขึ้น	 เช่น	Hybrid	 forecasting	 ที่เป็น 
การผสมวิธีการ	ARIMA	กบัวธิ	ีArtificial	neural	network	(ANN)	เขา้ดว้ยกนั	ซึง่ใหผ้ลการพยากรณท์ีแ่มน่ยำา
มากกว่าวิธีการอื่นๆ	(Tseng,	Yu	and	Tzeng,	2002)	เป็นต้น
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	 ส่วนข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาแบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา 
ประเภททุติยภูมิท่ีอ้างอิงจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ปกติมีการแบ่งประเภทตามลักษณะเฉพาะของนักท่องเท่ียว	 
เช่น	ประเทศที่อยู่อาศัย	(Country	of	residence)	วัตถุประสงค์ในการเดินทาง	(Purpose	of	the	trip)	เป็นต้น	
หรือแบ่งตามความถี่ของข้อมูลอนุกรมเวลา	เช่น	ข้อมูลรายปี	รายไตรมาส	รายเดือน	เป็นต้น	เนื่องจาก
อุปสงค์ของการท่องเที่ยวมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันในแต่ละบุคคล	(Heterogeneous	or	disaggregated	
individuals)	 ดังนั้นจึงมีการเสนอแนะให้มีการพัฒนาแบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
ตามลักษณะเฉพาะของนักท่องเที่ยว	เช่น	อุปสงค์ของนักท่องเที่ยวที่จำาแนกตามตลาดต่างๆ	เป็นต้น	
	 นอกจากน้ีแม้ว่าในอดีตการพัฒนาแบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวจะนิยมใช้ข้อมูลรายปี	 
แต่ปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลรายไตรมาสและรายเดือนเพ่ิมมากข้ึน	เน่ืองจากข้อมูลลักษณะดังกล่าวได้รวมอิทธิพล 
ฤดูกาลหรืออิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงภายในรอบปีไว้ในข้อมูล	 อิทธิพลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบหนึ่ง 
ทีส่ำาคัญของอปุสงคข์องการทอ่งเทีย่ว	และสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมทัว่ไปของนกัทอ่งเทีย่วทีน่ยิมทอ่งเทีย่ว
ตามฤดูกาล	(อัครพงศ์	และมิ่งสรรพ์,	2552)
	 จากข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 การศึกษาอุปสงค์ของการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการศึกษาอุปสงค์ของ
การท่องเที่ยวที่แท้จริงที่เป็นการวิเคราะห์ด้วยแบบจำาลองอุปสงค์ของการท่องเที่ยวรวมมากกว่าการศึกษา
อปุสงค์ของการทอ่งเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ	หรอืการวเิคราะหอ์ปุสงคข์องการทอ่งเทีย่วแบบบคุคล	โดยเฉพาะการ
ศึกษาการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวยังมีอยู่จำานวนน้อย	นอกจากนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาทฤษฎีอุปสงค์
ของการท่องเท่ียวยงัมอียูจ่ำานวนนอ้ยเชน่เดยีวกนั	ดงันัน้ในอนาคตยงัมปีระเดน็ทีน่า่สนใจศกึษาเพิม่เตมิอกี
หลายประเด็นในเรือ่งของอุปสงคข์องการทอ่งเทีย่ว	เชน่	การศกึษาในเรือ่งของ	Multi-destinations	การศกึษา 
เกี่ยวกับผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว	 รวมทั้งการประเมินผลกระทบของ
เหตุการณ์ความไม่แน่นอนต่างๆ	ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน	เป็นต้น
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คำ�ถ�มท้�ยบทที่ 3

1.	 นักท่องเที่ยวกับผู้มาเยี่ยมเยือนมีนิยามต่างกันอย่างไร?
2.	 เรามีวิธีประเมินหรือวัดอุปสงค์ของการท่องเที่ยวอย่างไรบ้าง?
3.	 หากความยดืหยุน่ตอ่ราคาของนกัทอ่งเทีย่วกลุม่หนึง่ทีเ่ทีย่วไทยมคีา่เทา่กบั	0.7	หมายความวา่อยา่งไร?	 
	 ต่างกับอีกกลุ่มที่มีค่าเท่ากับ	1.8	อย่างไร?
4.	 ในนักท่องเที่ยว	2	กลุ่มนี้	เราควรเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าประเทศ	(Entrance	fee)	กลุ่มไหนถึงจะมี 
	 ผลกระทบต่อภาคท่องเที่ยวน้อยที่สุด?
5.	 ลองหางานวิจัยด้านอุปสงค์ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติของนักวิจัยต่างๆ	มาเทียบดูแล้วอธิบายภาพรวม 
	 อุปสงค์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวไทย?





บทที่ 41

บรรษัทข้�มช�ติ

	 ตั้งแต่ปี	1990	จนถึงปัจจุบัน	การขยายตัวของเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคของโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว	
อนัเนือ่งมาจากกระแสโลกาภวิตันแ์ละการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ	อาท	ิประชาคมเศรษฐกจิยโุรป	(European	
Economic	Community:	EEC)	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดการเปิดเสรีในภาคการค้า	การลงทุน	ภาคการบริการ	อีกทั้งยังเปิดเสรี
ให้มีการไหลเวียนของเงินทุน	และการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี
	 การเปิดเสรีทางด้านการค้า	การบริการ	และการลงทุน	ทำาให้ขอบเขตการค้าและการลงทุนขยายตัว 
ใหญ่ขึ้น	 เป็นการเปิดโอกาสให้มีการลงทุนในรูปของบริษัทข้ามชาติมากขึ้น	 พบว่าร้อยละ	20	 ของสินค้า
อุตสาหกรรมที่ผลิตทั้งโลกไม่ได้ผลิตโดยบริษัทที่อยู่ในประเทศของตัวเอง	 และพบว่าร้อยละ	85	 ของเงิน
ลงทุนของบริษัทข้ามชาติไม่ใช่การลงทุนใหม่	 แต่เป็นการเข้าซื้อเพื่อรวบรวมกิจการ	(ฝ่ายวิจัยความเสี่ยง
ธุรกิจ	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย,	2554)	
	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	จะเห็นว่า	บรรษัทข้ามชาติมีบทบาทมากขึ้นในโลกการค้าเสรี		เรามักคุ้นเคย
กบัคำาว่า	“บรรษทัขา้มชาต”ิ	ซ่ึงมกัจะพบเหน็ไดง้า่ยและไดย้นิจากตำารา	สือ่	วารสารตา่งๆ	มากมาย	บรรษทั
ขา้มชาติในตำาราและวารสารภาษาองักฤษมหีลากหลายคำาที่ใช	้อาท	ิMultinational	Corporations	(MNCs),	
Multinational	Company	(MNC),	Multinational	Enterprises	(MNEs)	และ	Transnational	Company	
(TNC)	เป็นต้น

4.1 บรรษัทข้�มช�ติคืออะไร

	 บรรษัทข้ามชาติ	 (Multinational	Corporations:	MNCs)	 เป็นบรรษัทธุรกิจเอกชนในประเทศใด
ประเทศหนึ่งที่มีกิจการหรือสาขามากกว่า	1	ประเทศขึ้นไป	ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายการลงทุนโดยอาศัย
การลงทนุโดยตรงในตา่งประเทศ	(Foreign	Direct	Investment:	FDI)	อาจดำาเนนิการโดยเขา้ซือ้	(Acquiring)	
กิจการท้องถิ่นที่ดำาเนินการอยู่แล้ว	หรือสร้างบรรษัทใหม่ขึ้นมา	(Greenfield)	ซึ่งการลงทุนตรงนี้หมายถึง
ผู้ลงทุนซื้อหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงในการบริหารกิจการได้

1	 เขียนโดย	ดร.กุลดา	เพ็ชรวรุณ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตภูเก็ต	และนายนุกุล	เครือฟู	นักวิจัยอิสระ



80 บทที่ 4: บรรษัทข้�มช�ติ

	 ประเทศที่เจ้าของกิจการตั้งอยู่เรียกว่า	 “Home	Country”	 ซึ่งได้ไปลงทุนในประเทศต่างๆ	 เรียก
ประเทศที่รับการลงทุนว่า	“Host	Country”	ตัวอย่างบรรษัทข้ามชาติของไทย	เช่น	บริษัทเจริญโภคภัณฑ์	
บริษัท	ปตท.	(PPT)	ซึ่งเป็นเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ติดอันดับที่	118	 ใน	500	บริษัทยักษ์ใหญ่ 
ของโลก	(The	world	largest	corporations)	ในป	ี2009	จดัโดยนติยสาร	Fortune	Global	500	โดยใชป้ริมาณ 
รายได้	 อัตราการขยายตัวและผลกำาไรเป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับ	 ส่วนบรรษัทข้ามชาติของไทยใน
อตุสาหกรรมการบรกิารและการทอ่งเทีย่ว	เชน่	รา้นอาหาร	Blue	Elephant	ร้านอาหารสีฟา้	บรรษทัขา้มชาต ิ
ในระดับสากล	 เช่น	บริษัทวอร์ลมาร์ท	(Wal-Mart)	ของอเมริกา	บริษัทคาร์ฟู	(Carrefour)	ของฝรั่งเศส	
บริษัทไมโครซอฟต์	(Microsoft)	ของสหรัฐอเมริกา	บริษัทโนเกีย	(Nokia)	ของฟินแลนด์	บริษัทโตโยต้า	
มอเตอร	์(Toyota	Motor)	ของญีปุ่น่	บรษิทัอนิเทล	(Intel)	ของสหรฐัอเมรกิา	บรษิทัโคคา	โคลา่	(Coca	Cola)	 
ของสหรัฐอเมริกา	บริษัทไอบีเอ็ม	(IBM)	ของสหรัฐอเมริกา	และบริษัทไนกี้	(Nike)	ของสหรัฐอเมริกา
	 บรรษทัข้ามชาตจิะเนน้ทีก่ำาไรสงูสดุของกลุม่บรษิทัโดยรวม	มไิดมุ้ง่หวงักำาไรสงูสดุในหนว่ยธรุกจิใด
ธุรกิจหนึ่ง

4.2 ก�รแบ่งกลุ่มของบรรษัทข้�มช�ติ

	 ในอดีตจนถึงประมาณปี	 พ.ศ.	2550	 บรรษัทข้ามชาติส่วนใหญ่มาจากสามกลุ่มประเทศหลัก	3	
ประเทศ	คือ	ประเทศสหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป	(กลุ่ม	EU)	และ	ญี่ปุ่นหรือเรียกว่ากลุ่ม	Triad	จึงได้มี
การแบ่งกลุ่มของบรรษัทข้ามชาติตามปริมาณรายได้ที่เกิดจากพื้นที่ต่างๆ	 ที่บรรษัทข้ามชาติเข้าไปตั้งอยู่
โดยอ้างอิงจากปริมาณรายได้ที่เกิดจากพื้นที่ประเทศหลักสามกลุ่มดังกล่าวข้างต้น	 สามารถแบ่งได้เป็น	 
4	กลุ่ม	(Rugman	2005	อ้างใน	สุจินดา	2553)	คือ
	 1)	Home-regional	MNCs	 บรรษัทข้ามชาติที่มีรายได้อย่างน้อยร้อยละ	50	 มาจากกลุ่มประเทศ
หลัก	3	 ประเทศ	 คือ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 สหภาพยุโรป	(กลุ่ม	EU)	 และ	 ญี่ปุ่น	 ตัวอย่างของบริษัท 
ข้ามชาติรูปแบบนี้	เช่น	Wal-Mart	และ	Carrefour	โดยรายได้ประมาณร้อยละ	90	ของ	บริษัท	Wal-Mart	
มาจากยอดขายในภูมิภาคอเมริกา	และรายได้ประมาณร้อยละ	80	ของบริษัท	Carrefour	มาจากยอดขาย
ในประเทศแถบยุโรป
	 2)	 Bi-regional	MNCs	บรรษัทข้ามชาติที่มีรายได้ไม่ถึงร้อยละ	50	มาจาก	Home-region	และมี 
รายได้มากกว่าร้อยละ	20	 มาจากอย่างน้อยสองส่วนจากสามส่วนจากกลุ่ม	Triad	(2/3	of	Triad)	 เช่น	 
บริษัทจากประเทศเนเธอร์แลนด์ชื่อ	Royal	A	hold	 เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยรวมกลุ่มกับ	Tops	
Supermarkets	 ซึ่งรายได้ประมาณร้อยละ	30	 มาจากยอดขายในประเทศกลุ่มยุโรป	(ไม่ถึงร้อยละ	50	 
จาก	home-region)	แต่มียอดขายประมาณร้อยละ	59	จากประเทศกลุ่มนาฟต้า	(NAFTA)	ซึ่งประกอบด้วย
ประเทศในสหรัฐอเมริกา	แคนาดา	และแม็กซิโก
	 3)	 Host-regional	MNCs	รายได้เกินกว่าร้อยละ	50	ของบรรษัทข้ามชาติมาจากนอกกลุ่ม	Triad	
หรือนอกพื้นที่ที่ตนตั้งอยู่
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	 4)	 Global	MNCs	ไมม่กีารกระจกุตวัของรายไดใ้นพืน้ที่ใดพืน้ทีห่นึง่	กลา่วคอื	ในแตล่ะพืน้ทีม่รีายได ้
ร้อยละ	20	 หรือมากกว่ามาจากกลุ่ม	Triad	 เช่น	 บริษัท	Louis	Vuitton	Moët	Hennessy	(LVMH)	 
ของประเทศฝรั่งเศส	 ซึ่งเข้ามารวมกลุ่มกับ	 บริษัท	Club	21	 ในประเทศไทย	 ขายสินค้าแบรนด์เนม	 
ชื่อบริษัท	LVMH	มียอดขายกระจายในทุกภูมิภาค	ไม่กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง
	 ในปจัจบุนับรรษทัขา้มชาตทิีม่าจากประเทศอืน่นอกกลุม่	Triad	เริม่มบีทบาทมากขึน้ในเศรษฐกจิโลก	
อาทิ	กลุ่มประเทศ	BRIC	ซึ่งประกอบด้วย	ประเทศ	บราซิล	(Brazil)	รัสเซีย	(Russia)	อินเดีย	(India)	และ
จีน	(China)	ตัวอย่างของบริษัทข้ามชาติในกลุ่มนี้	เช่น	บริษัท	Haierของประเทศจีน	บริษัท	Tata	Motors	
ของประเทศอินเดีย	ดังนั้น	การแบ่งกลุ่มของบรรษัทข้ามชาติโดยอ้างอิงจากปริมาณรายได้ที่เกิดจากพื้นที่
ประเทศหลัก	3	กลุ่มหรือเรียกว่ากลุ่ม	Triad	อาจจะไม่ครอบคลุม	จึงได้มีการแบ่งกลุ่มของบรรษัทข้ามชาติ
โดยใช้ฐานการผลิตเป็นเกณฑ์สามารถแบ่งได้เป็น	3	ประเภท	คือ
	 1)	 บรรษทัขา้มชาตแินวดิง่	บรรษทัขา้มชาตแิบบนีจ้ะมศีนูยก์ลางและมฐีานการผลติอยู่ในประเทศแม	่ 
โดยประเทศแมท่ำาการผลติและสง่ไปขายยงัประเทศตา่งๆ	ทีเ่ปน็รา้นสาขาหรอืตวัแทนจำาหนา่ย	โดยบรรษทั
ข้ามชาติแนวดิ่งจะผลิตสินค้าที่หลากหลายประเภทและส่งไปขายยังประเทศต่างๆ
 2)	 บรรษัทข้ามชาติแนวนอน	 จะมีฐานการผลิตอยู่ในหลายประเทศ	 โดยมากจะมีฐานการผลิต 
อยู่ในประเทศมีวัตถุดิบและแรงงานราคาถูก	 เช่น	 จีนและอินเดีย	 โดยมากจะเป็นการผลิตส่งสินค้าและ 
บริการประเภทเดียว	ไม่หลากหลายเหมือนบรรษัทข้ามชาติแนวดิ่ง
	 3)	 บรรษัทข้ามชาติแบบหลากหลาย	 เป็นการผสมผสานแนวทางการผลิตทั้งแบบแนวดิ่งและ 
แนวนอนเข้าด้วยกัน	บรรษัทข้ามชาติแบบนี้จะมีฐานการผลิตอยู่ทั้งในประเทศแม่และในประเทศมีวัตถุดิบ
และแรงงานราคาถูก

4.3 แรงจูงใจของก�รลงทุนข้�มช�ติ

	 นับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่	2	เป็นต้นมา	บรรษัทข้ามชาติได้มีบทบาทในเวทีเศรษฐกิจโลกมากขึ้น		
แรงจูงใจในการลงทุนข้ามชาติเกิดขึ้นเมื่อ
 1)	 ผลตอบแทนหรือกำาไรที่สูงขึ้น	 ผู้ประกอบการจะเลือกลงทุนในที่ตั้งที่มีความได้เปรียบ	 เช่น	 
อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบทำาให้ประหยัดค่าขนส่ง	 ต้นทุนแรงงานที่ตำ่ากว่า	 โดยบรรษัทข้ามชาติจะพยายาม
กระจายกิจกรรมห่วงโซ่มูลค่า	(Value-chain	Activities)	ไปสู่ประเทศต่างๆ	ที่มีต้นทุนในการผลิตที่ตำ่าที่สุด	 
เช่น	 ประเทศในภูมิภาคเอเชียซ่ึงมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย	 ประกอบกับต้นทุนแรงงานที่ตำ่ากว่า 
เมือ่เทยีบกบัประเทศในทวปียโุรป	หรอือเมรกิา	อยา่งไรกต็าม	บรรษทัขา้มชาตติอ้งคำานงึถงึคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจจะ 
เพ่ิมข้ึนจากการส่งเจ้าหน้าท่ีและผู้ชำานาญการจากประเทศแม่ไปดูแลกิจการรวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ	ท่ีอาจเกิดข้ึน 
จากการไปลงทุนต่างประเทศ	ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการเหล่าน้ีต้องไม่สูงกว่าค่าใช้จ่ายท่ีสามารถประหยัดได้ 
จากการความได้เปรียบด้านแหล่งที่ตั้ง						
 2)	 ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	 โดยเฉพาะในแถบประเทศกำาลังพัฒนา	 บรรษัทข้ามชาติ
เหล่านี้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเข้ามาลงทุนและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเสรีเม่ือเทียบกับประเทศ 
ของตน	เนื่องจากความล้าหลังของกฎหมายและยังไม่มีมาตรการที่เข้มงวดต่อการดำาเนินธุรกิจ
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 3)	 การประหยัดจากขนาด	(Economies	of	scale)	 บรรษัทข้ามชาติจะมีความได้เปรียบในด้าน
การซื้อสินค้าเป็นจำานวนมากเพื่อที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต	 ทำาให้มีอำานาจในการต่อรองค่อนข้างสูง 
ก่อให้เกิดการได้เปรียบในด้านปัจจัยนำาเข้า	(Inputs)	 ที่จะใช้ในกระบวนการผลิตทำาให้ได้มาซึ่งผลผลิต	 
(Outputs)	 ท่ีมีต้นทุนตำ่ากว่า	 นอกจากนี้	 บรรษัทข้ามชาติยังสามารถลดต้นทุนจากการใช้กระบวนการ 
ส่งเสริมการขายและทำาการตลาดเหมือนกันทั่วโลก	เช่น	ธุรกิจโรงแรม	มีระบบการจัดซื้อรวม	มีระบบการ
จองห้องพักออนไลน์ทั่วโลกซึ่งสร้างความได้เปรียบจากการประหยัดจากขนาด
	 4)	 การเคลือ่นยา้ยกำาไร	บรรษทัขา้มชาตสิามารถลดการจา่ยภาษโีดยการไปตัง้สาขาอยู่ในประเทศ
ที่มีอัตราภาษีตำ่าหรือ	 ประเทศที่สนับสนุนการลงทุนซึ่งอาจจะมีการเก็บภาษีตำ่าในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ 
บางประเภท	ซึ่งสามารถทำาให้ช่วยลดต้นทุน
	 5)	กฎระเบียบที่เอื้ออำานวยรวมทั้งมีการสนับสนุนจากประเทศเจ้าภาพ	เช่น	ประเทศไทยมีนโยบาย
เปิดรับการลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติมาตลอดต้ังแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์	 	 ธนะรัชต์	 เป็นนายกรัฐมนตรี 
จนถึงปัจจุบันรัฐบาลไทยก็ยังคงให้ความสำาคัญกับการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติ	 มีการออกมาตรการที่
สนบัสนนุมาโดยตลอด		เชน่เดยีวกนักบัประเทศสงิคโปร์มีนโยบายสนับสนุนใหต้า่งชาตเิขา้มาลงทนุโดยตรง	
นอกจากนี้	ประเทศสิงคโปร์ยังได้เปิดโอกาสให้บรรษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจคาสิโนอีกด้วย	มีธุรกิจ
บางประเภทเทา่นัน้ทีป่ระเทศสงิคโปรค์ม์ขีอ้หา้มมิใหบ้รษิทัตา่งประเทศเขา้มาลงทนุเชน่ภาคอสงัหารมิทรพัย	์	
 6)	 บรษิทัแมม่เีครือ่งหมายการค้าทีม่มีลูค่าสงูและเปน็ทีย่อมรบัระดบัโลก	เชน่	โรงแรมระดบั	5	ดาว	
มีความต้องการขยายตลาดครอบคลุมไปทุกภูมิภาคของโลก	(ดูรายละเอียดในตอนถัดไป)
 7)	 “เพื่อลดการแข่งขัน”	บรรษัทจึงต้องพยายามไปลงทุนในต่างประเทศ	โดยทำาตัวเปรียบเสมือน
เป็นบริษัทหนึ่งในประเทศนั้นๆ	 เนื่องจากบรรษัทตระหนักว่าถ้าใช้นโยบายส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ
โดยวิธีการส่งออกอาจถูกกีดกัน	จากกฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ	ที่จำากัดสินค้านำาเข้าด้วยเหตุนี้บรรษัท
จึงต้องเข้าไปลงทุนในประเทศนั้นๆ	เสียเอง

4.4 ผลกระทบที่เกิดจ�กก�รลงทุนของบรรษัทข้�มช�ติต่อประเทศผู้รับก�รลงทุน 

ผลกระทบทางบวก
	 1)	 บรรษัทข้ามชาติมักจะมีเงินทุนและเทคโนโลยีท่ีเหนือกว่าประเทศผู้รับการลงทุน	ซ่ึงบรรษัทข้ามชาติ 
สามารถช่วยถ่ายโอนเทคโนโลยีและเทคนิคการบริหารจัดการไปยังประเทศผู้รับการลงทุน
	 2)	 การเขา้มาของบรรษทัขา้มชาตชิว่ยกระตุน้ใหน้กัธรุกจิภายในประเทศตืน่ตวัและพยายามพฒันา
ศักยภาพของตัวเองให้สามารถแข่งขันกับบรรษัทข้ามชาติได้
	 3)	 การเข้ามาของบรรษัทข้ามชาติช่วยก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศผู้รับการลงทุนมากขึ้น	
นอกจากนี้	ยังก่อให้เกิดการเติบโตของธุรกิจรายอื่นๆ	ที่สามารถผลิตวัตถุดิบให้กับบรรษัทข้ามชาติ
	 4)	 สภาวะดุลการชำาระเงินของประเทศผู้รับทุนดีขึ้น	กล่าวคือ	การลงทุนของบรรษัทข้ามชาติทำาให้
ประเทศผู้รับการลงทุนส่งออกสินค้าได้มากขึ้นและขณะเดียวกันก็นำาเข้าสินค้าน้อยลง
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	 5)	 ปรมิาณการคา้ทัง้ในและตา่งประเทศขยายตวัเพิม่ขึน้	เนือ่งจากมขีนาดทนุที่ใหญจ่ากหลากหลาย
บรรษัทข้ามชาติเข้ามาลงทุน

ผลกระทบทางลบ
	 1)	 การเขา้มาของบรรษทัขา้มชาต	ิจะส่งผลกระทบตอ่ธรุกจิขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศผู้รับ
การลงทุน	เช่น	เทสโก้-โลตัสของอังกฤษ	และ	บริษัทคาร์ฟูร์ของฝรั่งเศส	ได้เข้ามาลงทุนในทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทยส่งผลให้ร้านค้าขายปลีกขนาดเล็กในประเทศไทยต้องปิดตัวลงอย่างมากมาย
	 2)	 บรรษทัขา้มชาตอิาจจะไมถ่า่ยทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีใหก้บัประเทศผูร้บัการลงทนุอยา่งเตม็ที	่ 
และสว่นใหญย่งัใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสงูในการผลติทำาใหไ้ม่ตอ้งพึง่พาแรงงานในประเทศผู้รับการลงทนุมากนกั	 
ในธุรกิจบริการบางประเภท	เช่น	สปา	บางครั้งทีมการทำางานก็มาจากประเทศแม่โดยตรง	
	 3)	 มีการไหลออกของกำาไรกลับไปประเทศแม่	 ดุลการค้าของประเทศผู้รับการลงทุนอาจไม่ดีขึ้น	
เนื่องจากมีการนำาเข้าสินค้ามาใช้ในประเทศ
	 4)	 การร่วมทุนของบรรษัทข้ามชาติ	 อาจส่งผลให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นของชาวต่างชาติสูงกว่า 
นักลงทุนท้องถิ่น	จนในที่สุดอาจเกิดการครอบครองธุรกิจทั้งหมดโดยชาวต่างชาติ
	 5)	 ในอุตสาหกรรมบางประเภท	อาจก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมกับประเทศผู้รับการลงทุน

4.5 กรณีศึกษ�ของบรรษัทข้�มช�ติในอุตส�หกรรมโรงแรม

	 อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นภาคอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	
เน่ืองจากทำารายได้ให้กับประเทศเป็นจำานวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอด	 นอกจากนี้อุตสาหกรรม
โรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นหนักด้านแรงงาน	ภาคการโรงแรมจึงก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น	รวมทั้ง
ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกหลายสาขา

4.5.1	 กลุ่มธุรกิจโรงแรมในระดับนานาชาติ
	 อุตสาหกรรมโรงแรมของโลกประกอบด้วยเครือข่ายโรงแรมต่างๆ	 มากมายจากข้อมูลปี	2553	 
พบว่า	 เครือข่ายการจัดการนานาประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	 ได้แก่	 เครือข่ายเซนเด้น	 คอร์ปอเรชั่น	 
(Cendant	Corp)	มีโรงแรมในเครือข่าย	(Chain)	7,407	แห่ง	รองลงมาคือ	โรงแรมชอยส์	(Choice	Hotels	 
International)	 มีโรงแรมในเครือข่าย	(Chain)	6,074	 แห่ง	 อันดับที่	3	 คือ	 โรงแรมซิก	 คอนติเนนท์ส	 
(Six	Continents	Hotels)	 มี	5,755	 โรงแรม	 อันดับที่	4	 คือ	 โรงแรมเบส	 เวสเทิร์น	(Best	Western	 
International)	มี	4,107	โรงแรม	และอันดับที่	5	คือ	แอคคอร์	(Accor)	มี	4,000	โรงแรม	(ตารางที่	4.1)
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ต�ร�งที่ 4.1 กลุ่มธุรกิจโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก 10 อันดับแรก ในปี พ.ศ. 2553 (พิจ�รณ�จ�กจำ�นวนโรงแรม)

อันดับ บริษัท ประเทศ จำ�นวนโรงแรม จำ�นวนห้อง

1 เซนเด้น คอร์ปอเรชั่น (Cendant Corp.) สหรัฐอเมริก� 7,407 607,300

2 โรงแรมชอยส์ (Choice Hotels International) สหรัฐอเมริก� 6,074 373,722

3 โรงแรมซิก คอนติเนนท์ส (Six Continents Hotels) อังกฤษ 5,755 644,552

4 โรงแรมเบส เวสเทิร์น (Best Western International) สหรัฐอเมริก� 4,107 309,390

5 แอคคอร์ (Accor) ฝรั่งเศส 4,000 500,000

6 โรงแรมแมริออท (Marriott International) สหรัฐอเมริก� 3,468 505,664

7 โรงแรมฮิลตัน (Hilton Hotels Corp.) สหรัฐอเมริก� 3,400 337,116

8 ค�ร์ลสัน (Carlson Hospitality Worldwide) สหรัฐอเมริก� 1,075 145,337

9 โรงแรมสต�ร์วูด (Starwood Hotels & Resorts Worldwide) สหรัฐอเมริก� 992 298,500

10 โรงแรมฮิลตัน (Hilton Group plc) อังกฤษ 392 97,223

ที่มา:	Various	Hotel	Company	(2010)

	 ปัจจุบันพบว่า	เครือข่ายโรงแรมนานาชาติจะมีการขยายกิจการไปยังภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลกมากขึ้น	 
นอกจากนี้	 ยังได้มีการควบรวมกิจการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น	 รวมทั้งเป็น 
การขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขึ้น	 เครือข่ายโรงแรมเหล่านี้อาจมีชื่อการค้าหรือ	 แบรนด์	 (Brand)	 
หลายชื่อด้วยกัน	เพื่อลดความเสี่ยง	และสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มซึ่งมีกำาลังความสามารถที่
จะจ่ายต่างกัน	หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการแบ่งแยกตลาดเพื่อตอบสนองความพอใจของลูกค้าที่มีกำาลังซื้อ 
ที่ต่างกัน
	 บรรษัทข้ามชาติถือว่าเครื่องหมายการค้าเหล่านี้	 เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน	 ซึ่งมูลค่าของ
เครื่องหมายการค้าจะต้องผ่านกระบวนการประเมินมูลค่าเสียก่อนว่าเคร่ืองหมายการค้าของตนมีมูลค่า
ทางการตลาดเทา่ไหร	่การประเมนิมลูค่าเครือ่งหมายการคา้ซึง่เปน็ทรพัยส์นิที่ไมอ่าจจบัตอ้งไดจ้ะตอ้งอาศยั
ฐานในการเทียบเคียงมาจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่จับต้องได้	 วิธีการประเมินมูลค่าอาจจะประเมิน
จากรายได้	(the	income	approach)	 หรือใช้การเปรียบเทียบมูลค่าการตลาดกับเครื่องหมายการค้าที่อยู่
ในระดับเดียวกัน	ซึง่จำาเปน็ตอ้งมตีวักลางเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑ์ในการเทยีบเคยีงเครือ่งหมายการคา้ทีแ่ขง็แกรง่ 
จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับบรรษัทข้ามชาติจำานวนมหาศาล
	 หากพิจารณาเครื่องหมายการค้า	(Brands)	 ที่มีผู้ใช้ร่วมกันมากที่สุดแล้ว	 เบส	 เวสเทิร์น	(Best	
Western)	ของบริษัท	เบส	เวสเทิร์น	นานาชาติ	(Best	Western	International)	จะเป็นบริษัทที่มีจำานวน
ห้องมากที่สุด	รองลงมาคือ	ฮอลลิเดย์	อินน์	(Holiday	Inns)	ของบริษัท	ซิก	คอนติเนนท์ส	(Six	Continents	
Hotels)	คอมฟอร์ทอินน์	(Comfort	Inns)	ของบริษัท	ชอยส์	นานาชาติ	(Choice	Hotel	International)	 
แมริออทของบริษัท	แมริออท	นานาชาติ	(Marriott	International)	และ	เดย์สอินน์	(Days	Inn)	ของ	บริษัท
เซนเด้น	(Cendant	Corp)	(ตารางที่	4.2)	
	 ตัวอย่างของโรงแรมที่มีการขยายกิจการไปยังภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วโลกมากที่สุด	 คือ	 โรงแรมภายใต้
เครื่องหมายการค้า	“เบสท์	เวสเทิร์น	(Best	Western)”	พบว่า	ในปี	2553	โรงแรมในเครือ	“เบสท์	เวสเทิร์น	 
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(Best	Western)”	 มีจำานวนประมาณ	4,000	 แห่ง	 กระจายอยู่ใน	80	 ประเทศ	 ทั่วโลกโดยกระจายอยู่ใน 
ทวีปอเมริกาเหนือ	 จำานวน	2,224	 แห่ง	 และอเมริกาใต้จำานวนประมาณ	43	 แห่ง	 มีจำานวนห้องทั้งหมด	
191,186		ห้อง	ทวีปยุโรป	1,324	แห่ง	มีจำานวนห้องทั้งหมด	86,375	ห้อง	ทวีปเอเชียและ	ตะวันออกกลาง	
75	แหง่	มจีำานวนหอ้งทัง้หมด	8,426	หอ้ง	ทวปีแอฟริกา	6	แหง่	มีจำานวนหอ้งทัง้หมด	610	หอ้ง	ออสเตรเลีย	
นิวซีแลนด์และแปซิฟิกใต้มีจำานวน	265	แห่ง	มีจำานวนห้องทั้งหมด	8,924	ห้อง	(ดังแสดงในภาพที่	4.1	
และตารางที่	4.3)
	 ภายใต้เครื่องหมายการค้า	 เบสท์	 เวสเทิร์น	 ก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นโรงแรมใน	3	 ระดับราคา	 คือ	 
1)	เบสท์	เวสเทิร์น	(Best	Western)	2)	เบสท์	เวสเทิร์น	พลัส	(Best	Western	Plus)	และ	3)	เบสท์	เวสเทิร์น	 
พรีเมียร	(Best	Western	Premier)	 เพื่อสร้างทางเลือกให้กับลูกค้าโดยเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการ
ต่างกัน	 มีความสามารถในการจ่ายที่แตกต่างกัน	 โดยโรงแรมในเครือเบสท์	 เวสเทิร์น	(Best	Western)	 
จะมีสิ่งอำานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่ลูกค้า	ส่วน	เบสท์	เวสเทิร์น	พลัส	(Best	Western	Plus)	จะเพิ่ม 
บริการและสิ่งอำานวยความสะดวกบางอย่างให้กับลูกค้า	 เช่น	 มีห้องออกกำาลังกาย	 มีบริการซักเส้ือผ้า	 
มีตู้เย็น	 เป็นต้น	 โดยเน้นที่นักท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจและกลุ่มที่เดินทางมาพักผ่อน	 ส่วน	 เบสท์	 เวสเทิร์น	
พรีเมียร์	 (Best	Western	Premier)	 เป็นโรงแรมระดับ	4	 ดาว	 ซึ่งมีการยกระดับ	 คุณภาพการบริการ	 
สิ่งอำานวยความสะดวกในระดับที่มากกว่า	ในระดับสากล	(รูปที่	4.2)

ต�ร�งที่ 4.2 เครื่องหม�ยก�รค้� (Brands) ที่มีโรงแรมใช้ม�กที่สุด 20 อันดับแรกของโลก

อันดับ เครื่องหม�ยก�รค้� บริษัท

1 เบสท์ เวสเทิร์น ( Best Western) เบสท์ เวสเทิร์น (Best Western International)

2 ฮอลิเดย์ อินน์ (Holiday Inn) ซิก คอนติเนนท์ส (Six Continents Hotels)

3 คอมฟอร์ท อินน์ (Comfort Inns) โรงแรมชอยส์ (Choice Hotels International)

4 โรงแรมแมริออท (Marriott Hotels,Resorts &Suites) แมริออท (Marriott International)

5 เดย์ส อินน์ (Days Inn) เซนเด้น คอร์ปอเรชั่น (Cendant Corp.)

6 เชอร�ตัน รีสอร์ท (Sheraton Hotels & Resorts) สต�ร์วูด (Starwood Hotels & Resorts Worldwide)

7 ซุปเปอร์ เอ็ก โมเต็ล (Super 8 Motels) เซนเด้น คอร์ปอเรชั่น (Cendant Corp.)

8 แฮมตัน อินน์ (Hampton Inn) ฮิลตัน คอร์ปอเรชั่น (Hilton Corp.)

9 ร�ม�ด� ระบบแฟรนไชส์ (Ramada Franchise Systems) เซนเด้น คอร์ปอเรชั่น (Cendant Corp.)

10 เอ็กเพลส โดย ฮอลลิเดย์ อินน์ (Express by Holiday Inn) ซิก คอนติเนนท์ส (Six Continents Hotels)

11 เรดิสัน รีสอร์ท (Radisson Hotels & Resorts) ค�ร์ลสัน (Carlson Hospitality Worldwide)

12 โมเต็ล ซิก (Motel 6) แอคคอร์ (Accor)

13 โรงแรม ฮิลตัน (Hilton Hotels) ฮิลตัน คอร์ปอเรชั่น (Hilton Corp.)

14 โรงแรม ไฮแอท (Hyatt Hotels) ไฮแอท คอร์ปอเรช่ัน น�น�ช�ติ (Hyatt (Corp International)

15 ควอลิตี้ อินน์ (Quality Inn) โรงแรมชอยส์ (Choice Hotels International)

16 เมอร์เคียว (Mercure) แอคคอร์ (Accor)

17 คอร์ทย�ร์ด (Courtyard) แมริออท (Marriott International)

18 ฮิลตัน (Hilton) ฮิลตัน (Hilton International)

19 ไอบิส (Ibis) แอคคอร์ (Accor)

20 โนโวเทล (Novotel) แอคคอร์ (Accor)

ที่มา:	มิ่งสรรพ์	และคณะ	(2548)
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ต�ร�งที่ 4.3 โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น (Best Western) และจำ�นวนห้อง ในทวีปต่�งๆ ทั่วโลก

ทวีป จำ�นวนโรงแรม จำ�นวนห้อง

อเมริก�เหนือและอเมริก�ใต้ 2,267 191,186

ยุโรป 1,324 86,375

เอเชียและตะวันออกกล�ง 75 8,426

แอฟริก� 6 610

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ แปซิฟิกใต้ 265 8,924

ที่มา:	Bestwestern	(2011)

รูปที่ 4.1 โรงแรม Best Westernและจำ�นวนห้อง ในทวีปต่�งๆ ทั่วโลก

ที่มา:	Bestwestern	(2011)

รูปที่ 4.2 เครื่องหม�ยก�รค้�ของในกลุ่ม Best Western ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่มา:	Bestwestern	(2011)
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4.5.2	 เครือข่ายโรงแรมที่ใหญ่ในระดับนานาชาติ
	 เมื่อกล่าวถึงอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว	ภาคส่วนหลักที่จะขาดไม่ได้	คือ	ภาคส่วน
โรงแรม	หรือ	อุตสาหกรรมโรงแรม	ซึ่งถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็ว่าได้	จำานวน
โรงแรมในทุกภูมิภาคทั่วโลกมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี	จำานวนโรงแรมที่เพิ่มขึ้น	มีทั้งโรงแรมที่มีเครือข่าย	
(Chain	Hotel)	และโรงแรมที่ไม่มีเครือข่าย	ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างโรงแรมใหญ่ๆ	ที่มีเครือข่ายกระจายอยู่
ในภูมิภาคต่างๆ	ของโลก	ถือเป็นบรรษัทข้ามชาติที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลก	อาทิ

1)	เซนเด้น	คอร์ปอเรชั่น	(Cendent	Corporation:	CD)	

 เซนเด้น	(Cendent)	เป็นบริษัทที่เริ่มก่อตั้งที่	นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา	เป็นบริษัทที่มีจำานวน
โรงแรมและจำานวนหอ้งมากทีส่ดุในโลก	เปน็บริษทัทีมี่ธรุกจิดา้นอสังหาริมทรัพย์เปน็แกนหลัก	รองลงมาคอื
ธรุกจิบรกิารดา้นยานยนต	์สว่นโรงแรมและภตัตาคารมีสัดส่วนในรายไดเ้พยีงร้อยละ	16	เคร่ืองหมายการคา้
ของ	เซนเด้น	(Cendant)	ส่วนใหญ่เป็นเครื่องหมายการค้าระดับกลางและระดับประหยัด	เช่น	Travelodge,	
Ramada,	และHoward	Johnson
	 ในปี	2553	 เซนเด้น	(Cendant)	 เป็นเจ้าของจัดการ	 และให้เช่าเครื่องหมายการค้าของโรงแรม
ทั้งสิ้น	7,407	แห่ง	โดยมีจำานวนห้องพักทั้งหมด	607,300	ห้อง	เครื่องหมายการค้าของในกลุ่ม	เซนเด้น	 
(Cendant)	ประกอบด้วย	Wyndham	Hotels	and	Resorts,	Ramada	Worldwide,	Days	Inn,	Super	8,	 
Wingate,	Baymont	Inn	&	Suites,	Howard	Johnson,	Travelodge,	Kinghts	Inn,	 และ	AmeriHosts	
Inn&Suites,	โดยแต่ละเครื่องหมายการค้าเน้นกลุ่มตลาดที่แตกต่างกัน	(ดังแสดงในตารางที่	4.4)

รูปที่ 4.3 เครื่องหม�ยก�รค้�ของในกลุ่ม Cendent

ที่มา:	Cendent	(2011)
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ต�ร�งที่ 4.4 ก�รแบ่งกลุ่มตล�ดของกลุ่มโรงแรมในเครือ Cendent

โรงแรมในกลุ่ม Cendent กลุ่มตล�ด

โรงแรมวินด์แฮม (Wyndham Hotels and Resorts) ระดับบน 

ว�ม�ด� (Ramada Worldwide) ระดับกล�ง 

เดย์ อินน์ (Days Inn) ระดับประหยัด 

ซุปเปอร์ เอ็ก (Super 8) ระดับประหยัด 

วินเกท (Wingate) ระดับบนและกล�ง 

เบย์มอนต์ อินน์ (Baymont Inn & Suites) ระดับกล�ง 

โฮว�ร์ด จอร์นสัน (Howard Johnson) ร�ค�ระดับป�นกล�งสำ�หรับนักธุรกิจที่ต้องก�รประหยัด       

เทลเวลลอร์ด (Travelodge) ระดับประหยัด 

ไนท์ส อินน์ (Kinghts Inn) ระดับประหยัดม�ก 

อเมริโฮส อินน์ (Amerihosts Inn) ระดับกล�ง 

ที่มา:	Cendent	(2011)

2)	ซิกส์คอนทิเนนท์	(Six	Continents	Hotels)

→

	 กลุ่มนี้เดิมชื่ออินเตอร์คอนติเน็นตัล	(Intercontinental	Hotels	Group	PLC	 หรือ	IHG)	 และได้
เปลี่ยนชื่อเป็นซิกส์คอนทิเนนท์	(Six	Continants	Hotel)	ในปี	ค.ศ.	2000	กลุ่มนี้มาจากบริษัทเครื่องดื่ม	
(brewer)	ในอังกฤษ	ซึ่งกำาเนิดมาตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1977	และได้มาซื้อกิจการโรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	(Holiday	
Inn)	ในปี	ค.ศ.	1988	ซึ่งในขณะนั้น	ฮอลิเดย์	อินน์	เป็นโรงแรมผู้นำาระดับกลาง	และในปี	ค.ศ.	1994	ได้ซื้อ	
อินเตอร์คอนติเน็นตัล	จากสายการบิน	Pan	American	World	Airlines	ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าระดับสูง
และมีตลาดพนักงานสายการบิน	จากนั้นในปี	ค.ศ.	2000	ก็ได้ซื้อ	Southern	Pacific	Hotels	Corporation	 
ในออสเตรเลียและได้เปลี่ยนชื่อเป็น	Six	Continents	เพื่อสะท้อนถึงขอบข่ายอันกว้างขวางของกิจการ
	 ปัจจุบัน	IHG	เป็นกลุ่มโรงแรมที่ใหญ่เป็นที่	1	ในโลก	ในปี	พ.ศ.	2553	เมื่อวัดจากจำานวนห้องซึ่งมี
ถึง	644,552	ห้อง	5,755	แห่ง	ใน	100	ประเทศทั่วโลก	โดยมีเครื่องหมายการค้าดังนี้คือ	Intercontinental	
Hotels	&	Report,	Crowne	Plaza	Hotels	&	Resorts,	Holiday	Inn,	Holiday	Inn	Express,	Stay	Bridge	
Suites,	Hotel	Indiso	และ	Candlewoud	Suites	โดยแต่ละเครื่องหมายการค้าเน้นกลุ่มตลาดที่แตกต่างกัน	
(ดังแสดงในตารางที่	4.5	)
	 IHG	 มีรายได้จากการขายแฟรนไชส์มากกว่า	350	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 ในแต่ละปี	 ซึ่งยอดขาย 
ส่วนใหญ่มาจากยุโรป	แต่กำาไรส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯ	
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IHG	แบ่งศูนย์กลางการทำางานออกเป็น	4	พื้นที่ดำาเนินงาน	คือ	
	 1)	 Inter	Continental	Hotel	Group	ในพื้นที่ยุโรป	ตะวันออกกลาง	และแอฟริกา	มีสำานักงานใหญ่
อยู่ที่เมือง	Denham	ประเทศอังกฤษ
	 2)	 Inter	Continental	Hotel	Group	ในพื้นที่อเมริกา	มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่เมือง	Atlanta	ประเทศ
อเมริกา
	 3)	 Inter	Continental	Hotel	Group	ในพืน้ทีเ่อเชยีและและออสเตรเลยี	มสีำานกังานใหญอ่ยูท่ีป่ระเทศ
สิงคโปร์
	 4)	 Inter	Continental	Hotel	Group	 ในพื้นที่ประเทศจีน	 มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่เมือง	 เซี่ยงไฮ้				
ประเทศจีน

รูปที่ 4.4 เครื่องหม�ยก�รค้�ของในกลุ่ม InterContinental Hotels Group

ที่มา:		InterContinental	Hotels	Group	(2011)

ต�ร�งที่ 4.5 ก�รแบ่งกลุ่มตล�ดของกลุ่มโรงแรมในเครือ Inter Continental Hotel Group

โรงแรม กลุ่มตล�ด

อินเตอร์คอนติเนนตัล (InterContinental Hotel & Resorts) ระดับหรู 

คร�วน์ พล�ซ่� (Crowne Plaza) ระดับหรู

อินดิโก เพิร์ล (Indigo Pearl Hotel) ระดับหรู

ฮอลลิเดย์ อินน์ (Holiday Inn) ระดับบน 

ฮอลลิเดย์ อินน์ เพลส (Holiday Inn Express) ระดับประหยัด 

สเตย์บริท Stay Bridge Suites ระดับประหยัด 

แคนเดิลวูด Candlewood Suites ระดับประหยัด 

ที่มา:	InterContinental	Hotels	Group	(2011)
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3)	แมริออท	(Marriott	International	Inc.)

	 บริษัทมารีออท	มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่วอร์ชิงตัน	ดีซี	ในปี	2553	มีโรงแรมที่ซื้อแฟรนไชส์ของบริษัท
มารีออท	ประมาณ	3,400	แห่งใน	70	ประเทศทั่วโลก	บริษัทมารีออทใช้นโยบายการขยายสาขาโดยการ
ขายแฟรนไชส์เป็นส่วนใหญ่	รองลงมาเป็นการทำาสัญญาเช่าบริหารจัดการ	(Management	Contract)
	 บริษัทมารีออท	มีเครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อดังต่อไปนี้	Mariott	Hotel	&	Resort,	JW	Mariott	
Hotel	&	Resort,	Renaissance	Hotel	&	Resort,	Courtyard	by	Marriott,	Resident	Inn	by	Marriott,	
Spring	Hilll	Suites	by	Marriott,	TownPlace	Suites	by	Marriott,	Fair	field	Inn	by	Marriott,	Marriott	
Conference	Centers,	Marriott	Vacation	Club	International,	The	Ritz	Carlton	Hotel	Company,	L.L.C,	
The	Ritz	Carlton	Club,	Marriott	Execustays,	Marriot	Hotel	Executive	Apartment,	Grand	Resident	by	
Marriot	Hotel,	BVLGARI	Hotel	&	Resort,	EDITION,	Renaissance	Club	Sport	Hotel-Faintness-Spa,	 
Nickelodeon	Resort	by	Marriot	Hotel	 โดยแต่ละเครื่องหมายการค้าเน้นกลุ่มตลาดที่แตกต่างกัน	 
(ดังแสดงในตารางที่	4.6)
	 กลุ่มตลาดระดับหรูใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ	 เจ.ดับเบิล	 แมริออท	(JW	Marriott	Hotels)	
และ	 เดอะริทซ์-คาร์ลตัน	(The	Ritz-Carlton	Hotel	Company)	 เจ.ดับเบิล	 แมริออท	 ก่อตั้งเริ่มแรกที่	
วอชิงตัน	ดีซี	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ในปี	พ.ศ.	2527	ในปี	พ.ศ.	2552	เจ.ดับเบิล	แมริออท	เป็น	1	ใน	3	 
เครื่องหมายการค้าที่ติดอันดับการบริการลูกค้ายอดเยี่ยม	25	อันดับแรกของ	Business	Week	และในปี	 
2553	 เจ.ดับเบิล	 แมริออท	 มีจำานวนโรงแรม	54	 โรงแรม	 กระจายอยู่ทั่วโลก	 มีจำานวนห้องพักทั้งหมด	
24,000	ห้อง	(http://world-tourism-news)	ส่วนเดอะริทซ์-คาร์ลตัน	(The	Ritz-Carlton	Hotel	Company:	
L.L.C)	ปัจจุบันมีจำานวนพนักงานถึง	38,000	คน	มีสาขากระจายอยู่ทั่วโลก	ในปี	2553	มีจำานวนโรงแรมใน
สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา	40	โรงแรม		มจีำานวนหอ้งทัง้ส้ิน	12,120	หอ้ง		ในแถบเอเชยีแปซฟิกิ	17	โรงแรม	
มีจำานวนห้อง	4,884	ห้อง	เม็กซิโก	แคริบเบียน	และอเมริกาใต้	6	โรงแรม	มีจำานวนห้อง	1,958	ห้องในแถบ 
ยุโรปและตะวันออกกลางมี	14	โรงแรม	มีจำานวนห้องทั้งสิ้น	3,787	ห้อง	(http://www.ritzcarlton.com)
	 กลุ่มตลาดระดับกลางเน้นความทันสมัยแบบคลาสสิกใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อแมริออท 
รีสอร์ท	(Marriott	Hotels	&	Resorts)	คอร์ทยาร์ด	โดย	แมริออท	(Courtyard	by	Marriott)	แฟร์ฟิลด์	อินน์ 
โดย	แมริออท	(Fairfield	Inn	&	Suites	by	Marriott)และสปริงฮิลล์	สวีทส์	โดยแมริออท	(Springhill	Suites	
by	Marriott)	 ในปี	2553	 คอร์ทยาร์ด	 โดย	 แมริออท	 มีโรงแรมจำานวน	86	 โรงแรม	 กระจายอยู่ทั่วโลก	
และมีจำานวนห้องพักทั้งหมด	126,898	 ห้อง	(http://www.marriottdevelopment.com)	 แฟร์ฟิลด์	 อินน์ 
โดย	แมริออท	มีจำานวนห้องพักทั้งสิ้น	58,057	ห้องมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้เดินทางที่เป็นนักธุรกิจมีจำานวน
โรงแรมมากกว่า	668	แห่ง	 ในอเมริกา	แคนนาดา	และเม็กซิโก	แคริบเบียน	และละตินอเมริกา	(http://
www.marriott.com/corporateinfo)	ส่วนสปริงฮิลล์	สวีทส์	 โดย	แมริออท	เน้นการตกแต่งที่ทันสมัยและ 
มีสไตล์	มีจำานวนโรงแรม	261	โรงแรม	และมีจำานวนห้องทั้งสิ้น	30,608	ห้อง	(http://www.marriott.com	
/springhill-suites/travel.mi)
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	 กลุ่มตลาดที่เน้นถึงการดำาเนินชีวิต	 ที่มีความทันสมัย	 ศิลปะ	 สถาปัตยกรรม	 และ	 รสนิยม 
ใชเ้ครือ่งหมายการคา้ภายใตช้ือ่	เรเนซองส	์(Renaissance	Hotels)	ออโตก้ราฟ	(AUTOGRAPH)	และ	อดิชิัน่	 
(EDITION)	ในปี	2553	เรเนซองส	์มจีำานวนโรงแรมทัง้สิน้	142	โรงแรม	กระจายอยูท่ัว่โลก	มจีำานวนหอ้งพกั 
ทั้งหมด	50,254	 ห้อง	(http://www.marriott.com/renaissance-hotel/travel)โรงแรมออโต้กราฟ	 และ	 
โรงแรมอิดิชั่นจัดเป็นโรงแรมบูทีคระดับหรู	 เน้นความเป็นส่วนตัวของแขก	 ในปี	2553เครือออโต้กราฟ 
มจีำานวนโรงแรมทัง้สิน้	37	โรงแรม	(http://www.marriott/hotel-search/autograph-collection)	EDITION	Hotel	 
โรงแรมแรกอยู่ที่ฮาวายมี	จำานวนห้องพัก	353	ห้อง	(http://www.editionhotels.com)
	 กลุ่มตลาดไทม์แชร์	 (Timeshare)	 ใช้เคร่ืองหมายการค้าภายใต้ชื่อแมริออท	 เวเคชั่น	 คลับ	 
(Marriott	Vacation	Club)แกรนด์	เรสซิเด้นซ์	(Grand	Residences	by	Marriott)	และเดอะริทซ์-คาร์ลตัน	 
(The	Ritz-Carlton	Destination	Club)	 รูปแบบของ	 ไทม์แชร์(Timeshare)	 คือการซื้อสิทธิ์ในการใช้ 
อสังหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำาหนดและตกลงกันไว้	 ในปี	2553	Marriott	Vacation	Club	 มีครอบครัว 
ที่เป็นสมาชิกกว่า	400,000	ครอบครัวทั่วโลก	(http://www.marriottvacationclub.com)
	 กลุ่มตลาดที่พักอาศัยระยะยาว	(extended	stay	)ใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ	เรสซิเด้นซ์	อินน์		
โดย	แมริออท	(Residence	Inn	by	Marriott)		แมริออท	เอ็กซ์คิวสเตย์	(Marriott	ExecuStay),	ทาวน์	เพลส	
สวีทส	์(Town	Place	Suites)	และแมรอิอท	เอ็กเซกควิทฟี	อพารท์เมนท	์(	Marriott	Executive	Apartments)		
รูปแบบการพักอาศัยระยะยาว	(The	extended	stay	concept)	เน้นบรรยากาศของความเป็นบ้านมากกว่า
โรงแรม	 เน้นห้องที่มีขนาดกว้างขวางออกแบบสำาหรับนักเดินทางที่จะอยู่ระยะเวลานานและเน้นความ 
สะดวกสบาย	 มีห้องครัวสำาหรับทำาอาหาร	 แขกสามารถเคลื่อนย้ายหรือจัดเฟอร์นิเจอร์ใหม่ภายในห้อง 
ตามความต้องการ	ในปี	2553	เรสซิเด้นซ์	อินน์	โดย	แมริออท	มีจำานวนโรงแรมทั้งสิ้น	605	โรงแรม	และมี
จำานวนหอ้งพกัทัง้หมด	73,087	หอ้ง	(http://www.marriott.com/residence-inn)	ทาวน	์เพลส	สวทีส	์มจีำานวน 
โรงแรม	194	โรงแรม	มีจำานวนห้องโดยประมาณ	19,063	ห้อง	(http://www.Marriottdevelopment.com)	 
แมริออท	เอ็กเซกคิวทีฟ	อพาร์ทเมนท์	มีจำานวนโรงแรมทั้งสิ้น	23	แห่ง	มีจำานวนห้องทั้งสิ้น	3,903	ห้อง	
(http://www.marriott.com/ececutive-apartments/travel.mi)

รูปที่ 4.5 เครื่องหม�ยก�รค้�ของในกลุ่ม Marriott International Inc.

ที่มา:	Marriott	International	Inc	(2011)
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ต�ร�งที่ 4.6 ก�รแบ่งกลุ่มตล�ดของกลุ่มโรงแรมในเครือ Marriott International Inc.

โรงแรมในกลุ่ม Marriott กลุ่มตล�ด

เดอะริทซ์-ค�ร์ลตัน (The Ritz-Carlton Hotel Company) ระดับหรู

เจ.ดับเบิล แมริออท (JW Marriott Hotels) ระดับหรู

แมริออท (Marriott Hotels & Resorts) ระดับกล�งเน้นคว�มทันสมัยและคล�สสิก

คอร์ทย�ร์ด โดย แมริออท (Courtyard by Marriott) ระดับกล�งเน้นคว�มทันสมัยและคล�สสิก

แฟร์ฟิลด์ อินน์ (Fairfield Inn & Suites by Marriott) ระดับกล�งเน้นคว�มทันสมัยและคล�สสิก

สปริงฮิลล์ สวีทส์ (Springhill Suites by Marriott) ระดับกล�งเน้นคว�มทันสมัยและคล�สสิก

เรเนซองส์ (Renaissance Hotels) เน้นถึงก�รดำ�เนินชีวิตที่มีคว�มทันสมัย ศิลปะ สถ�ปัตยกรรม 
และ รสนิยม

อิดิชั่น (EDITION) เน้นถึงก�รดำ�เนินชีวิตที่มีคว�มทันสมัย ศิลปะ สถ�ปัตยกรรม 
และ รสนิยม

ออโต้กร�ฟ (Autograph) เน้นถึงก�รดำ�เนินชีวิตที่มีคว�มทันสมัย ศิลปะ สถ�ปัตยกรรม 
และ รสนิยม

แมริออท เวเคชั่น (Marriott Vacation Club) ไทม์แชร์

แกรนด์ เรสซิเด้นซ์ (Grand Residences by Marriott) ไทม์แชร์

เดอะริทซ์-ค�ร์ลตัน (The Ritz-Carlton Destination Club) ไทม์แชร์

เรสซิเด้นซ์ อินน์ โดย แมริออท (Residence Inn by Marriott) พักอ�ศัยระยะย�ว

แมริออท เอ็กซ์คิวสเตย์ (Marriott ExecutStay) พักอ�ศัยระยะย�ว

ท�วน์ เพลส สวีทส์ (Town Place Suites) พักอ�ศัยระยะย�ว

แมริออท เอ็กเซกคิวทีฟ อพ�ร์ทเมนท์ 
(Marriott Executive Apartments)

พักอ�ศัยระยะย�ว

แมริออท คอนเฟอเรนซ์ เซนเตอร์ 
(Marriott Conference Centers Hotel)

กลุ่มลูกค้�ประชุมสัมมน�

ที่มา:	Marriott	International	Inc	(2011)

4)	กลุ่มแอคคอร์	(Accor)

	 กลุ่มแอคคอร์	(Accor)	 เป็นบริษัทที่มีกำาเนิดที่ประเทศฝรั่งเศส	ปัจจุบันเป็นผู้นำาด้านธุรกิจโรงแรม 
ทั้งในยุโรปและในโลก	 แอคคอร์	 (Accor)	 เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าชื่อโซฟีเทล	 (Sofitel),	 
พลูแมน	(Pullman),	เอ็มแกลเลอรี่	(M	Gallery),	โนโวเทล	(Novotel),	เมอร์เคียว	(Mercure),	อีบิส	(Ibis),	
ออลซีซั่นส์	(All	seasons),	เฮติปโฮเท็ล	(Etap	Hotel),	ฟอร์มุล	1	(Formule	1)	และ	โมเทล	6	(Motel	6)	 
มีโรงแรมในเครือกว่า	4,111	แห่ง	มีห้องพักเกือบ	500,000	ห้อง	มีพนักงาน	145,000	คน	(http:	www. 
positioningmag.com,	2553)	กลุม่แอคคอรม์โีรงแรมทีห่ลากหลายเครือ่งหมายการคา้	ตัง้แตโ่รงแรมระดบัหร ู
จนถึงโรงแรมระดับราคาประหยัดมี	 โนโวเทลเป็นเครื่องหมายการค้าแรกเริ่มของบริษัทนี้	 โรงแรมในเครือ	 
แอคคอร์	 (Accor)	 ส่วนใหญ่จะเป็นแฟรนไชส์	 (Franchised)	 ภายใต้	 แอคคอร์	 (Accor)	 มี	15	 กลุ่ม
เครือ่งหมายการคา้	ซึง่เนน้กลุม่ลกูคา้เกอืบทกุระดบัตัง้แตร่ะดบัหรู	จนถงึระดบัประหยดั	(ดงัแสดงในตารางที	่
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4.7)		โรงแรมในเครือ	แอคคอร์	(Accor)	ได้พัฒนาเว็บสำาหรับจัดซื้อ		(E-procurement	portal)	ซึ่งอำานวย
ความสะดวกให้โรงแรมในเครือสามารถจัดซื้อจากผู้จัดจำาหน่ายโดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	 เป็นการสร้าง
ความได้เปรียบจากการประหยัดจากขนาด	(Economies	of	Scale)
	 กลุ่มแอคคอร์ได้เข้ามาดำาเนินการในประเทศไทยกว่า	20	 ปีและในปี	2553	 กลุ่มแอคดอร์ได้เปิด
ดำาเนินการโรงแรมนานาชาติชั้นประหยัด	(โรงแรมไอบิส)	 ที่จังหวัดกระบี่	 จำานวน	206	 ห้อง	 โดยมีกลุ่ม
บริษัทเอราวัณเป็นเจ้าของและจะเปิดตัวเครื่องหมายการค้าโนโวเทลที่ภูเก็ตกมลาเบย์	 จำานวน	185	 ห้อง	
และ	 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพแพลตตินั่มจำานวน	283	 ห้อง	 ซึ่งจะกลายเป็นโรงแรมโนโวเทลแห่งที่	5	 
ในกรุงเทพฯ
	 ในป	ี2553	แอคคอรย์งัไดร้บัรางวลัยอดเยีย่มสาขาการสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วแบบยัง่ยนื	(Tourism	for	
Tomorrow	2010)	จากสภาการเดนิทางและการทอ่งเทีย่วแหง่โลก	(World	Travel	&	Tourism	Concil:	WTTC)	 
ซึ่งจัดขึ้น	ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	รางวัลนี้แสดงถึงการปฎิบัติงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของกลุ่มแอคดอร์การอบรมพนักงานและการให้ความรู้กับแขกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
	 เครอืขา่ยของกลุม่แอคคอร์ไดม้กีลยทุธ์ในการขยายตวัหลายรูปแบบ	เชน่	การจดัการการทำาสัญญา	
(Management	Contracts)	 และแฟรนไชส์	(Franchise)	 กลุ่มโรงแรมระดับหรู	(Luxury)	 มักใช้กลยุทธ์ 
ในการดำาเนินการโดย	 การจัดการการทำาสัญญา	(Management	Contracts)	 กลุ่มโรงแรมระดับสูงหรือ
โรงแรมระดบับนและระดับกลาง	ขยายการดำาเนนิการโดยใช	้แฟรนไชส	์การจดัการการทำาสญัญา	และใหเ้ชา่ 
ตามสัญญาเช่าส่วนโรงแรมระดับราคาประหยัด	(Economy	and	Budget)	 ขยายการดำาเนินการโดยใช้	 
แฟรนไชส์	และให้เช่าตามสัญญาเช่า	(http:	//www.Accor	com)

รูปที่ 4.6 เครื่องหม�ยก�รค้�ของในกลุ่ม Accor 

ที่มา:	Accor	(2011)
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ต�ร�งที่ 4.7 ก�รแบ่งกลุ่มตล�ดของกลุ่มโรงแรมในเครือ Accor

โรงแรมในกลุ่ม Accor กลุ่มตล�ด

โซฟิเทล (Sofitel) ระดับหรู  

เลอโนท(Lenotre) ระดับหรู  

พูลแมน (Pullman)  ระดับสูง  

แกรนด์ เมอร์เคียว (Grand mercure) ระดับสูง  

แกลลอรี่ (Gallery) ระดับสูง  

โรงแรมธ�ล�สซ� (Thalassa Hotel) ระดับสูง 

โนโวเทล (Novotel) ระดับกล�ง  

โนโวเทล สวีทส์ (Novotel Suite) ระดับกล�ง  

เมอร์เคียว (Mercure) ระดับกล�ง  

อด�กิโอ (Adagio) ระดับกล�ง  

อีบิส (Ibis) ระดับประหยัด

ออลซีซั่นส์ (All seasons) ระดับประหยัด

เฮติปโฮเท็ล (Etap Hotel) ระดับประหยัดม�ก

โฮเท็ลเอฟ (Hotel F) ระดับประหยัดม�ก

สตูดิโอ 6 (Studio 6) ระดับประหยัดม�ก

โมเทล 6 (Motel 6) ระดับประหยัดม�ก

ฟอร์มุล 1 (Hotel Formule 1) ระดับประหยัดม�ก

ที่มา:	Accor	(2011)

5)	ฮิวตัน	(Hilton)

	 Hilton	 เป็นบริษัทที่เริ่มก่อตั้งในปี	 ค.ศ.	1919	 ที่รัฐเท็กซัส	 (Texas)	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	
เครื่องหมายการค้าภายใต้กลุ่ม	ฮิวตัน	(Hilton)	สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ	ได้	5	กลุ่ม	คือ		
	 1)	 กลุ่มไทม์แชร์(Time	Share)	ภายใต้ชื่อ	Hiltion	Grand	Vacation	ซึ่งอนุญาตให้เจ้าของไทม์แชร์
สามารถใช้บริการในช่วงเวลาที่ระบุไว้
	 2)	 กลุ่มบริการเฉพาะเจาะจง	(Focused	Service)	ซึ่งเป็นกลุ่มตลาด	เฉพาะกลุ่ม	(Niche	Market)	 
เน้นบริการที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของลูกค้า	 ภายใต้เครื่องหมายการค้า	(แบรนด์)	Hilton	 
Garden	Inn,	Hampton,	Homewood	Suites	และ	Home	2	Suites
	 3)	 กลุ่มให้บริการแบบเต็มรูปแบบ	(Full	Service)	 ภายใต้เครื่องหมายการค้า	Hilton	Hotel	and	
Resort	Doubletree,	 และ	Embassy	Suite	 ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีสิ่งอำานวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน 
อย่างเต็มรูปแบบ	 ประกอบด้วย	 ร้านอาหาร	 รูมเซอร์วิส	 หรือการให้บริการอาหารในห้องพักสามารถ 
สั่งอาหารมากินได้ในห้องของตัวเอง	 ศูนย์ธุรกิจ	 เจ้าหน้าที่อำานวยความสะดวกลูกค้า	 (concierge)	 
ห้องออกกำาลังกาย	(fitness)	สถานที่จัดเลี้ยง	(banquet	halls)	
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	 4)	 กลุ่มหรู	Luxury	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	Waldorf	Astoria	และ	Conrad	Waldorf	Astoria	 
จัดเป็นโรงแรมหรูมีบริษัทแม่อยู่ที่	 นิวยอร์คมีมาตราฐานสากลระดับสูงในทุกๆ	 ด้านทั้งด้านห้องพัก	 
ห้องอาหาร	การบริการ	และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ
	 5)	 กลุ่ม	Loyal	Program	ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า	Hilton	H	Honors

รูปที่ 4.7 เครื่องหม�ยก�รค้�ของในกลุ่ม Hilton

ที่มา:	Hilton	Hotels	Corporation	(2011)

6)	กลุ่มโรงแรมชอยส์	(Choice	Hotels	International)

	 กลุ่มโรงแรมชอยส์	 เป็นผู้นำาทางด้านเฟรนไชส์มากกว่า	6,000	 แห่ง	 ในอเมริกาและประเทศอื่นๆ 
อกีกว่า	40	ประเทศ	บรษิทันีเ้ริม่กอ่ตัง้ในป	ี1939	ทีเ่มอืงแมร่ีแลนดป์ระเทศสหรัฐอเมรกิา	เครือ่งหมายการคา้	 
ภายใต้กลุ่มโรงแรมชอยส์	ประกอบด้วย	Cambria	Suites,	Sleep	Inn,	Main	Stay	Suites,	Clarion	Ascend	
Quality	Inn,	Econolodge,	Rodeway	Inn,	Suburban,	และ	Comfort	Inn	(ดังแสดงในรูปที่	4.8)

รูปที่ 4.8 เครื่องหม�ยก�รค้�ของในกลุ่ม Choice Hotels International 

ที่มา:	Choice	Hotels	International	(2011)
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7)	กลุ่มสตาร์วู้ด	(Starwood)

	 เป็นหนึ่งในผู้นำาด้านธุรกิจโรงแรมระดับโลก	 บริษัทสตาร์วู้ดโฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท	 จดทะเบียนในปี	
พ.ศ.	2523	ที่รัฐแมรี่แลนด์	สหรัฐอเมริกา	ในปี	2553	มีโรงแรมในเครือที่เป็นเจ้าของและผู้บริหารประมาณ	
1,000	โรงแรมในกว่า	100	ประเทศ	มีพนักงาน	155,000	คน	(www.starwood.com)
	 เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ	สตาร์วู้ด	มี	9	เครื่องหมายการค้า	ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดต่างกันสามารถ
แบ่งกลุ่มตลาดออกเป็น	3	กลุ่มใหญ่ๆ	คือ	 กลุ่มโรงแรมระดับหรู	 กลุ่มโรงแรมระดับบน	และกลุ่มบริการ
เฉพาะเจาะจง
	 กลุ่มตลาดระดับหรูใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ	ST	Regis	Hotel	and	Resort,	The	Luxury	 
Collection	Starwood	Hotel	and	Resort	และ	W	Hotel	ในปี	2553		ST	Regis	Hotel	and	Resort	มีจำานวน
โรงแรม	37	โรงแรม	มีจำานวนห้องทั้งสิ้น	2,243	ห้อง	ใน	6	ประเทศ	The	Luxury	Collection	Starwood	
Hotel	and	Resort	มีจำานวนโรงแรม	86	โรงแรม	มีจำานวนห้องทั้งสิ้น	7,108	ห้อง	ใน	18	ประเทศ	W	Hotel	 
มีจำานวนโรงแรม	57	โรงแรม	มีจำานวนห้องทั้งสิ้น	6,014	ห้อง	ใน	31	ประเทศ	(www.starwood.com)
	 กลุ่มตลาดระดับบนใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ	Westin	Hotels	and	Resort,	Sheraton	Hotels	
and	Resort	และ	Le	Meridian	ในปี	2553	Westin	Hotels	and	Resort	มีจำานวนโรงแรม	208	โรงแรม	 
มีจำานวนห้องทั้งสิ้น	54,231	ห้อง	ใน	93	ประเทศ	Sheraton	Hotels	and	Resort	มีจำานวนโรงแรม	444	
โรงแรม	มจีำานวนหอ้งทัง้สิน้	136,100	หอ้ง	ใน	31	ประเทศ	และ	Le	Meridian	มีจำานวนโรงแรม	113	โรงแรม	
มีจำานวนห้องทั้งสิ้น	32,640	ห้อง	กระจายอยู่ใน	52	ประเทศทั่วโลก	(www.starwood.com)
	 กลุ่มบริการเฉพาะเจาะจงใช้เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ	Aloft,	Four	Points	by	Sheraton	 
และ	Element	by	Westin	ในปี	2553	Aloft	มีจำานวนโรงแรม	66	โรงแรม	มีจำานวนห้องทั้งสิ้น	1,475	ห้อง	
ใน	10	ประเทศ	Four	Points	by	Sheraton	มีจำานวนโรงแรม	183	โรงแรม	มีจำานวนห้องทั้งสิ้น	21,007	ห้อง	
ใน	23	ประเทศ	และ	Element	by	Westin	มีจำานวนโรงแรม	11	โรงแรม(www.starwood.com)

รูปที่ 4.9 เครื่องหม�ยก�รค้�ของในกลุ่ม สต�ร์วู้ด  (Starwood)

ที่มา:	Starwood	(2011)
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ต�ร�งที่ 4.8 ก�รแบ่งกลุ่มตล�ดของกลุ่มโรงแรม สต�ร์วู้ด (Starwood)

โรงแรมในกลุ่ม สต�ร์วู้ด (Starwood) กลุ่มตล�ด

ST. Regis Hotel Q Resorts ระดับหรู

The Luxury Collection ระดับหรู

W Hotels ระดับหรู

Westin Hotels & Resorts ระดับบน 

Sheraton Hotels & Resorts ระดับบน

Le Meridien ระดับบน

Aloft (A Vision of W hotels) กลุ่มบริก�รเฉพ�ะเจ�ะจง

Four Points by Sheraton กลุ่มบริก�รเฉพ�ะเจ�ะจง

Element by Westin กลุ่มบริก�รเฉพ�ะเจ�ะจง

ที่มา:	Starwood	(2011)

8)	กลุ่ม	เบสท์	เวสเทิร์น	(Best	Western)

	 มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่เมืองพีนิกซ์	รัฐอริโซน่า	ประเทศสหรัฐอเมริกา	ในปี	2553	มีโรงแรมในเครือ
ถึง	4,300	 แห่ง	 ใน	88	ประเทศ	มีจำานวนห้องพัก	320,000	ห้อง	 กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก	ตั้งแต่
อเมริกาเหนือและใต้	 ยุโรป	 ตะวันออกกลาง	 แอฟริกา	 แปซิฟิคตอนใต้	 และเอเชีย	 มีส่วนแบ่งตลาดของ
โรงแรมระดบัราคาปานกลางมากทีส่ดุในสหรฐัอเมรกิา	มจีำานวนโรงแรมในสหรฐัอเมรกิา	ถงึ	2,224	โรงแรม	
(www.Bestwestern.com)
	 กลุ่ม	เบสท์	เวสเทิร์น	ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า	เบสท์	เวสเทิร์น	เป็นโรงแรมระดับ	3	ดาว	 
และ	เบสท์	เวสเทิร์น	พรีเมียร์	เป็นโรงแรมระดับ	4	ดาว	ซึ่งมีการยกระดับคุณภาพการบริการ	สิ่งอำานวย 
ความสะดวกในระดับที่สูงกว่า	ด้วยสไตล์และความรู้สึกระดับสากล

รูปที่ 4.10 เครื่องหม�ยก�รค้�ของในกลุ่ม Best Western

ที่มา:	Bestwesttern	(2011)
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9)	กลุ่มโฟร์ซีซั่นส์	(Four	Seasons)

 กลุ่มโฟร์ซีซั่นส์	เป็นบริษัทที่ก่อตั้งที่รัฐ	ออนแทรีโอประเทศแคนาดาในปี	2521	โดยเริ่มขยายสาขา 
ไปยังกรุงลอนดอน	 ประเทศอังกฤษในปี	 พ.ศ.	2513	 และอีก	10	 ปีต่อมาก็ได้ขยายเครือข่ายไปยัง
สหรัฐอเมริกาและได้เริ่มขยายสาขาไปยังประเทศอื่นๆ	ทั่วโลกในปี	พ.ศ.	2533
	 กลุ่มโฟร์ซีซั่นส์เป็นเครือข่ายโรงแรมที่ให้บริการลูกค้าระดับหรู	 และกระจายการลงทุนไปยัง 
ประเทศอื่นๆ	 โดยใช้วิธีการบริการตามสัญญาโดยโฟร์ซีซั่นส์จะทำาหน้าที่บริการจัดการแบบเบ็ดเสร็จให้แก่
โรงแรมในเครือ	 อาทิ	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีตลอดจนการให้บริการอบรมพนักงาน	 เป็นการจัดการที่ได้รับ
มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก	ยกเว้น	โรงแรมที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า	Regent	จะมีบริษัทชื่อ	Carlson	
Hospitality	Group	of	Minneapolis	ทำาหนา้ทีท่างดา้นการตลาด	และจะบริหารแตโ่ฟร์ซซีัน่ส์เพยีงอย่างเดยีว
	 กลุ่มโฟร์ซีซั่นส์	 	มีรายได้ต่อห้องพักพร้อมขาย	(Revenue	Per	Available	Room)	สูงกว่าคู่แข่ง
ระดับ	5	ดาวของสหรัฐอเมริกาถึงร้อยละ	137	และสูงกว่าโรงแรม	Peninsula	และ	Oriental	และ	Carlton	
ซึง่เปน็โรงแรมระดบัแนวหน้าของโลกถึงรอ้ยละ	34	(www.fourseasons.com)	ปจัจบุนั	โฟรซ์ซีัน่สเ์ปน็บรษิทั 
ที่ขึ้นทะเบียนใน	New	York	Stock	Exchange	กลุ่มโฟร์ซีซั่นส์บริการจัดการภายใต้	 เครื่องหมายการค้า	
“Four	Seasons”	“Regent”	และ	“The	Ritz-Carlton”

รูปที่ 4.11 เครื่องหม�ยก�รค้�ในกลุ่ม Four Seasons

ที่มา:	Four	Seasons	(2011)

10)	กลุ่มแมนดาริน	โอเรียนเต็ล	(	Mandarin	Oriental)

	 กลุ่มแมนดาริน	โอเรียนเต็ล		Mandarin	Oriental	ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2506	มีสำานักงานอยู่ที่ฮ่องกง	
และมีเครือข่ายอยู่ในประเทศไทย	คือ	โรงแรมโอเรียนเต็ล	(The	Oriental,	Bangkok)	ซึ่งก่อตั้งในปี	พ.ศ.	
2517	เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงติดอันดับโรงแรมชั้นนำาของโลกใน	ปี	พ.ศ.	2528	ได้เปลี่ยนชื่อป็น	“โรงแรม
แมนดาริน	 โอเรียนเต็ล	กรุ๊ป	Mandarin	Oriental	Hotel	Group”	และเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง	ในปี	
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พ.ศ.	2530	ภายใต้ชื่อ	“แมนดาริน	โอเรียนเต็ล	อินเตอร์เนชั่นแนล	กรุ๊ป	Mandarin	Oriental	International	
Group”	ในปี	พ.ศ.	2553	มีโรงแรมในเครือ	41	แห่งใน	25	ประเทศ	มีจำานวนห้องกว่า	1,000	ห้อง	(www.
mandarien-oriental.com)	สัญลักษณ์ของกลุ่ม	Mandarin	oriental	จะเป็นรูปพัด	ซึ่งจะมีลักษณะต่างกัน
ในแต่ละประเทศ

รูปที่ 4.12 เครื่องหม�ยก�รค้�ในกลุ่ม แมนด�ริน โอเรียนเต็ล  (Mandarin Oriental)

ที่มา:	Mandarin	Oriental	(2011)

11)	กลุ่มไฮแอท	(HYATT)

	 มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่รัฐชิคาโก	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 บริหารงานโดยใช้รูปแบบแฟรนไชส์	 
(Franchise)	ภายใต้เครื่องหมายการค้า	Hyatt,	Park	Hyatt,	Andaz	Grand	Hyatt,	Hyatt	Regency,	Hyatt	
Place,	Summerfield	Suites,	และ	Hyatt	Resorts	เมือ่เดอืนมนีาคม	พ.ศ.	2553	มโีรงแรมทัง้หมด	434	แหง่ 
ทั่วโลกและมีโครงการที่จะเปิดใหม่อีก	12	แห่งในอนาคต

รูปที่ 4.13 เครื่องหม�ยก�รค้�ในกลุ่มไฮแอท Hyatt

ที่มา:	Hyatt	(2011)
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12)	กลุ่มราฟเฟิลส์	(Raffles)

	 กลุ่ม	Raffles	 บริการจัดการโดยบริษัท	Raffle	International	Ltd	 ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ	Raffles	 
Holdings	Ltd	เป็นกลุ่มโรงแรมที่ก่อตั้งในประเทศสิงคโปร์เมื่อปี	พ.ศ.	2532
	 เครื่องหมายการค้าของกลุ่ม	Raffles	คือ	Raffles	Hotel	&	Resort	Fairmont	Hotel	&	Resort,	
Swissotel	และ	Merchant	Court	โดย	Raffles	และ	Fairmont	เป็นชื่อการค้าระดับหรู	ส่วน	Swissotel	
และ	Merchant	Court	 มักจะอยู่ตามเมืองท่า	 เหมาะสำาหรับนักเดินทางที่นิยมความสะดวก	 นอกจากนี้ 
ยังมีสปาภายใต้ชื่อ	อมฤตา	สปา	(Amrita	Spa)	และได้มีการเปิดโรงเรียนสอนด้านสปาชื่อ	สปา	อะคาเดมี่	 
(Spa	Academy)	ในปี	พ.ศ.	2544

รูปที่ 4.14 เครื่องหม�ยก�รค้�ในกลุ่ม Raffles

ที่มา:	Raffles	(2011)

13)	กลุ่มแชงกริ-ลา	(Shangri-La)

	 แชงกริ-ลา	 มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่เกาะฮ่องกง	 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน	 เบอร์มิวดาปัจจุบัน 
มีจำานวนโรงแรม	66	โรงแรม	กระจายอยู่ในออสเตรเลีย	แคนาดา	อินเดีย	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	มัสดีฟ	
ฟิลิปินส์	สิงคโปร์	 ไต้หวัน	อาหรับ	และไทย	โรงแรมในกลุ่มนี้จะเป็นโรงแรมระดับหรู	5	ดาว	นอกจากนี้	
กลุ่มShangri-La	ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า	“Trader	hotel	Concept”	

4.6 ก�รขย�ยตัวของกลุ่มโรงแรมเอเชียสู่ภูมิภ�คอื่นๆ

	 ในปจัจบุนัโรงแรมเครอืข่ายทีก่่อต้ังในทวปีเอเชยีไดเ้ริม่ขยายการลงทนุไปยงัประเทศตา่งๆ	นอกทวปี
เอเชยีมากขึน้	เชน่	โรงแรม	อมนั	รสีอรท์	(สำานกังานใหญอ่ยูท่ีป่ระเทศสงิคโปร)์	กอ่ตัง้เมือ่ปี	2531	ไดข้ยาย
สาขาไปยังสหรัฐอเมริกา	โมร็อกโค	และเม็กซิโก	



101เศรษฐศ�สตร์ว่�ด้วยก�รท่องเที่ยว

	 โรงแรม	บันยันทรี	(สำานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์)	ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2538	ก็เริ่มขยายตัว
ออกนอกทวีปเอเชียไปยังมัลดีฟล์	ซีเชลล์	เม็กซิโก	เนปาล	อียิปต์	และ	โมร็อกโค	
	 นอกจากนี้ยังพบว่า	บางกลุ่มเข้าสู่ตลาดโดยการซื้อกิจการที่มีอยู่แล้วในประเทศนั้นๆ	มาเปลี่ยนชื่อ 
และดำาเนินกิจการต่อ	 อาทิ	 กลุ่มโรงแรม	 แมนดาริน	 โอเรียนเต็ล	(มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกง)	 
ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2506	ได้เข้าซื้อโรงแรม	ราฟเฟิลส์	ในยุโรปด้วยเงิน	143	ล้านดอลล่าร์สหรัฐ	ในปี	พ.ศ.	
2543	และได้ขยายตัวไปยังนิวยอร์กใน	ปี	พ.ศ.	2546	
	 กลุ่มโรงแรม	ราฟเฟิลส์	(มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่สิงคโปร์)	ได้ซื้อเครือ	Swissote	ด้วยเงิน	194	ล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐในปี	พ.ศ.	2544	
	 กลุ่มโรงแรม	 เพนนินซูล่า	(มีสำานักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฮ่องกง)	 เร่ิมขยายเครือข่ายไปยังยุโรป	 
จีน	และสหรัฐอเมริกา	 โดยได้ทำาการเปิดโรงแรม	 เพนนินซูล่าที่นิวยอร์กเมื่อปี	พ.ศ.	2531	และที่ชิคาโก
เมื่อปี	พ.ศ.	2545	
	 กลุ่มโรงแรม	แชงกริ-ลา	(มีสำานักใหญ่อยู่ที่ประเทสฮ่องกง)	ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.	2541	ได้เปิดโรงแรม	
แชงกริ-ลา	สองแห่งที่ดูไบในปี	พ.ศ.	2546	และอีกหนึ่งแห่งที่โอมานในปี	พ.ศ.	2548	
	 นอกจากนี้ยังพบว่า		แชงกริ-ลา	ยังต้องการเจาะกลุ่มตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีโรงแรม
อยู่ที่	ประเทศบาเรน,	อียิปต์,	โอมาน,	ซาอุดิอาระเบีย,	และอาหรับอิมิเรส	

4.7 รูปแบบก�รขย�ยตัวของบรรษัทข้�มช�ติ

	 ปัจจุบันทุกธุรกิจต้องเผชิญกับภาระที่มีการแข่งขันสูง	 การขยายการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติ 
ไปยังประเทศต่างๆ	 มีความจำาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทางธุรกิจ	 เพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน 
ลดปญัหาตา่งๆ	ทีจ่ะตอ้งเจอในประเทศทีต่นเขา้ไปลงทนุและยงัชว่ยลดตน้ทนุในการผลิตรวม	เพิม่ศกัยภาพ
ในการแข่งขันสูงขึ้น	รวมทั้งก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพระหว่างผู้ร่วมลงทุน
	 รูปแบบการขยายตัวของบรรษัทชาติในการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศมีหลายรูปแบบ	ซึ่งแบ่งออก
ได้เป็น	2	ประเภทใหญ่ๆ	(รูปที่	4.15)	คือ	

	 1)	 การเข้าไปลงทุนในต่างประเทศโดยการหาพันธมิตรในการลงทุน	แบ่งเป็น
	 	 ก)	แบบที่ไม่ไดเ้ข้าไปเปน็เจา้ของโดยตรง	(Non-Equity	Mode)	แตม่ีการทำาสัญญาข้อตกลงกนั	 
โดยสัญญาที่ตกลงกันอาจจะอยู่ ในรูปแบบของแฟรนไชส์	 (Franchise)	 หรือการทำาสัญญาบริหาร	 
(Management	Contract)	
	 	 ข)	แบบที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการลงทุน(Joint	Venture)	 โดยจะร่วมลงทุนกับนักลงทุน 
ในท้องถิ่นนั้นๆ	
	 2)	 การเขา้ไปลงทนุในประเทศตา่งๆโดยตรงเปน็รปูแบบทีบ่รรษทัขา้มชาตเิขา้ไปลงทนุเปน็เจา้ของ
และดำาเนินการเองทั้งหมด	 โดยอาจจะอยู่ในรูปของการตั้งกิจการขึ้นมาใหม่	 (Greenfield)	 หรืออาจจะ 
เข้าไปซื้อ	(Acquisition)	กิจการท้องถิ่นที่มีการดำาเนินการอยู่ก่อนแล้ว
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รูปที่ 4.15 รูปแบบก�รขย�ยตัวของบรรษัทข้�มช�ติ

การขยายตัวของบร�ษัทขามชาติ

หาพันธมิตรในการลงทุน

ตกลงทำสัญญา

แฟรนไชส

บร�หารงานตามสัญญา

เปนพันธมิตรในการลงทุน

อ่ืนๆ

รูปแบบท่ีไมได
เปนเจาของโดยตรง

รูปแบบความเปนเจาของ รูปแบบความเปนเจาของ

เขาไปลงทุนในตางประเทศโดยตรง

มีสวนรวมลงทุน

ผูรวมลงทุนหลัก

เปนผูรวมลงทุนคร�ง่หน่ึง

เปนผูรวมลงทุน

เปนเจาของทั�งหมด

ตั�งกิจการข�น้มาใหม

เขาไปซ�อ้กิจการในทองถิ�น

อ่ืนๆ

ที่มา:	Veerades	(2009)	adapted	from	Pan	and	Tse	(2000)

รูปแบบความร่วมมือทางธุรกิจ(Alliance)	ประกอบด้วย
	 1)	 การร่วมลงทุน	(Joint	venture)	 เป็นการตกลงทำาธุรกิจร่วมกันของกิจการตั้งแต่	2	 แห่งขึ้นไป	 
โดยมีการทำาความตกลงเกีย่วกบัเงนิลงทนุสทิธคิวามเปน็เจา้ของรวมทัง้การแบง่ผลประโยชนท์ีท่ัง้สองฝา่ย 
จะได้รับ	 เช่น	 การร่วมลงทุนดำาเนินกิจการสวนสนุกในฝรั่งเศสโดยการร่วมทุนของบริษัท	Disney	 
ในสหรัฐอเมริกา	และ	Euro	Disney	ในฝรั่งเศส
	 2)	 การร่วมถือหุ้น	 (Equity	Alliance)	 การที่กิจการหนึ่งเข้าไปซื้อหุ้นของอีกกิจการหนึ่ง	 โดยที่
อำานาจในการบริหารงานจะตกอยู่กับผู้ที่ถือหุ้นมากกว่า	 เช่น	 สายการบิน	Air	Canada	 ซื้อหุ้นบางส่วน 
จากสายการบิน	Continental	ของสหรัฐอเมริกา
	 3)	 การให้สัมปทาน	(Licensing)	 คือ	 การอนุญาตให้กิจการใดกิจการหนึ่งใช้เครื่องหมายการค้า	
ลิขสิทธ์ิและสิทธิทางการตลาดบางอย่าง	 โดยบริษัทที่ได้รับสัมปทานจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในรูป 
ค่าธรรมเนียมให้เจ้าของเครื่องหมายการค้า	
	 4)	 เเฟรนไชส์	(Franchising)	คือการให้สิทธิในการผลิตและจำาหน่ายสินค้ารวมทั้งถ่ายทอดเทคนิค
ความเชี่ยวชาญหรือ	know	how	 รวมถึงวิธีในการทำาธุรกิจให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์	 โดยผู้ซื้อจะต้องจ่าย 
คา่ธรรมเนียมใหกั้บผูข้ายเป็นคา่สทิธิในการประกอบธรุกจิรวมทัง้การใชต้ราสนิคา้ของผูข้าย	ในธรุกจิโรงแรม	
ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องใช้สัญลักษณ์ของโรงแรมรวมทั้งให้บริการด้วยมาตรฐานระดับเดียวกับโรงแรมผู้ให้
สิทธิในการใช้แฟรนไชส์	โดยสามารถใช้ระบบการจองห้องพักรวมทั้งระบบการตลาดของผู้ขายเเฟรนไชส์
	 5)	 การบรหิารงานตามสญัญา	(Management	Contract)	คอื	การจา้งผูท้ีม่คีวามชำานาญในการจดัการ
เข้ามาบริหารและดำาเนินการ	 เจ้าของเป็นเพียงผู้ลงทุนไม่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำาวัน	
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เจ้าของกิจการที่เลือกวิธีการนี้เนื่องจากขาดความชำานาญและประสบการณ์ในการบริหารงาน	 จึงต้องจ้าง
มืออาชีพเข้ามาบริหารงานแทน	
	 6)	 การเปน็เครอืขา่ย	(Chain	System)	เป็นการลงทนุระหวา่งกจิการทีมี่เครือขา่ยกบักจิการทีต่ัง้ขึน้ใหม่	 
กิจการที่นิยมทำาในรูปแบบนี้	 คือ	 ธุรกิจโรงแรม	 โดยโรงแรมแม่จะเป็นที่ปรึกษารวมทั้งช่วยทำาการตลาด 
และประชาสัมพันธ์	 โรงแรมเครือข่าย	(Chain	Hotels)	 จะใช้วิธีการสำารองห้องพักที่เป็นรูปแบบเดียวกัน	 
เช่น	โรงแรมแกรนด์	เชอราตัน	โรงแรมแกรนด์ไฮแอท	เป็นต้น
	 การขยายตัวของบรรษัทข้ามชาติในแต่ละรูปแบบจะมีอำานาจในการควบคุมการดำาเนินการใน
กจิการ	ตา่งกนักลา่ว	คอื	การเขา้ไปรว่มลงทนุโดยอาศยัความร่วมมือโดยวธิกีารการบริหารงานตามสัญญา	 
(Management	Contract)	 จะมีอำานาจในการควบคุมดำาเนินงานของกิจการอย่างเต็มที่มากกว่าวิธีการ 
แฟรนไชส์	(Franchise)	แต่อย่างไรก็ตาม		ทั้งสองวิธีการนี้ไม่มีสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ	ในขณะที่การเข้าไป
ลงทุนเองโดยตรงในประเทศต่างๆ	ของบรรษัทข้ามชาติ	จะมีสิทธิ์เต็มที่ในการบริหารจัดการ	รวมทั้งมีสิทธิ์
ความเปน็เจา้ของ	แต่ในกรณทีีบ่รรษทัขา้มชาตนิัน้ๆเขา้ไปร่วมลงทนุ	(Joint	venture)	อำานาจในการบริหาร
และความเป็นเจ้าของขึ้นอยู่กับสัดส่วนของการลงทุน	(รูปที่	4.16)

รูปที่ 4.16 อำ�น�จในก�รควบคุมก�รดำ�เนินง�นและคว�มเป็นเจ้�ของ

เปนเจาของทั�งหมด

รวมลงทุนโดยมีสัดสวนการลงทุนมาก

รวมลงทุนโดยมีสัดสวนการลงทุนนอย

การบร�หารงาน
ตามสัญญา

แฟรนไชส

การควบคุม

การดำเนินการ

ในกิจการ

สิทธ์ิความเปนเจาของ

มาก

นอย

มี ไมมี

ที่มา:	Veerades	(2009)	อ้าง	Contractor	and	Kundu	(1998b)

	 รูปแบบการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค	(ดังแสดงในตารางที่	4.17)	
ในสหราชอาณาจักรจะเป็นการลงทุนจากเจ้าของเองถึงร้อยละ	80	 ในยุโรปตะวันตกรูปแบบการขยายตัว
ของธุรกิจโรงแรมอยู่ในรูปของการบริหารตามสัญญา	(ร้อยละ	31.9)	 และลงทุนเองโดยเจ้าของ	(ร้อยละ	 
31.9)	 มากกว่าร้อยละ	55	 การลงทุนของธุรกิจโรงแรมในยุโรปตะวันออกอยู่ในรูปแบบของแฟรนไชส์	 
รองลงมาคือการบริหารตามสัญญา	(ร้อยละ	38.2)	 เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกา	 รูปแบบการขยายตัว 
ของธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่อยู่ในรูปของแฟรนไชส์	(ร้อยละ	70)	ส่วนในภูมิภาคเอเชียรูปแบบการขยายตัว
ของธุรกิจโรงแรมจะอยู่ในรูปของการบริหารตามสัญญา	(ร้อยละ	74.8)
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ต�ร�งที่ 4.9 รูปแบบก�รขย�ยตัวของโรงแรมไปในแต่ละภูมิภ�ค

ร้อยละ	(%)

ภูมิภ�ค เป็นเจ้�ของ แฟรนไชส์
ก�รบริห�รง�น
ต�มสัญญ�

ให้เช่�

สหร�ชอ�ณ�จักร 80.4 4.1 6.2 9.3

ยูโรปตะวันตก 31.9 23.3 31.9 12.9

ยุโรปตะวันออก 4.9 55.9 38.2 1

เอเชีย 9.7 14.9 74.8 0.6

อเมริก� 6.9 70.8 20.5 1.8

ที่มา:	Veerades	(2009)

	 อย่างไรก็ตาม	 รูปของการบริหารงานตามสัญญาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต	(ก่อนปี	1990)	 
ในรูปแบบของการลงทุน	 ระยะเวลาของสัญญา	 อำานาจในการจัดการของผู้ลงทุน	 (เจ้าของกิจการ)	 
ค่าจ้างในการดำาเนินการและการบอกเลิกสัญญาไป	(ดังแสดงในตารางที่	4.18)

ต�ร�งที่ 4.10 รูปแบบก�รบริห�รง�นต�มสัญญ� (Management Contract)

รูปแบบ ก่อนปี 1990 หลังปี 1990

รูปแบบของก�รลงทุน
และก�รประกอบก�ร

ผู้ดำ�เนินก�ร (operator) 
ไม่มีส่วนรับผิดชอบ
ในผลก�รประกอบก�ร

ผู้ดำ�เนินก�ร (operator) มีส่วนรับผิดชอบในผล
ประกอบก�รม�กขึ้น เช่น มีก�รรับประกัน ร�ยได้
หรือกำ�ไรขั้นตำ่�

ระยะเวล�ของสัญญ� สัญญ�มีระยะเวล�ย�ว สัญญ�มีระยะเวล�สั้นลง

อำ�น�จในก�รจัดก�รของผู้ลงทุน 
(เจ้�ของกิจก�ร)

เจ้�ของหรือผู้ลงทุนไม่มีอำ�น�จ
ในก�รบริห�รง�นและก�รจัดก�ร

เจ้�ของมีส่วนเกี่ยวข้องในก�รดำ�เนินก�รของธุรกิจ
โรงแรมม�กขึ้น

ค่�จ้�งในก�รดำ�เนินก�ร 
(Management Fee)

เป็นรูปแบบของค่�จ้�ง
ดำ�เนินก�รทั่วไป เช่น อ�จจะจ่�ย
ค่�จ้�งเป็นร�ยเดือนหรือร�ยปี 

รูปแบบของค่�จ้�งดำ�เนินก�รอยู่ในลักษณะของส่ิง
ดึงดูดใจ (incentive) ม�กขึ้น เช่น ค่�จ้�งดำ�เนินง�น
เป็นร�ยเดือนหรือร�ยปีรวมเปอร์เซ็นต์เพิ่มจ�กผล
กำ�ไรของโรงแรม

ก�รบอกเลิกสัญญ� แทบจะไม่มีกรณีบอกเลิกสัญญ� มีก�รระบุถึงก�รส�ม�รถบอกเลิกสัญญ�ในกรณีท่ี
ผลก�รดำ�เนินง�นไม่เป็นไปต�มที่ตกลงกันไว้

ที่มา:	Veerades	(2009)

แนวโน้มของอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยวระดับโลก

1)	มีการร่วมมือทางธุรกิจโดยอาศัยการควบรวมและขยายเครือข่าย
	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมโรงแรมต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นการจะอยู่รอดในอุตสาหกรรม 
จะต้องอาศัยความรว่มมอืเพือ่ทีจ่ะขยายชอ่งทางทางการตลาดใหม้ากขึน้	รปูแบบของความรว่มมอืมหีลาย
รูปแบบดังได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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2)	การเกิดขึ้นของโรงแรมระดับหรูขนาดเล็กที่เรียกว่าบูทีคโฮเต็ล	(Boutique	Hotel)
	 ผูป้ระกอบการมุง่เนน้แสวงหากลุม่ตลาดใหม่ๆรวมทัง้มีการสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ทีมี่ลักษณะ
เฉพาะตัว	(Niche	Market)	มากขึ้น	ทำาให้เกิดโรงแรมหรูขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่เรียกว่า	Boutique	Hotel	 
โดยจะมุ่งเน้นสไตล์การตกแต่งที่มีบุคคลิกโดดเด่นเฉพาะตัว	 มีเอกลักษณ์รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ 
ที่แตกต่างไปในแต่ละแห่ง	
	 โดยทัว่ไปโรงแรมระดับหรขูนาดเลก็	มกัจะเปน็หอ้งพกัขนาดเล็กทีมี่ไม่กีห่อ้ง	มีส่ิงอำานวยความสะดวก	 
ที่เน้นความชอบเฉพาะกลุ่มมากๆ	 เช่น	 อมันบุรี	 โฟร์ซีซั่นส์	 ราฟเฟิลส์	 ในสิงคโปร์,	E&O	 ที่เกาะปีนัง,	 
โบท๊เฮา้สท์ีภู่เกต็	บางครัง้กอ็าจเรยีกกลุม่โรงแรมพวกนีว้า่	“ฮปิโฮเทล็”	หรือ	“Chic	Style	hotel”	เชน่	โรงแรม
สุโขทัยที่กรุงเทพฯ	ซึ่งสร้างเป็นแบบสุโขทัย	 รีสอร์ททรงกล่องสีปูนฉาบของ	Costa	Lanta	 ซึ่งเน้นความ 
เรยีบง่าย	The	Chedi	Resort	ทีต่ัง้อยูร่ะหวา่งหบุเขาและทะเลและ	MoHotel	ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม	่ประเทศไทย	
โรงแรมนี้จะมีเพียง	12	ห้อง	แต่ละห้องเน้นรูปแบบการตกแต่งตามราศี	12	ราศี	
	 โรงแรมระดับหรูขนาดเล็ก	 ส่วนใหญ่เน้นที่ดีไซต์ของโรงแรม	 ความสำาเร็จของโรงแรมระดับหรู
ขนาดเล็ก	ขึ้นอยู่ว่าตรงกับสไตน์ของนักเดินทางกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด	อาจกล่าวได้ว่าโรงแรม
ระดับหรูขนาดเล็ก	 คือ	 โรงแรมที่มีเอกลักษณ์และบริการแบบเฉพาะเจาะจง	(Customized	service)	 
เพ่ือตอบสนองรูปแบบการดำาเนินชีวิตของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม	 ปัจจุบันก็มีโรงแรม	 เครือข่ายภายใต้	
หลายเครื่องหมายการค้าที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็น	บูติกโฮเต็ล	หรือโรงแรมระดับหรูขนาดเล็ก	เช่น	“W	Hotel”	
ของกลุ่ม	Star	Wood	และ	“Park	Hyatt”	ของกลุ่ม	Hyatt	เป็นต้น

3)	การเกิดขึ้นของโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	(Theme	hotel) 
	 ปจัจบุนัมโีรงแรมทีเ่นน้ความเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั	เพือ่สร้างความแตกตา่งมากขึน้	โดยมีรูปแบบ
ภายใต้แนวคิดต่างๆ	เช่น	แบบย้อนยุค,	แบบเหมืองแร่,	แบบสวนสนุก
	 ตวัอยา่งของโรงแรมทีม่เีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั	(Theme	Hotel)	เชน่	โรงแรม	อินดโิก	้เพร์ิล	(Indigo	Pearl)	 
ทีภ่เูกต็เปน็โรงแรมระดับ	5	ดาว	ทีเ่น้นถึง	รปูแบบการทำาเหมอืงแร	่โรงแรมดาราเทวทีีเ่ชยีงใหม	่ซึง่ไดจ้ำาลอง 
บรรยากาศแบบลา้นนา	มตีัง้แตร่ถมา้	วดั	เจดยี	์โบราณสถาน	รวมทัง้มกีารจำาลองการทำานา	โรงแรม	The	Palace	 
หรือ	The	Palace	of	the	Lost	City	 ที่ประเทศแอฟริกาใต้	 เป็นโรงแรมหรูที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรม 
แบบโคโลเนียนผสมแอฟริกา	และตกแต่งภายในจำาลองบรรยากาศแบบแอฟริกา	โรงแรม	Disney	Resort	
Orando	ประเทศอเมริกา	โดยมี	Disney	Land	Theme	เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
	 ปจัจบุนันกัทอ่งเทีย่วไมไ่ดน้ยิมแตค่วามสะดวกสบายและสถานทีท่อ่งเทีย่วดงัเชน่	ในอดตี	แตย่งัคงเนน้	 
“ประสบการณ์”	และการเดินทางที่แตกต่าง	จึงก่อให้เกิดโรงแรมระดับหรูขนาดเล็ก	(Boutique	Hotel)	และ	
โรงแรมทีเ่นน้ความเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั	(Theme	Hotel)	เกดิขึน้มากมายทัว่ทกุมมุโลก	โรงแรมในมมุมอง 
ของนกัทอ่งเทีย่วไมไ่ดเ้ปน็เพยีงสถานทีพ่กั	แต่เปน็ส่วนหน่ึงของประสบการณก์ารเดนิทางของนักทอ่งเทีย่ว	
จึงเกิดโรงแรมที่มีความหลากหลายทางด้านการออกแบบและการให้บริการต่างๆ	 เพื่อตอบสนองรูปแบบ 
การดำาเนินชีวิตรวมทั้งความต้องการส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
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	 โรงแรมระดับหรูขนาดเล็ก	(Boutique	Hotel)	 กับ	 โรงแรมที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	
(Theme	Hotel)	แตกต่างกันอย่างไร
	 โรงแรมระดับหรูขนาดเล็ก	(Boutique	Hotel)	 เน้นที่รูปแบบการจัดที่พัก	 โรงแรมที่เน้นความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว	(Theme	Hotel)	จะเป็นรูปแบบโดยรวมของโรงแรม	เช่น	เป็นแบบย้อนยุค	เป็นแบบ
สุโขทัย	โดยที่สามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศ	เช่น	Sukhothai	Hotel	Bangkok	ออกแบบโรงแรมเป็นแบบ
สโุขทยั	ถอืเปน็	Boutique	Hotel	แตถ่า้จะความเปน็เอกลักษณเ์ฉพาะตวั	(Theme	Hotel)	จะตอ้งสัมผัสไดถ้งึ 
บรรยากาศของความเป็นสุโขทัย	 เช่น	พนักงานแต่งตัวแบบสุโขทัย	 เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ	สะท้อนถึงยุค
สุโขทัยโบราณ	เป็นต้น	ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	(Theme	Hotel)	ส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 
มีจุดขายที่โดดเด่น	ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างโรงแรมอินดิโก้	เพิร์ล	ที่ภูเก็ต	ซึ่งเป็นโรงแรมระดับหรู	5	ดาว	
เอกลักษณ์เฉพาะตัวกล่าวคือ	 การออกแบบทั้งภายนอกและภายในจะอยู่ในธีมของเหมืองแร่	 ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมหลักของภูเก็ตในอดีต	 ตึกรวมทั้งห้องพักจะใช้ปูนเปลือยและมีโทนสีไปทางสีเทา	 ส้ม	 แดง	
และสีนำ้าเงินออกคราม	(ซึ่ง	 อินดิโก้	 แปลว่า	 สีคราม)	 อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ	 จะใช้โลหะที่จงใจทำาขึ้นเพื่อ
ให้ดูเข้ากับบรรยากาศ	แม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องนำ้า	 เช่น	ฝากล่องกระดาษทิชชูก็ยังคงเน้นสิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับของอุตสาหกรรมเหมืองแร่	 คือประดับด้วยหัวน็อตและตะปูเกลียว	 ห้องอาหารหลักของโรงแรมชื่อ	 
“Tin	Mine	Restaurant”	อปุกรณท์กุอยา่งที่ใชบ้รกิารจะเปน็อุปกรณท์ีท่ำาดว้ยโลหะ	เน้นรูปแบบของเหมืองแร่	 
แม้กระทั่งป้ายบอกทางในรีสอร์ทก็ยังใช้เป็นโลหะ
	 จะเหน็ได้ว่าการออกแบบทีแ่ปลก	และไดอ้ารมณ์ของเหมืองแร่	ทำาใหรี้สอร์ทแหง่นีมี้จดุเดน่เฉพาะตวั	 
นอกเหนือจากบริการที่เป็นเลิศไม่น้อยกว่าโรงแรมระดับ	5	 ดาวด้วยกันสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยว 
จากทั่วทุกมุมโลกอยากที่จะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้

4)	การเกิดขึ้นของกลุ่มโรงแรมในรูปแบบไทม์แชร์	“Timeshare”
	 ซึ่งเป็นการซื้อสิทธิ์ในการใช้ห้องพักใน	 ชว่งเวลาทีก่ำาหนดหรอืทีไ่ดต้กลงกนัไว	้ลกูคา้มสีทิธิใ์ชห้อ้งพกั 
ในแต่ละปีตามจำานวนที่ซื้อไว้	 สมาชิกที่ซื้อไทม์แชร์	(Time	Share)	 ยังสามารถเลือกที่จะพักกับโรงแรม 
ในเครือทั้งในและต่างประเทศ	(รายละเอียดขึ้นอยู่กับสัญญาที่ได้ตกลงไว้)	 และสามารถเปลี่ยนช่วงเวลา 
ในการใช้สิทธิ์	
	 ปัจจุบันนี้โรงแรมหลายแห่งได้หันมาเจาะตลาดกลุ่มนี้มากขึ้น	 เช่น	Marriott	Vacation	Club	 
International,	Grand	Chateau	 ในเครือของ	Marriott	 อยู่ที่	Las	Vegus	Hilton	Hotel,	Hyatt	Hotels,	 
Promus’	Embassy	Suites,	Inter-Continental,	Four	Seasons,	Walt	Disney	Company	และ	Lasuna	
HolidayClub
	 นอกจากนี	้	บางคนยงัซือ้ไทมแ์ชร	์(Timeshare)	ไวเ้พือ่การลงทนุ	โดยนำาหอ้งพกัไปใหเ้ชา่ตอ่อีกทหีน่ึง	 
บางครั้งก็มีการขายไทม์แชร์ซึ่งรวมแพ็คเกจทัวร์เข้ามาด้วยกัน	เช่น	สามารเลือกเข้าพักที่โรงแรม	5	ดาว	
ที่ไหนก็ได้	 ซึ่งโรงแรมสามารถเลือกได้จากแคตตาล็อก	 ในเครือของ	RCT	(Resort	Condominiums	 
International)	มบีรกิารนำาเทีย่วกลุม่เลก็ๆ	และกจิกรรมในเมืองหรือในโรงแรมน้ันๆ	เชน่	ถา้เลือกพกัโรงแรม 
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ในสวิส	ก็จะมีกิจกรรมให้เล่นสกีพร้อมครูฝึก	ถ้าเลือกไปพักโรงแรมในแถบฟลอริด้า		ประเทศอเมริกา	ก็จะ
มกิีจกรรมพาเขา้ไปเทีย่วในดสินยีแ์ลนดเ์ปน็ตน้	โรงแรมทีข่ายไทมแ์ชรส์ว่นใหญจ่ะพบอยูท่ัว่ๆ	ไปตามเมอืง
ชายทะเล	และสถานท่องเที่ยวตากอากาศต่างๆ

5)	กระแสของโรงแรมรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือโรงแรมสีเขียว	(Green	Hotel)
	 โรงแรมในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะออกแบบและดำาเนินกิจกรรมต่างๆที่สะท้อนถึงความใส่ใจต่อ 
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น	 เน้นถึงการประหยัดพลังงานและลดการทำาลายธรรมชาติให้มากที่สุด	 โดยให้ความ
สำาคัญกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน	(Sustainable	Tourism)	มากขึ้น
	 ความตื่นตัวในเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกลายเป็นจุดขายใหม่ให้กับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท	 
โดยยึดถือนโยบายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งยังมีนโยบายชักชวนชาวท้องถิ่นให้ใส่ใจส่ิงแวดล้อม	
โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีนโยบายต่างๆ	 ที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม	11	 หมวด	 คือ	 
1)	นโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม	2)	การจัดการของเสีย	3)	ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและนำ้า	 
4)	การจัดซื้อ	5)	คุณภาพอากาศภายในอาคาร	6)	มลพิษทางอากาศ	7)	มลพิษทางเสียง	8)	คุณภาพทางนำ้า	 
9)	การเก็บรักษาใช้และจัดการเชื้อเพลิงแก็สและสารพิษ	10)	ผลกระทบต่อระบบนิเวศ	11)	การมีส่วนร่วม
กับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น
	 โรงแรมที่ได้เข้าร่วม	 “โครงการสีเขียว”	 เช่น	 โรงแรมท้องทราย	 เบย์	 ที่เกาะสมุย	 โรงแรมอลิลา	 
อูบุด	และอลิลา	แมงกิส	เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซีย	โรงแรมบันยันทรีที่เกาะบินตังประเทศอินโดนีเซีย	
ที่มีแนวคิดที่จะรักษาป่าเขตร้อนบริเวณรอบๆ	 โรงแรมและยังสนับสนุนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและ 
การพัฒนาความสามารถของชาวบ้านผ่านเครื่อข่ายหมู่บ้านและพันธมิตรกว่า	40	 แห่ง	 โรงแรมโซฟิเทล	 
อังกอร์	และ	โภดีธรา	กอล์ฟ	รีสอร์ท	ที่ประเทศกัมพูชา	เป็นโรงแรมที่ให้ความร่วมมือกับองค์กร	Agrisud	
ซึง่เปน็องคก์รอสิระในการจำากดัความยากจนใหห้มดไปจากเสียมราฐและยงัใหก้ารส่งเสริมการจา้งแรงงาน
และใช้ผลิตภัณท์ในท้องถิ่น	ทำาให้ได้รับรางวัล	“เอเชีย	เอเนอจี้	อวอร์ด”	โรงแรมโชนีวา	ฟูชิ	บาย	ซิการ์	
เซ้นส์เซสมัลดีฟส์	ที่ได้ริเริ่มโครงการปลูกต้นไม้และรณรงค์ให้เลิกรับประทานหูฉลาม	เป็นต้น

6)	โรงแรมระดับหรู	(Luxury)	ใช้นโยบายลดสิ่งฟุ่มเฟือยที่ไม่จำาเป็น	(“Minimize”)	มากขึ้น
	 โรงแรมระดับหรสูว่นใหญ่ในปัจจุบันพยายามทำาทกุอยา่งใหน้อ้ยทีส่ดุเนน้ถงึความธรรมดาในรปูแบบ
การดีไซน์	หรือเรียกว่า	“Minimalist	Architectural	Design”	มีลอปบี้ขนาดเล็กหรือบางโรงแรมไม่มีลอปบี้	
มจีำานวนหอ้งไมม่ากจนเกนิไปแตเ่นน้ทีบ่รกิารทีด่เียีย่มเหนอืความคาดหมายของลูกคา้	รวมทัง้บรรยากาศ
ที่สงบเป็นส่วนตัวมากขึ้น	เช่น	โรงแรมอมันบุรี	โรงแรมในเครืออมันจะมีลักษณะเฉพาะตัวดังกล่าวข้างต้น	
แต่ลักษณะรูปแบบการดีไซด์จะออกแบบให้เข้ากับประเทศต่างๆ	ที่ได้เข้าไปลงทุน		เช่น	อมันบุรี	ที่ภูเก็ต	
ประเทศไทย	 รูปแบบจะแสดงถึงยุควัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยา	 อมันบุรี	 ที่บาหลี	 ประเทศอินโดนีเซีย	
ออกแบบในสไตล์บาหลี	เป็นต้น
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7)	โรงแรมรูปแบบแบ็คแพคเกอร์	(Back	packer)
	 เป็นที่นิยมมากขึ้นผู้มีรายได้น้อยในปัจจุบันมีโอกาสที่จะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น	 เนื่องจากมี 
สายการบินราคาถูก	กอรปกับการหาข้อมูลและที่พักสะดวกสบาย	เนื่องจากมีระบบอินเตอร์เน็ตทำาให้ที่พัก
ในรูปแบบ	แบ็คแพคเกอร์	มีมากขึ้นในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่นิยมมาพัก	โรงแรมรูปแบบ	แบ็คแพคเกอร์	
ส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่น	มีงบประมาณจำากัดแต่ต้องการมาท่องเที่ยวหาประสบการณ์

4.8 คว�มท้�ท�ยสำ�หรับบรรษัทข้�มช�ติ

	 1)	 การบริหารงานทรัพยากรบุคคล	 การลงทุนในประเทศต่างๆ	 ทั่วทุกภูมิภาคของโลกที่ต่างมี
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกัน	 ทำาให้ยากต่อการประสานงานและควบคุมสื่อสารระหว่างบริษัทแม่และ
บรษิทัเครอืข่ายในแตล่ะภมูภิาค	ในการบรหิารงานในแตล่ะประเทศ	บรษิทัแมจ่ะตอ้งตดัสนิใจวา่	จะใชค้นใน
ท้องถิ่น	(Local	People)		ส่งคนจากบริษัทแม่ไปดำาเนินการ	หรือส่งคนจากบริษัทเครือข่ายในประเทศอื่นๆ	
ทีม่คีวามสามารถเขา้ไปดำาเนนิการ	รวมทัง้ตอ้งการหาวธิกีารใหบ้คุคลเหลา่นีส้ามารถทำางานรว่มกบับรษิทั
ได้ในระยะยาวผู้บริหารในบรรษัทข้ามชาติจะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบุคคลที่มาจาก
หลากหลายวัฒนธรรม

ต�ร�งที่ 4.11 ตำ�แหน่งบุคคล�กรผู้บริห�รที่ทำ�ง�นในบรรษัทข้�มช�ติ

ตำ�แหน่ง คว�มหม�ย

Expatriate “พนักง�นที่ทำ�ง�นในต่�งแดน”

Home Country nationals/Expatriates “พนักง�นของบริษัทแม่ที่ได้รับมอบหม�ยให้ไปทำ�ง�นในต่�งแดน”

Third Country nationals/Expatriates “พนักง�นของบริษัท (มักจะเป็นผู้บริห�รภูมิภ�ค) ที่ได้รับมอบหม�ย
ให้ไปทำ�ง�นในต่�งประเทศ แต่ไม่ได้ถูกส่งตัวม�จ�กบริษัทแม่
และไม่ใช่คนในท้องถิ่น” 

Host  Country nationals/Expatriates “พนักง�นท้องถิ่น” (Local Employees) ที่ทำ�ง�นให้กับบริษัทลูก
ภ�ยใต้บรรษัทข้�มช�ติที่เข้�ม�ตั้งหน่วยง�นในประเทศดังกล่�ว”

Impatriate “พนักง�นจ�กต่�งประเทศ ซึ่งถูกมอบหม�ยให้ทำ�ง�นกับบริษัทแม่”

Flexpatriate “พนักง�นที่ได้รับมอบหม�ยให้ทำ�ง�นในต่�งแดน (บ่อยๆ) 
แต่ระยะสั้นๆ (น้อยกว่� 1 ปี)”

ที่มา:	สุจินดา	(2553)

	 2)	 การจัดการข้ามวัฒนธรรม	 (Cross-cultural	Management)	 ความแตกต่างทางด้านภาษา 
และวัฒนธรรม	ทำาใหเ้ปน็อปุสรรคในการสือ่สารภายในองคก์รหรือหนว่ยงาน	การบริหารงานมีความออ่นไหว 
ต่อวัฒนธรรมที่ต่างกันค่อนข้างสูง	 ดังนั้น	 ผู้บริหารต้องมีการเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน	 	 นอกจากนี้		 
ความตอ้งการของลกูคา้และตลาดในแตล่ะภมูภิาคอาจจะมคีวามแตกตา่งกนั	ดงันัน้		การทำางานของบรรษทั
ขา้มชาติจะต้องมคีวามยดืหยุน่สงู	มีใจเปิดกวา้งพรอ้มยอมรบัความคดิทีแ่ตกตา่ง	วฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนั 
ในแต่ละภูมิภาคสะท้อนให้เห็นถึงความต่างของบรรทัดฐาน	 ค่านิยม	 และความเชื่อ	 บรรษัทข้ามชาติ	 
ต้องพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้
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	 3)	 ความแตกต่างทางด้านที่ตั้งของบรรษัทข้ามชาติ	ทำาให้มีความแตกต่างในเวลาทำางาน	 ในกรณี
ที่บรรษัทข้ามชาติมีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วโลก	 เวลาการทำางานในแต่ละภูมิภาคอาจจะแตกต่างกัน	 เช่น	
เวลาในการทำางานของบริษัทแม่ที่อยู่ที่อเมริกาเป็นเวลากลางวัน	ส่วนบริษัทลูกที่อยู่ที่ประเทศจีนเป็นเวลา
กลางคืน	 เป็นต้น	 แต่อย่างไรก็ตาม	 บริษัทสามารถสร้างวิกฤติเป็นโอกาสได้โดยมองว่าชั่วโมงการทำางาน	
บรษิทัจะเพิม่ขึน้อกีเทา่ตวั	บรษิทัแมอ่าจจะดำาเนนิการประชมุและสัง่การในเวลากลางวนั	สว่นเวลากลางคนื 
ก็ส่งต่องานให้กับพนักงานที่อยู่ที่ประเทศจีน	ซึ่งเป็นเวลาเช้าตรู่ของประเทศจีน
	 4)	 ความเชื่อใจและความมั่นใจในพันธมิตรที่ร่วมลงทุน	 การเข้าไปลงทุนในแต่ละภูมิภาคบรรษัท
ข้ามชาติอาจจะต้องเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทที่อยู่ในท้องถิ่น	 การเลือกผู้ร่วมลงทุนหรือพันธมิตรที่จะมา
ทำางานร่วมกันเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำาหรับบรรษัทข้ามชาติ
	 5)	 การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของยุคโลกาภิวัตน์	 ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการและส่งผล 
กระทบต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของบรรษัทข้ามชาติ	 บรรษัทข้ามชาติจะต้องมีความตื่นตัว	 และเตรียมตัวเอง 
ให้พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	 ยกตัวอย่าง	 เช่น	 ปัญหาเรื่องโลกร้อนจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพอากาศ	(Climate	Change	CC)	ย่อมมีผลกระทบต่อการดำาเนินงานและต้นทุนของบรรษัทข้ามชาติ	
โดยเฉพาะบรรษัทข้ามชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว
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คำ�ถ�มท้�ยบทที่ 4

1.	 บรรษัทข้ามชาติคืออะไร	บรรษัทข้ามชาติกับบรรษัทต่างประเทศที่มีลงทุนในไทยต่างกันอย่างไร?
2.	 ลองหาชื่อบรรษัทข้ามชาติที่มาลงทุนในประเทศในทุกอุตสาหกรรมย่อยของภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยว
3.	 อะไรเป็นที่มาของความได้เปรียบของบรรษัทข้ามชาติ?
4.	 รูปแบบของการขยายตัวของบรรษัทข้ามชาติเป็นอย่างไร?
5.	 การมบีรรษทัขา้มชาติในอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วของไทยมากๆ	จะมีผลด	ีผลเสียกบัประเทศเราอยา่งไร?



บทที่ 51

ก�รบริห�รธุรกิจท่องเที่ยว:
กรณีศึกษ�ส�ยก�รบินและโรงแรม

	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย	เช่น	ธุรกิจการขนส่ง	ธุรกิจที่พัก	
ธุรกิจร้านอาหาร	ธุรกิจนำาเที่ยว	ธุรกิจการขายสินค้าที่ระลึก	และอื่นๆ	โดยปกติแล้วผู้ประกอบการในธุรกิจ
ท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจคือการแสวงหากำาไร	 การที่ผู้ประกอบการจะได้กำาไร 
มากน้อยเพียงใดปัจจัยหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อกำาไรของธุรกิจ	 คือ	 การบริหารรายได้หรือผลตอบแทน	 
การบริหารรายได้เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะและยังเป็นวิธีการในการจัดการประสิทธิภาพของธุรกิจเพื่อให้ได้
รายได้และกำาไรสูงสุด	ดังนั้น	ในบทนี้จะอธิบายเฉพาะการบริหารรายได้หรือผลตอบแทนของธุรกิจการบิน
และธุรกิจโรงแรมเท่านั้น	 โดยส่วนแรกเป็นการอธิบายการบริหารรายได้ของธุรกิจการบินก่อนหลังจากนั้น
จะอธิบายการบริหารรายได้ของธุรกิจโรงแรม	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ

5.1 ก�รบริห�รร�ยได้ของธุรกิจก�รบิน

	 ธุรกิจการบินเป็นธุรกิจที่ให้บริการขนส่งด้วยเคร่ืองบินทั้งผู้โดยสารและสินค้า	 ธุรกิจการบินโลก 
เริ่มจากการบินด้วยเครื่องบินของพี่น้องตระกูลไรท์	 ชาวสหรัฐอเมริกาในปี	 ค.ศ.	1903	 แต่สายการบิน
ประจำาสายแรกของโลก	 คือ	 สายการบินโคโลเนียลแอร์ทรานสปอร์ต	 ทำาการบินเส้นทางระหว่างนิวยอร์ค
กับบอสตัน	 ในปี	 ค.ศ.	1927	 ส่วนธุรกิจการบินของไทยเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	 โดยเริ่มจากการบินทางทหารก่อนด้วยการทดลองขนส่งไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศครั้งแรก 
ในปี	พ.ศ.	2463	จากกรุงเทพไปนครราชสีมา	และขยายไปเส้นทางอื่นๆ	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2467	สายการบิน 
เคแอลเอ็มของเนเธอร์แลนด์ได้ทดลองบินสำารวจเส้นทางไปยังอินโดนีเซียแล้วแวะลงสนามบินดอนเมือง	
จึงถือได้ว่าสายการบินเคแอลเอ็มเป็นสายการบินต่างชาติแห่งแรกที่เข้ามาบินในไทย	 จากนั้นในปี	 พ.ศ.	
2490	ได้มีการจัดตั้งบริษัทเดินอากาศไทยจำากัดโดยรับโอนกิจการการขนส่งทางอากาศจากกองทัพอากาศ
มาดำาเนินการภายในและประเทศใกล้เคียง	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.	2502	 บริษัทเดินอากาศไทยจำากัดร่วมกับ 
บริษัทการบินสแกนดินีเวียนจัดตั้งบริษัท	 การบินไทย	 จำากัด	 เพื่อทำาการบินระหว่างประเทศ	 จนกระทั่ง 
วันที่	1	 เมษายน	2531	 ได้มีการรวมบริษัท	 เดินอากาศไทย	 จำากัด	 เข้ากับบริษัท	 การบินไทย	 จำากัด	 
(บุญเลิศ,	2551)	 นอกจากน้ียังมีการจัดต้ังบริษัทของเอกชนเพื่อให้บริการการบินอีก	5	 บริษัท	 คือ	
1)	 บริษัท	 การบินกรุงเทพ	 จำากัด	 (บางกอกแอร์เวย์	 เป็นสายการบินที่เน้นการท่องเที่ยวพักผ่อน	 
บางกอกแอร์เวย์ผูกขาดการให้บริการในเส้นทางกรุงเทพ-สมุย	 และเส้นทางที่เชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

1	 เขียนโดย	รองศาสตราจารย์	พรทิพย์	เธียรธีรวิทย์	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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ที่สำาคัญในภูมิภาค	 เช่น	 เสียมราฎ		2)	บริษัท	บีพีแอร์	 จำากัด	3)	บริษัท	 โอเรียนท์ไทยแอร์ไลน์	 จำากัด	 
(สายการบินวันทูโก)	4)	บริษัท	ไทยแอร์เอเชีย	จำากัด	และ	5)	บริษัท	นกแอร์	จำากัด	บริษัทการบินทั้งหมด	
6	บริษัทดังกล่าวข้างต้น	เป็นสายการบินที่ให้บริการแบบประจำา	(Scheduled	Airline)	ตามเส้นทางตาราง
การบินที่กำาหนด	แต่สายการบินไทย	และบางกอกแอร์เวย์	จัดเป็นสายการบินปกติ	ส่วนสายการบินวันทูโก	 
สายการบินแอร์เอเชีย	และสายการบินนกแอร์จัดเป็นสายการบินต้นทุนตำ่า	
	 ปจัจยัสำาคญัทีท่ำาใหธ้รุกจิการบนิตา่งๆ	ใหค้วามสำาคญัของการบรหิารผลตอบแทน	เนือ่งจากมสีาเหตุ
ดังนี้	(Pope,	2006)
	 1)	 การแปรรูปจากภาครัฐมาสู่ภาคเอกชนมากขึ้นในอุตสาหกรรมการบิน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
ยุโรปตะวันตกและเอเชีย
	 2)	 การเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียในปี	 ค.ศ.	1991	 มีผลทำาให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบด้านลบ	 จำานวนนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวลดลงโดยเฉพาะชาว
สหรัฐอเมริกา
	 3)	 ธุรกิจสายการบินต้นทุนตำ่าเกิดขึ้นมากมายในสหรัฐอเมริกา	และยุโรปตะวันตก	(หลังมีสงคราม
อ่าวเปอร์เซีย)	สายการบินต้นทุนตำ่ามีการแข่งขันด้านราคากันมาก
	 4)	 สายการบินอเมรกัินแอร์ไลน์	รว่มมอืกับบรษิทั	ไอบเีอม็	ทำาการพฒันาระบบการจองตัว๋เครือ่งบนิ 
ผ่านระบบส่วนกลาง	 ทำาให้มีการกระจายการซื้อขายตั๋วเคร่ืองบินได้มากและแพร่หลายขึ้น	 ในปี	 ค.ศ.	
1990	บริษัทนำาเที่ยวประมาณ	20,000	แห่ง	ใน	54	ประเทศ	สามารถซื้อตั๋วเครื่องบินได้โดยตรงโดยผ่าน 
อินเตอร์เน็ต

สำาหรับการบริหารรายได้ในธุรกิจการบินมีรายละเอียดดังนี้	คือ	

5.1.1	 องค์ประกอบที่สำาคัญหรือข้อกำาหนดเบื้องต้น	(Pre-requisites)	ของการบริหารรายได้
	 การบริหารผลตอบแทนของแต่ละธุรกิจ	 ธุรกิจแต่ละกิจการจำาเป็นต้องมีข้อกำาหนดเบื้องต้น	5	 ข้อ	
คือ
	 1)	 ประสิทธิภาพที่มีอย่างจำากัดโดยเปรียบเทียบ	คือ	ปริมาณการผลิตสินค้าและบริการของผู้ผลิต 
หรืออุปทานของธุรกิจแต่ละแห่งที่มีอย่างจำากัดในระยะส้ัน	 ซึ่งประสิทธิภาพของผู้ผลิตประกอบด้วย	2	
ส่วนคือ	1)	 ทางด้านกายภาพ	 เช่น	 จำานวนที่นั่งของสายการบิน	 จำานวนห้องพักของโรงแรม	 เป็นต้น		 
2)	ดา้นทีไ่ม่ใชท่างดา้นกายภาพ	เชน่	จำานวนวนัพกัของลูกคา้ในโรงแรม	เวลาทีน่ัง่ทานอาหารของนกัทอ่งเทีย่ว 
ในธุรกิจร้านอาหาร	เป็นต้น
	 2)	 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนของธุรกิจการบิน	ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อ	5.1.2		
	 3)	 ปริมาณสินค้าคงเหลือหรือสินค้าที่เสียง่ายต่อ	1	วัน	หรือ	1	สัปดาห์	เป็นต้น	
	 4)	 อุปสงค์ที่มีการพยากรณ์ไว้	 ซึ่งได้แก่	 ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่ทำาการจองตั๋วเคร่ืองบินไว้ล่วงหน้า	
และลูกค้าขาจรหรือลูกค้าที่เข้ามาซื้อบริการในช่วงเวลานั้น
	 5)	 อุปสงค์ต่อช่วงเวลา	(Time	Variable	Demand)	 ได้แก่	 ลูกค้าที่ใช้บริการของธุรกิจในแต่ละ 
ช่วงเวลา	เช่น	จำานวนลูกค้าในรอบ	1	ปี	จำานวนลูกค้าในรอบสัปดาห์หรือในแต่ละวัน	(Pope,	2006)		
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		 นอกจากข้อกำาหนดเบื้องต้น	5	ข้อแรกของการบริหารผลตอบแทนของธุรกิจแล้ว	ธุรกิจสายการบิน
ยังต้องมีองค์ประกอบที่จำาเป็นอีก	5	ข้อดังนี้	คือ	
	 1)	 การศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจ	 ซึ่งจะมีผลต่อการตั้งราคาขาย	 ส่วนแบ่งการตลาด 
อาจแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการใช้	 เช่น	 กลุ่มผู้ใช้ภายในประเทศและต่างประเทศ	
เป็นต้น
	 2)	 ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการจองตั๋วของลูกค้า	 ซึ่งประกอบด้วย	 จำานวนหรือที่นั่งที่จอง	 ระยะเวลา 
หรือช่วงในการใช้บริการ	ช่วงเวลาในการจอง	เป็นต้น
	 3)	 ความรู้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งราคาซึ่งจะทำาให้เข้าใจโครงสร้างและรูปแบบการแข่งขันทาง
ของธุรกิจนั้นๆ	
	 4)	 นโยบายเกี่ยวกับการจองตั๋วเกินหรือมากไป	(Overbooking)	ผู้ประกอบธุรกิจขายตั๋วเครื่องบิน
มักจะรับจองตั๋วเครื่องบินมากกว่าจำานวนที่นั่ง	 เพราะอาจจะมีผู้ที่จองแล้วยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทาง	
นโยบายอื่นๆ	ที่ใช้ร่วมกันสำาหรับการยกเลิกการจองคือการจ่ายเงินมัดจำา	
	 5)	 ระบบข่าวสารข้อมูล	อุตสาหกรรมการบินจะต้องมีระบบข่าวสารข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำา
และเพียงพอ

5.1.2	 ต้นทุนและรายได้ของธุรกิจการบิน 
 
ก)	ต้นทุนของธุรกิจการบิน
	 ต้นทุนของธุรกิจการบินก็เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ	ซึ่งประกอบด้วยต้นทุน	3	ประเภท	คือ	ต้นทุนคงที่	
ต้นทุนแปรผัน	และต้นทุนกึ่งแปรผัน	ดังนี้คือ
	 1)	 ต้นทุนคงที่	(Fixed	Costs	and	Overheads)	คือ	ต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามจำานวนผู้โดยสาร	
ไม่ว่าจะทำาการบินหรือไม่ทำาการบินก็จะมีต้นทุนเกิดขึ้น	 เช่น	 ค่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างอาคารสำานักงาน	 
คา่สมัปทานเสน้ทาง	คา่ซ้ือหรอืเชา่เครือ่งบิน	เงินเดอืนกปัตนัและลูกเรือ	เงนิเดอืนพนกังานของสายการบนิ	
เป็นต้น
	 2)	 ต้นทุนแปรผัน	(Variable	Costs)	คือ	ต้นทุนที่แปรผันโดยตรงตามจำานวนผู้โดยสารในเที่ยวบิน
ที่ทำาการบิน	 ต้นทุนแปรผันของธุรกิจการบิน	 ได้แก่	 ค่านำ้ามันเชื้อเพลิง	 ค่าควบคุมการจราจรทางอากาศ		
ค่าอาหารผู้โดยสารบนเครื่อง	ค่าใช้จ่ายของลูกเรือ	ค่ารักษาความปลอดภัยในสนามบิน	เป็นต้น
	 3)	 ต้นทุนกึ่งแปรผัน	(Semi-Variable	Costs)	 คือ	 ต้นทุนที่แปรผันตามจำานวนเที่ยวบินที่บินโดย 
ไมแ่ปรผนัตามจำานวนผูโ้ดยสารของเทีย่วบินนัน้ๆ	เชน่	คา่นำา้มนัเชือ้เพลงิ	คา่ควบคมุการจราจรทางอากาศ		

	 อย่างไรก็ตามองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำากับดูแลธุรกิจการบิน
ได้แบ่งรายจ่ายหรือต้นทุนของธุรกิจการบินออกเป็น	8	ประเภท	(บุญเลิศ,	2551)	ดังนี้คือ
	 1)	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการบิน	เช่น	เงินเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงานการบิน	ค่านำ้ามันเชื้อเพลิง
และนำา้มันหลอ่ลืน่	คา่ประกนัภยัเครือ่งบนิและอปุกรณก์ารบนิ	คา่เชา่อปุกรณก์ารบนิ	คา่ฝกึอบรม	พนกังาน
การบิน	เป็นต้น
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	 2)	 ค่าซ่อมแซมบำารุงรักษา	เช่น	ค่าอะไหล่	ค่าจ้างแรงงานฝ่ายซ่อมบำารุงรักษา
	 3)	 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	เช่น	ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์การบินและอุปกรณ์ภาคพื้นดิน
	 4)	 ค่าใช้จ่ายสถานีและบริการภาคพื้นดิน	 เช่น	 ค่าธรรมเนียมขึ้นลงของเครื่องบิน	 ค่าธรรมเนียม
จอดค้างแรมเครื่องบิน	เป็นต้น
	 5)	 ค่าใช้จ่ายในการบริการผู้โดยสาร	 เช่น	 เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานบริการผู้โดยสาร	 
ค่าประกันภัยผู้โดยสาร	ค่าใช้จ่ายกรณีที่เครื่องบินขัดข้อง	ไม่ตรงเวลา	เป็นต้น
	 6)	 ค่าใช้จ่ายในการจำาหน่ายตั๋วและส่งเสริมการตลาด	 เช่น	 เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน
จำาหน่ายตั๋วและส่งเสริมการขาย	ค่าอบรมพนักงานจำาหน่ายตั๋ว	เป็นต้น
	 7)	 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและบริหาร	 เช่น	 เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานบริหาร	 ค่าสื่อสาร	 
ค่าสาธารณูปโภค	เป็นต้น
	 8)	 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอื่นๆ	

	 เม่ือพิจารณาตน้ทนุของบรษิทั	การบนิไทย	จำากดั	ซึง่เปน็สายการบนิแหง่ชาต	ิจากรายงานประจำาป ี
ของบรษัิท	การบนิไทย	จำากดั	พบวา่	ในป	ี2552	บรษิทั	การบนิไทย	มคีา่ใชจ้า่ยรวมปลีะ	155,768		ลา้นบาท	 
ในจำานวนนี้ส่วนใหญ่	เป็นค่านำ้ามันเชื้อเพลิงร้อยละ	30.2	รองลงมาเป็นต้นทุนเกี่ยวกับการบินร้อยละ	21.4	
(เช่น	 ค่าเช่าอุปกรณ์การบิน	 ค่าประกันภัยเครื่องบินและอุปกรณ์การบิน)	 ค่าจ้างและเงินเดือนพนักงาน 
ร้อยละ	16.8	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามลำาดับ	(ตารางที่	5.1)

ข)	รายได้ของธุรกิจการบิน
	 รายได้ของธุรกิจการบินตามข้อกำาหนดขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศแบ่งออกเป็น	 
6	ประเภท	(บุญเลิศ,	2551)	ดังนี้คือ
	 1)	 รายได้จากค่าตั๋วโดยสาร	 โดยปกติแล้วธุรกิจการบินจะคิดค่าโดยสารกับผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่	
(ผู้ที่มีอายุตั้งแต่	11	ปีขึ้นไป)	เต็มราคา	ผู้โดยสารที่เป็นเด็ก	(ผู้ที่มีอายุ	2-11	ปี)	เสียค่าโดยสารร้อยละ	50	
ของค่าโดยสารผู้ใหญ่และมีที่นั่งให้	ส่วนผู้โดยสารที่เป็นทารก	(อายุตำ่ากว่า	2	ปี)	เสียค่าโดยสารร้อยละ	10	
ของค่าโดยสารผู้ใหญ่แต่ไม่มีที่นั่งให้ต้องนั่งกับผู้ใหญ่
	 2)	 รายได้จากสินค้าพัสดุภัณฑ์	เป็นรายได้จากการรับขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์
	 3)	 รายไดจ้ากไปรษณยีภณัฑ	์เป็นรายไดจ้ากการรับส่งจดหมาย	ไปรษณยีภณัฑแ์ละส่ิงตพีมิพต์า่งๆ	
ไปกับเครื่องบิน	โดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่ใช้บริการจะจ่ายค่าบริการส่วนนี้ให้กับธุรกิจการบิน
	 4)	 รายได้จาการนำาสัมภาระติดตัวเกินอัตราที่กำาหนด	 โดยปกติแล้วธุรกิจการบินจะอนุญาตให้ 
ผู้โดยสารถือกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่องได้หนักไม่เกิน	5	 กิโลกรัม	 และกระเป๋าที่ตรวจเช็คพร้อมติด	tag	 ไว้ 
ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน	40	กิโลกรัม	สำาหรับผู้โดยสารชั้นหนึ่ง	 ไม่เกิน	30	กิโลกรัม	สำาหรับผู้โดยสาร 
ชั้นธุรกิจ	และไม่เกิน	20	กิโลกรัม	สำาหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด	ถ้าหากผู้โดยสารมีกระเป๋าสัมภาระเกินกว่า
ที่กำาหนดข้างต้นจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มร้อยละ	1.5	ของค่าโดยสารชั้นประหยัดต่อ	1	กิโลกรัม



115เศรษฐศ�สตร์ว่�ด้วยก�รท่องเที่ยว

	 5)	 รายได้จาการดำาเนินการบินพิเศษ	เป็นรายได้จากการดำาเนินการบินเช่าเหมาหรือการบินพิเศษ
อื่นๆ	ที่ไม่อยู่ในลักษณะการบินประจำามีกำาหนด
	 6)	 รายได้อื่นๆ	เช่น	รายได้จากดอกเบี้ย	ค่าเช่า	ครัวการบิน	ร้านค้าปลอดภาษี	ภัตตาคาร	การขาย
ซากเครื่องบิน	เป็นต้น

ต�ร�งที่ 5.1 ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทก�รบินไทยปี 2552

ร�ยก�ร ล้�นบ�ท ร้อยละ

ค่�โดยส�รและนำ้�หนักส่วนเกิน 134,479 82.1

ค่�ระว�งขนส่ง 18,525 11.3

ค่�ไปรษณียภัณฑ์ 823 0.5

ร�ยได้จ�กกิจก�รอื่นๆ 7,776 4.7

ดอกเบี้ยรับและร�ยได้อื่น 2,272 1.4

รวมร�ยได้ 163,875 100.0

ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร 26,191 16.8

ค่�นำ้�มันเครื่องบิน 47,015 30.2

ค่�สินค้�และพัสดุใช้ไป 8,496 5.5

ค่�เช่�เครื่องบินและอะไหล่ 1,532 1.0

ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับก�รบิน 33,257 21.4

ค่�เสื่อมร�ค� 21,023 13.4

ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รตล�ด 6,221 4.0

ค่�ใช้จ่�ยด้�นก�รประกันภัย 760 0.5

ค่�ตอบแทนกรรมก�ร 15 0

ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�นอื่น 8,104 5.2

ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เครื่องบิน 529 0.3

ดอกเบี้ยจ่�ยและค่�ใช้จ่�ยอื่นๆ 2,579 1.7

รวมค่�ใช้จ่�ย 155,768 100.0

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนหักภ�ษีเงินได้ 8,107

ค่�ใช้จ่�ย (ร�ยได้) ภ�ษีเงินได้สุทธิ 691

กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น 72

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิ 7,344

จำ�นวนหุ้นที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว (ล้�นหุ้น) 1,699

กำ�ไร (ข�ดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บ�ท) 4.32

ที่มา:	บริษัทการบินไทย	(2553)
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	 เมื่อพิจารณารายได้ของบริษัท	 การบินไทย	 จำากัด	พบว่า	 ในปี	2552	บริษัทการบินไทยมีรายได้
รวมปีละ	163,875	 ล้านบาท	 ในจำานวนน้ีส่วนใหญ่เป็นรายได้จากค่าโดยสารและนำ้าหนักส่วนเกินสูงถึง 
ร้อยละ	82.1	 รองลงมาเป็นรายได้จาก	 ค่าระวางขนส่งสินค้าร้อยละ	11.3	 และรายได้อื่นๆ	 ตามลำาดับ	 
(ตารางที่	5.1)	 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดโครงสร้างรายได้ของบริษัท	 การบินไทย	 ดังตารางที่	5.2	 
แล้วพบว่า	 บริษัท	 การบินไทย	 มีรายได้จากกิจการขนส่งในเส้นทางบินระหว่างประเทศมากกว่าการให้
บริการขนส่งภายในประเทศโดยรายได้จากการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	 
84.38	ของรายได้รวม	จากผลการดำาเนินงานของบริษัทการบินไทยในปี	2552	พบว่า	บริษัท	การบินไทย
มีกำาไรสุทธิ	7,344	ล้านบาท	และกำาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ	4.32	บาท	(ตารางที่	5.1)

ต�ร�งที่ 5.2 โครงสร้�งร�ยได้ของบริษัทก�รบินไทยในปี 2552 

ร�ยก�ร ล้�นบ�ท ร้อยละ

1. ร�ยได้จ�กกิจก�รขนส่งในเส้นท�งบินในประเทศ 22,951 14.01

ก�รบริก�รขนส่งผู้โดยส�รและค่�นำ้�หนักส่วนเกิน 15,177 9.26

ก�รบริก�รขนส่งสินค้� 378 0.23

ก�รบริก�รขนส่งไปรษณียภัณฑ์ 1 -

กิจก�รที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับก�รขนส่ง 6,821 4.17

กิจก�รที่สนับสนุนก�รขนส่ง 574 0.35

2. ร�ยได้จ�กกิจก�รขนส่งในเส้นท�งบินระหว่�งประเทศ 138,272 84.38

ก�รบริก�รขนส่งผู้โดยส�รและค่�นำ้�หนักส่วนเกิน 119,302 72.80

ก�รบริก�รขนส่งสินค้� 18,148 11.07

ก�รบริก�รขนส่งไปรษณียภัณฑ์ 822 0.51

3. ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อย 389 0.23

บริษัท ไทย–อะม�ดิอุส เซ�ท์อีสต์เอเชีย จำ�กัด 380 0.23

4. รวมร�ยได้อื่นๆ 2,263 1.38

รวมร�ยได้ 163,875 100.00

ที่มา:	บริษัทการบินไทย	(2553)
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5.1.3	 ผลตอบแทนของธุรกิจการบิน
	 การบริหารผลตอบแทนหรือการบริหารรายได้เริ่มใช้ในธุรกิจการบินของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี	 
ค.ศ.	1970	 โดยสายการบิน	People	Express	 ที่ให้บริการสายการบินต้นทุนตำ่าแล้วใช้กลยุทธ์ราคาตำ่า
แข่งขันกับสายการบินต้นทุนปกติ	มีผลทำาให้ธุรกิจนำาเที่ยว	ธุรกิจโรงแรม	และธุรกิจร้านอาหารนำากลยุทธ์
การตั้งราคาตำ่านำาไปใช้ในธุรกิจของตน	 การคำานวณหาผลตอบแทนหรือรายได้ของธุรกิจสายการบิน 
มีสูตรดังนี้คือ	(Pope,	2006)

ผลตอบแทนของธุรกิจ =
ร�ยได้ที่เกิดขึ้นจริง (Realised Revenue)

ร�ยได้ต�มศักยภ�พ (Potential Revenue)

=
จำ�นวนที่นั่งที่ข�ยได้ × ร�ค�ค่�โดยส�รเฉลี่ยที่ข�ยได้

จำ�นวนที่นั่งทั้งหมด ร�ค�ค่�โดยส�รที่ตั้งไว้

          
	 รายได้ที่เกิดขึ้นจริงของธุรกิจสายการบิน	(Realised	Revenue)	หาได้จากการเอาราคาค่าโดยสาร
เฉลี่ยที่ขายได้คูณกับจำานวนที่นั่งที่ขายได้	ส่วนรายได้ตามศักยภาพ	(Potential	Revenue)	หาได้จากการ
เอาราคาขายตั๋วเครื่องบินที่ตั้งไว้	คูณกับจำานวนที่นั่งทั้งหมดของเครื่องบิน	
	 จะเหน็ไดว้า่รายไดต้ามศกัยภาพของธรุกจิสายการบนิจะมีคา่คงที	่แตร่ายไดท้ีเ่กดิขึน้จริง	(Realised	 
Revenue)	 ของธุรกิจสายการบินสามารถเปล่ียนแปลงได้	 เป็นเพราะว่าราคาตั๋วโดยสารที่ขายได้จริง 
อาจจะมีการให้ส่วนลดกับลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา	 ดังนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นจริงมักจะมีค่าน้อยกว่ารายได้ 
ตามศักยภาพ	 ซ่ึงตัวอย่างการคำานวณหาผลตอบแทนของธุรกิจนั้นจะอธิบายรายละเอียดอีกทีในหัวข้อ 
การบริหารรายได้ของธุรกิจโรงแรม
	 ในการคำานวณหารายได้หรือผลตอบแทนของธุรกิจการบินมักคำานวณหารายได้หรือผลตอบแทน 
ต่อระยะทาง	(กิโลเมตร)	ซึ่งสามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้คือ	
	 สายการบนิแหง่หนึง่ทำาการบนิจากกรงุเทพไปประเทศ	A	ซึง่มรีะยะทาง	2,000	กโิลเมตร	เทีย่วบนินี้ 
มีจำานวนท่ีนั่ง	400	 ที่	 แต่รับผู้โดยสารเที่ยวบินได้เต็มที่	380	 คน	 ถ้ารายได้จากการขายตั๋วเคร่ืองบิน 
เท่ากับ	200,000	บาท	ขณะที่ต้นทุนทั้งหมดเท่ากับ	150,000	บาท	อยากทราบว่าอัตราผลตอบแทนของ
เที่ยวบินนี้ร้อยละเท่าใด
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จำ�นวนที่นั่งต�มระยะท�ง
(Available Seat km: ASK)

= จำ�นวนที่นั่งทั้งหมด × ระยะท�งในก�รบิน 

= 400 × 2,000

= 800,000

ต้นทุนทั้งหมดของส�ยก�รบินต่อ ASK =
ต้นทุนรวม

ระยะท�งก�รบิน

=
150,000

800,000

= 0.19 บ�ท

ร�ยรับต่อคนต�มระยะท�ง 
(Revenue Per Passenger km: RPK)

= ร�ยรับรวม

จำ�นวนที่นั่ง × ระยะท�ง

=
200,000

380 × 2,000

= 0.26 บ�ท

อัตร�ผลตอบแทนต่อกิโลเมตร = RPK – ASK  × 100
ASK

= RPK – ASK  × 100
ASK

= 36.8%

	 การคำานวณหาอตัราผลตอบแทนตอ่กโิลเมตรนีมี้ประโยชนต์อ่ผู้บริหารสายการบนิคอื	เพือ่นำาขอ้มูลนี ้
ไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจกำาหนดนโยบายด้านการตลาด	กล่าวคือในช่วงที่มีผู้จองตั๋วมากกว่าปกติ	
นโยบายการต้ังราคาตำา่กอ็าจจะเลือ่นใชไ้ปกอ่นแลว้หนัไปใชน้โยบายการสง่เสรมิการขาย	รปูแบบอืน่ๆ	เชน่	
การโฆษณา	การให้ของรางวัลแก่ลูกค้าเพื่อเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ในการเดินทาง		

5.1.4	 กลยุทธ์ในการตั้งราคา 
	 ในระยะแรกการบริหารผลตอบแทนของสายการบินมักเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะดี	 ผู้มีชื่อเสียงและ 
นักธุรกิจ	ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอำานาจซื้อสูง	ต่อมาในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษ	1970	ประเทศต่างๆ	 
มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการพัฒนาเทคโนโลยีของธุรกิจสายการบิน	 ทำาให้มีการแข่งขัน
ทางการตลาดและราคาของธุรกิจการบิน	 ทำาให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ	 มีการออกกฎระเบียบในการ
ควบคุมการขนส่งทางอากาศ	 การกำาหนดค่าบริการของการบินภายในประเทศมักถูกกำาหนดโดยรัฐบาล	 
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เชน่	ค่าโดยสารและคา่ระวางของสายการบนิถกูกำาหนดโดยคณะกรรมการการบนิพลเรือน	(Civil		Aeronautic	 
Board:	CAB)	สว่นการกำาหนดคา่บรกิารของระหวา่งประเทศจะถกูกำาหนดโดยสมาคมการขนสง่ทางอากาศ
ระหว่างประเทศ	(International	Air	Transportation	Association:	IATA)	 โดยความเห็นชอบของรัฐบาล
ประเทศต่างๆ	 และเมื่อมีการกำาหนดอัตราค่าบริการขึ้นสายการบินทุกสายต้องใช้อัตราเดียวกันในเส้นทาง
น้ันๆ	 สำาหรับการกำาหนดค่าโดยสารจะต้องคำานึงถึงต้นทุนการให้บริการ	 ความหนาแน่นของเส้นทางบิน	
และอัตราการบรรทุก	 เป็นต้น	 และกำาหนดราคาของตั๋วเครื่องบินมีทั้งราคาเต็มและราคาประหยัดสำาหรับ
ลูกค้าที่จองล่วงหน้า	(Advanced	Passenger	Excursion:	APEX)	ซึ่งตั๋วราคาประหยัดจะมีเงื่อนไขต่างๆ	
ในการใช้	เช่น	กำาหนดเวลาของเที่ยวบิน	การจ่ายเงินซื้อล่วงหน้า	เป็นต้น	
	 ธุรกิจการบินในสหรัฐอเมริกามีการปรับเปล่ียนนโยบายการตั้งราคาสำาหรับสายการบินระหว่าง
ประเทศ	คอื	สำาหรบัชัน้ประหยดัมกีารตัง้ราคาขายเปน็	4	ประเภท	ดงันี	้คอื	1)	ราคาเตม็	2)	ราคาตำา่สำาหรับ
ผู้ที่จองล่วงหน้า	3)	ราคาที่มีส่วนลด	และ	4)	ราคาที่มีผู้เดินทางเป็นกลุ่มหรือเป็นหมู่คณะ	ส่วนชั้นธุรกิจ 
มี	2	 ประเภท	 คือ	 ราคาเต็มและราคาลูกค้าขององค์กรหรือสถาบัน	 เป็นต้น	 ซึ่งการตั้งราคาวิธีนี้ถือเป็น 
การบริหารผลตอบแทนให้แก่ธุรกิจ	นอกจากนั้นอุตสาหกรรมการบินยังมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลและข่าวสารต่างๆ	แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ทำาหน้าที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายคือ	ผู้จัดการ
หรือบุคลากรขององค์กรนั่นเอง	(Pope,	2006)
	 ตัวอยา่งของ	การตัง้ราคาทีห่ลากหลายกบัลูกคา้ตา่งกลุ่ม	(ชัน้หนึง่	ชัน้ธรุกจิและชัน้ประหยดั)	สำาหรับ
การบรกิารประเภทเดยีวกนัในชว่งเวลาเดยีวกนั	เชน่	จากการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องสายการบนิไทย
เกี่ยวกับราคาตั๋วของสายการบินไทยที่เดินทางจากกรุงเทพไปซิดนีย์	พบว่า	ราคาตั๋วแต่ละเที่ยวบินมีราคา 
ตำ่าสุดไปจนสูงสุด	 เช่น	 ราคาตั๋วไปกลับที่เดินทางเดือนกุมภาพันธ์	2554	 สำาหรับชั้นประหยัดอยู่ในช่วง	
34,450	-72,425	บาท	ขณะทีช่ัน้ธรุกจิราคาอยู่ในชว่ง	93,410-174,325	บาท	นอกจากนัน้ลกูคา้ยงัสามารถ
ใช้บัตรกำานัลเดินทางฟรีโดยไม่จ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน	 ลูกค้าคนใดที่มีความถี่ในการใช้บริการมากที่สุดใน 
ชั้นประหยัดอาจจะได้รางวัลโดยบินฟรีหรือไม่ต้องเสียค่าตั๋วเครื่องบินในเที่ยวนั้น	 หรือการให้ส่วนลด 
หรือบัตรกำานัลแก่กลุ่มลูกค้าประจำาหรือลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัท	 หรือการกำาหนดราคาขายเป็นช่วง
สำาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มของบริษัท
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	 สามารถสรุปนโยบายการตั้งราคาของธุรกิจสายการบินและพัฒนาการของการบริหารผลตอบแทน
ได้ดังตารางที่	5.3	

ต�ร�งที่ 5.3 นโยบ�ยก�รตั้งร�ค�และพัฒน�ก�รของก�รบริห�รผลตอบแทนของธุรกิจส�ยก�รบิน

ช่วงเวล� วิธีก�รตั้งร�ค� กลุ่มลูกค้�หลัก ลักษณะของตล�ด

ก่อนปี พ.ศ. 2493 ร�ค�มีร�ค�เดียว
คือร�ค�เต็มโดยไม่มีส่วนลด

ผู้มีฐ�นะดี ผู้มีชื่อเสียง
และนักธุรกิจ

ลูกค้�มีไม่ม�กนัก

ปี พ.ศ. 2503 – ก่อนปี 2523 ร�ค�มี 3 ประเภท
คือร�ค�เต็ม ร�ค�มีส่วนลด 
และร�ค�ประหยัด

นักธุรกิจ ลูกค้�ทั่วไป
ที่เดินท�งเพื่อก�รพักผ่อน
หย่อนใจ

ลูกค้�มีจำ�นวนม�ก ธุรกิจก�รบิน
ถูกกำ�กับดูแลโดยรัฐและสม�คม
ก�รขนส่งท�งอ�ก�ศระหว่�ง
ประเทศ (IATA)

ปี พ.ศ. 2523 ก�รบริห�รผลตอบแทน
ขั้นพื้นฐ�น

นักธุรกิจ ลูกค้�ทั่วไปที่เดินท�ง
เพื่อก�รพักผ่อนหย่อนใจ

ก�รแข่งขันสูง มีก�รควบคุมโดย
รัฐบ้�ง

ปี 2533 - ปัจจุบัน ก�รบริห�รผลตอบแทน
มีคว�มซับซ้อน นั่นคือร�ค�
มีหล�ยประเภท และมีก�ร
แข่งขันด้�นร�ค�สูงม�ก

ลูกค้�ทุกประเภท ก�รแข่งขันสูงม�ก มีก�รควบคุม
โดยรัฐบ้�ง

ที่มา:	Pope	(2006)

5.1.5	 การบริหารรายได้ของธุรกิจการบินต่างประเทศ
	 การบรหิารรายไดข้องธรุกจิสายการบนิเปน็เรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตัง้ราคาและจะมผีลตอ่โครงสรา้ง
ทางการเงินของธุรกิจสายการบิน	(Pope,	2006)	 ตัวอย่างเช่น	 สายการบิน	UK	 ทำาการบินจากเมือง 
เบอร์มิ่งแฮมไปยังจุดหมายปลายทาง	6	เมืองในอังกฤษและอีก	4	เมืองในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลา	1	ปี		
ดังรูปที่	5.1	โดยแกนนอนแทนร้อยละของความจุจำานวนผู้โดยสารของสายการบิน	ส่วนแกนตั้งแทนร้อยละ 
ของการทำารายได้ให้กับสายการบิน	 จากรูปที่	5.1	 สามารถอธิบายได้ว่า	 สายการบินแต่ละเส้นทางจะมี 
ผู้โดยสารแตกต่างกัน	 กล่าวคือ	 เที่ยวบินที่บินไปนิวยอร์กมีผู้โดยสารร้อยละ	40	 ขณะที่เที่ยวบินที่บินไป 
นวิออลนีสม์ผีูโ้ดยสารมากถงึรอ้ยละ	80	แตเ่มือ่พจิารณาการทำารายไดใ้หก้บัสายการบนิแล้ว	พบวา่	เทีย่วบนิ 
ที่บินไปเมือง	Reykjavik	 ประเทศไอซ์แลนด์ให้ผลตอบแทนหรือรายได้ตำ่ามากคือ	 ติดลบร้อยละ	(-30%)	
ขณะที่เส้นทางที่บินไปนิวออร์ลีนส์ให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ	35	ซึ่งโดยหลักทั่วไปแล้วถ้าเส้นทางบินใด
มีผู้โดยสารมากก็มักจะให้ผลตอบแทนหรือรายได้กับธุรกิจมากด้วย	 แต่เส้นทางที่บินไปเมือง	Reykjavik	 
เป็นตัวอย่างของเส้นทางบินที่ให้ผลตอบแทนตำ่ามาก	 เนื่องจากให้ตอบแทนติดลบทั้งๆ	 ที่มีผู้โดยสาร 
มากถึงร้อยละ	65	สำาหรับเส้นทางที่บินไปเมือง	Dublin	ก็เช่นกันให้ผลตอบแทน	-25%	ทั้งๆ	ที่มีผู้โดยสาร
มากถึงเกือบร้อยละ	80	แต่เส้นทางที่บินไปเมืองมิลานเป็นตัวอย่างของเที่ยวบินที่ให้ตอบแทนสูงทั้งๆ	ที่มี
ผู้โดยสารน้อย
	 จากข้อมูลและตัวอย่างข้างต้น	ธุรกิจสายการบินสามารถจัดการรายได้ของธุรกิจได้ดังนี้	คือ
	 1)	 ปรับปรุงการบริหารรายได้ในเส้นทางที่ให้ผลตอบแทนติดลบ	 เช่น	 เส้นทาง	Reykjavik	 และ	
Dublin
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	 2)	 ปรับปรุงการส่งเสริมการขายและการตลาดในเส้นทางที่มีผลตอบแทนติดลบ
	 3)	 ลดความถี่และขนาดของเครื่องบินในเส้นทางที่ให้ผลตอบแทนติดลบ	 แต่จะต้องเพิ่มความถี่ 
และขนาดความจขุองเครือ่งบนิในเสน้ทางที่ใหผ้ลตอบแทนสูง	เชน่	เส้นทางมิลาน	(Milan)	และนวิออร์ลีนส์	
(New	Orleans)	เป็นต้น

รูปที่ 5.1 ก�รจัดสรรร�ยได้ของธุรกิจก�รบินในเส้นท�งบินต่�งๆ
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ที่มา:	Pope	(2006)

5.1.6	 ความร่วมมือกันแบบพันธมิตรสายการบิน	(Airline	Alliances)
	 สายการบินส่วนใหญ่มีความร่วมมือกันจัดตั้งกลุ่มสายการบินที่เป็นพันธมิตรกันโดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ลดการแขง่ขนัภายในกลุม่และเพิม่การใหบ้ริการแกผู้่โดยสาร	ตลอดจนเพือ่ร่วมกนัจดัตารางเวลาเทีย่วบนิ 
ให้ผู้โดยสารสามารถต่อเครื่องบินจากสายการบินหนึ่งไปยังอีกสายการบินหนึ่งได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ซึง่จะมผีลตอ่การลดคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงาน	และทำาใหร้ายไดข้องธรุกจิการบนิเพิม่ขึน้	ซึง่มกีารประเมนิ
กนัวา่เมือ่มกีารรวมกลุม่กนัแลว้จะทำาใหธ้รุกจิสายการบนิมรีายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ	15-20	ตอ่ปี	การรวมกลุม่
ของสายการบินประกอบด้วย	3	กลุ่ม	ดังนี้	คือ
	 1)	 กลุ่มพันธมิตร	Star	Alliances	ประกอบด้วยบริษัทการบิน	20	บริษัท	ณ	ปี	2550	คือ	1)	บริษัท
การบินไทย	2)	บริษัทการบินแอร์แคนาดา	3)	บริษัทการบินแอร์นิวซีแลนด์	4)	บริษัทการบินออลนิปปอน
แอร์เวย์	5)	บริษัทการบินลุฟท์ฮันซ่า	6)	บริษัทการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์	7)	บริษัทการบินสแกนดิเนเวียน
แอร์ไลน์ซิสเต็ม	8)	บริษัทการบินแทปโปรตุเกส	9)	บริษัทการบินเอเชียน่า	10)	บริษัทการบินออสเตรียน
แอร์ไลน์	11)	 บริษัทการบินสเปน	12)	 บริษัทการบินบริทมิดแลนด์	13)	 บริษัทการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์	 
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14)	บริษัทการบินยูเอสแอร์เวย์	15)	บริษัทการบินลอตโปลิชแอร์ไลน์	16)	บริษัทการบินเตอร์กิสแอร์ไลน์	
17)	บริษัทการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์	18)	บริษัทการบินแอร์ไชน่า	19)	บริษัทการบินเซี่ยงไฮ้
แอร์เวย์	20)	บริษัทการบินเซาท์อัฟริกาแอร์เวย์	กลุ่ม	Star	Alliances	มีผู้โดยสารประมาณ	380	ล้านคน	
กลุ่มพันธมิตร	Star	Alliances	ร่วมมือกันจัดทำาตารางการบินโดยใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน	(Code	Sharing)	
ในเสน้ทางทีต่กลงกนัเพือ่ใหบ้รษิทัการบนิแตล่ะสายสามารถจำาหนา่ยตัว๋โดยสารของอกีสายการบนิหนึง่ได ้
โดยใช้รหัสของตนเองและอาศัยเครือข่ายของแต่ละสายการบินเหล่าน้ี	 เกิดการประสานงานกันระหว่าง 
สายการบนิในกลุม่พนัธมติรเพือ่ความสะดวกและรวดเร็วของผู้โดยสารในการตอ่เทีย่วบนิตลอดการเดนิทาง	 
(บุญเลิศ,	2551)	
	 2)	 กลุ่ม	Oneworld	 ประกอบด้วยสายการบิน	Acer	Lingus	 สายการบินอเมริกันแอร์ไลน์	 
สายการบินบริติชแอร์ไลน์	สายการบินคาเธย์แปซิฟิก	สายการบินฟินแอร์	สายการบิน	Iberia	สายการบิน	
Lan	Chile	สายการบนิแควนตสั	สายการบนิเจเอแอล	สายการบนิ	Malev	Hungary	เปน็ตน้	กลุ่ม	Oneworld	 
มีผู้โดยสารประมาณ	300	ล้านคน
	 3)	 กลุ่ม	Sky	Team	 ประกอบด้วยสายการบินแอโรเม็กซิโก	 สายการบินแอร์ฟรานซ์-เคแอลเอ็ม	
สายการบินคอนติเนลตัลแอร์ไลน์	สายการบิน	CSA	Czech	สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์	สายการบินเกาหลี	
สายการบินนอร์ทเวสแอร์ไลน์	เป็นต้น	กลุ่ม	Sky	Team	มีผู้โดยสารประมาณ	340	ล้านคน

5.1.7	 การบริหารรายได้สำาหรับสายการบินต้นทุนตำ่า	(Budget	Airline) 
	 สายการบินต้นทุนตำ่าเกิดขึ้นในปี	ค.ศ.1950	ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา	ทั้งนี้เนื่องมาจาก 
การเกิดอุปสงค์ในการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการพักผ่อนมากขึ้นและนิยมใช้เคร่ืองบินในการเดินทาง 
จึงทำาให้มีการเริ่มใช้เครื่องบินแบบเช่าเหมาลำา	 เช่น	 การบินจากอังกฤษไปยังสเปน	 ฝร่ังเศส	 กรีซ	 และ 
เกาะ	Balearic	ในชว่งฤดรูอ้นและการไปเลน่สกทีีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละออสเตรยี	เปน็ตน้	ตอ่มาธรุกจิ 
สายการบินแบบต้นทุนตำ่ามีการจัดต้ังขึ้นทั่วยุโรปและในสหรัฐอเมริกา	 เช่น	 สายการบิน	Easy	Jet	 ของ
อังกฤษ	และสายการบิน	Ryanair	ของฟินแลนด์	เป็นต้น	(Pope,	2006)
	 สายการบินต้นทุนตำ่ามีความแตกต่างจากสายการบินปกติทั้งในเรื่องของการดำาเนินการ		เครือข่าย
และโครงสร้างของต้นทุน	 กล่าวคือ	 มีต้นทุนในการดำาเนินการตำ่ากว่าเพราะสายการบินต้นทุนตำ่าบินจาก 
ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง	 โดยไม่มีการแบ่งกลุ่มผู้โดยสารออกเป็นผู้โดยสารชั้นหนึ่ง	ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัด	
ผู้โดยสารทุกคนได้รับการบริการอาหารและเครื่องดื่มแบบเดียวกัน	 ลักษณะที่นั่งของเคร่ืองบินต้นทุนตำ่า
เป็นแบบเดียวกันทั้งลำา	 นอกจากนี้สายการบินต้นทุนตำ่ามักใช้สนามบินราคาประหยัด	 เช่น	 ในอังกฤษ 
ใชส้นามบนิ	Luton	แทนทีจ่ะใชส้นามบนินานาชาตฮิทีโร	(Heathrow)	เคร่ืองบนิที่ใชใ้นการบนิของสายการบนิ 
ต้นทุนตำ่าเป็นเครื่องบินที่ได้มาตรฐานทั่วไปเช่น	 โบอิ้ง	737-800	 วิธีการขายตั๋วทำาการขายโดยตรงผ่าน 
อินเตอร์เน็ทหรือการซื้อผ่านโทรศัพท์	 จะไม่มีเอเจนซี่หรือตัวแทนในการขายตั๋ว	 ขณะที่สายการบินปกติ 
จะมีต้นทุนที่สูงกว่า	 เนื่องจากให้บริการการบินกับลูกค้าที่หลากหลายประเภท	 ลูกค้าสามารถแวะและบิน
ไปยังที่ต่างๆ	ทั่วโลก	ผู้โดยสารสามารถเลือกใช้บริการและเลือกที่นั่งได้หลายระดับ	เช่น	ชั้นหนึ่ง	ชั้นธุรกิจ	
หรอืชัน้ประหยดั	สายการบนิปกตมิกัใชส้นามบนินานาชาตริาคาแพงและมีชือ่เสียง	เชน่	สนามบนินานาชาต ิ
ฮีทโรว์	 (Heathrow)	 และเครื่องบินที่ใช้บินมีหลายขนาดและหลายประเภททำาให้ต้นทุนการบำารุงรักษา 
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ค่อนข้างสูง	 ลูกค้าสามารถซื้อตั๋วผ่านเอเจนซี่หรือตัวแทนการขาย	 มีการส่งเสริมการขายและการโฆษณา 
เพ่ือหาลกูคา้	ทำาใหต้น้ทนุในการบรหิารจดัการของสายการบนิปกตสูิงกวา่สายการบนิตน้ทนุตำา่	สามารถสรุป 
ข้อแตกต่างระหว่างสายการบินต้นทุนตำ่าและสายการบินปกติได้ดังตารางที่	5.4

ต�ร�งที่ 5.4 ข้อแตกต่�งระหว่�งส�ยก�รบินต้นทุนตำ่�และส�ยก�รบินปกติ

ร�ยก�ร ส�ยก�รบินต้นทุนตำ่� ส�ยก�รบินปกติ

ต้นทุนในก�รดำ�เนินก�ร ตำ่�เนื่องจ�กเป็นก�รที่กำ�หนดเส้นท�งบิน
จ�กที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

สูงกว่�เพร�ะให้บริก�รก�รบินกับลูกค้�ที่
หล�กหล�ย ลูกค้�ส�ม�รถแวะและบินไปยัง
ที่ต่�งๆ ทั่วโลก

ร�ค�ของตั๋วโดยส�ร ตำ่�กว่�ส�ยก�รบินปกติประม�ณร้อยละ 40-50 สูงกว่�ส�ยก�รบินต้นทุนตำ่�

ลักษณะที่นั่งบนเครื่องบิน ที่นั่งมีเฉพ�ะชั้นประหยัดเพียงชั้นเดียว ที่นั่งมีให้เลือกหล�กหล�ย เช่น ชั้นหนึ่ง  
ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด

สน�มบินที่ใช้บริก�ร มักใช้สน�มบินรอง โดยไม่ใช้สน�มบิน
ที่เป็นศูนย์กล�งก�รบินหลักระหว่�งประเทศ 

ใช้สน�มบินที่ เป็นศูนย์กล�งก�รบินหลัก
ระหว่�งประเทศ เช่น สน�มบินน�น�ช�ติ 
ฮีทโรว์ (Heathrow) ของอังกฤษ

ก�รจำ�หน่�ยตั๋วเครื่องบิน ผ่�นอินเตอร์เน็ทหรือก�รซื้อผ่�นโทรศัพท์ 
แต่ไม่มีเอเจนซี่หรือตัวแทนข�ยตั๋ว

ผ่�นเอเจนซี่หรือตัวแทนก�รข�ยทั่วประเทศ
หรือทั่วโลก

	 ดังน้ันระบบการบริหารผลตอบแทนของสายการบินปกติมีความซับซ้อนกว่าสายการบินแบบต้นทุนตำา่	 
ทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยหรือเหตุผลดังนี้	คือ
	 1)	 สายการบินปกติทั่วไป	 ให้บริการการบินเส้นทางต่างๆ	 ที่มีความเชื่อมโยงกันทั่วภูมิภาค	 
จึงสามารถหารายได้จาการบินมากกว่า	1	เที่ยวบิน	ขณะที่สายการบินต้นทุนตำ่าให้บริการเฉพาะจากที่หนึ่ง
ไปยังอีกที่หนึ่งเท่านั้น
	 2)	 ลักษณะการเดินทาง	สายการบินปกติสามารถยกเลิกการเดินทางแล้วขอรับเงินคืนได้	แต่สายการบิน 
ต้นทุนตำ่าไม่สามารถทำาได้
	 3)	 สายการบินปกติมักใช้สนามบินที่ได้มาตรฐานขนาดใหญ่	 แต่สายการบินต้นทุนตำ่าใช้สนามบิน
ขนาดเล็ก

	 Jeff	Pope	(2006)	อธบิายและยกตวัอยา่งการบรหิารรายไดส้ำาหรบัสายการบนิตน้ทนุตำา่ขององักฤษ
ดังนี้	คือ

ก)	สายการบินต้นทุนตำ่า	Easy	Jet	ของอังกฤษ
	 สายการบินต้นทุนตำ่า	Easy	Jet	ที่มีลูกค้าจำานวนมากจนทำาได้รายได้สูงสุดให้กับธุรกิจสายการบิน	
สายการบินต้นทุนตำ่า	Easy	Jet	แบ่งกลุ่มลูกค้าและลักษณะการเดินทางออกเป็นดังนี้	คือ
	 1)	 ลักษณะการเดินทาง	:	เพื่อติดต่อธุรกิจ	/	เพื่อการพักผ่อน
	 2)	 ช่วงเวลาในการเดินทาง	:	ช่วงเช้าหรือเย็น	/	ตลอดเวลา
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	 ในที่นี้กำาหนดให้	 การเดินทางไปเมืองกลาสโก	(Glasgow)	 เป็นการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ	 
โดยมักเดินทางในช่วงเช้าๆ	 หรือเย็นหรือกลางสัปดาห์	(รูปที่	5.2)	 ขณะที่การเดินทางไปเมืองพาล์มา	
(Palma)	 เป็นการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ	 โดยมักเดินทางในช่วงกลางวันหรือดึกๆ	 หรือช่วง 
สุดสัปดาห์	(รูปที่	5.3)	
	 ผูท้ีเ่ดนิทางไปพกัผอ่นหยอ่นใจมกัจะจองตัว๋ราคาถกูล่วงหนา้เปน็เวลานานกอ่นการเดนิทาง	แตผู้่ที่
เดินทางไปติดต่อธุรกิจมักจองตั๋วก่อนเดินทางประมาณ	10	วัน	(รูปที่	5.2)
	 สำาหรับผู้โดยสารที่เดินทางเพื่อการพักผ่อนมีรูปแบบของการจองตั๋วดังรูปที่	 5.3	 ซึ่งจะเห็นได้ว่า	 
เมื่อใกล้ถึงเวลาเดินทางจะมีผู้โดยสารมากขึ้น
	 สำาหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนตำ่าสำาหรับการเดินทางเพื่อการพักผ่อนนั้น	 ราคา
ตั๋วเครื่องบินมี	4	ช่วงราคา	คือ	กลุ่ม	A	ราคาใบละ	45	ปอนด์	เมื่อมีผู้ซื้อตั๋วไปแล้วไม่น้อยกว่า	40	ที่นั่ง 
หรือซื้อตั๋วก่อนการเดินทาง	45	วัน	สำาหรับกลุ่ม	B	ราคาใบละ	65	ปอนด์	เมื่อมีผู้ซื้อตั๋วไปแล้วไม่น้อยกว่า	
60	ที่นั่งหรือซื้อตั๋วก่อนการเดินทาง	35	วัน	จากนั้นราคาจะเป็นกลุ่ม	C	คือใบละ	75	ปอนด์	และกลุ่ม	D	
ราคาจะสูงสุดคือใบละ	100	ปอนด์	(รูปที่	5.4)
	 จะเห็นได้ว่า	 กลยุทธ์ในการต้ังราคาจะเป็นในลักษณะที่ราคาตั๋วเครื่องบินจะตำ่าเมื่อซื้อล่วงหน้า	 
ก่อนการเดินทางนานๆ	และราคาจะเพิ่มขึ้นเมื่อซื้อใกล้ช่วงการเดินทาง

รูปที่ 5.2 แผนก�รบริห�รร�ยได้ของส�ยก�รบินต้นทุนตำ่� (Budget Airline) สำ�หรับลูกค้�ที่เป็นนักธุรกิจและผู้เดินท�งเพื่อก�ร
ท่องเที่ยว
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ที่มา:	Pope	(2006)
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รูปที่ 5.3 แผนก�รบริห�รร�ยได้ของส�ยก�รบินต้นทุนตำ่� (Budget Airline) สำ�หรับลูกค้�ที่เดินท�งเพื่อก�รพักผ่อน
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รูปที่ 5.4 ร�ค�และก�รจองตั๋วที่เกิดขึ้นจริงของส�ยก�รบินต้นทุนตำ่� (Budget Airline) สำ�หรับลูกค้�ชั้นประหยัด
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ที่มา:	Pope	(2006)
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	 สำาหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินต้นทุนตำ่าสำาหรับการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ	 ราคาตั๋ว 
ตำ่ามาก	(10	 ปอนด์)	 เมื่อซื้อก่อนเดินทาง	60	 วัน	 ราคาตั๋วจะเป็นใบละ	45	 ปอนด์เมื่อซื้อก่อนประมาณ	 
45	วัน	จากน้ันราคาตัว๋จะปรบัเพิม่ขึน้เมือ่ใกลเ้วลาทีจ่ะเดนิทาง	อยา่งไรกต็ามราคาตัว๋จะลดลงมาอยู่ในชว่ง
ใบละ	45-60	ปอนด์ก่อนการเดินทาง	10	วัน	(รูปที่	5.5)

รูปที่ 5.5 ร�ค�และก�รจองตั๋วที่เกิดขึ้นจริงของส�ยก�รบินต้นทุนตำ่� (Budget Airline) สำ�หรับลูกค้�ชั้นธุรกิจ
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ที่มา:	Pope	(2006)

ข)	สายการบินต้นทุนตำ่าในไทย
	 สายการบินต้นทุนตำ่าในไทยที่ให้บริการในขณะนี้มีทั้งหมด	3	 สายการบินโดยเริ่มจากสายการบิน 
วนัทูโกของบรษิทั	โอเรยีนท์ไทยแอร์ไลน์	จำากดั	(ใหบ้รกิารธนัวาคม	2546)	ตามดว้ยสายการบนิไทยแอร์เอเชยี	 
(ให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์	2547)	 และ	 สายการบินนกแอร์	 (ให้บริการในเดือนกรกฎาคม	2547)	 
จากงานการศึกษาของมิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	และคมสัน	สุริยะ	(2549)	พบว่า	ในช่วง	25	เดือน	คือ	ตั้งแต่
ธันวาคม	2546	 จนถึงธันวาคม	2548	 สายการบินต้นทุนตำ่าให้บริการผู้โดยสารไม่ตำ่ากว่า	5.1	 ล้านคน	 
โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียมีสัดส่วนผู้โดยสารมากที่สุดถึงร้อยละ	38	รองลงมา	คือ	สายการบินวันทูโก
ร้อยละ	33	และสายการบินนกแอร์ร้อยละ	29	ตามลำาดับ	งานการศึกษานี้ยังให้ข้อมูลว่าเฉพาะในปี	2548	
บรษิทั	การบนิไทย	ซ่ึงเป็นสายการบินปกตมิจีำานวนผูโ้ดยสารลดลงประมาณ	1.1	ล้านคน	ขณะทีส่ายการบนิ 
ต้นทุนตำ่ามีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น	9.5	แสนคน	ในจำานวนนี้เป็นผู้โดยสารของนกแอร์	7	แสนคน	ไทยแอร์เอเชีย	
2.4	แสนคน	ที่เหลือเป็นของวันทูโก		
	 อาจสรปุไดว่้า	เมือ่ประเทศไทยมสีายการบินตน้ทนุตำา่ใหบ้ริการแกผู่โ้ดยสารแล้ว	ส่วนแบง่การตลาด
และความสามารถในการแขง่ขนัของสายการบนิตน้ทนุตำา่ในป	ี2548	เพิม่ขึน้จากป	ี2547	เกอืบทกุสนามบนิ	
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โดยมีส่วนแบ่งตลาดจากร้อยละ	20	 ก่อนปี	2547	 เป็นร้อยละ	46	 ในปี	2548	 โดยผู้โดยสารที่ใช้บริการ 
การบินหันมาใช้สายการบินต้นทุนตำ่าโดยเฉพาะหันมาใช้สายการบินนกแอร์มากกว่าสายการบินอื่นๆ	 
(มิ่งสรรพ์	และคมสัน,	2549)
	 สายการบินต้นทุนตำ่ามีความได้เปรียบหรือจุดแข็งคือ	ราคาค่าโดยสารถูก	และความสะดวกในการ
จองตัว๋โดยสามารถจองผา่นอนิเตอรเ์นท็	สายการบนินกแอร์มีจดุแขง็ในเร่ืองความปลอดภยั	เพราะผู้โดยสาร
เหน็วา่ใชเ้ครือ่งบินลำาใหญห่รอืเป็นสายการบินในเครือการบนิไทย	แตมี่จดุออ่นคอื	ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ 
ราคาอาหารและเครื่องดื่มที่จำาหน่ายบนเครื่องบินค่อนข้างแพง	(มิ่งสรรพ์	และคมสัน,	2549)
	 สายการบินต้นทุนตำ่าในไทยมีกลยุทธ์ในการตั้งราคาค่าโดยสาร	2	 รูปแบบคือ	 แบบที่หนึ่ง	 การตั้ง
ราคาเดียวสำาหรับทุกที่นั่ง	ซึ่งสายการบินต้นทุนตำ่า	D	(นามสมมุติ)	 ใช้วิธีการตั้งราคาวิธีนี้	 เช่น	 เส้นทาง
กรงุเทพ-เชยีงใหม	่คา่โดยสารของสายการบนิตน้ทนุตำา่	D	เทา่กบั	1,250	บาท	(รวมคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งแล้ว)	 
ดังรูปท่ี	5.6	 การตั้งราคาวิธีนี้มีข้อดีคือผู้โดยสารสามารถจำาราคาค่าโดยสารได้ง่าย	 ผู้โดยสารสามารถ 
ซือ้ตัว๋โดยสารกอ่นการเดนิทางไดถ้า้มทีีว่า่งบนเคร่ืองบนิเหลืออยู	่โดยไม่ตอ้งกงัวลวา่คา่โดยสารจะเพิม่ขึน้	 
ส่วนแบบที่สองคือ	 การตั้งราคาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวลาที่จองตั๋ว	 ซึ่งสายการบินต้นทุนตำ่า	B	 และ	C	 
ใช้รูปแบบที่สอง	 กล่าวคือ	 ราคาต๋ัวโดยสารจะตำ่าเมื่อผู้โดยสารจองตั๋วล่วงหน้านานๆ	 ก่อนการเดินทาง	 
(กอ่นเดนิทางมากกวา่หรอืภายใน	30	วนั)	และราคาจะเพิม่ขึน้เม่ือใกล้ระยะเวลาเดนิทาง	(กอ่นเดนิทาง	10	วนั)	 
แต่หากมีที่นั่งว่างอยู่ใกล้การเดินทางสายการบินต้นทุนตำ่า	C	จะลดราคาตั๋วลงเพื่อจูงใจให้มีผู้เข้ามาซื้อตั๋ว
ให้หมด	(รูปที่	5.6)	(มิ่งสรรพ์	และคมสัน,	2549)

รูปที่ 5.6 ค่�โดยส�รของส�ยก�รบินต่�งๆ ในเส้นท�ง กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ในช่วงเทศก�ล
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	 โดยปกติแล้วสายการบินต้นทุนตำ่า	D	 ที่ใช้กลยุทธ์การตั้งราคาเดียวทุกที่นั่ง	 ราคาตั๋วสายการบิน
ต้นทุนตำ่า	D	 มักจะตำ่าสุดเมื่อเทียบกับสายการบินต้นทุนตำ่าอื่นๆ	 แต่ในบางเส้นทางที่มีการแข่งขันกัน 
อย่างรุนแรง	 สายการบินต้นทุนตำ่า	C	 จะใช้กลยุทธ์การตั้งราคาเริ่มต้นไว้ตำ่ากว่าสายการบินต้นทุนตำ่า	D	 
จากนั้นจะค่อยๆ	ปรับราคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	จนสูงสุดก่อนวันเดินทาง	ดังรูปที่	5.7
	 อย่างไรกต็ามสายการบินตน้ทนุตำา่ยงัมกีลยทุธ์ในการตัง้ราคาอกีอยา่งหนึง่คอื	ทำาการลดราคาลงมาก 
ก่อนการเดินทาง	1	 วัน	 เช่น	 สายการบินต้นทุนตำ่า	C	 ทำาการลดราคาลงมาตำ่ากว่าราคาที่จองล่วงหน้า	 
1	สัปดาห์	(คือจากราคา	1,900	มาเป็น	1,600	บาท)	เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากที่นั่งไม่เต็มจึงจำาเป็นต้อง 
ลดราคาลง	นอกจากน้ีต้องการจูงใจให้มีผู้เข้ามาตรวจสอบราคาในอินเตอร์เน็ตอย่างสมำา่เสมอ	เพราะผู้โดยสาร 
จะได้คิดว่าแม้ก่อนวันเดินทาง	1	วันยังมีโอกาสที่จะได้ตั๋วราคาถูก	ดังรูปที่	5.8
	 สว่นในชว่งนอกเทศกาลหรอืชว่งนอกฤดกูารทอ่งเทีย่วสายการบนิตน้ทนุตำา่มกีลยทุธก์ารตัง้ราคาดงันี ้
คือ	 สายการบินต้นทุนตำ่า	C	 ทำาการตั้งราคาสูงไว้ก่อนแล้วค่อยๆ	 ลดราคาลงมาเม่ือมีผู้เดินทางต้องการ 
เดินทางลดลง	(รูปที่	5.9)	และในบางเที่ยวบินที่มีผู้โดยสารจองตั๋วล่วงหน้าน้อยมากสายการบินต้นทุนตำ่า	C	
จะทำาการลดราคาลงมาตำา่กวา่สายการบนิตน้ทนุตำา่	D	(ทีก่ำาหนดราคาไวร้าคาเดยีวทกุทีน่ัง่)	ในชว่งเวลาหนึง่	 
จากน้ันจะทำาการปรับราคาเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ระยะเวลาเดินทาง	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสายการบินต้นทุนตำ่า	C	
ทำาการปรับเปลี่ยนราคาได้ทุกรูปแบบเพื่อให้ธุรกิจดำาเนินกิจการไปได้	(รูปที่	5.10)

รูปที่ 5.7 ค่�โดยส�รของส�ยก�รบินต่�งๆ ในเส้นท�ง กรุงเทพฯ – เชียงร�ย ในช่วงเทศก�ล
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ที่มา:	มิ่งสรรพ์	และคมสัน	(2549)
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รูปที่ 5.8 ค่�โดยส�รของส�ยก�รบินต่�งๆ ในเส้นท�ง กรุงเทพฯ – อุดรธ�นี ในช่วงเทศก�ล
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ที่มา:	มิ่งสรรพ์	และคมสัน	(2549)

 

รูปที่ 5.9 ค่�โดยส�รของส�ยก�รบินต่�งๆ ในเส้นท�ง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต นอกช่วงเทศก�ล
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รูปที่ 5.10 ค่�โดยส�รของส�ยก�รบินต่�งๆ ในเส้นท�ง กรุงเทพฯ – เชียงร�ย นอกช่วงเทศก�ล
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	 ในทีน้ี่ขอยกตวัอยา่งกลยทุธก์ารตัง้ราคาของสายการบนิในไทยโดยทำาการสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์
ของสายการบินต่างๆ	ในไทย	ณ	วันที่	8	พฤศจิกายน	2553	พบว่า	ถ้าต้องการเดินทางในเส้นทางกรุงเทพ
ไปยังเชียงใหม่	 ในวันที่	9	 พฤศจิกายน	2553	 ซ่ึงทำาการจองก่อนการเดินทาง	1	 วัน	 ราคาค่าโดยสาร 
ช้ันประหยัดของการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินปกติคนละ	2,685	 บาท	 ขณะที่สายการบินนกแอร์ 
คนละ	1,990	บาท	สายการบินไทยแอร์เอเชียคนละ	2,211	บาท	สายการบินวันทูโกราคาค่าโดยสารคนละ	
1,250	บาท	จะเหน็ได้วา่ราคาค่าโดยสารของสายการบนิตน้ทนุตำา่จะถกูกวา่สายการบนิปกต	ิโดยสายการบนิ 
วันทูโกมีราคาตำ่าที่สุด	 ส่วนสายการบินไทยแอร์เอเชียมีราคาสูงสุด	 แต่ถ้าทำาการจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการ
เดินทาง	20	วัน	(เดินทางวันที่	28	พฤศจิกายน	2553)	จะเห็นได้ว่าสายการบินวันทูโกมีราคาตำ่าที่สุดเช่นกัน	 
ซึง่สายการบนิวันทูโกใชก้ลยทุธ์ในการตัง้ราคาโดยกำาหนดราคาขายราคาเดยีวทกุทีน่ัง่ไม่วา่จะเดนิทางเม่ือไร	
แต่สายการบินนกแอร์และไทยแอร์เอเชียจะใช้กลยุทธ์การตั้งราคาขายตำ่าเมื่อจองล่วงหน้านานๆ	 ก่อนการ
เดินทาง	 และราคาค่าโดยสารจะสูงขึ้นเมื่อใกล้ระยะเวลาในการเดินทาง	(ตารางที่	5.5)	 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานการศึกษาของมิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	และคมสัน	สุริยะ	(2549)	ดังรูปที่	5.6	
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ต�ร�งที่ 5.5 ค่�โดยส�รของส�ยก�รบินต่�งๆ ในไทย (ค้นห� ณ วันที่ 8 พฤศจิก�ยน 2553)

ส�ยก�รบิน
บ�ทต่อคนต่อเที่ยว

(เดินท�งวันที่ 9 พฤศจิก�ยน 2553)
บ�ทต่อคน

(เดินท�งวันที่ 28 พฤศจิก�ยน 2553)

1. ก�รบินไทย 2,685 2,685

2. นกแอร์ 1,990 1,462

3. ไทยแอร์เอเชีย 2,211 1,457

4. วันทูโก 1,250 1,250

ที่มา:	สายการบินไทยและสายการบินต้นทุนตำ่า	(2554)

	 สามารถทำาการเปรียบเทียบการบริหารรายได้ของสายการบินต้นทุนตำ่ากับสายการบินปกติในไทย 
ได้ดังนี้	คือ	
	 1)	 ราคาตั๋วโดยสารของสายการบินต้นทุนตำ่ามีช่วงราคาที่แคบกว่าสายการบินปกติ	 ตัวอย่างเช่น	
จากการสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์ของสายการบินไทยแอร์เอเชียและการบินไทยในเดือนมกราคม	2554	
เกี่ยวกับราคาตั๋วของสายการบินไทยแอร์เอเชียและสายการบินไทย	โดยทำาการบินจากกรุงเทพไปสิงคโปร์	
พบว่า	ราคาของตัว๋ไปกลบัของสายการบนิไทยแอร์เอเชยีโดยจะเดนิทางไปในเดอืนกมุภาพนัธแ์ละมีนาคม	
2554	อยู่ระหว่างคนละ	5,300-7,600	บาท	สำาหรับชั้นประหยัด	ขณะที่สายการบินไทยที่ทำาการบินเส้นทาง
และช่วงเวลาเดียวกัน	 ราคาตั๋วมีช่วงราคาที่มากกว่าคืออยู่ระหว่างคนละ	10,095	-19,600	บาท	สำาหรับ 
ชั้นประหยัด	 และ	21,120-36,000	 บาท	 สำาหรับชั้นธุรกิจ	 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าสายการบินปกติให้บริการที่ 
หลากหลายมทีัง้ชัน้ประหยดั	ชัน้ธรุกจิและชัน้หนึง่	ขณะทีส่ายการบนิตน้ทนุตำา่ใหบ้รกิารเฉพาะชัน้ประหยดั
เท่านั้น
	 2)	 ลักษณะการให้บริการแก่ลูกค้า	 สายการบินต้นทุนตำ่ามีลักษณะการให้บริการบางอย่างเหมือน
กับสายการบินต้นทุนปกติ	เช่น	การจองตั๋ว	การให้บริการทางอินเตอร์เน็ท	แต่บางอย่างก็มีข้อจำากัด	เช่น	 
นำ้าหนักของสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน	 ซ่ึงสายการบินต้นทุนตำ่าอนุญาตให้คนละไม่เกิน	15	 กิโลกรัม	 
ส่วนที่เกินจะต้องจ่ายเงินเพิ่มหรือขนาดของสัมภาระที่จะนำาขึ้นเครื่อง	 เนื่องจากสายการบินต้นทุนตำ่า 
ใช้เครื่องบินขนาดเล็กกว่าสายการบินปกติ	 โดยสายการบินต้นทุนตำ่าใช้เครื่องบินที่บรรจุผู้โดยสาร 
ไม่เกิน	200	ที่นั่ง	ขณะที่สายการบินปกติใช้เครื่องบินขนาดใหญ่กว่าซึ่งบรรจุผู้โดยสารได้	300-400	ที่นั่ง	 
และสนามบินที่ใช้บริการสำาหรับสายการบินต้นทุนตำ่าคือสนามบินดอนเมือง	 ซึ่งเป็นสนามบินที่เล็กกว่า 
สนามบินสุวรรณภูมิ	 (ยกเว้นสายการบินไทยแอร์เอเชียที่ใช้สนามบินสุวรรณภูมิ)	 ส่วนสายการบินปกติ 
ใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ	ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติหลักของประเทศ	(ตารางที่	5.6)
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ต�ร�งที่ 5.6 เปรียบเทียบก�รให้บริก�รของส�ยก�รบินปกติและส�ยก�รบินต้นทุนตำ่�ในไทย

ก�รให้บริก�ร ส�ยก�รบินต้นทุนตำ่� ส�ยก�รบินต้นทุนปกติ

1. ก�รจองตั๋ว ก�รให้บริก�รจองตั๋ว ตรวจสอบเที่ยวบิน
และตรวจสอบก�รจองเที่ยวบินท�งอินเตอร์เน็ต
และโทรศัพท์มือถือ

ก�รใหบ้รกิ�รจองตัว๋ ตรวจสอบ เทีย่วบนิและ
ตรวจสอบก�รจองเที่ยวบินท�งอินเตอร์เน็ต
ทั้งภ�ยในและต่�งประเทศ

2. บริก�รอินเทอร์เน็ตเช็คอิน ให้บริก�รเช็คอินล่วงหน้�ก่อนเวล�เครื่องออก 
2 ชั่วโมง

ใหบ้รกิ�รเชค็อนิลว่งหน�้กอ่นเวล�เครือ่งออก 
2-24 ชั่วโมงนอกจ�กนี้ยังให้บริก�รเช็คอิน 
ณ แอร์พอร์ตเรลลิงค์ สถ�นีมักกะสัน โดย
เปิดให้เช็คอินล่วงหน้�ก่อนเวล�เครื่องออก
ประม�ณ 3-12 ชั่วโมง 

3. สิทธิพิเศษสำ�หรับลูกค้� บัตรสม�ชิก I – ticket ของส�ยก�รบินวันทูโก
ส�ม�รถสะสมก�รบิน 10 เที่ยวบิน 
รับฟรี 1 เที่ยวบิน

สม�ชกิรอยลัออรค์ดิพลสัส�ม�รถสะสมไมล์
ก�รบินเพื่อแลกรับของร�งวัล

4. สัมภ�ระลงใต้ท้องเครื่องบิน คนละ 15 กิโลกรัมสำ�หรับชั้นประหยัด 
แต่ส�ยก�รบินวันทูโกได้คนละ 20 กิโลกรัม 
โดยไม่ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยเพิ่มขึ้น

คนละ 20 กิโลกรัมสำ�หรับชั้นประหยัดโดยไม่
ต้องเสียค่�ใช้จ่�ยเพิ่มขึ้น

5. เครื่องบินที่ให้บริก�ร ใช้เครื่องบินขน�ดเล็กกว่�ส�ยก�รบินปกติ 
เช่น ส�ยก�รบินไทยแอร์เอเชียใช้ Airbus 
ซึ่งบรรจุผู้โดยส�รได้เพียง 200 ที่นั่ง 
ส�ยก�รบินนกแอร์ใช้ Boeing 737 
ซึ่งบรรจุผู้โดยส�รได้เพียง 200 ที่นั่งเช่นกัน

ใช้เครื่องบินขน�ดใหญ่ เช่นBoeing 747 
และ Airbus 340 บรรจุผู้โดยส�รได้ 300-
400 ที่นั่ง

6. สน�มบินที่ใช้บริก�ร ใช้สน�มบินที่เป็นศูนย์กล�งก�รบินหลัก
ระหว่�งประเทศ เช่น สน�มบินสุวรรณภูมิ

ใชส้น�มบนิดอนเมอืง (ยกเวน้ส�ยก�รบนิไทย
แอร์เอเชีย) ทำ�ให้ค่�ใช้สน�มบินตำ่� ไม่ว่�จะ
เป็นค่�ธรรมเนียมในก�รขึ้นลงและก�รใช้
พื้นที่จอดเครื่องบิน

ที่มา:	สายการบินไทยและสายการบินต้นทุนตำ่า	(2554)

	 เมื่อทำาการเปรียบเทียบการบริหารรายได้ของสายการบินต้นทุนตำ่ากับสายการบินปกติของไทย 
ดงัรายละเอยีดดงักลา่วขา้งตน้แลว้	ในทีน่ีส้ามารถเปรยีบเทยีบผลการประกอบการของสายการบนิตน้ทนุตำา่ 
กับสายการบินปกติของไทยในปี	2551	 และ	2552	 ได้ดังนี้คือ	 ในปี	2551	 สายการบินของไทยทุกแห่ง 
ไมว่า่จะเปน็สายการบินต้นทุนตำา่หรอืสายการบินปกติประสบผลการขาดทนุ	เนือ่งจากประเทศสหรฐัอเมรกิา
และยุโรปประสบปัญหาเศรษฐกิจตกตำ่า	 ทำาให้มีการเดินทางท่องเที่ยวออกนอกประเทศลดลง	 โดยเฉพาะ 
สายการบินไทยมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิสูงถึง	21,450.4	 ล้านบาท	 หรือมีอัตราการขาดทุนสุทธิ 
สูงถึงร้อยละ	-1,247.7	 เมื่อเทียบกับปี	2550	 แต่ในปี	2552	 สายการบินทุกแห่งมีผลประกอบการกำาไร	 
โดยสายการบินนกแอร์มีกำาไรสุทธิ	339.7	 ล้านบาท	 หรือมีอัตรากำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ	167.6	 ขณะที่ 
สายการบนิวันทูโกมกีำาไรสทุธเิพยีง	53.7	ลา้นบาท	ซ่ึงตำา่กวา่สายการบนินกแอร	์ทัง้นีส้ว่นหนึง่เนือ่งมาจาก 
สายการบินวันทูโกให้บริการการบินภายในประเทศในเส้นทางและจำานวนเที่ยวบินที่น้อยกว่าสายการบิน
นกแอร์	 ส่วนสายการบินไทยมีกำาไรสุทธิ	7,344	 ล้านบาทหรือมีกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ	134.2	(ตาราง
ที่	5.7)	 จะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณารายได้รวมของสายการบินไทยกับสายการบินต้นทุนตำ่าแล้ว	 พบว่า	 
สายการบินไทยมีรายได้สูงกว่าสายการบินต้นทุนตำ่ากว่า	7	เท่าตัว	ทั้งนี้เนื่องจากสายการบินไทยให้บริการ
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การบินทั้งภายในและต่างประเทศ	 ขณะที่สายการบินนกแอร์และวันทูโกให้บริการการบินเฉพาะภายใน
ประเทศเทา่นัน้	นอกจากนีถ้า้ดูโครงสรา้งรายไดข้องสายการบนิไทยตามตารางที	่5.2	จะพบวา่	รายไดห้ลัก
ของสายการบนิไทยมาจากรายไดจ้ากการใหบ้ริการการบนิระหวา่งประเทศสูงถงึร้อยละ	84	ของรายไดร้วม	
ดังน้ันจะเห็นได้ว่าในปีที่สายการบินไทยมีผลประกอบการกำาไรก็จะมีกำาไรที่มากกว่าสายการบินต้นทุนตำ่า	
แต่ปีใดที่ประสบผลการขาดทุนก็จะขาดทุนที่มากกว่าเช่นกัน

ต�ร�งที่ 5.7 เปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�นของส�ยก�รบินต้นทุนตำ่�กับส�ยก�รบินปกติของไทยในปี 2551-2552

หน่วย:	ล้านบาท

ร�ยก�ร
นกแอร์ วันทูโก ก�รบินไทย

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2552

1. ร�ยได้รวม 3,419.9 2,430.9 990.4 253.2 204,704.4 163,875.0

2. ร�ยจ่�ยรวม 3,920.2 2,089.4 1,122.2 196.5 220,669.5 155,768.0

3. กำ�ไรเบื้องต้น -500.3 341.5 -131.8 56.7 -15,965.1 8,107.0

4. ดอกเบี้ยจ่�ยและภ�ษีเงินได้ 2.0 1.8 3.1 3.0 5,485.3 763.0

5. กำ�ไร(ข�ดทุน)สุทธิ -502.5 339.7 -134.9 53.7 -21,450.4 7,344.0

6. อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงของกำ�ไรสุทธิ (%) -99.9 167.6 -769.2 139.8 -1,247.7 134.2

ที่มา	:	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	(2554)

กรอบที่ 5.1 ส�ยก�รบินที่ดีที่สุดในโลกปี 2553

1. Asiana Airlines ประเทศเก�หลีใต้
3. Qatar Airways ประเทศก�ต�ร์
5. Air New Zealand ประเทศนิวซีแลนด์ 
7. Qantas Airways ประเทศออสเตรเลีย 
9. Thai Airways ประเทศไทย

2. Singapore Airlines ประเทศสิงคโปร์
4. Cathay Pacific ประเทศฮ่องกง
6. Etihad Airways ประเทศสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์
8. Emirates ประเทศสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์
10. Malaysia Airlines ประเทศม�เลเซีย

ดัชนีหรือเกณฑ์ในก�รพิจ�รณ�มีดังนี้คือ
1. ก�รใหบ้รกิ�รในสน�มบนิ เชน่ เวล�รอและประสทิธิภ�พก�รใหบ้รกิ�รทีจ่ดุเชค็อนิ ม�รย�ทของพนกัง�นทีจ่ดุเชค็อนิ ประสทิธภิ�พ
ของระบบออกตั๋วโดยส�ร ลำ�ดับก�รออกตั๋วโดยส�ร ก�รดูแลของพนักง�นที่ห้องผู้โดยส�รข�เข้� เวล�ขนส่งกระเป๋�สัมภ�ระที่ห้อง
ผู้โดยส�รข�เข้� ก�รให้บริก�รต่�งๆ ขณะรอเปลี่ยนเครื่องบิน
2. ก�รให้บริก�รในเว็บไซต์ของส�ยก�รบิน เช่น เว็บไซต์ใช้ง�นง่�ย มีต�ร�งเวล� ค่�โดยส�รและก�รซื้อตั๋ว มีร�ยละเอียดของสินค้�
และบริก�ร ก�รรองรับก�รแสดงผลหล�ยภ�ษ� คว�มส�ม�รถในก�รเลือกจองที่นั่งได้เองของผู้โดยส�ร
3. ก�รให้บริก�รบนเครื่องบิน เช่น คว�มสบ�ยของที่นั่ง คว�มสะอ�ดของห้องโดยส�รและห้องนำ้� ก�รให้บริก�รสิ่งพิมพ์ นิตยส�ร
ส�ยก�รบิน หมอน ผ้�ห่ม อ�ห�รและเครื่องดื่ม เป็นต้น
4. พนักง�นบนเครื่องบิน เช่น ทักษะด้�นภ�ษ� หน้�ต�และเครื่องแต่งก�ย ประสิทธิภ�พในก�รให้บริก�รคว�มเป็นมิตรและม�รย�ท
ของพนักง�น

ที่มา	:	www.worldairlinesawards.com	อ้างในท็อปเทนไทยแลนด์
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5.2 ก�รบริห�รร�ยได้ของธุรกิจโรงแรม

	 อตุสาหกรรมโรงแรมของโลกมกีารจัดตัง้ขึน้ในชว่งศตวรรษที	่15	ในประเทศฝร่ังเศส	ซึง่เปน็ประเทศ
แรกที่ได้ออกกฎหมายให้มีการจดทะเบียนโรงแรม	 ต่อจากนั้นประเทศอังกฤษก็ได้ออกกฎหมายดังกล่าว 
เช่นเดียวกัน	ซึ่งในช่วงเวลานั้นมีโรงแรมที่จดทะเบียนในอังกฤษประมาณ	600	แห่ง	(Levy	Bonvin,	2003	
อ้างใน	 มิ่งสรรพ์	 และคณะ,	2552)	 จากนั้นอุตสาหกรรมโรงแรมก็ได้เติบโตเร่ือยมาตามการขยายตัว 
ของเศรษฐกจิโลก	(มิง่สรรพ	์และคณะ,	2552)	ในทีน่ีส้ามารถนำาเสนออปุสงคแ์ละอปุทานของหอ้งพกัโรงแรม
ตลอดจนการบริหารรายได้ของธุรกิจโรงแรมดังนี้	คือ

5.2.1	 ประเภทของโรงแรม
	 เมือ่พิจารณาจากระดบัชัน้ของคณุภาพการบรกิาร	สิง่อำานวยความสะดวก	และความพงึพอใจทีจ่ะจา่ย 
ของลูกค้าแล้วสามารถแบ่งโรงแรมออกเป็น	4	 ระดับ	 คือ	 ระดับบนสุด	(Luxury)	 ระดับบน	(Upscale)	 
ระดับกลาง	(Midscale)	และระดับประหยัด	(Economy)	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้	คือ	
	 ก)	 โรงแรมที่ให้บริการห้องพักระดับบนสุด	(Luxury	Market)	จะเป็นโรงแรมระดับ	5	ดาวขึ้นไป	เช่น	
ริทซ์คาล์ตัน	(The	Ritz-Carlton)	โฟร์ซีซั่นส์	(Four	Seasons)	ปาร์คไฮแอทท์	(Park	Hyatt)	และแมนดาริน 
โอเรยีนเต็ล	(Mandarin	Oriental)	เป็นตน้	ซ่ึงโรงแรมในระดบันีห้ากอยู่ในสหรฐัอเมรกิาจะมคีา่หอ้งพกัเฉลีย่
ประมาณ	180	ดอลลาร์สหรัฐฯขึ้นไป	 ลูกค้าของโรงแรมในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้านักธุรกิจ	 ซึ่งมีความ
จำาเป็นและความสมำ่าเสมอของการเดินทางมากกว่าลูกค้านักท่องเที่ยว	 (Wyndham	Worldwide	Corp,	
2006b	อ้างใน	มิ่งสรรพ์	และคณะ,	2552)
	 ข)	 โรงแรมในระดบับน	(Upscale)	จะมคีา่หอ้งพกัระหวา่ง	115-180	ดอลลาร์สหรัฐฯ	เชน่	แมริออ็ท	
(Mariott)	 เชอร์ราตัน	(Sheraton)	 ฮิลตัน	(Hilton)	 ซึ่งเป็นเครือโรงแรมสากลระดับบนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี	 
หรือดุสิตธานี	 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการห้องพักในระดับบนของคนไทย	 เป็นต้น	(Wyndham	Worldwide	Corp,	
2006b	อ้างใน	มิ่งสรรพ์	และคณะ,	2552)
	 ค)	 โรงแรมระดบักลาง	(Midscale)	จะใหบ้รกิารดอ้ยกวา่หอ้งพกัระดบับน	(Upscale)	เชน่	ไมม่บีริการ
อาหารเช้า	มีสิ่งอำานวยความสะดวกไม่มากนัก	โดยโรงแรมกลุ่มนี้มักจะแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	ประเภท 
ที่มีบริการอาหาร	 และประเภทที่ไม่มีบริการอาหาร	 ตัวอย่างของโรงแรมในกลุ่มนี้	 เช่น	 ฮอลิเดย์อินน์	 
(Holiday	Inn)	ควอลติีอ้นิน	์(Quality	Inn)	โนโวเทล	(Novotel)	และเมอร์เคยีว	(Mercure)	เปน็ตน้	ราคาหอ้งพกั 
โดยเฉลี่ยของโรงแรมระดับนี้ในสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่ประมาณ	57-85	 ดอลลาร์สหรัฐฯ	 (Wyndham	 
Worldwide	Corp,	2006b	อ้างใน	มิ่งสรรพ์	และคณะ,	2552)	
	 ง)	 โรงแรมแบบประหยดั	(Economy)	เชน่	ไอบสิ	(Ibis)	และเดยอ์นิน	์(Days	Inn)	เปน็ตน้	ราคาหอ้งพกั 
โรงแรมแบบประหยัดในสหรัฐอเมริกาจะตำ่ากว่า	57	ดอลลาร์สหรัฐฯ	(Wyndham	Worldwide	Corp,	2006b	
อ้างใน	มิ่งสรรพ์	และคณะ,	2552)
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5.2.2	 อุปสงค์และอุปทานของห้องพักโรงแรม
	 อุปสงค์หรือความต้องการใช้บริการห้องพักของโรงแรมทั่วโลกในปี	 พ.ศ.	2549	 อยู่ที่ประมาณ	 
4,635	 ล้านคืนพัก	 โดยอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกและอเมริกาเหนือถึงร้อยละ	29.26	 และ	24.19	 
ของความต้องการห้องพักทั่วโลก	 ตามลำาดับ	 ส่วนในภูมิภาคเอเชียนั้น	 ความต้องการใช้บริการห้องพัก 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศจีนและญี่ปุ่น	ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ	11.00	และ	8.87	ของความต้องการ
ห้องพักทั่วโลก	ตามลำาดับ	(Accor,	2007a	อ้างใน	มิ่งสรรพ์	และคณะ,	2552)
	 หากพิจารณาตามประเภทของห้องพักพบว่า	 ความต้องการห้องพักทั่วโลกส่วนใหญ่เป็นห้องพัก 
แบบราคาประหยัด	 (Economy)	 ส่วนความต้องการห้องพักในระดับบนขึ้นไปที่เน้นคุณภาพของการ 
ใหบ้รกิาร	มสีิง่อำานวยความสะดวกเพรยีบพรอ้มนัน้	ส่วนใหญจ่ะอยู่ในอเมริกาเหนอื	ยโุรปตะวนัตก	และญีปุ่น่	 
(Accor,	2007a	อ้างใน	มิ่งสรรพ์	และคณะ,	2552)
	 สำาหรับอุปทานและประเภทของอุตสาหกรรมโรงแรมของโลกในปี	2550	มีมากกว่า	200	กลุ่มธุรกิจ	
จำานวนโรงแรม	43,000	แหง่	หอ้งพกั	5.5	ลา้นหอ้ง	กลุ่มโรงแรมสากลขนาดใหญแ่ละเปน็ที่ไดรั้บความนยิม
ประกอบด้วย	9	กลุ่ม	(MKG	Consulting,	2007	อ้างใน	มิ่งสรรพ์	และคณะ,	2552)	

5.2.3	 อุตสาหกรรมโรงแรมในไทย
	 โรงแรมในไทยตั้งขึ้นแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ในปี	 พ.ศ.	2405	 
โดยมีหลักฐานจากหนังสือ	Bangkok	Calendar	 ของหมอบลัดเลย์ให้ข้อมูลว่า	 กรุงเทพฯ	 ในเวลาน้ัน 
มีสถานที่พักแรม	(Boarding	House)	ถึง	4	แห่ง	ซึ่งเจ้าของเป็นชาวต่างชาติคือ	Captain	James	White,	
Carter	and	Howard,	C.W.	Thomas	และ	Lewer	ต่อมาในปี	พ.ศ.	2409	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	ได้โปรดให้จัดสถานที่ตากอากาศชายทะเลให้แก่ชาวต่างชาติ	(ฝรั่ง)	ที่ตำาบลอ่างหิน	แขวงเมือง
ชลบุรี	 ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นบ้านพักคุรุสภา	 ต่อมาในรัชสมัยของพระพุทธเจ้าหลวงได้มีการก่อสร้าง
โรงแรมโอเรียนเต็ล	 กรุงเทพฯ	 ในปี	 พ.ศ.	2419	 โรงแรมนี้มีการเปลี่ยนเจ้าของหลายครั้งและมีการสร้าง 
อาคารใหม่	 และปรับปรุงจนกลายเป็นหน่ึงในโรงแรมที่ดีที่สุดของโลก	 และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการก่อสร้างโรงแรมชั้นนำาขึ้นอีกหลายแห่ง	 เช่น	Royal	Hotel	(พ.ศ.	2454)	 
ของ	Madam	A.	Staro	ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานทูตรัสเซีย	และโรงแรมหัวหิน	(พ.ศ.	2465)	ของกรมรถไฟ	 
ซึ่งปัจจุบันคือ	 โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลหัวหิน	 หลังจากนั้นก็มีโรงแรมเกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอีกหลายแห่ง	 เช่น	 โรงแรม
พระราชวัง	(Palace	Hotel)	 โรงแรมรัตนโกสินทร์	 โรงแรมสุริยานนท์	 โรงแรมบางแสน	 โรงแรมเอราวัณ	
เป็นต้น	ต่อมาประเทศไทยได้ตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(อ.ส.ท.)	ในปี	พ.ศ.	2503	
และหันมาพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง	 อุตสาหกรรมโรงแรมไทยก็ได้ก้าวหน้ามาโดยลำาดับ	 จนใน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมโรงแรมไทยจัดว่าก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์	(มิ่งสรรพ์	และคณะ,	2552)
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	 จากการสำารวจการประกอบกจิการโรงแรมและเกสเฮาส์ของสำานักงานสถติแิหง่ชาตซิึง่มีขอ้มูลล่าสุด
ในปี	2550	และปี	2548	(ไม่มีข้อมูลปี	2549)	พบว่า	ในปี	2548	โรงแรมในไทยมีจำานวนห้องพักทั้งหมด	
177,178	หอ้ง	มรีายไดจ้ากการขายหอ้งพกัทัง้ประเทศจำานวน	32,819	ลา้นบาท	จากขอ้มลูขา้งตน้สามารถ
คำานวณหารายได้ต่อหอ้งพกัไดโ้ดยการนำาเอาจำานวนหอ้งพกัทัง้หมดคณูกบัจำานวนวนัทัง้หมดในหนึง่ปแีลว้	
นำาไปหารรายได้จากการขายห้องทั้งหมด	นั่นคือ	โรงแรมไทยมีรายได้ต่อห้องพักเท่ากับ	508	บาทต่อห้อง	
(ตารางที่	5.8)	 และจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า	 ในปี	2548	 โรงแรมในไทยมีอัตราการ 
เข้าพักเฉลี่ยต่อปีร้อยละ	60.5	 ดังนั้นสามารถคำานวณหาอัตราค่าห้องพักเฉล่ียได้โดยการนำาเอารายได้ 
ต่อห้องพักหารด้วยอัตราการเข้าพักเฉลี่ยต่อปี	 ซึ่งอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยของโรงแรมไทยเท่ากับ	 
840	บาทต่อห้อง	(ตารางที่	5.8)	และในปี	2550	โรงแรมไทยมีจำานวนห้องพักเพิ่มขึ้นเป็น	184,247	ห้อง	
และมีรายได้จากการขายห้องพักทั้งประเทศจำานวน	41,914	 ล้านบาท	 ดังนั้นรายได้ต่อห้องพักเท่ากับ	 
623	บาทต่อห้อง	จะเห็นได้ว่าในปี	2550	 โรงแรมในไทยมีจำานวนห้องพักและรายได้ทั้งหมดจากการขาย
ห้องพักสูงกว่าปี	2548	จึงทำาให้มีรายได้ต่อห้องสูงกว่าปี	2548	ส่วนอัตราการเข้าพักเฉลี่ยต่อปีในปี	2550	 
ใกลเ้คยีงกบัป	ี2548	คอืรอ้ยละ	60.8	ดงัน้ันอัตราคา่หอ้งพกัเฉล่ียของโรงแรมไทยเทา่กบั	1,025	บาทตอ่หอ้ง 
ซึ่งสูงกว่าปี	2548	ซึ่งเท่ากับ	840	บาท	เท่านั้น	(ตารางที่	5.8)

ต�ร�งที่ 5.8 จำ�นวนห้องพัก ร�ยได้ทั้งหมด ร�ยได้ต่อห้องพัก อัตร�ก�รเข้�พักและอัตร�ค่�พักเฉลี่ยของโรงแรมไทยทั้งประเทศ
ในปี 2548 และ 2550

ร�ยก�ร ปี 2548 ปี 2550

1. จำ�นวนห้องพักทั่วประเทศ (ห้อง)* 177,178 184,247

2. ร�ยได้จ�กก�รข�ยห้องพักทั้งประเทศต่อปี (ล้�นบ�ท)* 32,819 41,914

3. ร�ยได้ต่อห้องพัก (บ�ทต่อห้อง) 508 623

4. อัตร�ก�รเข้�พักเฉลี่ยต่อปี (ร้อยละ)** 60.5 60.8

5. อัตร�ค่�ห้องพักเฉลี่ย (บ�ทต่อห้อง) 840 1,025

หมายเหตุ	:	1.	รายได้ต่อห้องพักหาได้จากการนำาเอาจำานวนห้องพักทั้งหมดคูณกับจำานวนวันในหนึ่งปีแล้วนำาไปหารรายได้จากการขายห้องทั้งหมด
2.	อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยหาได้จาการนำาเอารายได้ต่อห้องพักหารด้วยอัตราการเข้าพักเฉลี่ย	

ที่มา:	*	สำานักงานสถิติแห่งชาติ	(2549,	2551)	
**	ธนาคารแห่งประเทศไทย	(2549,	2551)	

5.2.4	 โครงสร้างรายได้	รายจ่ายและผลประกอบการของโรงแรมไทย	3	แห่งในปี	2550-2552
	 ในที่นี้ขอยกตัวอย่างโครงสร้างรายได้	 รายจ่ายและผลประกอบการของโรงแรมไทย	3	 แห่ง 
ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยซ่ึงไดแ้ก	่โรงแรมดสุติธาน	ีโรงแรมแชงกรลีา	และโรงแรม
รอยัลออคิด	(ประเทศไทย)	 จากข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า	 รายได้ของโรงแรมใน 
ไทยทั้ง	3	แห่งส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	90	มาจากการขายห้องพักและการให้บริการต่างๆ	เช่น	รายได้ห้องพัก	 
อาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการแก่ลูกค้า	 ที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ	 ส่วนค่าใช้จ่ายของโรงแรมนั้นกว่า 
ร้อยละ	60	มาจากต้นทุนในการบริหารและอื่นๆ	เช่น	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน	เป็นต้น	
ที่เหลืออีกร้อยละ	40	เป็นค่าใช้จ่ายในการให้บริการ	เช่น	ต้นทุนค่าอาหารและ	เครื่องดื่ม	ค่าจ้างพนักงาน	
เป็นต้น	(ตารางที่	5.9-5.11)
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	 สำาหรบัผลประกอบการของโรงแรมทัง้	3	แหง่พบวา่	ในป	ี2550-2551	ไดร้บักำาไรสทุธ	ิแตป่ระสบผล
ขาดทนุสทุธิในป	ี2552	โดยเฉพาะโรงแรมแชงกรีลาและรอยลัออคดิประสบผลขาดทนุสุทธกิวา่	100	ล้านบาท	 
ทั้งนี้เป็นเพราะธุรกิจโรงแรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ	และการถดถอย
ของเศรษฐกิจทั่วโลก	ทำาให้มีจำานวนนักท่องเที่ยวในไทยในปี	2552	ลดลงร้อยละ	3	เมื่อเทียบกับปี	2551	
ส่งผลให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมแชงกรีลา	 กรุงเทพฯ	 ลดลงร้อยละ	25.8	 และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย
ลดลงร้อยละ	1.4	(รายงานทางการเงินของโรงแรมแชงกรี-ลา	 กรุงเทพฯ	 ที่เสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย,	2553)	รายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงรายได้แผนกอื่นๆ	ลดลงเนื่องจากอัตรา
การเข้าพักลดลง	เมื่อโรงแรมมีรายได้ลดลงมากจึงทำาให้ประสบผลขาดทุนในปี	2552	(ตารางที่	5.9-5.11)

ต�ร�งที่ 5.9 โครงสร้�งร�ยได้ ร�ยจ่�ยและผลประกอบก�รของโรงแรมดุสิตธ�นีในปี 2550-2552 

ร�ยก�ร
2550 2551 2552

พันบ�ท ร้อยละ พันบ�ท ร้อยละ พันบ�ท ร้อยละ

1. ร�ยได้รวม 2,253,589 100.0 2,483,570 100.0 1,811,365 100.0

1.1 ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�ร 1,824,420 91.0 1,823,441 73.4 1,548,395 85.5

1.2 ร�ยได้อื่นๆ 429,169 9.0 660,129 26.6 262,970 14.5

2. ค่�ใช้จ่�ยรวม 1,920,607 100.0 2,129,324 100.0 1,808,750 100.0

2.1 ต้นทุนก�รให้บริก�ร 869,152 45.3 871,705 40.9 788,666 43.6

2.2 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รและอื่นๆ 1,051,455 54.7 1,257,619 59.1 1,020,084 56.4

3. กำ�ไรเบื้องต้น 332,982 354,246 2,615

4. กำ�ไร/ข�ดทุนสุทธิหลังหักค่�ใช้จ่�ย
ท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

281,874 256,084 -17,808

ที่มา:	คำานวณจากรายงานทางการเงินของโรงแรมที่ยื่นเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ต�ร�งที่ 5.10 โครงสร้�งร�ยได้ ร�ยจ่�ยและผลประกอบก�รของโรงแรมแชงกรีล�ในปี 2550-2552 

ร�ยก�ร
2550 2551 2552

พันบ�ท ร้อยละ พันบ�ท ร้อยละ พันบ�ท ร้อยละ

1. ร�ยได้รวม 2,097,007 100.0 1,897,768 100.0 1,109,061 100.0

1.1 ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�ร 2,072,885 98.8 1,856,483 97.8 1,104,054 99.6

1.2 ร�ยได้อื่นๆ 24,122 1.2 41,285 2.2 5,007 0.4

2. ค่�ใช้จ่�ยรวม 847,832 100.0 993,297 100.0 890,388 100.0

2.1 ต้นทุนก�รให้บริก�ร 602,259 71.0 614,663 61.9 445,862 50.1

2.2 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รและอื่นๆ 245,573 29.0 378,634 38.1 444,526 49.1

3. กำ�ไรเบื้องต้น 1,249,175 904,471 218,673

4. กำ�ไร/ข�ดทุนสุทธิหลังหักค่�ใช้จ่�ย
ท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

491,148 306,221 -147,246

ที่มา:	คำานวณจากรายงานทางการเงินของโรงแรมที่ยื่นเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ต�ร�งที่ 5.11 โครงสร้�งร�ยได้ ร�ยจ่�ยและผลประกอบก�รของโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) ในปี 2550–2552

ร�ยก�ร 2550 2551 2552

พันบ�ท ร้อยละ พันบ�ท ร้อยละ พันบ�ท ร้อยละ

1. ร�ยได้รวม 1,153,097 100.0 1,090,819 100.0 601,092 100.0

1.1 ร�ยได้จ�กก�รข�ยและให้บริก�ร 1,133,793 98.3 1,078,355 98.9 598,489 99.6

1.2 ร�ยได้อื่นๆ 19,304 1.7 12,464 1.1 2,603 0.4

2. ค่�ใช้จ่�ยรวม 825,739 100.0 821,366 100.0 693,111 100.0

2.1 ต้นทุนก�รให้บริก�ร 302,121 36.6 313,528 38.2 232,032 33.5

2.2 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�รและอื่นๆ 523,618 63.4 507,838 61.8 461,079 66.5

3. กำ�ไร/ข�ดทุนเบื้องต้น 327,358 269,453 -92,019

4. กำ�ไร/ข�ดทุนสุทธิหลังหักค่�ใช้จ่�ย
ท�งก�รเงินและภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

238,167 269,453 -114,820

ที่มา:	คำานวณจากรายงานทางการเงินของโรงแรมที่ยื่นเสนอตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.2.5	 การบริหารผลตอบแทนของธุรกิจโรงแรม
	 การบรหิารรายไดข้องธรุกจิโรงแรมคลา้ยกบัธรุกจิการบนิ	ซึง่การคำานวณหาผลตอบแทนหรือรายได ้
ของธุรกิจโรงแรม	(Pope,	2006)	มีสูตรดังนี้	คือ

ผลตอบแทนของธุรกิจ =
ร�ยได้ที่เกิดขึ้นจริง (Realised Revenue)

ร�ยได้ต�มศักยภ�พ (Potential Revenue)

=
จำ�นวนห้องพักที่ข�ยได้ × ร�ค�ห้องพักเฉลี่ยที่ข�ยได้

จำ�นวนห้องพักทั้งหมด ร�ค�ห้องพักที่ตั้งไว้

 โดยทีร่ายไดต้ามศกัยภาพ	(Potential	Revenue)	ของธรุกจิโรงแรมหาไดจ้ากจำานวนหอ้งพกัทัง้หมด
ของโรงแรมคูณกับราคาห้องพักที่ตั้งไว้	(Actual	Rack	Rate)
	 ปัจจัยหลักสำาคัญที่มีผลต่อรายได้ของโรงแรมคือ	 อัตราการเข้าพักของลูกค้า	(Occupancy	rate)	
และราคาของห้องพัก	(Room	Rate)	 และการบริหารรายได้ของธุรกิจโรงแรมในแต่ละวันนั้นจะต้องทำาให้
อัตราการเข้าพักของลูกค้ามีมากที่สุดในช่วงฤดูกาลการท่องเที่ยวและนอกฤดูกาล
	 ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการบริหารรายได้ของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งมีจำานวนห้องพักทั้งหมด	100	 ห้อง	
ราคาห้องพักที่ตั้งไว้	(Rack	Rate)	คือวันละ	3,000	บาท	ดังนั้นรายได้ตามศักยภาพ	(Potential	Revenue)	
ของโรงแรมในเวลา	1	ปี	สามารถคำานวณได้ดังนี้

ร�ยได้ต�มศักยภ�พ = 100 ห้อง × 3,000 บ�ท × 365 วัน = 109,500,000 บ�ท
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	 สมมติว่าโรงแรมแห่งนี้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ	70	 และราคาห้องพักเฉลี่ยที่ 
ขายจริงคือวันละ	2,500	บาท	ดังนั้นรายได้ที่เกิดขึ้นจริง	(Realised	Revenue)	ของโรงแรมในเวลา	1	ปี	
สามารถคำานวณได้ดังนี้

ร�ยได้ที่เกิดขึ้นจริง = 100 ห้อง × 0.7 × 2,500 บ�ท × 365 วัน = 63,875,000 บ�ท

เนื่องจากสูตรในการคำานวณหาผลตอบแทนของธุรกิจโรงแรมมีดังนี้คือ

ผลตอบแทนของโรงแรม
=

ร�ยได้ที่เกิดขึ้นจริง (Realised Revenue) 

ร�ยได้ต�มศักยภ�พ (Potential Revenue)

=
63,875,000 บ�ท

109,500,000 บ�ท

= 0.58 หรือ 58%

	 อตัราผลตอบแทนของโรงแรมยงัสามารถคำานวณหาไดจ้ากอัตราการเขา้พกัของลูกคา้	(Occupancy	
Rate)	คูณกับอัตราส่วนของราคาห้องพัก	(Room	Rate	Ratio)	โดยที่อัตราส่วนของราคาห้องพัก	(Room	
Rate	Ratio)	หาได้จากการนำาเอาราคาห้องพักเฉลี่ยที่ขายจริงหารด้วยราคาห้องพักที่ตั้งขาย	(Rack	Rate)	
นั่นคือ	

อัตร�ส่วนของร�ค�ห้องพัก (Room Rate Ratio)                                                                                                        =  2,500 / 3,000  =  0.83   

อัตร�ผลตอบแทนของโรงแรม =  Occupancy Rate × Room Rate Ratio

อัตร�ผลตอบแทนของโรงแรม =  0.7 × 0.83

=  0.58 หรือ 58%

	 การบริหารรายได้ของโรงแรมนั้นนอกจากจะคำานวณหาผลตอบแทนเป็นรายปีแล้วควรคำานึงถึง
การบริหารรายได้และอัตราผลตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ด้วย	 ซึ่งจะทำาให้การบริหารรายได้ของโรงแรม 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	การบริหารายได้ของโรงแรมรายสัปดาห์ในที่นี้มีข้อสมมติดังนี้คือ	(ตารางที่	5.12)		
 1)	 อัตราการเข้าพักของลูกค้า	(Occupancy	Rate)	 ในรอบ	1	 สัปดาห์	 อยู่ในช่วงร้อยละ	30-90	 
ของจำานวนห้องพักทั้งหมด	 โดยอัตราการเข้าพักของลูกค้าตำ่าสุดคือร้อยละ	30	 และสูงสุดคือร้อยละ	90	 
และจำานวนห้องพักของโรงแรมมีทั้งหมด	100	ห้อง
	 2)	 ราคาห้องพักที่ตั้งขาย	(Rack	Rate)	คือวันละ	3,000	บาท	แต่ราคาห้องพักที่ขายจริงตำ่ากว่า
ราคาห้องพักที่ตั้งขาย	โดยราคาขายจริงอยู่ระหว่างวันละ	2,000-2,800	บาท
	 จากข้อมูลข้างต้นสามารถคำานวณหารายได้ทั้งหมดของโรงแรมในแต่ละวันได้โดยการนำาเอาอัตรา
การเข้าพักของลูกค้า	(Occupancy	Rate)	คูณด้วยจำานวนห้องพักทั้งหมด	(100	ห้อง)	คูณกับราคาห้องพัก 
ที่ขายจริงเฉลี่ย	 ส่วนอัตราผลตอบแทนของโรงแรมในแต่ละวันหาได้จากการนำาเอาอัตราการเข้าพัก	 
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(Occupancy	Rate)	 ในแต่ละวันคูณด้วยอัตราส่วนของราคาห้องพัก	(Room	Rate	Ratio)	 ในแต่ละวัน	
(ตารางที่	5.12)

ต�ร�งที่ 5.12 ตัวอย่�งก�รคำ�นวณห�ร�ยได้ทั้งหมดและอัตร�ผลตอบแทนของโรงแรมแห่งหนึ่งใน 1 สัปด�ห์

วันที่
อัตร�ก�รเข้�พัก

(Occupancy rate)  
(%)

ร�ค�ห้องพัก
ที่ข�ยจริงเฉลี่ย

(บ�ท)

ร�ยได้ทั้งหมด
(บ�ท)

อัตร�ส่วนของ
ร�ค�ห้องพัก

(room rate ratio)

อัตร�ผลตอบแทน
(%)

1 30 2,000 60,000 0.67 20.0

2 40 2,200 88,000 0.73 29.3

3 45 2,200 99,000 0.73 33.0

4 50 2,500 125,000 0.83 41.7

5 80 2,700 216,000 0.90 72.0

6 90 2,800 252,000 0.93 84.0

7 65 2,600 169,000 0.87 56.3

รวม 57.1 2,429 1,009,000 0.81 46.2

ที่มา:	จากการคำานวณ

						 จากตารางที่	5.12	 จะเห็นได้ว่า	 วันใดที่มีอัตราการเข้าพักของลูกค้า	(Occupancy	Rate)	 ตำ่า	 
ราคาขายของห้องพักก็จะตำ่าด้วย	 ทำาให้ธุรกิจโรงแรมมีรายได้และอัตราผลตอบแทนตำ่า	 (เช่นวันที่	1)	 
แต่ถ้าวันใดมีอัตราการเข้าพักของลูกค้าสูง	 ราคาขายของห้องพักก็จะสูงด้วย	 ทำาให้ธุรกิจโรงแรมมีรายได้
และอัตราผลตอบแทนสูง	(เช่นวันที่	6)	และเมื่อพิจารณารายได้ทั้งหมดและอัตราผลตอบแทนของโรงแรม
ในรอบ	1	สัปดาห์มีมูลค่าเท่ากับ	1,009,000	บาท	และร้อยละ	46.2	ตามลำาดับ
	 สำาหรับการพยากรณ์อุปสงค์ของห้องพักซ่ึงเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการบริหารรายได้ของโรงแรม	
โดยควรมีการพยากรณ์อุปสงค์ของห้องพักให้ได้ภายใน	30-60	 วันล่วงหน้า	 และข้อมูลสำาคัญที่โรงแรม 
ตอ้งเกบ็รวบรวมคือ	สถติกิารจองหอ้งพกั	ชว่งเวลาทีจ่ะเขา้พกั	จำานวนลกูคา้ทีพ่กันอ้ยทีส่ดุและมากทีส่ดุใน
แตล่ะวัน	จำานวนลกูคา้ทีย่กเลกิการพกั	จำานวนลกูคา้ทีจ่องแล้วไม่เขา้พกั	จำานวนลูกคา้ขาจรทีเ่ขา้พกั	เปน็ตน้	 
ส่วนข้อมูลอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องเช่น	 จำานวนวันหยุดนักขัตฤกษ์	 วันปิดภาคการศึกษาของนักเรียนนักศึกษา	
สภาพภมูอิากาศ	เทศกาลประเพณทีีส่ำาคญั	ตารางการบนิและราคาตัว๋เครือ่งบนิของสายการบนิ	การส่งเสรมิ 
การขายของโรงแรม	จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงแรม	เป็นต้น
	 นอกจากนี้ผู้บริหารโรงแรมจำาเป็นต้องศึกษาและคำานึงถึงส่วนแบ่งการตลาดและกลุ่มลูกค้าของ
โรงแรมทัง้ลกูค้าทีเ่ป็นนกัธรุกจิ	ลกูคา้ขาจร	ลกูคา้ของบรษิทันำาเทีย่วทีม่าพกัเปน็กลุม่หรอืหมูค่ณะ	เปน็ตน้	
ตัวอย่างเช่นในแต่ละวันผู้บริหารโรงแรมควรตั้งราคาขายออกเป็น	4	กลุ่มดังนี้	คือ		
 กลุ่มหนึ่ง	ตั้งราคาสูงสุดจำานวน	90	ห้องพัก	และราคาถูก	10	ห้อง
 กลุ่มสอง	ตั้งราคาสูงสุดจำานวน	60	ห้องพัก	และราคาถูก	40	ห้อง
 กลุ่มสาม	ตั้งราคาสูงสุดจำานวน	30	ห้องพัก	และราคาถูก	70	ห้อง
 กลุ่มสี่	ตั้งราคาสูงสุดจำานวน	20	ห้องพัก	และราคาถูก	80	ห้อง
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	 ดังนั้นถ้าลูกค้ามีอุปสงค์ในการจองห้องพักจำานวนมากก็ใช้ราคาในกลุ่มหนึ่งและสอง	แต่ถ้าลูกค้ามี
อุปสงค์ในการพักตำ่าก็ใช้ราคาในกลุ่มสามและสี่ตามลำาดับ
	 จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้วา่	อัตราผลตอบแทนของธรุกจิโรงแรมในแตล่ะปจีะมากหรอืนอ้ยเพยีงไร 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก	2	 ปัจจัย	 คือ	 หนึ่ง	 ราคาห้องพักที่ขายได้จริงว่าใกล้เคียงหรือต่างจากราคาห้องพัก 
ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด	 และสอง	 คือ	 อัตราการเข้าพักเฉล่ียต่อปีของลูกค้า	 กล่าวคือ	 ถ้าราคาห้องพัก 
ทีข่ายได้จรงิไมต่า่งจากราคาหอ้งพกัทีต่ัง้ไวแ้ละอตัราการเขา้พกัเฉล่ียตอ่ปสูีงมาก	จะมีผลทำาใหธ้รุกจิโรงแรม
มอีตัราผลตอบแทนจากการดำาเนินงานท่ีสงูมาก	ซึง่การทีจ่ะทำาใหธ้รุกจิโรงแรมมอีตัราผลตอบแทนทีส่งูมาก 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีผลทางด้านบวก	สำาหรับปัจจัยภายใน	ได้แก่	อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย	 นโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย	 สถานการณ์ทางการเมือง 
ในประเทศ	 คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการของพนักงานและบุคคลากรของโรงแรม	 การส่งเสริม 
การขายของโรงแรม	เปน็ตน้	สว่นปจัจยัภายนอก	ไดแ้ก	่ภาวะเศรษฐกจิของตา่งประเทศ	ราคานำา้มนัเชือ้เพลงิ 
ในตลาดโลก	เป็นต้น
	 นอกจากกลยทุธ์ในการตัง้ราคาขายแล้วธรุกจิโรงแรมจำาเปน็ตอ้งมีขอ้มูลและกลยทุธอ์ืน่ๆ	ดว้ย	เชน่	
ข้อมูลเกี่ยวกับจำานวนวันพักของลูกค้า	การจองที่พักแบบกลุ่มใหญ่หรือหมู่คณะ	การขายห้องพักให้ลูกค้า
ที่เดินทางมาเพื่อการประชุมหรือสัมมนา	ซึ่งนอกจากจะทำาให้โรงแรมได้รับรายได้จากที่พักแล้วยังมีรายได้
จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม	และอื่นๆ	ด้วย		
	 การทีธ่รุกจิโรงแรมและธรุกจิสายการบินใชน้โยบายการจองหอ้งพกัหรือตัว๋เคร่ืองบนิมากกวา่จำานวน
ห้องหรือตั๋วที่มีอยู่	(Overbooking)	 เป็นเพราะธุรกิจเหล่านี้ต้องการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ลกูคา้ยกเลกิหรอืเลือ่นการพกัหรอืการเดนิทางออกไป	ดงัน้ันธรุกจิโรงแรมจงึมีวธิกีารบริหารรายไดอ้อกเปน็	 
3	ขั้นตอนโดยอาศัยสถิติการพักแรมของลูกค้าดังนี้คือ
 ขั้นตอนที่หน่ึง	 กำาหนดให้โรงแรมมีห้องพักทั้งหมดจำานวน	100	 ห้อง	 จากสถิติการพักของลูกค้า 
ในวันน้ีพบว่า	 ลูกค้าที่พักในโรงแรมมีจำานวน	90	 ห้อง	 ลูกค้าจะเช็คออกจากโรงแรมจำานวน	30	 ห้อง	 
ดงันัน้จำานวนหอ้งพกัที่ใหบ้รกิารเทา่กบั	90	–	30	=	60	หอ้ง	แตจ่ะมีลูกคา้เขา้พกัตอนเยน็อกีจำานวน	20	หอ้ง	 
ดังนั้นห้องพักที่ลูกค้าจะใช้บริการมีจำานวน	60	+	20	=	80	ห้อง	นั่นคือโรงแรมยังมีห้องพักเหลืออยู่เท่ากับ	
100	–	80	=	20	ห้อง
 ขั้นตอนที่สอง	 จากขั้นตอนที่หน่ึงท่ีกำาหนดให้ลูกค้าจะเข้าพักกับโรงแรมจำานวน	20	 ห้องนั้น 
ปรากฏว่าลูกค้าขอยกเลิกการพักร้อยละ	5	(5%	ของ	20	=	1	ห้อง)	ลูกค้าไม่มาพักอีกร้อยละ	10	(10%	ของ	 
20	=	2	 ห้อง)	 และลูกค้าเช็คออกจากโรงแรมก่อนกำาหนดอีกร้อยละ	1	 ของจำานวนห้องพักที่ให้บริการ	 
(1%	ของ	60	=	0.6)	ดังนั้นห้องพักที่ลูกค้าไม่เข้าพักมีจำานวนเท่ากับ	1	+ 2 +	0.6	=	3.6	ห้องหรือประมาณ		 
4	หอ้ง	น่ันคอื	ลกูคา้ทีเ่ขา้พกัจรงิเทา่กบั	20	–	4	=	16	หอ้ง	ดงันัน้หอ้งพกัทีล่กูคา้จะใชบ้รกิารมจีำานวนเพยีง	 
60	+	4	=	64	ห้องเท่านั้น	นั่นคือโรงแรมยังมีห้องพักเหลืออยู่	=	100	–	64	=	36	ห้อง	ซึ่งไม่ใช่	20	ห้อง	
ดังกรณีของขั้นตอนที่หนึ่ง
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 ขั้นตอนที่สาม	สมมติว่ามีลูกค้าที่พักนานกว่ากำาหนดคิดเป็นร้อยละ	3	ของลูกค้าที่จะเช็คออกจาก
โรงแรม	(3%	ของ	30	=	0.9	ห้อง)	และมีลูกค้าขาจรหรือลูกค้าประเภท	walk	in	เข้ามาพักคิดเป็นร้อยละ	5	 
ของผู้ที่จะเข้าพัก	(5%	ของ	20	=	1	ห้อง)	ดังนั้นจำานวนห้องพักที่ลูกค้าจะเข้าพักเท่ากับ	0.9	+ 1	=	1.9	ห้อง 
หรือประมาณ	2	ห้อง	ดังนั้นลูกค้าที่เข้าพักจริงเท่ากับ	16	+	2	=	18	ห้อง	ดังนั้นห้องพักที่ลูกค้าจะใช้บริการ
มีจำานวนเพียง	60	+	18	=	78	ห้อง	นั่นคือโรงแรมยังมีห้องพักเหลืออยู่	100	–	78	=	22	ห้อง
 
	 จากตัวอย่างข้างต้นสามารถอธิบายได้ว่าโรงแรมยังมีจำานวนห้องพักที่เหลือหรือว่างจริงๆ	 เท่ากับ
จำานวนหอ้งวา่งจากการคำานวณในขัน้ตอนทีส่ามลบดว้ยจำานวนหอ้งพกัวา่งจากการคำานวณในขัน้ตอนทีห่น่ึง	
นั่นคือ	22	–	20	=	2	ห้อง		ดังนั้นโรงแรมสามารถรับลูกค้าเข้าพักได้อีก	2	ห้อง	ซึ่งจะทำาให้โรงแรมมีรายได้ 
เพิม่ข้ึน	จงึสามารถสรปุไดว้า่	การที่โรงแรมรบัจองหอ้งพกัจากลกูคา้มากกวา่หอ้งพกัทีม่อียู่	(Overbooking)	 
นั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจจะยกเลิกการพักหรือเล่ือนการพักออกไปซึ่งจะทำาให้โรงแรมสูญเสีย
รายได้	 อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแล้วการบริหารความเสี่ยงด้วยการรับจองห้องพักจากลูกค้ามากกว่า 
ห้องพักท่ีมีอยู่	 (Overbooking)	 ทำาได้ค่อนข้างยาก	 เพราะผู้บริหารโรงแรมต้องมีการพยากรณ์อุปสงค์ 
ห้องพักของลูกค้าอย่างถูกต้องและแม่นยำา	ซึ่งหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาจะทำาให้เกิดผลเสียต่อโรงแรม

5.2.6	 ประสิทธิภาพการดำาเนินงานของธุรกิจโรงแรม
	 งานการศึกษาของมิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	และคณะ	(2552)	ทำาการการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการ
ดำาเนินงานของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของไทย	4	จังหวัด	คือ	กรุงเทพ	ชลบุรี	เชียงใหม่และ
ภเูกต็	โดยใชข้อ้มลูของสำานกังานสถติแิหง่ชาตทิีท่ำาการสำารวจจำานวนโรงแรมในส่ีจงัหวดัขา้งตน้ในป	ี2548	
มทีัง้หมด	401	แหง่	การวเิคราะหข์อ้มลูทำาการประมาณคา่เส้นพรมแดนการผลิตดว้ยวธิ	ีStochastic	Frontier	 
Approach	(SFA)	 ผลการศึกษาพบว่า	 โรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวหลักทั้ง	4	 จังหวัด	 มีประสิทธิภาพ 
ของการดำาเนินงานที่สูง	 (ร้อยละ	72.15)	 โดยประสิทธิภาพการดำาเนินงานของโรงแรมแต่ละจังหวัด
อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันแต่มีความแตกต่างกันในทางสถิติ	 กล่าวคือ	 โรงแรมในชลบุรีมีประสิทธิภาพ 
สูงที่สุด	รองลงมาคือ	โรงแรมในเชียงใหม่	ภูเก็ต	และกรุงเทพฯ	ตามลำาดับ	(ตารางที่	5.13)	งานการศึกษานี้ 
ยงัพบว่า	เมือ่เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการดำาเนนิงานตามขนาดของโรงแรม	(วดัจากจำานวนหอ้งพกั)	แลว้	 
พบว่า	 โรงแรมขนาดเล็กสามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ด้อยไปกว่าโรงแรมขนาดใหญ่	 
เช่นในกรณีของโรงแรมในกรุงเทพฯ	และภูเก็ต	นอกจากนี้โรงแรมขนาดเล็กที่มีห้องพักน้อยกว่า	60	ห้อง	
สามารถดำาเนินงานได้มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงแรมที่มีขนาดใหญ่กว่า	(ตารางที่	5.14)
	 งานการศึกษาของมิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	และคณะ	(2552)	ยังทำาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 
การดำาเนินงานตามระดบัราคาหอ้งพกัของโรงแรม	ซ่ึงพบวา่	ในภาพรวมแลว้ความแตกตา่งของราคาหอ้งพกั 
ไม่ได้มีอิทธิพลทำาให้โรงแรมมีประสิทธิภาพแตกต่างกัน	ยกเว้นโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่	สำาหรับโรงแรม
ในกรุงเทพฯนั้นยิ่งโรงแรมที่มีระดับราคาห้องพักสูง	 ยิ่งมีระดับประสิทธิภาพในการดำาเนินงานที่สูง	 แต่ใน
จังหวัดท่องเที่ยวหลักอื่นๆ	นั้น	โรงแรมกลุ่มที่มีราคาห้องพักตำ่าสุด	(ตำ่ากว่า	500บาท)	ไม่ได้เป็นกลุ่มที่มี
ประสทิธิภาพในการดำาเนนิงานตำา่สดุ	แตก่ลุม่ทีม่ปีญัหากลับเปน็กลุ่มโรงแรมทีมี่ราคาหอ้งพกัปานกลาง	เชน่	 
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โรงแรมท่ีมรีาคาหอ้งพกั	1,500	ถงึ	2,499	บาท	ในภเูกต็	และโรงแรมทีม่รีาคาหอ้งพกั	1,000	ถงึ	1,499	บาท 
ในเชียงใหม่	(ตารางที่	5.15)	อีกทั้งยังพบว่าโรงแรมที่มีการลงทุนจากต่างประเทศ	(ซึ่งโดยส่วนมากมักเป็น
โรงแรมในเครือข่ายสากล)	 มีประสิทธิภาพสูงกว่าโรงแรมที่ไม่มีการลงทุนของต่างชาติยกเว้นโรงแรมใน
เชียงใหม่และภูเก็ต	(ตารางที่	5.16)	 และมูลค่าเพิ่มที่สูญเสียไปอันเนื่องมาจากความไม่มีประสิทธิภาพใน
การดำาเนินงานของโรงแรมทัง้	4	จงัหวดั	รวมแล้วเป็นเงิน	5,550	ลา้นบาท	(ตารางที่	5.17)	ผลการวเิคราะห์ 
ดังกล่าวจึงช้ีให้เห็นว่า	ผู้ประกอบการโรงแรมรายเล็กสามารถพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 
ไดแ้มจ้ะมทีนุทีจ่ำากดั	เพราะหวัใจของธรุกจิโรงแรมยงัคงเปน็การบริการซึง่ตอ้งอาศยัทกัษะของคนเปน็หลัก	 
ในขณะที่โรงแรมขนาดใหญ่บางแห่งอาจจะมีประสิทธิภาพในการดำาเนินงานที่ตำ่า	 อันเป็นผลมาจาก 
การลงทุนในสิ่งอำานวยความสะดวกมาก	แต่กลับไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนดังกล่าวได้อย่าง
คุ้มค่า

ต�ร�งที่ 5.13 ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นของโรงแรมและเกสต์เฮ้�ส์ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของไทย ปี พ.ศ. 2548

ระดับประสิทธิภ�พ กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต รวมทั้ง 4 จังหวัด

ตำ่�ม�ก (0.00-0.20)
2

(1.06)
-

3
(3.80)

-
5

(1.25)

ตำ่� (0.21-0.40)
3

(1.59)
-

1
(1.27)

-
4

(1.00)

ป�นกล�ง (0.41-0.60)
13

(6.88)
6

(8.57)
3

(3.80)
6

(9.52)
28

(6.98)

สูง (0.61-0.80)
150

(79.37)
40

(57.14)
36

(45.57)
38

(60.32)
264

(65.84)

สูงม�ก (0.81-1.00)
21

(11.11)
24

(34.29)
36

(45.57)
19

(30.16)
100

(24.94)

รวมทั้งหมด
189

(100.00)
70

(100.0)
79

(100.0)
63

(100.0)
401

(100.0)

ค่�เฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์)1 69.76 75.69 73.98 73.61 72.15

F – Statistic (3, 397) = 5.572, Sig. = 0.001

หมายเหตุ:	1	simple	average	of	the	total	observations	และ	ตัวเลขในวงเล็บคือ	ค่าร้อยละ
ที่มา:	มิ่งสรรพ์	และคณะ	(2552)
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ต�ร�งที่ 5.14 ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นของโรงแรมและเกสต์เฮ้�ส์ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของไทย จำ�แนกต�มขน�ดของ
กิจก�ร

หน่วย:	เปอร์เซ็นต์

จังหวัด
ขน�ดของกิจก�รโรงแรมและเกสต์เฮ�ส์

F -statistic
น้อยกว่� 60 ห้อง 60-149 ห้อง ตั้งแต่ 150 ห้องขึ้นไป

กรุงเทพฯ 71.51 66.50 70.51
3.834 [df.=(2,186)]

Sig. = 0.023

ชลบุรี 74.51 74.80 82.26
2.337 [df.=(2,67)]

Sig. = 0.104

เชียงใหม่ 74.36 70.99 76.50
0.277 [df.=(2,76)]

Sig. = 0.759

ภูเก็ต 74.63 73.99 71.64
0.592 [df.=(2,60)]

Sig. = 0.557

รวมทั้ง 4 จังหวัด 73.38 70.02 71.99
2.935 [df.=(2,398)]

Sig. = 0.054

F -statistic 0.854 [df.=(3,201)]
Sig. = 0.466

6.498 [df.=(3,102)]
Sig. = 0.000

2.655 
[df.=(3,86)]
Sig. = 0.054

ที่มา:	มิ่งสรรพ์	และคณะ	(2552)	

ต�ร�งที ่5.15 ประสทิธภิ�พในก�รดำ�เนินง�นของโรงแรมและเกสตเ์ฮ�้ส์ในจงัหวดัทอ่งเทีย่วหลกัของไทย จำ�แนกต�มร�ค�หอ้งพกั

หน่วย:	เปอร์เซ็นต์

จังหวัด
ร�ค�ห้องพัก (บ�ท)

F -statistic
ตำ่�กว่� 500 500-999 1,000-1,499 1,500-2,499 ม�กกว่� 2,500 

 กรุงเทพฯ 69.36 68.19 70.72 73.84 72.15
1.018 

[df.=(4,184)]
Sig. = 0.399

 ชลบุรี 76.19 72.07 72.69 79.26 85.45
1.739 

[df.=(4,65)]
Sig. = 0.152

 เชียงใหม่ 75.33 78.36 43.66 75.88 62.11
5.006 

[df.=(4,74)]
Sig. = 0.001

 ภูเก็ต 73.13 76.14 70.65 68.75 75.34
0.946 

[df.=(4,58)]
Sig. = 0.444

รวมทั้ง 4 จังหวัด 72.34 71.97 67.47 74.05 73.79
1.511 

[df.=(4,396)]
Sig. = 0.198

F -statistic 5.127 
[df.=(3,224)]
Sig. = 0.002

5.408
[df.=(3,77)]
Sig. = 0.002

4.961
[df.=(3,24)]
Sig. = 0.008

2.641
[df.=(3,25)]
Sig. = 0.071

1.325
[df.=(3,31)]
Sig. = 0.284

ที่มา:	มิ่งสรรพ์	และคณะ	(2552)



145เศรษฐศ�สตร์ว่�ด้วยก�รท่องเที่ยว

ต�ร�งที่ 5.16 ประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นของโรงแรมและเกสต์เฮ้�ส์ในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของไทย จำ�แนกต�มก�รลงทุน

หน่วย:	เปอร์เซ็นต์

จังหวัด
โรงแรมที่ไม่มีก�รลงทุน

จ�กต่�งประเทศ
โรงแรมที่มีก�รลงทุน

จ�กต่�งประเทศ
t -statistic

กรุงเทพฯ 69.37 76.80 -2.178 [df.= 187, Sig. = 0.031]

ชลบุรี 75.04 87.22 -1.911 [df.= 68, Sig. = 0.060]

เชียงใหม่ 73.36 85.70 -1.497 [df.= 77, Sig. = 0.138]

ภูเก็ต 73.12 77.02 -1.121 [df.= 61, Sig. = 0.267]

รวมทั้ง 4 จังหวัด 71.73 79.22 -3.075 [df.= 399, Sig. = 0.002]

F -statistic 5.153 [df.=(3,273)]
Sig. = 0.002

1.606 [df.=(3,20)]
Sig. = 0.219

ที่มา:	มิ่งสรรพ์	และคณะ	(2552)

ต�ร�งท่ี 5.17 มูลค่�เพิ่มที่สูญเสียอันเนื่องม�จ�กคว�มไม่มีประสิทธิภ�พในก�รดำ�เนินง�นของโรงแรมและเกสต์เฮ้�ส์ในจังหวัด
ท่องเที่ยวหลักของไทย

จังหวัด
มูลค่�เพิ่มที่สูญเสียจ�กคว�มไม่มีประสิทธิภ�พ

ในก�รดำ�เนินง�น (ล้�นบ�ท)

กรุงเทพฯ 3,854.27

ชลบุรี 575.36

เชียงใหม่ 183.75

ภูเก็ต 936.64

รวมทั้ง 4 จังหวัด 5,550.02

ที่มา:	มิ่งสรรพ์	และคณะ	(2552)	

กรอบที่ 5.2 10 อันดับโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกปี 2553

1. โรงแรมโอเบอรอย วันย�วิล�ส (Oberoi Vanyavilas) ประเทศอินเดีย

2. โรงแรมทริปเปิ้ล ครีก ร�นช์ (Trible Creek Ranch) ประเทศสหรัฐอเมริก�

3. โรงแรมแฟร์มอนท์ ม�ร่� ซ�ฟ�รี คลับ (Fairmont Mara Safari Club) ประเทศเคนย่�

4. โรงแรมซ�น อิสิโดร ร�นช์, อะโรสวูด รีสอร์ท (San Ysidro Ranch, Arorewood Resort) ประเทศสหรัฐอเมริก�

5. โรงแรมโอเบอรอย อ�ม�ร์วิล�ส (Oberoi Amarvilas) ประเทศอินเดีย

6. โรงแรมนิสเบ็ท แพลนเตชั่น บีช คลับ (Nisbet Plantation Beach Club) ประเทศเซนต์คิดส์และเนวิสซึ่งเป็นประเทศที่อยู่
ในหมู่เก�ะ Leeward ในทะเลแคริบเบียน

7. โรงแรมเพนนินซูล� ประเทศไทย

8. โรงแรมป�ร�ซโซ ซัสโซ (Palazzo Sasso) ประเทศอิต�ลี

9. โรงแรมโดเมน เด อูตส์ เดอ ลัวร์ (Domaine des Hauts de Loire) ประเทศฝรั่งเศส

10. โรงแรมโฟร ซีซั่นส์ เม็กซิโก ดี เอฟ (Four Seasons Hotel Mexico,D.F.) ประเทศเม็กซิโก

ที่มา	:	นิตยสารทราเวล	แอนด์	ลีเชอร์	ฉบับเดือนสิงหาคม	2553	อ้างในบีเอสเอ็นนิวส์



146 บทที่ 5: ก�รบริห�รธุรกิจท่องเที่ยว: กรณีศึกษ�ส�ยก�รบินและโรงแรม

กรอบที่ 5.3 10 อันดับโรงแรมที่น่�สนใจทั่วโลกในปี 2553

1. โรงแรมที่สูงที่สุดในโลก คือโรงแรมเบิร์จอัลอ�หรับ ประเทศสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ โรงแรมนี้เป็นโรงแรม 7 ด�ว มีคว�มสูง 
321 เมตร

2. โรงแรมทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก (พจิ�รณ�จ�กจำ�นวนหอ้งพกั) คอืโรงแรมเดอะพ�ล�ซโซรสีอรท์โฮเทลแอนดค์�สิโน (The Palazzo 
Resort Hotel and Casino) ประเทศหสรัฐอเมริก� มีจำ�นวนห้องพักม�กถึง 8,108 ห้อง

3. โรงแรมที่เก่�แก่ที่สุดในโลก คือ โรงเต๊ียมโฮชิเรียวกัง ประเทศญี่ปุ่นให้บริก�รม�ม�กกว่� 1,300 ปี มีห้องพัก 100 ห้อง  
ดำ�เนินก�รโดยครอบครัวเดียวกันม�ถึง 46 ชั่วอ�ยุคน

4. โรงแรมที่มีห้องพักร�ค�แพงที่สุดในโลก คือ ห้องรอยัลวิลล่�ของโรงแรมแกรนด์รีสอร์ทล�โกนัสซีประเทศกรีซ  
โดยผู้พักส�ม�รถมองเห็นวิวทะเลอีเจียนจ�กสระว่�ยนำ้�ส่วนตัว ร�ค�ค่�ห้องคืนละ 50,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประม�ณ 
1,600,000 บ�ท

5. โรงแรมที่ใช้งบประม�ณในก�รก่อสร้�งม�กที่สุดในโลกคือ โรงแรมเอมิเรตส์พ�เลซ ประเทศสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์  
สร้�งเมื่อปี 2548 ใช้งบประม�ณ 3,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประม�ณ 96,000 ล้�นบ�ท โดยใช้เงิน ทอง และหินอ่อนเป็นวัสดุ
ในก�รก่อสร้�ง และยังติดตั้งโคมไฟระย้�ที่ทำ�จ�กแก้วคริสตัลของสว�รอฟสกี้ถึง 1,002 ชิ้น

6. โรงแรมที่มีห้องพักขน�ดใหญ่ที่สุดในโลก คือ ห้องรอยัลสูทของโรงแรมเดอะแกรนด์ฮิลโฮเทลแอนด์สป� ประเทศเลบ�นอน 
ห้องพักดังกล่�วมีขน�ด 8,000 ต�ร�งเมตร ประกอบด้วยสระว่�ยนำ้� 2 สระ สวน ระเบียงและกระโจมส่วนตัว

7. โรงแรมที่มีคว�มหน�วเย็นที่สุดในโลก คือ ไอซ์โฮเทล ประเทศสวีเดน เพร�ะห้องพักทั้งหมดของโรงแรมสร้�งขึ้นจ�กนำ้�แข็ง
และหิมะ

8. โรงแรมทีอ่ยูบ่นสถ�นทีท่ีส่งูทีส่ดุในโลก (พจิ�รณ�จ�กคว�มสงูของชัน้ตกึ) คอื โรงแรมพ�รค์ไฮแอตต ์ประเทศจนี โดยโรงแรม
แห่งนี้ตั้งอยู่บนชั้น 79-93 ของอ�ค�รเซี่ยงไฮ้เวิลด์ไฟแนนซ์ ซึ่งมีคว�มสูงทั้งหมด 101 ชั้น

9. โรงแรมที่อยู่บนสถ�นที่ที่สูงที่สุดในโลก (พิจ�รณ�จ�กก�รอยู่เหนือระดับนำ้�ทะเล) คือ โรงแรมเอเวอเรตส์วิว ประเทศเนป�ล 
โรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่บนคว�มสูง 3,880 เมตรเหนือระดับนำ้�ทะเล

10. โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมม�กที่สุดในโลก คือ เดนทรีอีโคลอร์ดแอนด์สป� (Daintree EcoLodge and Spa)  
ประเทศออสเตรเลยี โรงแรมแหง่นีต้ัง้อยูใ่นเขตป�่ทบึเขตรอ้นซึง่มีฝนตกชกุ มีก�รใชห้ลอดไฟประหยดัพลังง�น มีไรน่�ชวีภ�พ
ที่เพ�ะปลูกผลผลิตท�งก�รเกษตรของตนเอง

ที่มา:	www.toptenthailand.com
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คำ�ถ�มท้�ยบทที่ 5

1.	 จงอธิบายความหมายและวิธีการคำานวณผลตอบแทนของธุรกิจสายการบินมาให้เข้าใจ
2.	 จงยกตัวอย่างต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันของธุรกิจสายการบินมาอย่างละ	2	ข้อ
3.	 จงยกตัวอย่างรายได้ของธุรกิจสายการบินมา	4	ข้อ
4.	 จงยกตัวอย่างกลยุทธ์ในการตั้งราคาของธุรกิจสายการบิน
5.	 จงเปรียบเทียบลักษณะการดำาเนินงานและการตั้งราคาของสายการบินปกติและสายการบินต้นทุนตำ่า 
	 ของไทยมาให้เข้าใจ
6.	 จงอธิบายความหมายและวิธีการคำานวณผลตอบแทนของธุรกิจโรงแรมมาให้เข้าใจ
7.	 จงอธิบายความหมายของคำาว่า	อัตราการเข้าพักของลูกค้า	(Occupancy	Rate)	ในธุรกิจโรงแรมมาให้ 
	 เข้าใจ	
8.	 อัตราการเข้าพักของลูกค้า	(Occupancy	Rate)	มีความสำาคัญต่อธุรกิจโรงแรมอย่างไร?





บทที่ 61

บทบ�ทของรัฐ
ในก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

	 มักเป็นที่เข้าใจกันในประเทศไทยว่า	 บทบาทของรัฐในด้านการจัดการท่องเที่ยวได้แก่การโฆษณา
ประชาสมัพนัธแ์หลง่ทอ่งเทีย่ว	และประชาสมัพนัธป์ระเทศไทยใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัของนกัทอ่งเทีย่วนานาประเทศ	
เพราะหนว่ยงานดา้นการตลาดของรฐั	คอื	การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย	(ททท.)	มบีทบาทปรากฏเดน่ชดั
ในสือ่ต่างๆ	แตแ่ทท้ีจ่รงิแลว้บทบาทของรฐัในการจดัการทอ่งเทีย่วมีขอบเขตกวา้งขวางครอบคลุมหนว่ยงาน 
ทัง้ในภาครฐั	ในทีน่ีห้มายความถงึภาคสาธารณะ	ซึง่ประกอบไปดว้ยรัฐบาลของประเทศ	ส่วนราชการในภมิูภาค 
ซึ่งเป็นแขนขาของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น	 ซึ่งในประเทศไทยเรียกรวมๆ	 กันว่าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 ซ่ึงประกอบด้วย	 องค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เทศบาล	 และองค์การบริหารส่วนตำาบล	 
แล้วยังรวมถึงรัฐวิสาหกิจ	 องค์กรมหาชน	 บริษัทต่างๆ	 และกิจการที่ควบคุมและถือครองโดยรัฐบาล	 
ซึง่อาจจะใชแ้บบแผนการบรหิารโครงสรา้งของบรษิทั	และการจดัการในรปูแบบการถอืหุน้สว่นเชน่เดยีวกบั 
ภาคเอกชนก็ได้
	 บทบาทโดยรวมสามประการทีเ่ป็นภาระหลักของรัฐ	ไดแ้ก	่หนึง่	การยกระดบัมาตรฐานการครองชพี
และผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ	(GDP)	ตอ่หวัประชากร	รวมถงึรกัษาระดบัการจา้งงาน	สอง	ดำารงรกัษา 
ความถูกต้องและความเท่าเทียมทางสังคม	 รวมไปถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม	 รักษา
ความปลอดภัยและความมั่นคงของสังคม	 จัดทำาและดำาเนินการตามแผนสวัสดิการ	 ซึ่งประกอบไปด้วย
มาตรการป้องกันและและเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ	 การบริการด้านสุขภาพ	 ระบบกฎหมาย	 และการทูต	
ตลอดการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้	และสาม	การผลิตหรือการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ	โดย
รัฐวิสาหกิจ	 หรือโดยรัฐ	 สำาหรับกิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษ	 เช่นมีต้นทุนลดลงเรื่อยๆ	(Decreasing	cost)	
เมื่อการผลิตเพิ่มขึ้น	 ซ่ึงลักษณะเช่นน้ีจะเอ้ืออำานวยให้เกิดการผูกขาด	(monopoly)	 เช่นในการให้บริการ
สาธารณูปโภค	เช่น	รถไฟ	ไฟฟ้า	ฯลฯ
	 นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นอาจถูกแยกประเภทออกเป็นส่วนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาค
และส่วนของเศรษฐกิจจุลภาค	 นโยบายในส่วนของมหภาคน้ันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยรวมทั้งหมดของ
ประเทศ	รวมถงึนโยบายของรฐับาลในสว่นของการคา้ระหวา่งประเทศ	การจา้งงาน	นโยบายการเงิน	การคลัง	 
แผนยุทธศาสตร์	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ	 สำาหรับส่วนของนโยบายเชิงจุลภาคนั้นจะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับธุรกิจรายสาขา	และปัจเจกบุคคล	เช่น	นโยบายท่องเที่ยว	ขนส่ง	ฯลฯ

1	 เขียนโดย	ศาสตราจารย์	ดร.มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.



150 บทที่ 6: บทบ�ทของรัฐในก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

	 ในประเทศไทย	 หน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวได้แก่	 กระทรวงท่องเที่ยวและ
กีฬา	(กก.)	 ซึ่งมีภารกิจในการจัดทำาและดำาเนินการตามแผนเพื่อการพัฒนาสินค้าและบริการ	 ส่วนการ 
ทอ่งเท่ียวแห่งประเทศไทย	(ททท.)	เปน็รฐัวสิาหกจิทีด่แูลดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธป์ระเทศไทย
ใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทัง้ไทยและตา่งประเทศ	การดแูลแหลง่ทอ่งเทีย่วระดบัชาต	ิเชน่อทุยานแหง่ชาตจิะอยู่ใน
ความดูแลของกระทรวง	ทบวง	กรม	ในส่วนกลาง	สำาหรับแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น	องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่รับผิดชอบ

6.1 วิวัฒน�ก�รนโยบ�ยของรัฐไทยว่�ด้วยก�รท่องเที่ยว

	 นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเร่ิมต้นอย่างเป็นทางการในปี	 พ.ศ.	2503	 เม่ือ 
จอมพลสฤษดิ	์ธนรชัต์	กอ่ต้ังองคก์ารสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว	(อสท.)	มีหนา้ทีป่ระชาสัมพนัธด์า้นการตลาด	และ
ดา้นการทอ่งเทีย่ว	โดยไดก้อ่ตัง้บรษิทัการบนิไทยในปเีดยีวกนัเปน็การรว่มทนุกบัสายการบนิสแกนดเินเวยีน	 
ในขณะนั้นประเทศไทยมีนักท่องเที่ยว	81,040	คน	ในช่วงเวลา	15	ปีแรกสามารถเพิ่มนักท่องเที่ยวได้ถึง	 
1	 ล้านคนในปี	 พ.ศ.	2516	 ในปี	 พ.ศ.	2518	 รัฐบาล	 ม.ล.เสนีย์	 ปราโมช	 ได้ระบุนโยบายการส่งเสริม
อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วเป็นครัง้แรกในคำาแถลงนโยบายของรัฐ	ในป	ีพ.ศ.	2520	กไ็ดมี้การจดัทำาแผนทอ่งเทีย่ว 
เศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกของประเทศไทย	 และบรรจุการท่องเที่ยวไว้ในแผนการพัฒนาฯ	 ฉบับที่	4	 
(พ.ศ.	2520-2524)	โดยกำาหนดเป้าหมายให้เพิ่มรายได้และจำานวนนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	11	ตามลำาดับ
	 ตอ่มา	อ.ส.ท.	ไดร้บัการยกระดบัเปน็การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย	(ททท.)	ตาม	พ.ร.บ.	การทอ่งเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย	ในปี	พ.ศ.	2522	และได้มีการจัดทำาแผนหลักพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด	โดยเริ่ม
ที่จังหวัดภูเก็ต	และในปีต่อมาก็ได้ประเทศเป็นปีท่องเที่ยวไทย	(Visit	Thailand	Year)	 เป็นครั้งแรก	ในปี	
พ.ศ.	2526	แม้รัฐบาลพลเอกเปรม	ติณสูลานนท์	ยังไม่มีนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ	แต่ก็ได้
ระบใุนนโยบายเศรษฐกจิวา่จะตอ้งพฒันาระบบการขนส่งทางอากาศใหส้นองการขยายตวัของการทอ่งเทีย่ว 
ใน	 พ.ศ.	2529	 ในรัฐบาลพลเอกเปรม	 ติณสูลานนท์	 ได้ประกาศนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็น 
ส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศ	 และนำาเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศ
มากขึ้น
	 ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ	 ฉบับที่	6	 (พ.ศ.	2530-2534)	 ได้ประกาศปีท่องเที่ยวไทยคร้ังที่	2	 
(Visit	Thailand	Year	1987)	และทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากกว่า	5	ล้านคนในปี	2533	หลังรัฐบาล
เปรมฯ	 เริ่มมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้งขึ้น	 ได้แก่	 รัฐบาลชาติชาย	 รัฐบาลอานันท์	 และรัฐบาลสุจินดา	
นโยบายทอ่งเทีย่วไมม่กีารเปลีย่นเปลีย่นแปลงทีช่ดัเจน	จนกระทัง่ป	ีพ.ศ.	2535	ในสมัยรัฐบาลชวน	หลีกภยั	 
ไดป้ระกาศนโยบายใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางการทอ่งเทีย่วในภมิูภาค	สนบัสนนุใหค้นไทยทอ่งเทีย่วมากขึน้และ
เปน็ครัง้แรกที่ได้ระบวุา่จะดำาเนนินโยบายปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อมอนัเกดิจากอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยว	
	 หลงัจากรฐับาลชวน	นโยบายทอ่งเทีย่วไมเ่ปลีย่นมากนกั	ในป	ีพ.ศ.	2541	ททท.	จดัตัง้คณะกรรมการ	
Ecotourism	 เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายเฉพาะกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 และก่อตั้งมูลนิธิใบไม้เขียว	 
ในปีเดียวกันน้ันเอง	 ททท.	 เริ่มรณรงค์โดยใช้แคมเปญ	Amazing	Thailand	1988-1999	 เป็นครั้งแรก	 
นักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มเป็น	9	ล้านคน	
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	 ตั้งแต่	ปี	พ.ศ.	2544	รัฐบาลทักษิณ	ชินวัตร	เป็นต้นมา	ภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลายเป็นภาค
ที่ได้รับความสนใจจากรัฐบาลมากขึ้นในเชิงการหารายได้	 มีการตั้งองค์กรใหม่	 เช่น	 กระทรวงท่องเที่ยว 
และกีฬาในปี	 พ.ศ.	2545	 และจัดตั้งองค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	(อพท.)	 
ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนภายใต้สังกัดนายกรัฐมนตรี	 และจัดตั้งสำานักงานเสริมการประชุมและนิทรรศการ	 
ในปี	 พ.ศ.	2547	 ในสมัยรัฐบาลทักษิณ	 มีการตั้งเป้าหมายจำานวนนักท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดด	 เช่น	 
ให้เพิ่มนักท่องเที่ยวจาก	15	ล้านเป็น	20	ล้านคน	 ใน	5	ปี	มีการเร่งรัดเปิดตลาดนักท่องเที่ยวรายได้สูง	 
โดยอาศัยโครงการ	Thailand	Elite	Card	ในปี	พ.ศ.	2546	
	 ในช่วงตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	2546	 เป็นต้นมา	 เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวของไทยประสบปัญหาภัยพิบัติจาก
โรคระบาด	เช่น	ซาร์ส	(พ.ศ.	2546)	ไข้หวัดนก	(พ.ศ.	2547)	สึนามิ	(พ.ศ.	2547)	รัฐประหาร	(พ.ศ.	2549)	
ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่	H1N1	(พ.ศ.	2552)	วิกฤตการณ์การเงินในประเทศ	OECD		(พ.ศ.	2551)	ที่สำาคัญ 
กค็อื	ปญัหาการเมอืงในประเทศทำาให้มกีารประทว้งเดนิขบวนตอ่เนือ่งเปน็ระยะ	ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2551	เปน็ตน้มา	 
ทำาให้การท่องเที่ยวหดตัวลงในขณะที่ไทยพยายามขยายกำาลังรองรับ	 ทำาให้รัฐบาลประกาศมาตรการ
กระตุ้นการท่องเที่ยว	 โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า	 ลดหย่อน	 ค่าประกันไฟฟ้าโรงแรม	 ค่าธรรมเนียม
ขึ้นลงท่าอากาศ	ฯลฯ	มีการเปิดสายการบินต้นทุนตำ่า	(พ.ศ.	2546)	 เปิดการเดินทางรถไฟใต้ดินสายแรก	 
(พ.ศ.	2547)	และสนามบินสุวรรณภูมิในปี	พ.ศ.	2548	เพื่อเพิ่มจำานวนนักท่องเที่ยวเป็น	2	เท่า	ภายใน
เวลา	5	 ปี	 ประกาศรับรองความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวโดยการประกันชีวิต	 เนื่องจากโรคประจำาถิ่น	 
(เชน่	SARS	ไขห้วดันก)	ซึง่นโยบายประกนัชวีตินักทอ่งเทีย่วตา่งชาตเิปน็นโยบายทีรั่ฐบาลอภสิิทธิ	์เวชชาชวีะ	 
รับมาเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจ	เนื่องจากบริษัทประกันภัยต่างชาติไม่รับประกันนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพราะเหตุจลาจล	โดยทำาวงเงิน	คุ้มครอง	10,000	ดอลล่าร์สหรัฐ 
ตอ่คน	รวมวงเงนิ	200	ลา้นบาท	นโยบายประกนัชวีติใหต้า่งชาตนิีน้บัวา่แตกตา่งไปจากนโยบายของประเทศ
พัฒนาแล้ว	 ที่มักจะบังคับให้นักท่องเที่ยวต่างชาติประกันชีวิตระหว่างการเดินทางเพื่อมิให้เป็นภาระของ
รัฐบาลของแหล่งท่องเที่ยวนั้น	
	 ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ	พ.ศ.	2555-2559	(ก.ค.	2553)	มีเป้าหมายให้ไทยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	มีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในระดับโลก	ติด	1	 ใน	5	ของ
แหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญที่สุดของเอเชีย	สร้างรายได้อย่างสมดุลและยั่งยืน	เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	5%	
	 แผนดังกลา่วประกอบด้วยประกอบด้วย	5	ยทุธศาสตร	์ไดแ้ก	่1)	ยทุธศาสตรพ์ฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
และสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยวให้ความสำาคัญต่อการแก้ไขปัญหาและข้อจำากัดในโครงสร้าง
พื้นฐาน	 ระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งใน-ระหว่างประเทศ	2)	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ 
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน	ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว	3)	ยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า	บริการและ
ปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	การเสริมสร้างโอกาส	และ
แรงจงูใจเพ่ือนพฒันาการคา้การลงทนุดา้นการทอ่งเทีย่ว		4)	ยทุธศาสตรฟ์ืน้ฟภูาพลกัษณ	์สรา้งความเชือ่มัน่ 
และสง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว	มุง่ใหน้กัทอ่งเทีย่วรบัรูแ้ละเขา้ใจภาพลกัษณท์ีด่ขีองประเทศ	ทำาตลาดเชงิรกุเพือ่
พัฒนาการค้าการลงทุนด้านการท่องเที่ยว	และ	5)	ยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ	
ภาคประชาชน	และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการบรหิารจดัการทรพัยากรการทอ่งเทีย่ว	มุง่เนน้ใหก้าร
บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเกิดการบูรณาการการทำางานร่วมกัน	
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	 แผนฉบับนี้เป็นแนวทางการจัดทำาแผนงานด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
ได้แก่	กระทรวงการต่างประเทศ	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กระทรวงคมนาคม	สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	สำานักงบประมาณและสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
	 จะเห็นได้ว่านโยบายของรัฐที่ผ่านมาเน้นการขยายตลาดและสาธารณูปโภคเป็นหลัก	และได้รับการ
วพิากษว์จิารณว์า่เปน็แผนท่ีมองจากมมุของผูป้ระกอบการเปน็หลกั	และเปน็นโยบายทีส่รา้งความเหลือ่มลำา้	
(มิ่งสรรพ์,	2554)

6.2 บทบ�ทหลักของรัฐบ�ลในด้�นก�รบริห�รจัดก�รท่องเที่ยว

	 บทบาทของรฐับาลตอ่การทอ่งเทีย่วยงัประกอบไปดว้ย	อุดหนุน	การจงูใจทางดา้นภาษ	ีกฎขอ้บงัคบั
และมาตรการควบคมุความปลอดภยั	ทีพ่กั	การเดนิทาง	การออกหนงัสือหรือใบอนญุาต	รวมถงึสนธสัิญญา
และข้อตกลงระหว่างประเทศ	

รัฐมีบทบาทหลัก	5	ประการ	ได้แก่
	 1)	 ด้านการจัดเก็บภาษี
	 2)	 ด้านการใช้จ่ายของรัฐเพื่อให้สามารถดำาเนินการท่องเที่ยวไปตามเป้าหมาย	 ซึ่งอาจจะเป็น 
	 	 เป้าหมายด้านทะนุบำารุงทรัพยากรท่องเที่ยวให้ยั่งยืน	หรือ
	 3)	 ด้านการเป็นผู้สนับสนุนและจัดหาสาธารณูปโภค
	 4)	 ด้านการกำากับและควบคุมการเดินทางเข้าออกของชาวต่างชาติ
	 5)	 ด้านรักษาความปลอดภัยและสุขภาพ

	 ขอบเขตของนโยบายหลักที่สำาคัญสำาหรับองค์กรบริหารจัดการท่องเที่ยวตามข้อเสนอขององค์การ
ท่องเที่ยวโลก	(WTO)	มี	5	ประการ	ดังนี้
	 1)	 การมีความเข้าใจในตลาดหรือกลุ่มเป้าหมาย
	 2)	 การสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มาเยือน
	 3)	 การกำากับให้เกิดข้อตกลงทางการค้าที่ดีและเหมาะสม
	 4)	 การทะนุบำารุงและรักษาแหล่งท่องเที่ยว
	 5)	 การส่งเสริมให้มีการสนับสนุนและช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว

6.2.1	 การจัดเก็บภาษีจากภาคท่องเที่ยว
	 การจัดเก็บภาษีนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์หลักสองประการ
	 1)	 เพ่ิมรายไดข้องรฐั	วตัถปุระสงคห์ลกัของการเกบ็ภาษกีเ็พือ่นำาเอารายไดไ้ปใชจ้า่ยในการพฒันา
และทะนุบำารุงประเทศ	และเพื่อการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมมากขึ้น
	 2)	 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและธุรกิจ	เช่น	ภาษีสิ่งแวดล้อมที่เรียกเก็บจากผู้ก่อมลพิษ
เพื่อให้ผู้ก่อมลพิษเปลี่ยนภาระภาษีที่ผู้เสียภาษีต้องจ่าย	 อาจต่างจากภาระภาษีที่แท้จริงหรือภาระภาษี 
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ทางเศรษฐศาสตร	์ซึง่กค็อืผูท้ีแ่บกภาระภาษทีีแ่ทจ้ริง	ภาระภาษทีีแ่ทจ้ริงนัน้ขึน้อยูก่บัความสัมพนัธท์ีผั่นแปร
ตามอุปสงค์และอุปทานของสินค้าและบริการที่มีการเก็บภาษี	 โดยทั่วไปยิ่งเส้นอุปสงค์มีความยืดหยุ่นต่อ
ราคานอ้ยลงเทา่ไหร	่ภาระภาษีทีต่กอยู่กับผูบ้รโิภคจะยิง่มาก	ในทางกลบักนัหากเสน้อปุทานมคีวามยดืหยุน่
ต่อราคาน้อยเท่าไหร่	ภาระภาษีที่ตกอยู่กับผู้ผลิตจะยิ่งมาก

ภาษีที่เก็บจากภาคท่องเที่ยวนั้นมีอยู่	5	ชนิดที่สำาคัญ	ได้แก่
	 1)	 ภาษีที่เรียกเก็บจากฐานการบริโภคในบางประเทศเรียกว่า	ภาษีสินค้าและบริการ	(Goods	and	
Service	Tax:	GST)	หรือภาษีขายปลีก	(Retail	Sale	Tax)	 ในประเทศไทยเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	VAT:	
Value	Added	Tax
	 2)	 ภาษีสรรพสามิต	(หรือประเภทที่ใกล้เคียง)	เรียกเก็บจากสินค้าจำาพวกเชื้อเพลิง	(เช่น	เบนซิน	
ดีเซล)	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	บุหรี่	ยาสูบ	และสินค้าที่รัฐพิจารณาว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย
	 3)	 ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลและคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ	เชน่	ในเร่ืองของการรักษาความปลอดภยัของสังคม
	 4)	 ภาษีหรือค่าธรรมเนียมของสินค้าหรือบริการที่นักท่องเที่ยวนิยมหรือมีการบริโภคสูง	เช่น	ภาษี
เชื้อเพลิง
	 5)	 ภาษีเฉพาะนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้	ยังอาจแบ่งภาษีเป็น	3	กลุ่มตามฐานผู้จ่าย	คือ	
	 1)	 ภาษีที่เก็บจากทุกภาคเศรษฐกิจ	ในหมวดนี้ภาษีที่สำาคัญได้แก่	ภาษีสินค้าและบริการ	หรือภาษี
มลูค่าเพ่ิม	(VAT)	สำาหรบัภาษนีีจ้ะถกูเกบ็จากสนิคา้และบรกิารเกอืบทัง้หมดในประเทศ	สำาหรบัประเทศไทย
มีอัตรา	7%	ซึ่งนับว่าค่อนข้างตำ่า	ในประเทศออสเตรเลียอัตราคือ	10%	นิวซีแลนด์อัตราคือ	12.5%	และ 
สหราชอาณาจักรอัตราของ	VAT	คือ	17.5%	สำาหรับประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรป	(EU)	ทั้งหมดนั้น	มีอัตรา
ภาษมีลูค่าเพิม่อยูท่ี	่20%	ในบางประเทศอาจมกีารเรยีกเกบ็เฉพาะธรุกจิทีม่ขีนาดใหญ	่เชน่	สงิคโปรม์อีตัรา
ภาษีอยู่ที่	5%	เมื่อธุรกิจมีขนาด	1	ล้านเหรียญสิงคโปร์ขึ้นไป	ในขณะที่ประเทศอื่นๆ	อาจมีภาษีที่คล้ายคลึง
กับ	GST	 ซึ่งพุ่งเป้าไปที่โรงแรมและร้านอาหาร	 ด้วยวิธีนี้จะสามารถเก็บภาษีจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ได้มากพอๆ	กันกับผู้พำานักอาศัยในท้องถิ่นที่มีฐานะโดยรวมแล้ว	VAT	เป็นรายได้ที่สำาคัญของรัฐ	
	 เพ่ือจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาใช้จ่ายในประเทศ	 หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้คืนภาษีมูลค่า
เพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว	 หากนักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเกินค่าใช้จ่ายจำานวนหนึ่งและการคืนภาษีอีกประเภท 
ทีส่ำาคัญกคื็อ	ภาษเีงนิไดน้ติบุิคคล	หรอืภาษอ่ืีนทีถ่กูเรยีกเกบ็บนฐานของการประกอบธรุกจิ	ภาษปีระเภทนี ้
เปน็ภาษทีีค่รอบคลมุทัว่ทัง้เศรษฐกจิ	ในประเทศไทยภาษบีริษทัและภาษจีากผลกำาไรจะถกูเรียกเกบ็ในอัตรา	
35%	และประเทศในกลุ่ม	OECD	อื่นๆ	ทั่วโลกก็มีอัตราที่ไม่แตกต่างกันนัก

	 2)	 ภาษทีีเ่รยีกเกบ็จากสนิคา้และบรกิารทีน่กัทอ่งเทีย่วมแีนวโนม้จะใชจ้า่ยสงู	ภาษีในหมวดนี้ไดแ้ก	่ 
ภาษีสรรพสามิต	 (หรือประเภทที่คล้ายกัน)	 ถึงแม้ว่าภาษีชนิดนี้จะมีผลกับประชากรทั้งหมดรวมถึง 
นกัทอ่งเทีย่ว	แตก่จ็ะมผีลเปน็พเิศษกบัการทอ่งเทีย่วผ่านการเดนิทาง	(โดยเฉพาะการเดนิทางโดยเคร่ืองบนิ	 
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รถโดยสาร	และการเช่ารถส่วนตัว)	 เช่นภาษีเชื้อเพลิงและการที่นักท่องเที่ยวบริโภคสินค้าประเภทที่มีการ
เก็บภาษีสรรพสามิต	 ยกตัวอย่างเช่น	 ภาษีเหล้าและบุหรี่ภาษีการพนันในโมนาโค	 ซึ่งภาษีประเภทหลัง 
เป็นค่าธรรมเนียมอนุญาตการดำาเนินการ
	 นอกจากนี้ยังมีค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากรท่องเที่ยว	 เช่นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติ	 
สวนสัตว์	 ซึ่งในปัจจุบันค่าธรรมเนียมการใช้อุทยานแห่งชาติแตกต่างกันตามประเภทของอุทยาน	 เช่น	
อุทยานทางทะเลจะแพงกว่าอุทยานบก	 และมีการเรียกเก็บนักท่องเที่ยวต่างประเทศในอัตราที่สูงกว่า 
นักท่องเที่ยวไทย
	 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้	 (User	pays	charges)	 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ใช้สินค้า 
และบริการท่องเที่ยวที่นั้นค่อนข้างใช้กันอย่างกว้างขวาง	ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	การเก็บเงิน
ค่าผ่านทาง	เช่น	การเก็บค่าทางด่วน	ค่า	Toll	way	บนเส้นทางจากตัวเมืองสู่สนามบิน	ค่าที่จอดรถบริเวณ
ชายหาด	 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ	 ค่าเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	 และสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ	
รฐับาลหลายแหง่มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ทีจ่ะมกีารจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมจากการเขา้ชมสถานทีบ่างแหง่ทีน่่าสนใจ
และจากการใช้บริการสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	เพื่อที่จะลดงบประมาณรายจ่ายของรัฐ
	 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ใช้สินค้าหรือบริการ	เป็นวิธีการที่จะเรียกคืนต้นทุน	(Cost	recovery)	
ของสินค้าและบริการบางอย่างโดยเฉพาะ	โดยปกติแล้วค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บต่อเมื่อมีบริการพิเศษ
	 การคิดค่าธรรมเนียมผู้ใช้นั้นยังเป็นวิธีการสำาคัญที่จำากัดปริมาณความต้องการในทรัพยากร 
การท่องเที่ยวให้เหมาะสมได้อีกด้วย	 เช่นในกรณีที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเกินขีดความสามารถ 
ในการรองรับในฤดูท่องเที่ยว	ก็อาจต้องมีค่าธรรมเนียมค่าเยี่ยมชมที่สูงกว่าปกติในฤดูท่องเที่ยว
	 ประโยชน์ของคา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกเกบ็จากผูใ้ชห้รือนกัทอ่งเทีย่วมาจากหลักคดิทีว่า่	นกัทอ่งเทีย่วนัน้	 
ได้รบับรกิารพิเศษ	(เชน่	เยีย่มชมอุทยาน)ซ่ึงแมแ้ตป่ระชาชนผูเ้สยีภาษบีางสว่นมไิดร้บั	ดงันัน้นกัทอ่งเทีย่ว
จึงสมควรที่จะจ่ายต้นทุนในการใช้บริการจากการท่องเที่ยวเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้

	 3)	 ภาษีเฉพาะ	ที่เก็บจากนักท่องเที่ยวนานาชาตินั้นโดยทั่วไป	มีอยู่	5	รูปแบบ	ได้แก่

	 ก)	ภาษีขาออก	(Departure	tax)	 เป็นภาษีที่พบได้ทั่วไปในทุกประเทศ	 ซึ่งเก็บจากผู้ที่กำาลังที่จะ 
เดินทางออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือไม่ก็ตาม	 สำาหรับบางประเทศรวมทั้งประเทศไทย 
มีการเก็บเพียงค่าธรรมเนียมผู้ใช้สนามบินนั้น	 ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะเป็นของท่าอากาศยานกับรัฐบาล	 
สำาหรับบางประเทศนั้นมีทั้งภาษีขาออกของรัฐ	 เช่น	ประเทศฟิลิปปินส์	ทั้งนี้ยังมีอีกหลายประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยที่กำาหนดให้ค่าภาษีสนามบินรวมอยู่ในค่าโดยสาร
	 อัตราภาษีสนามบินของประเทศไทย	 นับว่าใกล้เคียงกับประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยวน่าดึงดูดใจสูง	
เช่น	กัมพูชาและญี่ปุ่น	(ตารางที่	6.1)
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ต�ร�งที่ 6.1 อัตร�ภ�ษีสน�มบินสำ�หรับนักท่องเที่ยวจ�กต่�งประเทศ จำ�แนกต�มกลุ่มประเทศ พ.ศ. 2553

ประเทศ ค่�ภ�ษีสน�มบิน ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ

ทวีปเอเชีย

ประเทศจีน 90 Yuan = 418 บ�ท ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ

ฮ่องกง HK$ 120 = 470 บ�ท ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติฮ่องกง

ประเทศญี่ปุ่น ¥ 2540 =  937 บ�ท ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติเมืองน�ริตะ

ประเทศไทย 700 บ�ท ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติสุวรรณภูมิ

ประเทศล�ว 10 US$ = 300 บ�ท ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติวัดไตและหลวงพระบ�ง

ประเทศกัมพูช� 25 US$ = 750 บ�ท ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติพนมเปญ,เสียมเรียบ และสีหนุ

ประเทศเวียดน�ม 14 US$ = 420 บ�ท ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติน้อยใบ (Noi Bai) ฮ�นอย

ประเทศม�เลเซีย 57 RM = 563 บ�ท ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติกัวล�ลัมเปอร์ (KLIA)

ประเทศฟิลิปปินส์ PHP 750 = 523 บ�ท ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติกรุงมะนิล� 

ประเทศอินโดนีเซีย IDR 50,000-150,000 
= 180-538 บ�ท

ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติคูป�ง (KOE) IDR 50,000
ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติกรุงจ�ก�ร์ต� (Soekarno-Hatta) IDR 150,000

ประเทศสิงคโปร์ SDR 28 = 657 บ�ท ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติช�งฮี (Changi) 

ทวีปยุโรป

สหภ�พยุโรป EUR 25.33 = 1,010 บ�ท
EUR 25.75 = 1,027 บ�ท
EUR 20.50 = 818 บ�ท
EUR 29.46 = 1,175 บ�ท
EUR 7.07 = 282 บ�ท

ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติกรุงป�รีส (Paris)
ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติแฟรงค์เฟริต (Frankfurt)
ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติเจนีว� (Geneva)
ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติกรุงอัมสเตอร์ดัม 
ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติกรุงแมดริด (Madrid)

ประเทศอังกฤษ GBP 21.22 = 995 บ�ท ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติ สหร�ชอ�ณ�จักร

ทวีปอเมริก�

ประเทศแคน�ด� CAD 15 = 453 บ�ท
CAD 25 = 755 บ�ท

ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติแวนคูเวอร์
ท่�อ�ก�ศย�นน�น�ช�ติโตรอนโต

ประเทศสหรัฐอเมริก� US$ 36.3 = 937 บ�ท รัฐบ�ลกล�งประเทศสหรัฐอเมริก�

หมายเหตุ:	สำารวจระหว่างวันที่	7-28	ธันวาคม	2553	และอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐฯ	=	30	บาท
ที่มา:	ณัฏฐาภรณ์	(2554)

	 ในออสเตรเลยีนัน้ยงัมภีาษแีละคา่ธรรมเนียมทีข่ึน้อยู่กบัแตล่ะสนามบนิ	เชน่	คา่ธรรมเนียมเคล่ือนย้าย 
ของผู้โดยสาร	และภาษีเรียกเก็บจากการทำาเสียงรบกวน	(พบใน	Adelaide	และ	Sydney)	(Pope,	2006) 

	 ข)	ภาษขีาเขา้	(Arrival	tax)	ภาษขีาเขา้	Arrival	taxes	ภาษชีนดินี้ใชใ้นประเทศเพยีงไมก่ีแ่หง่เทา่นัน้	
เช่น	หมู่เกาะ	Marshall	เก็บในอัตรา	20	เหรียญสหรัฐ	ส่วนเกาะ	Seychelles	มีการเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม
ในอัตรา	100	เหรียญสหรัฐ	ซึ่งอาจเป็นเพราะภาษีเหล่านี้มีความชัดเจนมากกว่าภาษีรูปแบบอื่นที่เก็บจาก
นักท่องเที่ยว	ประเทศเหล่านี้ต้องการขัดขวางการไหลออกของเงินตราต่างประเทศ	(พอๆ	กับการเพิ่มขึ้น
ของรายได้รฐั)	และเกบ็ภาษนีกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางมาทอ่งเทีย่วสงูถงึ	300	เหรยีญสหรฐัฯ	ตอ่การทอ่งเทีย่ว
หนึ่งครั้ง	
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 ค)	ภาษทีีพ่กั	เป็นภาษทีีเ่กบ็จากแขกทีเ่ขา้พกัในโรงแรมและธรุกจิบริการทีพ่กัอืน่ๆ	ดว้ยอตัราพเิศษ
เฉพาะ	(ต่อคืน)	ภาษเีหลา่นีถ้กูเกบ็ในบางรฐัของออสเตรเลยี	เชน่	New	South	Wales	ซึง่ตอ่มาถกูยกเลกิไป	 
เนื่องจากมีการปฏิรูปภาษีของรัฐในปี	 ค.ศ.	2000	 ทั้งหลายเหล่านี้ก็มีการเสนอในระดับรัฐบาลท้องถิ่น 
หลายแห่งในสหราชอาณาจักรในปี	ค.ศ.	2003	และในกรุงโรมประเทศอิตาลีในปี	ค.ศ.2005	ภาษีประเภท
บริการของรัฐบาลอาจถูกเก็บจากลูกค้าของร้านอาหารและร้านกาแฟ	เช่น	บางประเทศในทวีปเอเชีย	ภาษี
ประเภทนี้ทั้งหมดจะมีผลต่อผู้พำานักอาศัยในท้องถิ่นที่ใช้บริการด้วย	เช่น	ผู้ไม่ใช่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ
 ง)	 ภาษีโรงแรมซึง่เปน็ภาษทีอ้งถิน่	ในประเทศไทยกฎหมายไดบ้ญัญตัิใหอ้งคก์รบรหิารสว่นจงัหวดั	
(อบจ.)	 เป็นผู้เก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขความล้มเหลวของตลาดสินค้าและ
บริการท่องเท่ียว	เช่น	ชายหาด	นำา้ตก	ฯลฯ	ทีไ่มส่ามารถใชก้ลไกตลาดกำาหนดราคาสนิคา้	นกัทอ่งเทีย่วสามารถ
เข้าถึงได้โดยเสรี	 ดังนั้นรัฐอาจเข้ามาจัดการพื้นที่และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการ	 เช่น	 ค่าธรรมเนียม 
การเข้าชมอุทยาน	เป็นต้น
	 จ)	 ภาษีคาร์บอน	ผู้โดยสารเครื่องบิน	ในสหราชอาณาจักรนั้นมีภาษีที่เรียกว่า	Air	Passenger	Duty	
ซึ่งแตกต่างกันไประหว่างชั้นของผู้โดยสาร	ซึ่งผู้โดยสารในชั้น	First	class	และ	Business	class	ต้องจ่าย
ภาษีมากกว่าผู้โดยสารชั้นประหยัดถึงสองเท่า	และผู้โดยสารระหว่างประเทศต้องจ่ายมากเป็นสองเท่าของ 
ผูโ้ดยสารภายในประเทศและผูโ้ดยสารของสหภาพยุโรปและยงัมคีา่ธรรมเนยีมทีเ่รยีกวา่	passenger	service	
charge	ทีแ่ตกตา่งกนัไปตามสนามบนิ	โดยสนามบนิฮทีโรว	์มีคา่ธรรมเนยีมสูงทีสุ่ด	(ตารางที	่6.2	และ	6.3)	 
ต่อมาในปี	พ.ศ.	2552	 เป็นต้นมา	ทางการของสหราชอาณาจักรได้ปรับปรุงภาษีนี้ใหม่	และเริ่มเก็บตาม
ระยะทางและโยงเข้ากับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์	กระทรวงการคลังของอังกฤษ	ประมาณไว้ว่าจะลด	
CO2	ได้	0.3	ล้านตัน/ปี	ภายในปี	พ.ศ.	2553-2554	ภาษีคาร์บอนนี้เก็บโดยไม่เลือกว่าผู้เดินทางเป็นคน 
ในประเทศหรือชาวต่างชาติ

ต�ร�งที่ 6.2 ภ�ษีผู้โดยส�รท�งอ�ก�ศของสหร�ชอ�ณ�จักร (UK Air Passenger Duty Rates) (อัตร�เดิม)

หน่วย:	บาท

อัตร�เดิม อัตร�เดิม ก.พ. 2550 – ต.ค. 2552

ก�รเดินท�งภ�ยในยุโรป ชั้นตำ่�สุด 240 480

ก�รเดินท�งภ�ยในยุโรป ชั้นอื่นๆ 480 960

จุดหม�ยปล�ยท�งอื่นๆ ชั้นตำ่�สุด 960 1,920

จุดหม�ยปล�ยท�งอื่น ชั้นอื่น 1,920 3,888

หมายเหตุ:	อัตราแลกเปลี่ยนปอนด์สเตอร์ลิงค์	(สหราชอาณาจักร)	=	48	บาท
ที่มา:	HM	Revenue	&	Customs	(2011)	
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ต�ร�งที่ 6.3 ภ�ษีผู้โดยส�รท�งอ�ก�ศของสหร�ชอ�ณ�จักร (UK Air Passenger Duty Rates) (อัตร�ใหม่)

หน่วย:	บาท

อัตร�ใหม่
พ.ย. 2552 – ต.ค. 2553

(ชั้นตำ่�สุด)
พ.ย. 2553 เป็นต้นไป 

(ชั้นตำ่�สุด)
พ.ย. 2552 – ต.ค. 2553

(ชั้นอื่นๆ )
พ.ย. 2553 เป็นต้นไป 

(ชั้นอื่นๆ)

ช่วงอัตร� A (2,000 ไมล์) 528 576 1,056 1,152

ช่วงอัตร� B (4,000 ไมล์) 2,160 2,880 4,320 5,760

ช่วงอัตร� C (6,000 ไมล์) 2,400 3,600 4,800 7,200

ช่วงอัตร� D (ม�กกว่� 6,000 ไมล์) 2,640 4,080 5,280 8,160

หมายเหตุ:	อัตราแลกเปลี่ยนปอนด์สเตอร์ลิงค์	(สหราชอาณาจักร)	=	48	บาท
ที่มา:	HM	Revenue	&	Customs	(2011)	

6.2.2	 การเปรียบเทียบด้านการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ	
	 องคก์ารการทอ่งเทีย่วโลก	(World	Tourism	Organization)	ไดร้วบรวมและจำาแนกรูปแบบภาษทีอ่งเทีย่ว 
ไว้	45	รูปแบบใน	12	ลักษณะ

ต�ร�งที่ 6.4 ภ�ษีท่องเที่ยวจำ�แนกต�มรูปแบบและกิจกรรมโดยองค์กรก�รท่องเที่ยวโลก 

กิจกรรม รูปแบบภ�ษีท่องเที่ยว
ผู้ชำ�ระภ�ษี

นักท่องเที่ยว ธุรกิจ

ก�รเข้�/ออกประเทศ 
(Entry/Exit Taxes)

1. ภ�ษีออกนอกประเทศ/ภ�ษีเดินท�งไปต่�งประเทศ 
(Resident departure tax/ Foreign travel tax)

✓

2. ค่�ธรรมเนียมวีซ่�/ใบอนุญ�ตเดินท�ง(Visa/travel permit) ✓

ก�รเดินท�งท�งอ�ก�ศ 
(Air Travel)

3. อ�กรผู้โดยส�รท�งอ�ก�ศ (Air passenger duty) ✓

4. ภ�ษีตั๋วเครื่องบิน (Air ticket tax) ✓

5. ภ�ษีเชื้อเพลิงของส�ยก�รบิน (Airline fuel tax) ✓

สน�มบิน ท่�เรือ 
และถนนช�ยแดน 
(Airports/ Sea Ports/
Road Borders)

6. ภ�ษีออกนอกประเทศ (Departure tax) ✓

7. ภ�ษีบริก�รผู้โดยส�ร (Passenger service tax) ✓

8. ภ�ษีคว�มปลอดภัยของสน�มบิน (Airport security tax) ✓

9. ภ�ษีก�รจอดย�นพ�หนะในสน�มบิน (Airport parking tax) ✓

10. ภ�ษีสำ�หรับผ่�นประเทศ (Transit taxes) ✓

11. ค่�ธรรมเนียมเดินท�งป่�/ก�รขึ้นภูเข�สูง 
(Trekking/mountaineering fees)

✓

โรงแรม/ที่พักอ�ศัย 
(Hotels/
Accommodation)

12. ภ�ษีสำ�หรับที่นอนพักค้�งแรม (Bed night tax) ✓

13. ภ�ษีสำ�หรับที่นอน (Bed tax) ✓

14. ภ�ษีก�รครอบครองที่ชั่วคร�ว (Occupancy tax) ✓

15. ภ�ษีอัตร�ต่�งกันของภ�ษีมูลค่�เพิ่ม (Differential VAT rate) ✓

16. ภ�ษีเสริมพิเศษ (Surtax) ✓

17. ภ�ษีก�รข�ย (Sales tax) ✓

18. ภ�ษีบริก�ร (Service tax) ✓
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ต�ร�งที่ 6.4 (ต่อ) 

กิจกรรม รูปแบบภ�ษีท่องเที่ยว
ผู้ชำ�ระภ�ษี

นักท่องเที่ยว ธุรกิจ

โรงแรม/ที่พักอ�ศัย 
(Hotels/
Accommodation)

19. ภ�ษีก�รค้� (Turnover tax) ✓

20. ภ�ษีโรงแรมและภัตต�ค�ร (Hotel and restaurant tax) ✓

21. ภ�ษีที่เช่�พักชั่วคร�ว (Temporary lodging tax) ✓

22. ภ�ษีโรงแรมที่พัก (Hotel accommodation tax) ✓

23. ภ�ษีที่เช่�พัก (Lodging tax) ✓

24. ภ�ษีประโยชน์พิเศษที่ให้กับลูกจ้�ง (Fringe benefit tax) ✓

25. ภ�ษีเงินเดือน (Payroll tax) ✓

26. ภ�ษีศุลก�กรและสรรพส�มิต (Customs and excise) ✓

ภัตต�ค�ร 
(Restaurants)

27. ภ�ษีก�รข�ย/ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม (Sales tax/VAT) ✓

28. ภ�ษี/อ�กรสุร� (Liquor taxes/duties) ✓

ก�รใช้ถนน 
(Road taxes)

29. ค่�ผ่�นท�ง (Toll charges) ✓

30. ภ�ษี/อ�กรเชื้อเพลิง (Fuel taxes/ duties) ✓

ก�รเช่�ย�นพ�หนะ 
(Car rental)

31. ภ�ษีเทศบ�ล/ภ�ษีท้องที่ (Municipal/ local tax) ✓

32. ภ�ษีโภคภัณฑ์ (Purchase duty) ✓

33. ภ�ษีเบนซิน/ดีเซล (Petrol/ diesel duty) ✓

รถผ่�นเข้�เมืองต่�งๆ 
(Coaches)

34. ภ�ษีโภคภัณฑ์ (Purchase duty) ✓

35. ภ�ษีเพิ่มเติมจำ�เพ�ะ (Specific additional tax) ✓

36. ภ�ษีขนส่งนักท่องเที่ยว (Tourist transport tax) ✓

แหล่งท่องเที่ยว 
(Tourism attractions)

37. ภ�ษีแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว (Visitor attractions tax) ✓

38. ภ�ษีมูลค่�เพิ่ม/ภ�ษีก�รข�ย (VAT and sales tax) ✓

ก�รฝึกอบรม 
(Training)

39. ภ�ษีก�รฝึกอบรมในอุตส�หกรรม (Industry training tax) ✓

40. ภ�ษีก�รข�ยอ�ห�ร (Catering tax) ✓

สิ่งแวดล้อม 
(Environment)

41. ภ�ษีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-tourism tax) ✓

42. ภ�ษีค�ร์บอนไดออกไซด์ (Carbon tax) ✓

43. ภ�ษีระบบก�รทิ้งขยะฝังกลบ (Landfill tax) ✓

ก�รพนัน 
(Gambling)

44. ภ�ษีก�รพนัน (Betting tax) ✓

45. ภ�ษีบ่อนก�รพนัน/ค�สิโน (Casino tax) ✓

ที่มา:	Gooroochurn	and	Sinclair	(2005)	อ้างใน	อนันต์	(2555)
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	 ตารางท่ี	6.5	แสดงให้เห็นประเทศท่ีมกีารเกบ็ภาษทีอ่งเทีย่วสงูทีส่ดุและตำา่ทีส่ดุของโลกในป	ีค.ศ.	2003	 
และตารางที่	6.6	แสดงให้เห็นอัตราภาษีท่องเที่ยวของบางประเทศที่ถูกคัดเลือกมาให้เห็นเป็นตัวอย่าง

ต�ร�งที่ 6.5 แสดงประเทศที่มีก�รเก็บภ�ษีก�รท่องเที่ยวสูงที่สุดและตำ่�ที่สุดของโลก ในปี ค.ศ. 2003

ประเทศ ดัชนี % ภ�ษีที่เก็บจ�กสินค้�และบริก�รก�รท่องเที่ยว

ประเทศที่มีภ�ษีตำ่�ที่สุด

ซีเรีย - 0.43

เซียร์ร� ลีโอน 0.10 0.46

กินี 1.60 0.93

ประเทศที่มีก�รเก็บภ�ษีสูงที่สุด

นิก�ร�กัว 100.00 31.9

แอลเบเนีย 91.40 29.19

บัลแกเรีย 69.93 22.43

หมายเหตุ:	0	แสดงถึง	ประเทศที่มีการเก็บภาษีตำ่าที่สุด	และ	100	แสดงถึง	ประเทศที่มีการเก็บภาษีสูงที่สุด	50	แสดงถึง	ค่าเฉลี่ย
ที่มา:	World	Travel	and	Tourism	Council	(2003)	อ้างใน	Pope	(2006)

ต�ร�งที่ 6.6 แสดงก�รเก็บภ�ษีก�รท่องเที่ยวในประเทศที่ถูกคัดเลือกเป็นตัวอย่�งข้อมูล (จ�กทั่วโลก ในปี ค.ศ. 2003)

ประเทศ ดัชนี % ภ�ษีสินค้�และบริก�รก�รท่องเที่ยว

ออสเตรเลีย 16.63 5.66

เบลเยี่ยม 39.99 13.01

แคน�ด� 13.26 4.60

จีน 20.97 7.03

เดนม�ร์ก 61.64 19.82

ฝรั่งเศส 50.05 16.18

กรีซ 51.00 16.48

อิต�ลี 32.73 10.73

ม�เลเซีย 21.77 7.28

นิวซีแลนด์ 30.11 9.90

สิงคโปร์ 12.42 4.34

ไทย 25.53 8.46

สหร�ชอ�ณ�จักร 42.36 13.76

หมายเหตุ:	ดัชนี	0	แสดงถึง	ประเทศที่มีการเก็บภาษีตำ่าที่สุด	และ	100	แสดงถึง	ประเทศที่มีการเก็บภาษีสูงที่สุด	na	แสดงถึง	ไม่มีข้อมูล	
ที่มา:	World	Travel	and	Tourism	Council	(2003)	อ้างใน	Pope	(2006)

	 จากตารางที	่6.6	ขา้งตน้	ประเทศไทยนบัวา่เปน็ประเทศทีม่ดีชันภีาษอียู่ในระดบักลางๆ	คอ่นขา้งตำา่	 
ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยของภาษีท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ	16%	 ซึ่งประเทศไทยมีอัตราเพียง	 ร้อยละ	8.46	 
อัตราการเก็บภาษีท่องเที่ยวตั้งแต่ร้อยละ	20	ขึ้นไปอาจถูกพิจารณาว่าสูง	 และอัตราร้อยละ	10	ลงไปนั้น
ถือว่าค่อนข้างตำ่า	สำาหรับประเทศในแถบสแกนดิเนเวียรวมถึงเดนมาร์กถือว่าเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว 
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ท่ีมีการเก็บภาษีสูงที่สุดในโลก	 สำาหรับประเทศฝรั่งเศสและกรีซที่ถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่นิยมมาก 
ในการทอ่งเทีย่ว	มค่ีาเฉลีย่ในระดับใกลเ้คียงกับค่าเฉลีย่รวม	สว่นแคนาดาและออสเตรเลยีนัน้ถอืเปน็หนึง่ใน 
ประเทศพัฒนาแล้วที่มีการเก็บภาษีท่องเที่ยวในอัตราที่ตำ่ามากถึงมากที่สุด	 เม่ือเปรียบเทียบโดยรวมกับ
ประเทศอื่นที่อยู่ไม่ไกลกันนัก	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	สิงคโปร์	มาเลเซีย	หรือแม้แต่ประเทศไทยก็ตาม

ต�ร�งที่ 6.7 ก�รจัดอันดับเมืองที่มีก�รจ่�ยภ�ษีเดินท�งท่องเที่ยวต�มมูลค่�ภ�ษีรวม

เมือง
มูลค่�ภ�ษีรวม 

(US$)
อันดับที่ เมือง

มูลค่�ภ�ษีรวม 
(US$)

อันดับที่

Buenos Aires 345.79 52 Sao Paulo 171.60 26

London 335.70 51 Sydney 165.20 25

Tel Aviv 311.32 50 Rio de Janeiro 164.31 24

Copenhagen 300.16 49 Amsterdam 161.05 23

Mexico City 244.55 48 Honolulu 154.20 22

Stockholm 243.11 47 Miami 151.58 21

Santiago 240.15 46 Los Angeles 139.51 20

Brussels 237.89 45 Cairo 135.64 19

Istanbul 234.17 44 Barcelona 132.97 18

Vienna 234.01 43 Madrid 124.43 17

New York City 228.00 42 Geneva 123.12 16

Frankfurt 223.76 41 Seoul 121.23 15

Rome 223.15 40 Prague 119.75 14

Mumbai 221.99 39 Zurich 117.24 13

Helsinki 219.59 38 Jakarta 114.50 12

Nairobi 217.71 37 Auckland 112.80 11

Chicago 210.29 36 Manila 111.45 10

Munich 210.23 35 Tokyo 97.31 9

Boston 201.12 34 Johannesburg 96.25 8

New Delhi 199.99 33 Osaka 93.85 7

San Francisco 192.63 32 Bangkok 74.02 6

Paris 187.93 31 Taipei 64.05 5

Vancouver 182.74 30 Singapore 63.00 4

Montreal 182.20 29 Kuala Lumpur 40.11 3

Athens 178.78 28 Hong Kong 38.98 2

Toronto 177.58 27 Beijing 12.32 1

ที่มา:	World	Travel	and	Tourism	Tax	Policy	Center	อ้างใน	อนันต์	(2555)
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6.3 ก�รใช้จ่�ยของรัฐด้�นก�รท่องเที่ยว

	 การใชจ่้ายของรฐัดา้นการทอ่งเทีย่วมผีลตอ่ปจัเจกบคุคลโดยตรงในรูปของบริการที่ไดรั้บจากการไป
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์	อุทยานแห่งชาติ	ฯลฯ	หรือมีผลโดยรวม	เช่น	การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว	
การจัดการด้านโลจิสติกส์	และความปลอดภัย	(อนันต์,	2555)

การใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐบาลต่อการท่องเที่ยวสามารถแยกเป็นประเด็นหลักๆ	ได้ดังต่อไปนี้
	 1)	 สาธารณูปโภค	(ทั้งเพื่อการลงทุนใหม่และการบำารุงรักษา)
	 2)	 การสนับสนุนและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
	 3)	 การทำาการตลาดของการท่องเที่ยว
	 4)	 การจัดสรรหรือการกระจายเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความเป็นธรรมและความยั่งยืนมากขึ้น
	 5)	 การศึกษาด้านการท่องเที่ยวในระดับอุดมศึกษาและการฝึกอบรม
	 6)	 การให้บริการและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
	 7)	 รัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้บริโภคผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว

	 ในประเทศส่วนใหญ่ที่การท่องเที่ยวมีความสำาคัญนั้น	 โดยทั่วไปการท่องเที่ยวมักจะสร้างรายได้
มากกว่ารายจ่ายเพื่อการท่องเที่ยว	 แต่รายจ่ายนั้นมิได้รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
ที่ใช้ร่วมกันระหว่างภาคเศรษฐกิจต่างๆ	

6.3.1	 สาธารณูปโภค
	 รายจ่ายด้านสาธารณูปโภค	มีอยู่	2	รูปแบบ	คือ
	 1)	 การลงทุนใหม่ในโครงการใหญ่ที่มีแผนงานและช่วงเวลาการก่อสร้างระยะยาว
	 2)	 การดูแลรักษาสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่แล้ว

	 ตามปกติแล้วรายจ่ายในสาธารณูปโภคใหม่มักจะเป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลและหน่วยราชการ 
มาตั้งแต่แรก	เนื่องจากเป็นสาธารณูปโภคที่ใช้ทุนมาก	มีระยะการใช้งานยาวนาน	และต้นทุนลดลงเรื่อยๆ	
เมือ่ขอบเขตการผลติการบรกิารมขีนาดหรอืขยายวงกวา้งมากขึน้เร่ือยๆ	ทำาใหเ้กดิระบบผกูขาดของรัฐบาล 
และรฐัวสิาหกิจ	เช่น	การบรหิารสนามบิน	ทางดว่นสายหลกัทีส่ำาคญัทีเ่ชือ่มเสน้ทางระหวา่งเมอืง	ระบบประปา 
และการกำาจัดของเสีย	หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดในระดับที่สูง
	 โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ต่อภาคส่วนอื่น	 เช่น	 ภาคธุรกิจและเอกชนจำานวนมาก	 
และยงักอ่ใหเ้กิดประโยชน์ทางอ้อมต่อสงัคมและดา้นอืน่ๆ	แกผู่ท้ี่ไมไ่ดใ้ชป้จัจยัโครงสรา้งพืน้ฐานเหลา่นีด้ว้ย	
เช่น	การเกิดผลประโยชน์ภายนอก	(External	Economy)	ผ่านทางความเติบโตทางเศรษฐกิจ	การจ้างงาน
ที่สูงขึ้น	รายได้และความมั่นคง	และอื่นๆ	อีกมากมาย
	 อยา่งไรกต็าม	ขอ้จำากดัทางดา้นงบประมาณของรัฐ	ทำาใหรั้ฐบาลในหลายประเทศพยายามทีจ่ะเพิม่
บทบาทของภาคเอกชน	เพื่อลดรายจ่ายของรัฐทางด้านสาธารณูปโภคให้มากขึ้น	ซึ่งทำาให้เกิดรูปแบบสิทธิ
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การครอบครองของภาคเอกชนในรปูแบบตา่งๆ	ของการดำาเนนิการและจดัการรว่มกนัระหวา่งภาคสาธารณะ
และภาคเอกชน	เช่นในงานโครงสร้างพื้นฐานจำาพวกทางด่วนและสนามบิน	มีการประมูลและขั้นตอนการ
ทำาสัญญาของภาคเอกชนที่มอบให้โดยรัฐ	 รวมไปถึงสัญญาเช่าในส่วนอื่นๆ	อีก	 ในโครงสร้างพื้นฐานของ 
บางประเทศน้ัน	พบวา่มกีารจดัเตรยีมโดยการดำาเนนิการระหวา่งภาคเอกชนและภาคสาธารณะ	ตวัอยา่งเชน่	
ถนนทีส่าธารณะและเอกชนเปน็เจา้ของรว่มกนั	และโรงพยาบาลหลายแหง่ในประเทศสหรัฐอเมริกา	เปน็ตน้

ในบริบทของการเดินทางและการท่องเที่ยว	ประเภทของสาธารณูปโภคที่สำาคัญ	ประกอบไปด้วย
	 1)	 ถนน	ระบบทางรถไฟ	สนามบิน	และการขนส่งทางเรือ
	 2)	 สะพานและเครือข่ายระบบท่อและอุโมงค์ต่างๆ	
	 3)	 การประปา
	 4)	 เกี่ยวกับขยะ	สิ่งปฏิกูล	และนำ้าเสีย
	 5)	 การทำาความสะอาด	และการจัดการของเสียที่ไม่ใช้แล้ว
	 6)	 ระบบไฟฟ้าและก๊าซรวมถึงพลังงานอื่นๆ	
	 7)	 สิ่งอำานวยความสะดวก	และการบริการด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
	 8)	 โรงพยาบาล

	 การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานเกอืบทัง้หมดนัน้	เปน็ไปเพือ่สำาหรบัใชป้ระโยชนร์ว่มกนัทัง้ประชาชน
ในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวล้วนได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย	 สำาหรับการพัฒนาในบางประเทศหรือใน 
พื้นที่เล็กๆ	 ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างออกไป	 สาธารณูปโภคดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่พิเศษโดยเฉพาะสำาหรับ 
นักท่องเที่ยว	 สาธารณูปโภคบางอย่าง	 เช่น	 สนามบินแห่งภูมิภาคที่ตั้งอยู่ใกล้จุดหมายปลายทางของ 
นักท่องเที่ยวก็พบว่าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์การใช้บริการของนักท่องเที่ยวและสาธารณูปโภคเหล่านี้อาจจะไม่ 
ถูกสร้างข้ึนเลยหากไม่มีรายได้จากการท่องเท่ียวและความปรารถนาท่ีจะพัฒนารวมถึงขยายภาคการท่องเท่ียว 
ให้มากขึ้น
	 รัฐบาลนั้นสามารถที่จะนำาต้นทุนบางส่วนที่ใช้ไปในการพัฒนาสาธารณูปโภคกลับคืนมาได้บ้าง	 
ผ่านทางการขายที่ดินที่ครอบครองโดยรัฐในราคาที่สูงขึ้น	 มีการเก็บภาษีรวมไปถึงค่าธรรมเนียมอื่นๆ	 
ตลอดจนการประมูลสัมปทานต่างๆ	
	 สำาหรับนักพัฒนาและรัฐบาลเอง	 ก็มีความคิดเห็นที่ขัดต่อการพัฒนาที่มีลักษณะเข้าใกล้หรือ 
เป็นไปเพ่ือการลงทุนทางการเงินท่ีมากข้ึน	ในทรรศนะทางด้านอนุรักษ์นิยมและโดยแนวทางท่ีปฏิบัติกันมาน้ัน	 
มองว่ารัฐบาลควรเป็นผู้สร้างและถือกรรมสิทธิ์ในสาธารณูปโภคที่สำาคัญ	 ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตุผลทางด้าน
บทบาทเฉพาะของรัฐทางดา้นเศรษฐกจิ	ผลประโยชนท์ีจ่ะเกดิแกช่มุชนตา่งๆ	อยา่งกวา้งขวาง	และบทบาท
ของรัฐในฐานะผู้เป็นกลางในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ	อย่างไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดท่ามกลางความสนใจของชุมชน
หรือประชาคมที่มีความขัดแย้งกัน
	 เมือ่โครงสรา้งพืน้ฐานถกูสรา้งเสรจ็และพรอ้มใชง้านรฐัอาจแสวงหาหนทางทีจ่ะนำาตน้ทนุบางสว่นที่
ลงทนุไปกลบัคืนผา่นทางคา่ธรรมเนยีมผูใ้ช	้สำาหรบัผูอ้าศยัในทอ้งถิน่นัน้อาจไดรั้บการยกเวน้ในฐานะทีเ่ปน็ผู้
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จ่ายภาษี	โดยให้นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอื่นๆ	เป็นผู้จ่ายในส่วนนี้แทน	ซึ่งระบบราคาคู่	(Dual	pricing)	นี้	 
อาจทำาได้ด้วยการออกใบผ่านทางอิสระให้แก่ผู้อาศัยในท้องถิ่น	 เช่น	 ค่าผ่านทางด่วนและสะพาน	 รวมถึง 
ที่จอดรถ	 ระบบที่ผสมผสานนี้อาจจะมีอยู่ในคนท้องถิ่นจ่ายค่าธรรมเนียมในราคาที่ตำ่ากว่า	 การจ่ายเพื่อ 
ใบอนุญาตหรือใบผ่านทางรายปีที่มีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมระยะสั้นที่นักท่องเที่ยว 
ตอ้งจา่ย	อยา่งเชน่	นโยบายการต้ังราคาหรอืกำาหนดราคาในอทุยานแหง่ชาตปิระเทศแคนาดาและออสเตรเลีย
ตะวันตก	ราคาของการจอดรถต่อวันคือ	9	เหรียญออสเตรเลียต่อคัน	เมื่อเปรียบเทียบกับผู้พำานักอาศัยใน
ท้องถิ่นที่จ่าย	17	 เหรียญออสเตรเลียต่อคันต่อปี	(Pope,	2006)	 ในประเทศไทยอุทยานแห่งชาติก็ได้เก็บ 
ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานแห่งชาติในอัตราที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ
	 การประเมินสถานะเชิงเปรียบเทียบของ	WTTC	 ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดในหลาย
ประเทศด้วยกัน	 โดยดัชนีบ่งชี้บางประการที่นำามาร่วมพิจารณาได้แก่ถนน	 เส้นทางรถไฟ	 การเข้าถึงการ
สุขาภิบาลที่ได้รับการพัฒนา	สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	การมีนำ้าดื่มที่ถูกสุขลักษณะและสาธารณูปโภค
เก่ียวกับระบบนำ้าดื่มที่มีคุณภาพ	 ในปี	 ค.ศ.2003	 นั้น	 ประเทศออสเตรเลียถือเป็นประเทศที่มีระบบ
สาธารณูปโภคที่ดีที่สุดของโลก	 เทียบกับค่าดัชนีเท่ากับ	100	 สำาหรับประเทศอื่นพบว่า	 ประเทศแคนาดา
เทา่กบั	85.4	สหราชอาณาจกัรเทา่กบั	70.3	สหรัฐอเมริกาเทา่กบั	81.0	สิงคโปร์เทา่กบั	66.7	และประเทศไทย
เท่ากับ	57.4	 ในทางกลับกันประเทศอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ถือว่ามีระดับของสาธารณูปโภคตำ่าที่สุด 
ของโลก	เทียบเป็นค่าดัชนีเท่ากับ	0	ตามมาด้วยประเทศเอธิโอเปียเท่ากับ	5.10	(Pope,	2006)
	 สำาหรับถนนในด้านระยะทางจากดัชนีเท่ากับ	100	 ประเทศแคนาดามีค่าเท่ากับ	57.1	 และ
สหรัฐอเมริกาเท่ากับ	44.1	และในบางประเทศที่มีค่าดัชนีค่อนข้างตำ่า	เช่น	สหราชอาณาจักรเท่ากับ	13.0	
ประเทศสิงคโปร์เท่ากับ	2.4	และประเทศไทยเท่ากับ	0.09	ส่วนในเรื่องของโครงสร้างทางรถไฟนั้น	ประเทศ
เอลซัลวาดอร์ถูกจัดให้อยู่ในลำาดับสูงสุด	ตามมาด้วยประเทศโมรอกโค	ส่วนแคนาดาและสหรัฐอเมริกานั้น
มีค่าดัชนีค่อนข้างตำ่าเพราะเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างขวางและความหนาแน่นของประชากรตำ่า

6.3.2	 การพัฒนาการท่องเที่ยว
	 รัฐบาลนั้นมักจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเสมอ	 ทั้งนี้เนื่องมาจากผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและความเกี่ยวโยงด้านระดับการจ้างงาน	 ระดับรายได้	 ความมั่งคั่ง	 
ราคาสินทรัพย์ต่างๆ	 รายได้ภาษีที่เพิ่มมากขึ้นไปถึงพื้นที่และเมืองต่างๆ	 รวมถึงในส่วนของภูมิภาคด้วย	
การท่องเท่ียวมักถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาส่วนภูมิภาคของรัฐบาล	 ที่มีความมุ่งหมาย
จะลดระดับการว่างงานและยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้น	 ซึ่งนโยบายเหล่านี้มีความสำาคัญต่อ 
ทั้งประเทศที่รำ่ารวยและประเทศที่ยากจน
	 แนวทางการปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ที่รัฐบาลใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว	สามารถแยกเป็น	
2	ประเภท	คือ
	 1)	 รายจ่ายโดยตรง	 ได้แก่	 การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและเงินอุดหนุนต่างๆ	 เงินกู้ 
ดอกเบี้ยตำ่าระยะยาว	การลดดอกเบี้ยสำาหรับกิจกรรมที่รัฐส่งเสริม	การดำาเนินงานทางด้านการค้นคว้าวิจัย	
การฝกึอบรมในอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่ว	ในประเทศไทยมีกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทอ่งเทีย่วที่ได้
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รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(Board	of	Investment:	BOI)	ซึ่งมีมาตรการลดหย่อน
ภาษี	ส่วนการอบรมอาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว	การจัดประชุม	จะมีการฝึกอบรมโดยกระทรวงแรงงาน	
	 2)	 การลดระดับหน้ีสินหรือความรับผิดชอบทางด้านการค้า	 ได้แก่	 การลดหรือยกเว้นภาษี	 
(ผา่นการสมัปทานหรอืการยินยอม)	การอนุญาตให้นำาเขา้วตัถดุบิ	วสัด	ุเครือ่งมอื	โดยปลอดภาษ	ีสทิธพิเิศษ 
ในการขายหรือให้สัมปทานที่ดินของรัฐ	 สัญญารับประกันหน้ีสินของการกู้ยืมทางการค้า	 การรับรองวีซ่า	
และใบอนุญาตทำางานของแรงงานต่างด้าว
 
	 รัฐบาลทั่วไปมักมีแนวโน้มที่จะมุ่งความสำาคัญไปที่การสนับสนุนการลงทุนในสาธารณูปโภคที่เน้น
การใช้สินค้าทุนเป็นหลัก	ได้แก่	การประปา	ระบบการบำาบัดและกำาจัดของเสีย	การขนส่งรวมไปถึงการมุ่ง
ความสำาคัญในสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจ	และการอำานวยความสะดวกทางด้านที่พักอาศัย	 เช่น	
โรงแรม	ซึง่สิง่เหลา่น้ีจะกอ่ใหเ้กดิผลตอ่เน่ืองอยา่งทวคีณูและเกดิผลประโยชนท์างสังคมสูงสุด	ยิง่ไปกวา่นัน้
การดำาเนินการทางด้านการขนส่ง	โดยเฉพาะทางอากาศและการรถไฟมักจะได้รับความช่วยเหลือทางการ
เงนิจากรฐับาลหรอืเป็นกจิการรฐัวสิาหกจิ	อันเนือ่งมาจากเหตผุลทางดา้นการเมอืงและสงัคมมากพอๆ	กบั
เหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ	
	 มาตรการความช่วยเหลือของไทยที่รัฐให้มักเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวระยะสั้นเน้น
ด้านการเพ่ิมอุปสงค์มากกว่าการบูรณาการสาธารณูปโภคด้านการท่องเที่ยวและเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงให้
กับนักท่องเที่ยว	(กล่องที่	6.1)

กล่องที่ 6.1 รัฐอุ้มท่องเที่ยว

ทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรี (ครม.) เมือ่วันที ่2 มนี�คม 2553 ได้อนมุติัต�มทีก่ระทรวงก�รทอ่งเทีย่วและกฬี�เสนอใหค้งม�ตรก�รกระตุน้
ก�รท่องเที่ยวไว้อีก 1 ปี โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มีน�คม 2554 รวม 6 ม�ตรก�ร ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1.ยกเว้นค่�ธรรมเนียมวีซ่� 
สำ�หรับนักท่องเที่ยวต่�งช�ติชั่วคร�ว 2.ให้ส่วนร�ชก�รปรับแผนก�รฝึกอบรม ประชุม ดูง�นในต่�งประเทศม�จัดในประเทศ  
3.ลดหย่อนค่�ประกันก�รใช้ไฟฟ้�สำ�หรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม 4.ลดหย่อนค่�ธรรมเนียมก�รขึ้นลงของอ�ก�ศย�น 10%  
และค่�ธรรมเนียมที่เก็บอ�ก�ศย�น 20% 5.ประกันภัยคุ้มครองช�วต่�งช�ติท่ีเดินท�งเข้�ม�ในประเทศเม่ือเกิดเหตุจล�จล ร�ยละ 
ไมเ่กิน 1 หม่ืนเหรียญสหรฐัฯ ในวงเงินงบประม�ณ 518 ล�้นบ�ท และ 6.ใหผู้ป้ระกอบก�รนำ�ค�่ใชจ้�่ยจดัประชมุสมัมน�กบัพนกัง�น
ม�หักเป็นค่�ใช้จ่�ยได้ 100% ของที่จ่�ยจริง นอกจ�กนี้ ยังเห็นชอบให้ยืดอ�ยุม�ตรก�รสินเชื่อกระตุ้นภ�คก�รท่องเที่ยว วงเงิน 
5,000 ล้�นบ�ท ออกไปอีก 1 ปี

	 เกดิขอ้วิพากษว์จิารณเ์กีย่วกบัมาตรการของรฐัเหลา่นีก้เ็ปน็การสิน้เปลอืงโดยเปลา่ประโยชน์ในการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณรัฐ	 ในการกระตุ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติ	 ในขณะที่สถานการณ์ในประเทศไม่อำานวย	
ผลประโยชน์ที่ตกกับนักท่องเที่ยว	 ซึ่งโดยมากจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านการอุดหนุนของรัฐนั้น
มีมากกว่าผลประโยชน์ที่ตกแก่ผู้ผลิตและในที่สุดแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วย



165เศรษฐศ�สตร์ว่�ด้วยก�รท่องเที่ยว

6.3.3	 การตลาดของการท่องเที่ยว	(Tourism	Marketing)
	 เน่ืองจากการทอ่งเทีย่วนัน้เกีย่วขอ้งกบัเปา้หมายทางเศรษฐกจิและสังคมของรัฐ	และธรุกจิทีแ่ตกตา่ง 
หลากหลายทำาให้เกิดความจำาเป็นร่วมกันดำาเนินงาน	 การทำาการตลาด	 การจัดการด้านนโยบายและการ
วางแผนเหล่านี้	เป็นบทบาทสำาคัญขององค์กรหรือที่รู้จักกันในนาม	Destination	Marketing	Organization	
(DMO)	DMOs	นี้อาจมีได้หลายระดับในเชิงภูมิศาสตร์	เช่น	ระดับชาติ	ระดับท้องถิ่น	และมักจะถูกให้ความ
สนใจหรือพุ่งประเด็นในส่วนของนักท่องเที่ยวนานาชาติหรือไม่ก็นักท่องเที่ยวภายในประเทศเองทั้ง	2	ส่วน
รฐับาลของประเทศทีม่รีายไดจ้ำานวนมากขึน้อยูก่บัภาคการเดนิทางทอ่งเทีย่วหรือมีมูลคา่ของการทอ่งเทีย่ว 
เป็นสัดส่วนที่สำาคัญใน	GDP	 ของประเทศ	 อาจต้องการแสวงหาหนทางและตลาดที่จะเพิ่ม	 ทั้งนี้มี 
แนวทางเลือกอยู่	3	ประการด้วยกันที่การทำาการตลาดการท่องเที่ยวระดับชาติต้องได้รับการดำาเนินการให้
สัมฤทธิผล	ได้แก่	
	 1)	 หน่วยงานหรือตัวแทนของรัฐดำาเนินการเองทั้งหมด	เช่น	ในกรณีของไทย
	 2)	 รปูแบบการดำาเนินงานรว่มกนัหรอืระบบแบบสหกรณ์	เชน่ในประเทศสเปน	และ	สวสิเซอร์แลนด	์
เป็นต้น
	 3)	 หนว่ยงานทีม่อีสิรภาพในการดำาเนนิงานแตอ่าศยัเงนิทนุของรัฐเปน็ฐาน	เชน่ในสหราชอาณาจกัร

	 สำานักงานการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น	 ภูมิภาค	 มักจะสนับสนุนส่งเสริมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
ของตน	การสง่ตอ่นักทอ่งเทีย่วไปยงัสถานทีอ่ื่นๆ	ภายในประเทศจะมากนอ้ยเพยีงใดกข็ึน้อยูก่บังบประมาณ
ที่มีอยู่และยุทธศาสตร์การรวมกลุ่ม	(Cluster)	โดยทั่วไปแล้ว	สำานักงานในท้องถิ่นมักจะจัดหาข้อมูลต่างๆ	
สำาหรับนักท่องเที่ยวไว้อยู่แล้วแต่ค่อนข้างมีความสามารถจำากัดอย่างมากในการที่จะสนับสนุนส่งเสริม 
การท่องเที่ยวในระบบคลัสเตอร์นอกเหนือจากเพื่อส่งเสริมเทศกาลพิเศษต่างๆ	เท่านั้น
	 สำาหรับบทบาทสำาคัญขององค์กรการตลาดแห่งชาติ	 ได้แก่	 การตลาดและการประชาสัมพันธ์	 
การวางแผน	 การค้นคว้าวิจัย	 ด้านการตลาด	 ซึ่งภารกิจหลักขององค์กรการตลาดแห่งชาติ	 มักประกอบ
ไปด้วย
	 1)	 ส่งเสรมิ	สนับสนุน	และพฒันาการทอ่งเทีย่ว	การกฬีา	ดว้ยการบริหารจดัการอยา่งมี	ประสิทธภิาพ 
เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
	 2)	 บูรณาการ	และประสานการดำาเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
กับทุกภาคส่วนให้สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ	และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
	 3)	 เสรมิสรา้งอตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและกฬีาใหม้ขีดีความสามารถในการแขง่ขนัระดบัภมูภิาค	
และระดับโลก

	 ในประเทศพัฒนาแล้ว	 เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา	 อิตาลี	 ในสหรัฐอเมริกาจะไม่มีองค์กรส่งเสริม
การท่องเที่ยวระดับชาติ	 การสนับสนุนของรัฐเป็นภาระหน้าที่ของสำานักงานการท่องเที่ยวของมลรัฐ 
ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ตัวอย่างเช่น	 ในปี	 ค.ศ.	1997	 รัฐอิลินอยส์ใช้งบประมาณมากกว่า	 
35	ล้านเหรียญสหรัฐฯ,	เท็กซัส	25	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	และเพ็นซิลว่าเนีย	ประมาณ	20	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
(Pope,	2006)
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	 โดยหลักแล้วองค์กรการตลาดระดับชาติ	 หรือ	NTO	 ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาหรืออุปสรรคอยู่
สามประการ	 ประการแรก	 แม้	NTO	 จะพยายามสร้างภาพลักษณ์ดีเพียงใด	 แต่ก็อาจเกิดเหตุการณ์ที่อยู่ 
นอกเหนืออำานาจการควบคุม	เช่น	การเกิดโรคระบาด	จลาจล	ภัยธรรมชาติ	ฯลฯ	ประการที่สอง	การตลาด
กับการผลิตและการทะนุบำารุงต้องมีการประสานกัน	 แต่การผลิตและการทะนุบำารุงสินค้าท่องเที่ยวตกอยู่
ในมือของหน่วยงานอื่นจำานวนมาก	 ซึ่งทำาให้การประสานงานและการขับเคลื่อนเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อน	
ประการที่สาม	นโยบายทั้งภายในและภายนอกประเทศ	และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง
กบัการรณรงคส์ง่เสรมิเพือ่การตลาดระดบันานาชาต	ิซึง่สว่นมากแลว้บางครัง้อาจจะกอ่ใหเ้กดิผลเสยีมากกวา่
ผลดี	เช่น	การส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างกัมพูชากับไทยในสถานการณ์ความสัมพันธ์ระดับชาติ
ง่อนแง่นเพราะกรณีเขตแดน	 ประการที่สี่	 องค์กรการตลาดต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร
ให้มากเพียงพอสำาหรับจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่กำาลังสนับสนุนส่งเสริม	 ในขณะที่กระแส
โลกาภิวัฒน์ทำาให้จุดหมายปลายทางทุกแห่งมีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยเหมือนกันมากขึ้น	ทำาให้ความ
เป็นเอกลักษณ์เริ่มหายไป
	 แนวโนม้ทีส่ำาคัญของบทบาทและกิจกรรมขององคก์รการตลาดกำาลงัเปลีย่นแปลงไปในรอบทศวรรษ
ที่ผ่านมา	(Pope,	2006)	ได้แก่
	 1)	 ความรว่มมอืระดบัภมูภิาคในสว่นขององคก์รการตลาดหลายประเทศเพือ่ทีจ่ะสนบัสนนุสง่เสรมิ
จดุหมายปลายทางทีเ่ก่ียวข้องกับหลายประเทศ	คือ	เปน็กลุม่ประเทศ	ยกตวัอยา่งเชน่	อญัมณแีหง่ลุม่นำา้โขง 
ซึ่งในส่วนนี้ครอบคลุมถึงประเทศจีน	(มลฑลยูนนาน)	พม่า	เวียดนาม	ลาว	กัมพูชา	และประเทศไทย
	 2)	 องค์กรการตลาดสว่นหนึง่ไดร้บัเงนิงบประมาณเพือ่สนบัสนนุมากขึน้	เพือ่รณรงคด์า้นการตลาด
ระดับนานาชาติที่มีค่าใช้จ่ายสูงเป็นการยกระดับการแข่งขัน	เช่น	การลงทุนของมาเลเซียเพื่อให้เป็นที่รู้จัก
	 3)	 เว็บไซตก์ลายเป็นเครือ่งมอืสำาคญั	โดยเฉพาะกราฟฟกิทีม่คีณุภาพสงูขึน้และสามารถทีจ่ะตดิตาม
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงที	 ซ่ึงการศึกษาของไทยที่ผ่านมา	 พบว่า	 เว็บไซต์ของไทย	 ส่วนใหญ่เป็น
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์	ดำาเนินการซื้อขายจริงได้แค่ร้อยละ	19
	 4)	 การเปลี่ยนแปลงบทบาทขององค์กรการตลาด	 จากการเป็นผู้จัดหาหรือจัดเตรียมไปสู่การเป็น
นักการตลาด	ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันกันในระดับนานาชาติ	
	 5)	 การขยายตัวของความรว่มมอืระหวา่งภาครฐักบัภาคเอกชน	เชน่	การกำาหนดกจิกรรม	รวมไปถงึ 
การแบ่งสรรและอำานวยความสะดวก	(รวมทั้งเครื่องอำานวยความสะดวก)	ต่างๆ	

	 ความเจริญเติบโตในระดับนานาชาติและประโยชน์ของเว็บไซต์ที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในขอบเขต 
บางพ้ืนที	่เพ่ือทีจ่ะสนบัสนนุสง่เสรมิสถานทีท่อ่งเทีย่วและความดงึดดูใจ	รวมไปถงึเครือ่งอำานวยความสะดวก 
และการอำานวยความสะดวกของการท่องเที่ยวของประเทศ	 ได้ลดความสำาคัญของสำานักงาน	NTO	 
ในต่างประเทศให้น้อยลง	 ด้วยจำานวนของข้อมูล	 สถิติ	 และข่าวสารที่มีมากมายพร้อมด้วยรูปภาพบนจอ
ที่มีสีสันสวยงามโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด	 อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงถึงเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์และ
ช่วยส่งเสริมอื่นๆ	 ได้อีกด้วย	 ภารกิจสำาคัญขององค์กรการตลาดในระยะหลังจึงควรจึงควรเปลี่ยนไปเป็น 
การแสวงหาตลาดใหม	่การเจาะตลาดพเิศษหรอืตลาดเฉพาะในประเทศไทยมีองคก์รหลักดา้นการทอ่งเทีย่ว	 
2	หน่วยงาน	คือ
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	 1)	องค์กรบริหารการท่องเที่ยวแห่งชาติ	(National	Tourism	Administration,	NTA)	ซึ่งมักจะมุ่งเป้า
ไปทีก่ารพัฒนาภาคการทอ่งเทีย่วภายในประเทศ	ซึง่สำาหรบัประเทศไทยหนว่ยงานนีก้ค็อื	กระทรวงทอ่งเทีย่ว 
และกีฬา	
	 2)	 องค์กรการตลาดท่องเที่ยวแห่งชาติ	 (National	Tourism	Office	or	Organization,	NTO)	 
องคก์รนีจ้ะมุง่เปา้ไปทีก่ารทำาการตลาดกบันกัทอ่งเทีย่ว	และดำาเนินงานในระบบเครือขา่ยของบริษทัทีเ่กีย่วกบั 
ต่างชาติ	ซึง่สำาหรบัประเทศไทย	หนว่ยงานนีก้ค็อื	สำานกังานการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย	(ททท.)	ซึง่กอ็ยู ่
ในกำากับของกระทรวงการท่องเที่ยวด้วย

6.3.4	 การกระจายหรือการจัดสรร	(Redistribution)	ทรัพยากรใหม่
	 รัฐบาลอาจใช้ภาษีและการใช้จ่ายของรัฐเพื่อที่จะถ่ายโอนหรือโยกย้ายทรัพยากรระหว่างภูมิภาค	 
ภาคเศรษฐกิจเอกชนและ/หรือธุรกิจต่างๆ	 สำาหรับในภาคเศรษฐกิจแล้ว	 การจัดสรรหรือการกระจายใหม่ 
อาจสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายอ่ืนๆ	 ที่เกี่ยวกับทางการเมืองและสังคม	 มากกว่าที่จะเกี่ยวข้องกับเร่ือง
เศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเช่น	 การขจัดความเลื่อมลำ้าในสังคม	 ทั้งนี้การใช้นโยบายในส่วนนี้ 
ในประเทศไทย	 โดยเฉพาะกับการท่องเที่ยวนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจำากัดเป็นอย่างมาก	 และปล่อยให้ภาค
ท่องเที่ยวมีส่วนสร้างความเหลื่อมลำ้าในภาคเศรษฐกิจไทย	(มิ่งสรรพ์,	2554)	 ในหลายประเทศ	 เราจะพบ
การจัดสรรใหม่ๆ	ในรูปแบบด้วยกัน
	 1)	 การพฒันาการทอ่งเทีย่วในภมูภิาค	การพฒันาการทอ่งเทีย่วอาจถกูใชเ้ปน็กลยทุธ์ในการพฒันา 
พ้ืนท่ีท่ีมีความยากจนและขาดแคลนโดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีพบว่ามีปัญหาเก่ียวกับการว่างงานและระดับของรายได้	 
ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะมสีภาพแวดลอ้มหรอืดนิฟา้อากาศไม่อำานวย	ซึง่ทำาใหย้ากตอ่การพฒันา	ทัง้นีพ้บวา่พืน้ที ่
ลักษณะดังกล่าวมักจะอยู่ห่างไกลมากกว่าพ้ืนท่ีท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองหรือเอ้ืออำานวยต่อการพัฒนา	นอกจากน้ี 
รัฐอาจใช้การส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นหรือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรือ
พัฒนาการทอ่งเทีย่ว	หรอืเป็นการลงทนุของรฐัในโครงสรา้งพืน้ฐานใหมข่องการขนสง่	โดยเฉพาะถนนและ
สะพาน	รวมทัง้การผอ่นปรนทางดา้นภาษแีละเงนิอดุหนนุทีร่ฐัอาจใหเ้พือ่การพฒันาธรุกจิและองคก์รตา่งๆ	
	 2)	 การท่องเที่ยวเพื่อสังคม	(หรือการท่องเที่ยวเชิงสังคม)	 เป็นการที่รัฐหรือองค์กรต่างๆ	 มีการ
จัดหาหรือจ่ายอุดหนุนการบริการท่องเที่ยวให้แก่พลเมืองที่ถูกคัดเลือกเป็นพิเศษหรือเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย	 
โดยทั่วไปแล้วนี่อาจมองได้ว่าเป็นผลประโยชน์ทางสวัสดิการสังคมรูปแบบหนึ่ง	 และบางคร้ังก็อาจกล่าว 
ได้ว่าเป็นรายได้ทางสังคม	เช่นในสหภาพโซเวียต	สำาหรับในประเทศไทย	เราเคยมีการให้โบนัสข้าราชการ
ให้ไปท่องเที่ยวในปีที่เศรษฐกิจตกตำ่า
	 3)	 การฝึกอบรมอาชีพสำาหรับกำาลังแรงงานและการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว	 ในภาค
การท่องเที่ยวนั้น	ถือได้ว่าเป็นบทบาทที่สำาคัญสำาหรับรัฐบาลในประเทศไทยมีสอนอยู่ในสถาบันการศึกษา
ประมาณ	80	แห่งด้วยกัน
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6.4 กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับก�รท่องเที่ยว

	 รัฐบาลอาจมีการบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว	(รวมทั้ง
ประชากรในท้องถิ่นด้วย)	นอกเหนือไปจากการมีมาตรการหรือข้อควบคุมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตา่งประเทศของนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปยงัตา่งประเทศและนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้สูป่ระเทศ	(กรณเีชน่นี ้
ได้กล่าวไปแล้วในเรื่องของการเก็บภาษี)	ขอบเขตสำาคัญและตัวอย่างของกฎระเบียบข้อบังคับบางประการ
ภายในประเทศ	ได้แก่
	 1)	 ชัว่โมงการเปดิทำาการ	(รวมถงึเวลาการเปดิและปดิ)	โดยเฉพาะร้านคา้,	ภตัตาคารและร้านอาหาร,	
คาสิโนและธุรกิจบันเทิงต่างๆ	
	 2)	 เวลาที่ได้รับการอนุญาตสำาหรับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	 3)	 การควบคุมและการออกใบอนุญาตในการประกอบกิจการเกี่ยวกับการพนัน	เช่น	คาสิโน	เครื่อง
โป๊กเกอร์
	 4)	 มาตรการข้อบังคับเกี่ยวกับสถานที่ที่สามารถสูบบุหรี่และไม่สามารถสูบบุหรี่ได้
	 5)	 การควบคุมราคา	(เพื่อที่จะชะลอเงินเฟ้อไม่ให้สูงจนเกินไป)	
	 6)	 การกำาหนดเงนิค้ำาประกนั	โดยเฉพาะในสว่นของผู้ประกอบการทอ่งเทีย่ว	(เพือ่เปน็การคุม้ครอง
ผู้บริโภคที่ได้จ่ายเงินไปแล้วล่วงหน้า	ในกรณีหากผู้ประกอบการหยุดทำาการ)
	 7)	 การออกใบอนญุาต	โดยเฉพาะในสว่นของรถโดยสารไมป่ระจำาทาง	มคัคเุทศกน์ำาเทีย่ว	พอ่คา้เงนิ	 
ในบางประเทศที่มีฐานะทางการเงินสูง	นักดนตรีข้างถนนก็ต้องมีใบอนุญาตด้วย
	 8)	 การจัดประเภทหรือจัดจำาแนกที่พัก	และการออกใบอนุญาต
	 9)	 การควบคุมช่องหรือลานจอดในท่าอากาศยาน	สำาหรับการลงจอดและการบินขึ้นของเครื่องบิน
	 10)	การควบคุมทางด้านสิ่งแวดล้อม	 รวมถึงเสียงดังรบกวน	(เช่น	บริเวณที่อยู่ใกล้ท่าอากาศยาน)	
และการจัดการมลพิษหรือสารพิษต่างๆ	(เช่นมลพิษทางนำ้า	ขยะ	และกากของเสียอันตราย)	
	 11)	การควบคมุดา้นแรงงาน	ซึง่ประกอบไปดว้ย	ระดบัของคา่แรงขัน้ตำา่และระเบยีบวา่ดว้ยแรงงาน
ต่างด้าว
	 12)	กฎหมายวา่ดว้ยสทิธคิวามเปน็เจา้ของหรอืกรรมสิทธ์ในทีด่นิและธรุกจิ	ซึง่เปน็การจำากดัการกอ่ตัง้ 
ธุรกิจที่เป็นของชาวต่างชาติ	

ผลทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลต่อการท่องเที่ยว	ได้แก่
	 1)	 กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัตา่งๆ	ของรฐับาลนัน้	จะทำาใหต้น้ทนุธรุกจิหรอืตน้ทนุของการเขา้สู่ธรุกจิ
สงูขึน้	ทำาใหผู้ป้ระกอบการทีจ่ะเขา้มาใหมม่ตีน้ทนุสงูขึน้	ดงันัน้กจิการจำานวนมากขึน้ธรุกจิทอ่งเทีย่วมักไม่
ยอมจดทะเบียน	เช่น	แท็กซี่ป้ายดำา	โรงแรมเถื่อน	เป็นต้น
	 2)	 เกิดความมีเสถียรภาพและความม่ันคงทางด้านราคาและการบริการท่ีได้มาตรฐานมากข้ึนกว่าเดิม 
และลดความเสี่ยงของเจ้าของธุรกิจ
	 3)	 สามารถกำาหนดและส่งเสริมมาตรฐาน	ซ่ึงจะทำาให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีดีกว่าเดิม	 
เช่น	มาตรฐานโฮมสเตย์	



169เศรษฐศ�สตร์ว่�ด้วยก�รท่องเที่ยว

	 4)	 การทีร่ฐับาลทำาสนธสิญัญาหรอืขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ	เชน่	เขตการคา้เสรอีาเซยีน	และสง่ผล 
กระทบตอ่การขนสง่ระหวา่งประเทศรวมถงึธรุกจิอืน่ๆ	สำาหรับสัญญาหรือขอ้ตกลงดงัทีก่ล่าวไปนัน้	อาจจะมี 
ผลโดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ่ผูโ้ดยสารของการขนสง่ทางอากาศ	ทีซ่ึง่รฐับาลมกีารกำาหนดจำานวนของสายการบนิ	
มกีารคดัเลอืกสายการบินประจำาชาติ	และความจสุงูสดุของจำานวนทีน่ัง่ตอ่ชว่งเวลา	เชน่เดยีวกบัการกำาหนด
หรือมีอำานาจบังคับในการจัดสรรช่องจอดเครื่องบินภายในท่าอากาศยาน

6.4.1	 การกำากับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
	 รัฐบาลทำาการกำากับการท่องเที่ยวระหว่างประเทศผ่านทาง
	 1)	 การออกหนงัสอืเดนิทาง	(Passport)	ใหแ้กพ่ลเมอืงของประเทศตนเอง	(เปน็นโยบายของประเทศ
ต้นทางโดยเฉพาะประเทศที่มีนักท่องเที่ยวจำานวนมาก	เช่นประเทศจีน)
	 2)	 ใบอนุญาตเข้าประเทศ	(Visa)	เป็นนโยบายของประเทศท่ีมักเป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทาง 
สำาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศต่างๆ	
	 การควบคุมการออกหนังสือเดินทางน้ัน	โดยท่ัวไปทุกวันน้ี	พบเพียงในประเทศกำาลังพัฒนา	ซ่ึงเคร่ืองมือ 
หรือวิธีหลักที่ใช้สำาหรับการควบคุมก็คือ	 กลไกราคาในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการออกหนังสือเดินทาง	
อยา่งไรกต็าม	ถงึแมว้า่คา่ธรรมเนยีมควรจะสมัพนัธ์ไปกบัรายไดโ้ดยเฉล่ีย	ในประเทศกำาลังพฒันาไดก้ำาหนด	
ค่าธรรมเนียมไวใ้นราคาสงูเกนิกวา่ทีป่ระชากรส่วนใหญข่องประเทศจะสามารถจา่ยได	้เชน่เทา่กบัจำานวนเงิน
เทา่กับค่าจา้งทัง้อาทติยห์รอืมากกวา่	อกีทัง้ยงัตอ้งรวมตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางและตวัแทนนายหนา้
อีกด้วย	 เหตุผลมีการวางข้อบังคับหรือข้อจำากัดการออกหนังสือเดินทาง	 ก็คือรัฐบาลอาจต้องการป้องกัน
การอพยพออกนอกประเทศ	 หรือหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อดุลบัญชีการชำาระเงิน	(ซึ่งเงินตราไหลออกนอก
ประเทศ	และ/หรือทุน	ถูกส่งออกนอกประเทศไป)	สำาหรับประเทศไทย	ค่าธรรมเนียมวีซ่าจัดอยู่ในช่วงที่
ไม่สูงนัก	(ตารางที่	6.8)

	 การดำาเนินมาตรการหรือนโยบายท่ีกำากับในการออกวีซ่าหรือใบอนุญาตเข้าประเทศสำาหรับนักท่องเท่ียว 
ชาวต่างชาติ	เกิดจากความต้องการที่จะ
	 1)	 ป้องกันการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	ทั้งการเข้ามาโดยถาวร	(เช่น	เพื่อมาตรฐานความเป็นอยู่
ที่ดีกว่าเดิม	 เป็นการลี้ภัยทางเศรษฐกิจ	 หรือการเข้ามาโดยชั่วคราวก็ตาม	(การอยู่เกินกว่าเวลาที่กำาหนด
ตามวีซ่าหรือเงื่อนไขการเข้าประเทศ)
	 2)	 รกัษาความปลอดภยัจากการกอ่การร้าย	ซึง่เปน็ประเดน็ทีถ่กูยกระดบัความสำาคญัขึน้อยา่งมาก
เมื่อไม่นานมานี้
	 สำาหรับค่าธรรมเนียมของวีซ่านั้นมีขอบเขตค่อนข้างกว้างหรือมีหลากหลายอัตรา	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของการเดินทางจำานวนครั้งของการเดินทาง	 ระยะเวลาของการพักอาศัย	
รวมถึงลักษณะการยื่นคำาขอว่าเป็นอย่างไร	 ยกตัวอย่างเช่น	 วีซ่าของนักท่องเที่ยวระยะส้ันจะถูกกว่าวีซ่า 
ผู้ที่อยู่ยาว	เช่น	ที่ลาว	วีซ่า	3	เดือนใช้อัตรา	400	บาท	วีซ่าระยะยาว	1	ปี	มีอัตรา	1,400	บาท	
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ต�ร�งที่ 6.8 อัตร�ค่�ธรรมเนียมก�รตรวจลงตร�ประเภทนักท่องเที่ยว (Tourist Visa) จำ�แนกต�มประเทศ

หน่วย:	บาท

ประเทศ
อัตร�ก�รตรวจลงตร� หม�ยเหตุ

แตกต่�งต�มแบบคงที่ แบบยืดหยุ่น

ทวีปเอเชีย

ประเทศจีน - 1,000/2,000/3,000/4,500 จำ�นวนครั้งที่เดินท�ง

ฮ่องกง 626

ประเทศญี่ปุ่น 1,615

ประเทศไทย 1,000

ประเทศล�ว - 400-1,680 ประเทศต้นท�ง

ประเทศกัมพูช� 1,000

ประเทศเวียดน�ม 1,050

ประเทศม�เลเซีย - 59-198 ประเทศต้นท�ง

ประเทศฟิลิปปินส์ 1,350

ประเทศอินโดนีเซีย 750

ประเทศสิงคโปร์ 1,050

ทวีปยุโรป

สหภ�พยุโรป 2,400

ประเทศอังกฤษ 3,500

ทวีปอเมริก�

ประเทศแคน�ด� 2,400

ประเทศสหรัฐอเมริก� 4,200

หมายเหตุ:	สำารวจระหว่างวันที่	7	ธันวาคม	2553	และอัตราแลกเปลี่ยน	ดอลล่าร์สหรัฐฯ	=	30	บาท	พิจารณาจากค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา
ประเภทพำานักไม่เกิน	3	เดือน

ที่มา:	ณัฏฐาภรณ์	(2554)

	 หลายประเทศในกลุ่ม	OECD	ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี	มักมีการกำาหนดคุณสมบัติของผู้ขอ	VISA	
ทีเ่ดนิทางมาจากประเทศกำาลงัพฒันา	ใหต้อ้งมกีารตรวจสุขภาพ	มีการประกนัสุขภาพ	ประกนัการเดนิทาง 
เป็นการเฉพาะเพื่อบ่งชี้โรคประจำาตัวและสภาพร่างกาย	มีผู้ค้ำาประกันเพื่อรับประกันว่าจะสามารถเดินทาง
กลับไปสูป่ระเทศของตนเองได	้ซึง่ขอ้นีส้ามารถพจิารณาไดจ้าก	ฐานะความเปน็เจา้ของทรพัยส์นิหรอืธรุกจิ	
หรือหน้าท่ีการงานประจำา	 หรือฐานะทางการเงินความมั่นคงของผู้ให้การสนับสนุน	 แต่ในประเทศไทย 
ด้วยความพยายามที่จะดึงต่างชาติเข้ามาเที่ยว	 รัฐบาลทักษิณและรัฐบาลต่อๆ	 มาได้พยายาม	 ทั้งยกเว้น 
ค่าธรรมเนียม	VISA	 และยังประกันอุบัติเหตุให้แก่ชาวต่างชาติอีกด้วย	 นับเป็นวิธีการที่สร้างต้นทุนให้กับ 
ผู้เสียภาษีคนไทย	โดยผลประโยชน์ตกอยู่กับคนกลุ่มน้อยและชาวต่างชาติ
	 ประเด็นที่น่าสนใจของข้อกำาหนดต่างๆ	 อยู่ที่ว่าหน่วยงานของรัฐแต่ละฝ่ายมีจุดประสงค์หรือ
เป้าประสงค์ของนโยบายที่แตกต่างกัน	กล่าวคือหน่วยงานของรัฐด้านการท่องเที่ยว	ก็ย่อมมีจุดประสงค์ที่
จะแสวงหาการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	โดยเฉพาะเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามา 
ยังประเทศของตน	 จึงทำาให้หน่วยงานเหล่านี้พยายามทำาให้ข้อกำาหนดของการขอวีซ่าเข้าเมืองนั้น 
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ไม่ยุ่งยากจนเกินไปหรือเอื้อต่อผู้มาเยือนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้	 เช่น	 การของดเว้นค่าวีซ่า	 ซึ่งทำาให้
ไม่มีการกล่ันกรองคุณสมบัติของผู้เข้าเมือง	 ซึ่งหากกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวรวบรวมเสียงของตนได้
เป็นกลุ่มก้อนก็สามารถเรียกร้องเอาจากรัฐได้	 ในทางกลับกัน	 หน่วยงานของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเข้าเมือง	 ก็ย่อมต้องการควบคุมและตรวจตราการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากการเข้าประเทศมาใน
ฐานะนักท่องเที่ยว	(หรือโดยผ่านวีซ่าประเภทอื่น	เช่น	วีซ่าสำาหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจ)	ไม่ว่าจะเพื่ออยู่
ภายในประเทศเกินกว่าระยะเวลาที่กำาหนดหรือแฝงตัวหายไปในกลุ่มแรงงานผิดกฎหมายก็ตาม	 ซึ่งการ
สบืหาผู้เข้าประเทศอยา่งผดิกฎหมายนี้ไดท้ำาความยุง่ยากและทำาใหเ้กดิตน้ทนุหรอืงบประมาณรายจา่ยทีส่งู
มากและใช้เวลานาน	ทั้งในส่วนของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศ		
เจ้าหน้าที่ตำารวจรวมถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ	 ซึ่งในที่สุดวัตถุประสงค์การหารายได้ก็มักจะได้เปรียบ	 
แต่ในประเทศทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิสงู	จะใชว้ธิกีารทีเ่ขม้งวดในการออกวซีา่ใหก้บันกัทอ่งเทีย่วจากประเทศ
กลุ่มความเสี่ยงสูงและประเทศกำาลังพัฒนา	 เพื่อป้องกันภัยอันตรายและต้นทุนที่อาจจะต้องสูญเสียไป 
เกินกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการแฝงตัวเป็นผู้ใช้แรงงาน	การก่อวินาศกรรม	ฯลฯ									

6.4.2	 การจัดการด้านความปลอดภัย/การป้องกันภัย	และสุขภาพ
	 ในระยะสบิปีทีผ่า่นมา	เสถยีรภาพของเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่วไดรั้บผลกระทบจากหลายสาเหตดุว้ยกนั 
ตั้งแต่ครั้งที่ผู้ก่อการร้ายได้เข้าโจมตีประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่11	กันยายน	พ.ศ.	2544	การอุบัติขึ้น
ของโรคระบาดร้ายแรงที่มีชื่อว่า	SARS	 เมื่อปี	 พ.ศ.2547	 ก็ได้สร้างปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างออกไป
จากเดมิแกก่ารทอ่งเทีย่วในประเทศตา่งๆ	ทัว่ทัง้โลก	การอบุตัขิึน้ของไขห้วดันกและสัตวป์กีในบางประเทศ	 
เมื่อปี	พ.ศ.	2548	ก็ได้ก่อให้เกิดการกระทบต่อภาคการเดินทางและการท่องเที่ยวอย่างกระทันกัน	สำาหรับ
กรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่	 เช่น	 คลื่นยักษ์สึนามิในมหาสมุทรอินเดีย	 เม่ือปี	 พ.ศ.	2547	 และ 
พายุเฮอริเคน	Katrina	 ที่พัดถล่มรัฐนิวออร์ลีนนของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อฤดูร้อนในปี	 พ.ศ.	2552	 
ยกระดบัปญัหาความปลอดภยัของการทอ่งเท่ียวขึน้มาอยา่งชดัเจน	ปญัหาเหลา่นีจ้ะสามารถไดร้บัการแกไ้ข
หรอืจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพไดโ้ดยรฐับาลกลางหรือรัฐบาลแหง่ชาตเิทา่นัน้	ซึง่มักจะอาศยัความร่วมมือ 
ระดับชาติของประเทศต่างๆ	 และความช่วยเหลือของหน่วยงานตัวแทนหรือองค์กรระดับภูมิภาคหรือ 
ระดับโลก	อย่างเช่น	องค์กรสหประชาชาติ,	องค์การอนามัยโลก	และ	สหภาพยุโรป	เป็นต้น

	 ดังนัน้รฐับาลและหนว่ยงานหรอืองคก์รตา่งๆ	มภีาระรบัผดิชอบในการปกปอ้งและคุม้ครองพลเมอืง
ของประเทศและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาก:
	 1)	 การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย	ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
	 2)	 การประท้วงและการก่อความไม่สงบในประเทศ
	 3)	 สงครามหรือผลที่เกิดขึ้นเนื่องจากสงคราม
	 4)	 โรคระบาดที่คุกคามชีวิตและสุขภาพ
	 5)	 โรคที่มีความสำาคัญที่เกิดในภาคเกษตรกรรมและสัตว์	ซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดประเด็นปัญหาด้าน
สุขภาพ	เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม
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	 6)	 ภยัพบิตัทิางธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ยกตัวอย่างเชน่	คล่ืนยักษสึ์นามิ	พายุเฮอริเคน	แผ่นดนิไหว	 
และนำ้าท่วม	เป็นต้น
	 7)	 สถานการณท์ี่ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้หรอือาจเกดิขึน้โดยฉบัพลนั	จากธรรมชาตทิีส่ามารถ
ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง
 
	 ด้วยเหตุน้ีรฐับาลจงึมหีนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในบริบทของการเดนิทางและการทอ่งเทีย่ว	เพือ่เปน็การ
รับประกันหรือทำาให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยและการป้องกันภัยของประชากรหรือพลเมืองของ 
ประเทศนัน้ๆ	ไมว่า่จะอยูท่ี่ใดในโลก	รวมทัง้ประชากรตา่งดา้ว	(ทีเ่ขา้ประเทศอยา่งถกูกฎหมาย)	ทีอ่ยูภ่ายใต้
เขตแดนของประเทศนั้นด้วย	สำาหรับประการหลังนั้น	ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวยังต่างประเทศ	
และกลุ่มคนที่เป็นผู้อพยพชั่วคราวด้วย	(กล่องที่	6.2)

กล่องที่ 6.2 กรณีศึกษ� 9-11 ก�รจัดก�รวิกฤตก�รณ์ก�รก่อก�รร้�ย

ในทันทีที่มีวิกฤตก�รณ์หรือเหตุก�รณ์ที่มีคว�มรุนแรงเกิดขึ้น ดังเช่น ก�รก่อก�รร้�ยเมื่อวันที่ 11 กันย�ยน ค.ศ. 2001  
ในประเทศสหรัฐอเมริก� รัฐบ�ลได้ยุติก�รลงจอดภ�คพื้นดินของเครื่องบินทุกชนิด ส่วนเท่ียวบินท่ีกำ�ลังเดินท�งม�ยังพื้นท่ี 
เกดิเหตนุัน้ถกูใหเ้ปลีย่นเสน้ท�งก�รบนิไปยงัท�่อ�ก�ศย�นอืน่ภ�ยในประเทศสหรฐัฯหรอืประเทศแคน�ด�ทีต่ัง้อยูใ่กลท้ีส่ดุทีส่�ม�รถ
ห�ได้ ส่วนเที่ยวบินอ่ืนๆ ที่ยังอยู่ในระยะท�งที่ไกลออกไป ให้ทำ�ก�รกลับลำ�เส้นท�งไปสู่เมืองท่ีเดินท�งออกม� เส้นท�งก�รบิน  
(น่�นฟ้�) ของประเทศสหรัฐฯและประเทศแคน�ด�ถูกสั่งปิดร�ว 48 ชั่วโมง จึงก่อให้เกิดคว�มระส่ำ�ระส�ยอย่�งม�กม�ยสำ�หรับ 
ผู้เดินท�งและนักท่องเที่ยวทั่วโลก

กรณีดังกล่�วทำ�ให้รัฐบ�ลเข้�ใจถึงคว�มสำ�คัญของก�รประส�นง�นและคว�มร่วมมือซึ่งกันระหว่�งหน่วยง�นในระดับต่�งๆ  
และภ�คส่วนต่�งๆ ของรัฐบ�ล ร่วมด้วยองค์กรอื่นๆ ภ�ยในภ�คส�ธ�รณะรวมถึงองค์กรจ�กภ�คเอกชน รัฐบ�ลกล�งภ�ยใต้
ก�รนำ�ของประธ�น�ธบิดี Bush จงึได้รเิริม่ใหม้กีรมปอ้งกนัภยัและรกัษ�คว�มมัน่คงภ�ยในประเทศ (Department of Homeland 
Security) ในเวล�ต่อม�

ที่มา:	Pope	(2006)

	 มาตรการส่วนใหญ่	 สำาหรับใช้ปฏิบัติในช่วงระยะเวลาปานกลางถึงระยะยาวซึ่งมีผลโดยตรง 
ตอ่นักทอ่งเทีย่ว	ทีซ่ึ่งรฐับาลมภีาระรับผดิชอบ	โดยจะเนน้ไปทีก่ารควบคมุภายในประเทศกอ่นเปน็ประการ
สำาคัญ	และประกอบไปด้วย	(Pope,	2006)
	 1)	 ระบบป้องกันภัยที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในด้าน	(i)	 การตรวจผู้โดยสารขาเข้าและขาออก	
ทัง้หมดรวมถงึสมัภาระตา่งๆ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่สำาหรับการเดนิทางโดยเคร่ืองบนิ	และ	(ii)	การตรวจลูกจา้ง
ของทา่เรอืหรอืเมอืงทา่ทัง้หมด	รวมถงึกลุม่คนทีท่ำางานบนเครือ่งบนิ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่	ณ	ทา่อากาศยาน
	 2)	 กองกำาลังหรือเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ได้รับการฝึกหัดให้มีความพร้อมที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่	 ณ	 
ท่าอากาศยาน	ทั้งภายในและภายนอกสถานีของท่าอากาศยาน
	 3)	 การจดัการเกีย่วกบัการจอดรถยนตข์อง	ผูโ้ดยสารทีท่า่อากาศยาน	โดยเฉพาะบริการการรับ-ส่ง
ผู้โดยสาร	ใกล้กับทางเข้าและทางออกของท่าอากาศยาน
	 4)	 การคดักรองภายใต้ระบบการออกหนังสอืเดนิทางหรือพาสปอร์ตทีมี่ความเขม้งวดของกฎระเบยีบ
และกระทำาอย่างละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น	สำาหรับพลเมืองของประเทศนั้นเอง	(รวมถึงการระวังและป้องกัน
การสร้างหลักฐานเท็จและการออกหนังสือเดินทางอย่างไม่ถูกต้อง)
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	 5)	 การจัดการด้านความปลอดภัยบนเครื่องโดยสาร	 ยกตัวอย่างเช่น	 ช้อนส้อมและมีดโลหะ	 
และประตูห้องนักบินที่มีระบบป้องกันการก่อการร้ายหรือการทำาลายได้
	 6)	 การอาศัยความร่วมมือของกองทัพอากาศ	
	 7)	 การเปลีย่นแปลงหรอืปรบัเปลีย่นกฎขอ้บงัคบัหรือมาตรการเกีย่วกบันา่นฟา้หรืออาณาเขตการบนิ	
การตรวจบนัทกึและทดสอบ	รวมถงึการบงัคบัใหป้ฏบิตัติามกฎหมายหรือขอ้ระเบยีบบงัคบั	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
เหนือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	 ตัวอย่างเช่น	 ที่ทำาการของรัฐบาลในนครหลวง	
เป็นต้น
	 8)	 การยกเลิกหรือระงับเที่ยวบินบางเที่ยวโดยเฉพาะ

	 รัฐบาลยังมีความรับผิดชอบโดยหน้าที่ต่อความปลอดภัยและการป้องกันภัยของประชาชนหรือ
พลเมืองของประเทศในยามที่มีการเดินทางไปยังต่างประเทศ	 การที่จะรับมือหรือจัดการแก้ปัญหากับ 
เหตกุารณ์ใดๆ	ก็ตามทีอ่าจเกิดขึน้ได้ทกุเมือ่	โดยเฉพาะอยา่งยิง่การกอ่การรา้ย	สงคราม	หรอืประเดน็ปญัหา
เกีย่วกบัสขุภาพท่ีอันตรายรา้ยแรง	เช่น	โรค	SARs	นัน้	การประกาศหรอืการเตอืนลว่งหนา้เพือ่แนะนำาเกีย่วกบั 
การเดินทาง	(Travel	advisory	notice)	หรือนักท่องเที่ยวนั้นควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มักเป็นที่รวมตัวของ 
นักท่องเที่ยว	เช่น	ร้านเหล้า	หรือคลับสโมสรต่างๆ	โดยปกติแล้วการเตือนหรือการแจ้งล่วงหน้าดังที่กล่าว
ไปนี	้สามารถพบหรอืเหน็ไดใ้นเวบ็ไซตข์องรฐับาล	องคก์รหรือหนว่ยงานดา้นการทอ่งเทีย่วและบริษทัตา่งๆ	
(ในสถานที่ซึ่งการเดินทางและการท่องเที่ยวนั้นเป็นองค์ประกอบหรือส่วนสำาคัญภายในธุรกิจหรือองค์กร)	
	 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการก่อการร้ายต่อการเดินทางและการท่องเท่ียวน้ันเป็นส่ิงท่ีมีความสำาคัญ	 
แต่โดยทัว่ไปแลว้	จากมมุมองหรอืทรรศนะในระดบัภมูภิาคหรอืระดบัโลก	กลบัเหน็วา่ไมม่ากเทา่ผลกระทบ
จากโรค	SARs	 อย่างไรก็ตาม	 จุดหมายปลายทางบางแห่งอาจต้องประสบกับภาวะยากลำาบากอย่างมาก	
จากการลดลงของนักท่องเที่ยวภายหลังเกิดเหตุการณ์ก่อการร้าย	 กรณีตัวอย่างเห็นได้จาก	 ตัวเลขของ 
นักท่องเที่ยวตลอดปีที่เดินทางเข้าสู่เมืองนิวยอร์ก	 ถูกรายงานว่าลดลงจากตัวเลขที่	37	 ล้านคน	 ในปี	 
ค.ศ.	2000	มาอยู่ที่	30	ล้านคน	ในปี	ค.ศ.	2002	(ลดลงประมาณร้อยละ	19)	ภายหลังจากที่เกิดเหตุการณ์
เมื่อวันที่	11	กันยายน	ค.ศ.	2001	ก่อนที่จะฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ราว	35	ล้านคน	ในปี	ค.ศ.	2003	นอกจากนี้ 
ยังได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของนักท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวนานาชาติไปสู่นักท่องเที่ยว
ภายในประเทศ	ทำาให้รายได้ลดลงกว่าเดิมเนื่องจากว่าตามปกติแล้ว	นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นคิดเป็น
อัตราร้อยละ	14	 ของจำานวนนักท่องเที่ยวโดยรวมก็จริง	 แต่มีการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ	40	
ของการใชจ้า่ยในการทอ่งเทีย่วทัง้หมด	ทัง้นี	้อตัราการเขา้พกัในโรงแรมตา่งๆ	ลดลงลงประมาณร้อยละ	25	 
หลังจากเกิดเหตุการณ์การโจมตี	 และยิ่งไปกว่านั้น	 อาจเกิดผลกระทบที่ทำาให้เกิดเหตุการณ์หรือเกิดผล 
อย่างต่อเนื่อง	(knock-on	effects)	เช่นว่า	อาจเกิดผลกระทบต่อเนื่องไปสู่จุดหมายปลายทางใกล้เคียงหรือ 
ประเทศอื่นๆ	ตัวอย่างเช่น	หลังจากเกิดเหตุการณ์การโจมตีประเทศสหรัฐอเมริกา	เมื่อวันที่	11	กันยายน	
ค.ศ.	2001	ยอดการจองหอ้งพกัในกรงุลอนดอน	ประเทศองักฤษลดลงประมาณรอ้ยละ	15	และผลตอบแทน
หรือรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักก็ลดลงกว่าร้อยละ	23	ด้วยเช่นกัน	(Pope,	2006)
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	 ช่วงหลังวิกฤตการณ์	9-11	 และธรรมชาติภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้น	 รัฐบาลหลายแห่งทั่วทั้งโลกได้เร่ิม
ตระหนักถึงความสำาคัญและเห็นถึงความจำาเป็นของมาตรการด้านความปลอดภัย	 การป้องกันภัยด้าน
สขุภาพ	และสิง่แวดลอ้ม	ทัง้หมดนีต้อ้งการความรว่มมอืกนัในระดบันานาชาตริะหวา่งรฐับาลกบัหนว่ยงาน 
หรือองค์กรในระดับสากล	 รวมถึงความร่วมมือระหว่างภาคสาธารณะและภาคเอกชนในอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว	จากมุมมองทางด้านวิชาการ	เห็นว่ายังต้องอาศัยการค้นคว้าวิจัยอีกมากในการที่จะสามารถ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ	 และการประเมินความเสี่ยงต่อความน่าดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว	 
เม่ือเกดิเหตกุารณ์ใดๆ	กต็ามทีม่คีวามรนุแรงและไมอ่าจคาดการณล่์วงหนา้ได	้วกิฤตการณ์ในประเทศไทย
ทัง้ในเรือ่งโรคระบาดและวกิฤตการณก์ารเมอืงทำาใหป้ระเทศไทยสูญเสียรายไดแ้ละนกัทอ่งเทีย่วจำานวนมาก	
(ตารางที่	6.9)

ต�ร�งที่ 6.9 จำ�นวนและร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวต่�งช�ติที่สูญเสียจ�กเหตุก�รณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นระหว่�งปี พ.ศ. 2544-2552 

ปี พ.ศ.
ที่เกิด
ผลกระทบ 1

เหตุก�รณ์วิกฤต

คว�มสูญเสียที่เกิดขึ้น ร้อยละของร�ยได้
ของคว�มสูญเสีย

ต่อเดือน 2
จำ�นวนนักท่องเที่ยว

ต่�งช�ติ (คน) 2
ร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยว
ต่�งช�ติ (ล้�นบ�ท) 3

2544 ก�รก่อก�รร้�ยถล่มตึกเวิร์ลเทรด
ในสหรัฐฯ (9/11)

165,053 5,402 4.72

2546 ก�รแพร่ระบ�ดของโรคซ�ร์ส (SARS) 821,299 25,539 11.97

2547 ก�รแพร่ระบ�ดของโรคไข้หวัดนก 
(Bird Flu/ H5N1)

363,817 12,455 2.21

2548 สึน�มิ (Tsunami) 698,823 22,292 4.15

2549 รัฐประห�รในประเทศไทย พ.ศ. 2549 161,806 5,396 3.69

2551 วิกฤตก�รณ์ก�รเงินในสหรัฐฯ 185,881 6,490 17.28

2551 ก�รปิดสน�มบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง 364,358 12,721 7.01

2552 คว�มรุนแรงในกรุงเทพฯ 100,108 3,333 9.78

2552 ก�รแพร่ระบ�ดของโรคไข้หวัดใหญ่ 
2009 (H1N1)

119,549 3,980 0.69

หมายเหตุ:	1	ประเมินด้วยวีธีของ	Untong,	Piboonrungroj	and	Kaosa-ard,	2006
2	ประเมินจากแบบจำาลอง	SARIMA	with	intervention
3	ใช้จำานวนวันพักเฉลี่ย	และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันต่อครั้งของนักท่องเที่ยวต่างชาติก่อนปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อของปีนั้นๆ	

ที่มา:	จากการคำานวณด้วยข้อมูลรายเดือนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา	ในอัครพงศ์	และมิ่งสรรพ์	(2553)



175เศรษฐศ�สตร์ว่�ด้วยก�รท่องเที่ยว

6.5 สรุป

	 รัฐบาลนั้นโดยพื้นฐานแล้วหมายความถึงภาคสาธารณะ	 ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐบาลของประเทศ	 
ส่วนราชการต่างๆ	ของรัฐและราชการฝ่ายพลเรือน	 รวมไปถึงตัวแทนหน่วยงานราชการต่างๆ	 สำาหรับใน
หลายประเทศ	ยังรวมถึงบริษัทต่างๆ	และกิจการที่ควบคุมและถือครองโดยรัฐบาลความสัมพันธ์หรือความ
เกี่ยวโยงซึ่งกันของรัฐบาลต่อการท่องเที่ยวยังประกอบไปด้วยรายจ่าย	เงินอุดหนุน	การจูงใจทางด้านภาษี	
กฎข้อบังคับและมาตรการควบคุม	 การออกหนังสือหรือใบอนุญาต	 การวางแผนรวมถึงสนธิสัญญาและ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศ	รวมถึงเรื่องของความปลอดภัยและการป้องกันภัยอีกด้วย	
	 บทบาทหลัก	5	ประการในด้านการจัดการการท่องเที่ยวของรัฐบาล	ได้แก่	บทบาทด้านการจัดเก็บ
ภาษ	ี	การใชจ่้ายหรอืจัดการงบประมาณรายจ่ายของรฐั	การเปน็ผูส้นบัสนนุและจดัหาให	้	การออกมาตรการ
ข้อบังคับต่างๆ	 รวมถึงการบังคับใช้	 และการรักษาความปลอดภัยกับการป้องกันภัยและสุขภาพ	 ในกรณี
ของประเทศไทยพบว่า	 ไทยเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมค่อนข้างน้อย	 และอุดหนุนนักท่องเที่ยวมากกว่า
ประเทศพัฒนาแล้วซึ่งอาจทำาให้ผลประโยชน์สุทธิของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติลดลงโดยเฉพาะ 
เม่ือมาคำานงึวา่เรายงัไมม่กีารจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่	ีซึง่บทบาทของรัฐในการจดัการการทอ่งเทีย่วใหย้ัง่ยนื
จึงเป็นประเด็นพัฒนาที่สำาคัญในทศวรรษนี้และต่อไปข้างหน้า
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คำ�ถ�มท้�ยบทที่ 6

1.	 บทบาทรัฐในการจัดการการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง?
2.	 หน่วยงานที่จัดการการท่องเที่ยวในประเทศมีหน่วยงานอะไรบ้าง?
3.	 แนวโน้มภาษีใหม่ๆ	สำาหรับภาคท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง?
4.	 รัฐควรมีนโยบายประกันอุบัติเหตุให้นักท่องเที่ยวต่างชาติหรือไม่?
5.	 แนวโน้มธรรมชาติพิบัติภัยที่เกิดขึ้นและการก่อการร้าย	 โรคระบาด	 ทำาให้รัฐบาลควรจะต้องเตรียมตัว 
	 อะไรบ้าง?
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เสถียรภ�พและก�รกระจ�ยร�ยได้
ของภ�คเศรษฐกิจท่องเที่ยวของไทย

	 ในระดับมหภาคการรักษาเสถียรภาพของรายได้และการสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้
นับเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำาคัญสำาหรับนโยบายสาธารณะของการท่องเที่ยวไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า 
เป้าหมายการสร้างรายได้	 แม้ว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดรายได้สูง	 แต่ก็เป็นอุตสาหกรรมที่มี
ปัญหาเสถียรภาพด้วยเหตุผล	2	ประการ	คือ	1)	การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสำาคัญ
กับความปลอดภัยมาก	 หากมีเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ท่องเที่ยว	 เกิดโรคระบาดหรือวิกฤตภัยธรรมชาติ	 
นักทอ่งเทีย่วจะยกเลกิการเดนิทางทนัท	ี2)	การทอ่งเทีย่วเปน็กจิกรรมทีมี่ความยดืหยุน่ตอ่รายไดสู้ง	กล่าวคอื	 
ค่าใช้จ่ายจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก	 และเป็นไปในทิศทางเดียวกับการเปล่ียนแปลงของรายได้	 ดังนั้น
เม่ือเศรษฐกจิซบเซาลง	การทอ่งเทีย่วกจ็ะซบเซาลงดว้ย	ในทางตรงกนัขา้ม	ถา้เศรษฐกจิเฟือ่งฟ	ูเศรษฐกจิ 
การทอ่งเทีย่วกจ็ะเฟือ่งฟูไปดว้ย	ในกรณทีีเ่กดิวกิฤตเศรษฐกจิอยา่งฉบัพลนัรนุแรง	เชน่	วกิฤตแฮมเบอรเ์กอร์
ในปี	พ.ศ.	2551	การท่องเที่ยวทั่วโลกจะซบเซาลงตามๆ	กันไป
	 ดงัน้ันอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วนอกจากจะตอ้งเผชญิกบัความผนัผวนตามฤดกูาลแล้ว	ยงัมีเหตกุารณ ์
ความไมแ่นน่อน	(Uncertainty)	ทีส่ง่ผลกระทบรนุแรงอยา่งตอ่เนือ่ง	เชน่	เหตกุารณค์วามไมส่งบทางการเมอืง	 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ฯลฯ	(ดูตารางที่	7.1)	ช่วงปี	พ.ศ.	2544-2553	เป็นช่วงที่จัดว่ามีเหตุการณ์ที่กระทบ
กระเทือนการท่องเที่ยวไทยในทางลบอยู่หลายเหตุการณ์	 รวมถึงเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ	 
ในระยะ	2-3	ปีที่ผ่านมาเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจ	การเมือง	และสังคมบ่อยครั้ง	ทำาให้มีความรู้สึกว่า	 
ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่ขาดเสถียรภาพ	 ส่งผลให้ภาคเอกชนออกมาเรียกร้องการ
สนับสนุนจากภาครัฐอยู่เป็นประจำา	 ในลักษณะของการลดค่าธรรมเนียมวีซ่า	 ภาษี	 และการปล่อยเงินกู้
ดอกเบี้ยตำ่า

1	 เขียนโดย	อัครพงศ์	อั้นทอง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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ต�ร�งที่ 7.1 สรุปเหตุก�รณ์ที่มีผลต่อก�รท่องเที่ยวไทย

เหตุก�รณ์ ทิศท�งของผลกระทบ ช่วงเวล�ที่เกิดเหตุก�รณ์

Visit Thailand Year + พ.ศ. 2530

วิกฤตต้มยำ�กุ้ง - 2 กรกฎ�คม พ.ศ. 2540

Amazing Thailand Years + พ.ศ. 2541-2542

ก�รถล่มตึกเวิร์ลเทรดในสหรัฐอเมริก� (9-11) - 11 กันย�ยน พ.ศ. 2544

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคซ�ร์ส (SARS) - พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2545 - กรกฎ�คม พ.ศ. 2546

สงคร�มอิรัก - มีน�คม พ.ศ. 2546

แพนด้� สวนสัตว์เชียงใหม่ + ตุล�คม พ.ศ. 2546

โรคไข้หวัดนก (Bird Flu) , (H5N1) - กรกฎ�คม พ.ศ. 2547

สึน�มิ (Tsunami) - 26 ธันว�คม พ.ศ. 2547

ฉลองครองร�ชสมบัติ 60 ปี + มิถุน�ยน พ.ศ. 2549

รัฐประห�ร พ.ศ. 2549 - 19 กันย�ยน พ.ศ. 2549

เปิดใช้สน�มบินสุวรรณภูมิ + 28 กันย�ยน พ.ศ. 2549

ง�นพืชสวนโลก + 1 พฤศจกิ�ยน พ.ศ. 2549 - 31 มกร�คม พ.ศ. 2550

ระเบิดป่วนกรุงเทพ 8 จุด - 31 ธันว�คม พ.ศ. 2549

โอลิมปิคจีน + 8 สิงห�คม พ.ศ. 2551

วิกฤตนำ้�มัน-สถ�บันก�รเงินโลก - พ.ศ. 2551

ปิดสน�มบินน�น�ช�ติห�ดใหญ่ จ.สงขล� - 29 สิงห�คม พ.ศ. 2551

ปิดสน�มบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง - 26 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2551

โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (H1N1) - 25 เมษ�ยน พ.ศ. 2552

สงกร�นต์เลือด - เมษ�ยน พ.ศ. 2552

เหตุก�รณ์ไม่สงบที่คอกวัว - 10 เมษ�ยน พ.ศ. 2553

เหตุก�รณ์ไม่สงบก�รว�งเพลิงท่ี กทม. และจังหวัดสำ�คัญ - 19-20 พฤษภ�คม พ.ศ. 2553

ที่มา:	มิ่งสรรพ์	(2554)

	 ปรากฎการณ์ที่เป็นช็อคทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นดังแสดงในตารางที่	7.1	 ทำาให้เชื่อกันว่า	 
ภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวเป็นภาคเศรษฐกิจที่ไม่มีเสถียรภาพ	 ดังนั้นในส่วนแรกของบทนี้จะเริ่มต้นโดยการ
พิจารณาภาพรวมด้านรายได้จากการท่องเที่ยว	 โดยการเปรียบเทียบรายได้จากการท่องเที่ยวกับตัวชี้วัด 
ในลกัษณะเดียวกนัของภาคเศรษฐกจิอ่ืนๆ	โดยเริม่จากการทบทวนการศกึษาทีผ่า่นมา	ตามดว้ยการวเิคราะห์
เสถียรภาพโดยเปรียบเทียบ	โดยใช้ข้อมูลระหว่างปี	พ.ศ.	2535	ถึง	พ.ศ.	2549	เป็นกรณีศึกษา
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7.1 อัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติและร�ยได้จ�กก�รส่งออก

	 เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรายได้จากการส่งออก	 
ในช่วงปี	พ.ศ.	2535	ถึง	พ.ศ.	2549	จะเห็นได้ว่า	อัตราการเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
ในบางปีจะเพิ่มสูงขึ้นมาก	เช่น	ในปี	พ.ศ.	2538	พ.ศ.	2547	และ	พ.ศ.	2549	ที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่า
ร้อยละ	30	ขณะที่รายได้จากการส่งออกของปีที่มีการเติบโตสูงมาก	เช่น	ปี	พ.ศ.	2538	พ.ศ.	2541	และ	
พ.ศ.	2543	มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ	23-28	เท่านั้น	อย่างไรก็ตามการส่งออกของไทย 
เกอืบทกุปมีอีตัราการเตบิโตทีเ่ปน็บวก	ยกเวน้	ในป	ีพ.ศ.	2542	ทีมู่ลคา่การส่งออกลดลงร้อยละ	1.5	ขณะที ่
รายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต	ิแมจ้ะมกีารเตบิโตสงูมากบางป	ีแต่ในปทีีม่รีายไดล้ดลง	อตัราการลดลง 
ดังกลา่วเปน็อัตราทีค่อ่นขา้งสงู	เชน่	ในปี	พ.ศ.	2546	ทีร่ายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตลิดลงประมาณ
ร้อยละ	10	ดังแสดงในรูปที่	7.2	นอกจากนี้ในรูปที่	7.2	ยังแสดงให้เห็นว่า	ช่วงของการแกว่งตัวของอัตรา
การเติบโตของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสูงสุดเทียบกับตำ่าสุดจะมากกว่าอัตราการเติบโตของ
มูลค่าการส่งออก

รูปที่ 7.1 ร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติเปรียบเทียบกับมูลค่�ก�รส่งออกสินค้�สำ�คัญ
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รายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ (ลานบาท)

มูลคาการสงออกเคร�อ่งคอมพ�วเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (ลานบาท)

มูลคาการสงออกรถยนต อุปกรณและสวนประกอบ (ลานบาท)

ที่มา:	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(2536-2549)	และกระทรวงพาณิชย์	(2554)
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	 หากพิจารณาความผันผวนของอัตราการเติบโตของรายได้	(Income	growth	volatility)	 จากค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการเติบโตของรายได้	(Standard	deviation	of	year	on	year	growth	rate	of	
income)	พบว่า	อตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมิคีวามผนัผวนมากกวา่อตัราการ
เตบิโตของการสง่ออก	โดยอตัราการเตบิโตของรายไดจ้ากนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตมีิคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ	13.12	ซึ่งสูงกว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการเติบโตของการส่งออกทุกกลุ่มสินค้า	ดังแสดง 
ในตารางที่	 7.2	 นอกจากนี้ส่วนต่างระหว่างอัตราการเติบโตสูงสุดกับอัตราการเติบโตตำ่าสุดในช่วงปี	 
พ.ศ.	2535	ถึง	พ.ศ.	2549	ของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มีค่าสูงกว่าการส่งออกทุกกลุ่ม
	 ดังนั้น	จากการเปรียบเทียบข้อมูลข้างต้นจึงน่าจะสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า	เศรษฐกิจการท่องเที่ยว
มีความผันผวนกว่าเศรษฐกิจภาคส่งออก

ต�ร�งที่ 7.2 อัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติและก�รส่งออกของไทย

ปี พ.ศ.

อัตร�ก�รเติบโตของ (หน่วย: ร้อยละ)

ร�ยได้จ�ก
นักท่องเท่ียว
ช�วต่�งช�ติ

ก�รส่งออก
ท้ังหมด

ก�รส่งออก
สินค้�เกษตร

ก�รส่งออกสินค้�
อุตส�หกรรม
ก�รเกษตร

ก�รส่งออกสินค้�
อุตส�หกรรม

2535 23.13 13.67 12.25 7.41 15.48

2536 3.79 14.09 -3.81 -4.81 21.66

2537 13.62 20.91 18.65 22.31 23.22

2538 31.37 23.62 17.58 19.58 25.36

2539 14.99 0.34 -0.41 10.43 -2.35

2540 0.63 28.04 10.90 19.55 28.82

2541 9.70 24.43 17.14 16.73 27.21

2542 4.48 -1.851 -9.95 -2.13 0.26

2543 12.75 25.01 10.00 8.85 27.05

2544 4.83 4.21 7.05 13.74 2.65

2545 8.17 1.36 -2.28 2.55 2.53

2546 -4.39 13.74 19.52 13.08 14.21

2547 24.28 16.48 13.56 3.26 17.75

2548 -4.42 14.59 0.86 9.59 15.90

2549 31.29 11.23 19.52 8.18 9.76

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.12 9.50 9.63 7.94 10.58

ส่วนต่างระหว่าง
อัตราการเติบโตสูงสุด
กับตํ่าสุด

43.20 29.54 29.47 27.12 31.17

ที่มา:	จากการคำานวณ
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รูปที่ 7.2 อัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติและก�รส่งออกของไทยระหว่�งปี พ.ศ. 2535-2549
%
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23.1 3.8 13.6 31.4 15.0 0.6 9.7 4.5 12.7 4.8 8.2 -10.5 32.7 -4.4 31.3

13.7 14.1 20.9 23.6 0.3 28.0 24.4 -1.5 25.0 4.2 1.4 13.7 16.5 14.6 11.2

อัตราการเติบโตของรายไดจากการสงออก

อัตราการเติบโตของรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติ

ที่มา:	คำานวณโดยใช้ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	และกระทรวงพาณิชย์

7.2 ผลกระทบเกี่ยวกับคว�มไร้เสถียรภ�พของก�รท่องเที่ยว

	 การตัดสินใจที่จะไปท่องเที่ยวในที่แห่งใดแห่งหนึ่งนั้น	นักท่องเที่ยวมักจะเปรียบเทียบผลประโยชน์
ที่ได้รับจากการท่องเที่ยว	 เช่น	ความสนุกสนาน	ความรู้	ประสบการณ์	 เป็นต้น	กับต้นทุนที่จ่ายไป	 เช่น	 
ค่าแพ็กเกจทัวร์	 ค่าห้องพัก	 ค่าเดินทาง	 เป็นต้น	 โดยนักท่องเที่ยวจะเลือกเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
ที่ได้ผลประโยชน์คุ้มกับต้นทุนที่เสียไป	 อย่างไรก็ตาม	 ผลประโยชน์ที่ได้รับและต้นทุนที่จ่ายไปน้ันอาจไม่
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้	เช่น	หากเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ต้นทุนของการท่องเที่ยว 
อาจสูงกว่าที่คาดไว้	หรือคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่สัมผัสจริงตำ่ากว่าที่โฆษณา	ก็จะทำาให้ผลประโยชน์ 
จากการทอ่งเทีย่วตำา่กวา่ทีค่าดการณ	์(มคีวามเสีย่งเกดิขึน้)	ซึง่ความแม่นยำาในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว 
จะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร	 ทัศนคติของนักท่องเที่ยว	 และอิทธิพลของสื่อมวลชน	 
(Pope,	2006)	ดงันัน้ปจัจยัสำาคญัทีม่ผีลกระทบตอ่อปุสงคข์องการทอ่งเทีย่วจงึมหีลายประการ	เชน่	รายได	้และ
ราคาเปรยีบเทยีบกับแหลง่ทอ่งเท่ียวอ่ืน	(ราคาสนิคา้และบรกิาร	คา่เดนิทาง	อตัราแลกเปลีย่น)	รวมทัง้ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในช่วงเวลาของการท่องเที่ยว	เป็นต้น	เมื่อปัจจัยดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
จะทำาให้ปริมาณการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหรือลดลง	 ซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์ของการท่องเที่ยว 
มคีวามยดืหยุน่หรอืออ่นไหวตอ่ปจัจยัดงักลา่วมากน้อยเพยีงใด	ยิง่อุปสงคข์องการทอ่งเทีย่วมีความยดืหยุ่น
ต่อปัจจัยต่างๆ	มากเท่าใดยิ่งทำาให้รายได้ของอุตสาหกรรมมีความผันผวนมากตามไปด้วย
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	 วิกฤติการณ์ที่เกิดจากความไม่สงบทางการเมืองและการทหาร	ภัยทางธรรมชาติ	(สึนามิ)	ภัยทาง 
สุขภาพ	(ไข้หวัดนก	SARs)	 และความผันผวนทางเศรษฐกิจมีผลต่อปริมาณนักท่องเที่ยวมากน้อย 
แตกตา่งกนั	ทัง้ในแงข่องระดบัผลกระทบ	ระยะเวลา	และตลาดที่ไดรั้บผลกระทบ	จากการศกึษาของ	Untong,	
Piboonrungroj	and	Kaosa-ard	(2006)	พบวา่	การระบาดของโรคทางเดนิหายใจเฉยีบพลนัรนุแรง	(SARs)	
มีผลทำาให้ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างเดือนเมษายน	 
ถึง	 มิถุนายน	 พ.ศ.	2546	 ลดลงถึงร้อยละ	70.02	 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น	 
โดยตลาดที่ได้รบัผลกระทบมาก	คอื	ตลาดเอเชยีตะวนัออก	เชน่	จนี	ไตห้วนั	และฮอ่งกง	สำาหรบัการระบาด
ของเชือ้ไขห้วัดนกในชว่งปี	พ.ศ.	2547	มผีลทำาใหป้รมิาณนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติในชว่งเดอืนกมุภาพนัธ	์
ถึง	เมษายน	ของปีดังกล่าว	ลดลงร้อยละ	31.43	เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าว	ตลาดที่ได้รับ
ผลกระทบมาก	คือ	ตลาดเอเชียตะวันออกเช่นกัน	ส่วนเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกาในวันที่	11	
กันยายน	พ.ศ.	2543	ส่งผลให้จำานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงร้อยละ	7.36	เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มี
เหตกุารณด์งักลา่ว	และสง่ผลกระทบเพยีง	2	เดอืน	คอื	เดอืนตลุาคม	และพฤศจกิายน	พ.ศ.	2543	โดยตลาด 
ที่ได้รับผลกระทบมาก	คือ	ตลาดตะวันออกกลาง
	 ปรมิาณนกัทอ่งเทีย่วลดลงจะสง่ผลกระทบตอ่รายไดข้องผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรม	ตวัอยา่งเชน่	 
ในการศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง	(SARs)	ต่อเศรษฐกิจไทย
ของ	Sattarasart	and	Untong	(2006)	(เป็นการประเมินโดยการเปรียบเทียบค่าที่เกิดขึ้นจริงกับค่าที่ได้
จากการประมาณการหากไมเ่กดิปญัหาขึน้)	พบวา่	เหตกุารณด์งักล่าวทำาใหร้ายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วในชว่ง
เดือนมีนาคม	ถึง	มิถุนายน	พ.ศ.	2546	หายไปประมาณ	34.5	พันล้านบาท	มีผลทำาให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ	(GDP)	ลดลงรอ้ยละ	0.19-0.46	หรอืประมาณ	11.2-26.8	พนัลา้นบาท	และทำาใหภ้าคบรกิารอืน่ๆ	 
ท่ีสนับสนุนการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบตามไปด้วย	 โดย	GDP	 สาขาโรงแรมลดลงร้อยละ	1.07-2.58	 
GDP	สาขาการขนส่งภายในประเทศลดลงรอ้ยละ	0.74-1.77	GDP	สาขาภตัตาคารลดลงรอ้ยละ	0.45-1.08	
และ	GDP	สาขาบันเทิงลดลงร้อยละ	0.19-0.45
	 นอกจากน้ี	ระดับความรุนแรงและระยะเวลาท่ีอุตสาหรรมได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอน 
ยงัเกีย่วขอ้งกบับทบาทของภาครฐัในการบรรเทาผลกระทบจากความไมแ่นน่อนดงักลา่ว	เชน่	ในชว่งทีเ่กดิ
การระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง	(SARs)	ในปี	พ.ศ.	2546	Singapore	Tourism	Board	
ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินกับ	Singapore	Airline	 ในการลดค่าบัตรโดยสารเพื่อกระตุ้นการเดินทาง	 
และรัฐบาลสิงคโปร์ยังได้ให้เงินช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกจำานวน	230	 ล้านเหรียญสหรัฐฯ	 
Hong	Kong	Tourism	Board	ออกนโยบายฟื้นฟูบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศ	และรัฐบาลไต้หวัน 
ก็ประกาศใช้นโยบายภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว	(Pope,	2006)	มาตรการทางภาษี
และเงินอุดหนุนดังกล่าว	ถือเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลสามารถใช้รักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมได้
	 ในประเทศไทยก็เคยมีข้อเสนอต่างๆ	นานา	เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอน	
เช่น	 การที่ประเทศไทยให้ประกันชีวิตกับนักท่องเที่ยวทุกคน	 การลดภาษีให้กับผู้ประกอบการ	 การลดค่า
ธรรมเนียมวีซ่าสำาหรับนักท่องเที่ยว	เป็นต้น
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7.3 เสถียรภ�พของร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว

	 ทีผ่า่นมาเสถยีรภาพของรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเปน็ประเดน็ทีมี่การศกึษาคอ่นขา้งน้อย	ขณะทีก่าร
ศึกษาเสถยีรภาพของการสง่ออกกลบัมกีารศกึษาอยา่งแพรห่ลาย	สว่นใหญเ่ปน็การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ของเสถยีรภาพของการสง่ออกกับการลงทุน	และการเตบิโตทางเศรษฐกจิ	เชน่	การศกึษาของ	Sinha	(1999)	
Dawe	(1996)	เป็นต้น
	 วิธีการวดัเสถยีรภาพของรายไดจ้ากการสง่ออกมหีลายวธิ	ีเชน่	การวดัจากคา่สมัประสทิธิข์องความ
แปรปรวน	(Coefficient	of	Variation:	CV)	การใช้ค่าเฉลี่ยของค่าสัมบูรณ์ของส่วนต่างระหว่างมูลค่าจริงกับ
ค่าแนวโน้ม	(Trend	Value)	หรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	5	ปี	(Sinha,	1999)	เป็นต้น	นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ 
ความผันผวนของอัตราการเติบโตของรายได้	(Growth	volatility)	 ของอุตสาหกรรม	 โดยพิจารณาจาก 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายได้	(Standard	deviation	in	the	year	on	year	growth	rate	of	income)	และ 
ส่วนต่างระหว่างอัตราการเติบโตสูงสุดกับอัตราการเติบโตตำ่าสุดในช่วงเวลาที่พิจารณา	(Reserve	Bank	of	
New	Zealand,	2001)	เพือ่ชี้ใหเ้หน็วา่	การเตบิโตของรายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตขิองอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยวมีความผันผวนมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมส่งออก	 ในบทนี้จะนำาเสนอวิธีการ
วิเคราะห์ความมีเสถียรภาพและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว	2	วิธีการที่สำาคัญ	ดังนี้

7.3.1	 ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน	(Coefficient	of	Variation:	CV)
	 ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนเป็นการวัดโดยการหาสัดส่วนระหว่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
(Standard	deviation:	S.D.)	กับค่าเฉลี่ย	(Mean)	โดยมีสูตรการคำานวณดังนี้
 

CV =
S.D.  × 100

X‒

โดยที่ CV คอื	คา่สมัประสทิธิข์องความแปรปรวน

S.D. คือ	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X‒ คือ	ค่าเฉลี่ย

	 ทัง้นี	้หากคา่สมัประสทิธิข์องความแปรปรวนของรายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตสิงูกวา่รายได ้
จากการส่งออก	 สะท้อนให้เห็นว่า	 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีเสถียรภาพน้อยกว่าการส่งออก	
แต่หากค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตำ่ากว่ารายได้จากการ
ส่งออก	แสดงว่า	รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีเสถียรภาพมากกว่าการส่งออก
	 เพ่ือให้เข้าใจถึงแนวทางการวิเคราะห์	 ในบทนี้จะนำาเสนอกรณีตัวอย่างการคำานวณค่าสัมประสิทธิ์
ของความแปรปรวนของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใน	3	 ช่วงเวลา	 คือ	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	2533	 
ถึง	พ.ศ.	2538	ช่วงที่	2	ปี	พ.ศ.	2539	ถึง	พ.ศ.	2543	และช่วงปี	พ.ศ.	2544	ถึง	พ.ศ.	2549	แล้วนำาค่าที่ได้
ไปเปรยีบเทยีบกับสมัประสทิธิข์องความแปรปรวนของรายไดจ้ากการสง่ออกทัง้หมด	รายไดจ้ากการสง่ออก
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สนิคา้เกษตร	รายได้จากการสง่ออกสนิค้าอุตสาหกรรมเกษตร	และรายไดจ้ากการสง่ออกสนิคา้อตุสาหกรรม	
นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ในแง่ของเสถียรภาพของมูลค่าเพิ่มที่สร้างได้	 โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศที่แท้จริง	(ณ	 ราคาคงที่ปี	 พ.ศ.	2531)	 ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารเทียบกับ
ภาคการผลิตและบริการ
	 ในช่วงปี	 พ.ศ.	2533	 ถึง	 พ.ศ.	2538	 ประเทศไทยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง	 เช่นเดียวกับรายได้จากการส่งออก	 โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีเสถียรภาพ
ดีกว่าการส่งออก	 เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนของรายได้จากการท่องเที่ยวมีค่าตำ่ากว่า 
ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนของรายได้จากการส่งออก	(ตารางที่	7.3)	 หากพิจารณารายได้จาก 
การส่งออก	 โดยจำาแนกตามกลุ่มสินค้า	พบว่า	รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังมีเสถียรภาพดีกว่า
การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม	แต่มีเสถียรภาพตำ่ากว่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
	 สำาหรบัชว่งป	ีพ.ศ.	2539	ถงึ	พ.ศ.	2543	เปน็ชว่งทีเ่สถยีรภาพของรายไดจ้ากนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติ 
ดีขึ้นอย่างมาก	 และมีเสถียรภาพดีกว่ารายได้จากการส่งออกทั้งหมด	 และการส่งออกทั้งจากภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม
	 หากพิจารณาในชว่งป	ีพ.ศ.	2544	ถงึ	พ.ศ.	2549	ซึง่เปน็ชว่งทีอ่ตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วไดรั้บผลกระทบ 
จากการต่อต้านการก่อการร้าย	การระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง	(SARs)	(พ.ศ.	2546)	
ไข้หวัดนก	(พ.ศ.	2547)	ภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ	(พ.ศ.	2547)	รวมทั้งเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิด
ความไม่สงบภายในประเทศ	 รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงมีเสถียรภาพสูงกว่าการส่งออก
ทั้งหมดเล็กน้อย	 โดยค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่า
เทา่กับ	20.00	ขณะทีภ่าคการสง่ออกมคีา่สมัประสทิธิข์องความแปรปรวนของรายไดจ้ากการสง่ออกเทา่กบั	
22.45	อยา่งไรกต็าม	หากพจิารณาแยกตามกลุม่สนิคา้ส่งออก	พบวา่	รายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาติ
มีเสถียรภาพดีกว่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเล็กน้อย	แต่มีเสถียรภาพตำ่ากว่าการส่งออกสินค้าเกษตร
และสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร	(ตารางที่	7.3)
	 จากผลการวเิคราะหท์ัง้	3	ชว่งเวลา	สะทอ้นใหเ้หน็วา่	รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วในชว่งป	ีพ.ศ.	2539-2543	 
มีเสถียรภาพสูงกว่าในช่วงปี	 พ.ศ.	2544-2549	 ซึ่งเป็นช่วงที่มีความผันผวนของรายได้จากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมากที่สุด	อย่างไรก็ตามในช่วง	ปี	พ.ศ.	2544-2549	ที่เป็นช่วงที่มีความผันผวนมากที่สุดของ
รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 แต่ยังมีเสถียรภาพสูงกว่ารายได้จากการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม	
ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าหลักของการส่งออกของไทย	และยังมีเสถียรภาพดีกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
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ต�ร�งที่ 7.3 ค่�สัมประสิทธิ์ของคว�มแปรปรวนของร�ยได้

ประเภทร�ยได้
ค่�สัมประสิทธิ์ของคว�มแปรปรวน

พ.ศ. 2533-2538 พ.ศ. 2539-2543 พ.ศ. 2544-2549

ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว 24.27 11.10 20.00

ร�ยได้จ�กก�รส่งออกทั้งหมด 26.90 24.42 22.45

ร�ยได้จ�กก�รส่งออกสินค้�เกษตร 16.74 10.69 19.08

ร�ยได้จ�กก�รส่งออกสินค้�อุตส�หกรรมเกษตร 17.76 14.95 13.69

ร�ยได้จ�กก�รส่งออกสินค้�อุตส�หกรรม 31.44 26.81 23.47

GDP (ร�ค�ตล�ด) ของสินค้�และบริก�ร 31.00 21.60 21.95

ที่มา:	จากการคำานวณ

	 ความกังวลเก่ียวกับเสถียรภาพ	มักมาจากภาคโรงแรม	ดังน้ันจึงทำาการวิเคราะห์เจาะลึกเพ่ือเปรียบเทียบ 
ภาคโรงแรมและภตัตาคาร/รา้นอาหาร	ซ่ึงมสีมมตฐิานวา่	ภาคภตัตาคาร/ร้านอาหารนา่จะมีเสถยีรภาพสูงกวา่ 
ภาคโรงแรม	เพราะ	ภาคภตัตาคาร/รา้นคา้โดยส่วนใหญพ่ึง่พาลูกคา้ภายในประเทศมากกวา่ลูกคา้ชาวตา่งชาต	ิ 
ขณะที่ภาคโรงแรมจะพึ่งพาลูกค้าชาวต่างชาติมากกว่า
	 หากพิจารณาในแง่ของมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร	 ซึ่งขจัดผลของ
เงินเฟ้อออกไป	โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	ณ	ราคาคงที่ปี	พ.ศ.	2531	(ตารางที่	7.4)	
พบว่า	ในช่วงปี	พ.ศ.	2533	ถึง	พ.ศ.	2538	อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลัก
ของการท่องเที่ยว	มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนของ	GDP	ที่แท้จริงตำ่ากว่า	GDP	ของภาคการผลิต
และบริการค่อนข้างมาก	ส่วนในช่วงปี	พ.ศ.	2539	ถึง	พ.ศ.	2543	GDP	ของภาคโรงแรมและภัตตาคาร 
ยังคงมีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนตำ่ากว่า	GDP	ภาคการผลิต	และ	GDP	ภาคบริการ	หากพิจารณา
เฉพาะ	GDP	ภาคโรงแรม	พบว่า	มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนสูงกว่า	GDP	ภาคบริการ
	 เม่ือพจิารณาในชว่งป	ีพ.ศ.	2544	ถงึ	2549	พบวา่	GDP	ภาคโรงแรมและภตัตาคารมีคา่สัมประสิทธิ์
ของความแปรปรวนเท่ากับ	9.67	 ขณะที่	GDP	 ของภาคการผลิตและบริการมีค่าสัมประสิทธิ์ของความ
แปรปรวนเท่ากับ	14.51	และ	12.30	ตามลำาดับ	(ตารางที่	7.4)	แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะ	GDP	ของภาค
โรงแรมอย่างเดียว	พบว่า	มีค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวนสูงกว่า	GDP	ของภาคบริการเล็กน้อย
	 ผลการวิเคราะห์ข้างต้นชี้ให้เห็นว่า	 อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารมีเสถียรภาพในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มมากกว่าอุตสาหกรรมการผลิต	โดยอุตสาหกรรมภัตตาคารมีเสถียรภาพสูงมาก	เพราะส่วนใหญ่
เปน็การตอบสนองความตอ้งการของคนภายในประเทศ	ขณะทีอ่ตุสาหกรรมโรงแรมมกีารพึง่พานกัทอ่งเทีย่ว 
ชาวต่างชาติเป็นหลัก	 ดังนั้นมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมโรงแรมจึงมีเสถียรภาพน้อยกว่าอุตสาหกรรม
ภัตตาคาร	แต่มีเสถียรภาพมากกว่าอุตสาหกรรมการผลิต
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ต�ร�งที่ 7.4 ค่�สัมประสิทธิ์ของคว�มแปรปรวนของมูลค่�เพิ่ม

ประเภทของ GDP (ณ ร�ค�คงที่ปี พ.ศ. 2531)
ค่�สัมประสิทธิ์ของคว�มแปรปรวน

พ.ศ. 2533-2538 พ.ศ. 2539-2543 พ.ศ. 2544-2549

GDP ของภ�คก�รผลิต 25.44 18.73 14.51

GDP ของภ�คบริก�ร 22.04 6.78 12.30

GDP ของภ�คโรงแรมและภัตต�ค�ร 2.41 4.42 9.67

GDP ของภ�คโรงแรม 8.98 14.33 13.14

GDP ของภ�คภัตต�ค�ร 1.80 5.47 8.34

ที่มา:	จากการคำานวณ

7.3.2	 การวิเคราะห์โดยการคำานึงถึงแนวโน้ม
	 จุดอ่อนของการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน	 คือ	 การไม่คำานึงถึงแนวโน้ม 
ที่มีอยู่ภายในข้อมูล	ซึ่งหากตัวแปรที่วิเคราะห์มีแนวโน้มที่แตกต่างกัน	ค่าสัมประสิทธิ์ของความแปรปรวน
อาจให้ภาพที่ไม่ถูกต้อง	 เช่น	 ในช่วงเวลาที่รายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น	 แม้ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ 
เทา่กนัทกุป	ีแต่นับไดว้า่มเีสถยีรภาพสงูมาก	คา่สมัประสทิธิข์องความแปรปรวนอาจมคีา่สงูกวา่กรณทีีร่ายได ้
ไม่มีการเติบโต	 เป็นต้น	 ด้วยจุดอ่อนดังกล่าวจึงมีการนำาเสนอวิธีการวิเคราะห์โดยคำานึงถึงแนวโน้ม	 
โดยวิธีการนี้จะต้องมีการคำานวณหาค่าแนวโน้มก่อน	(ในกรณีตัวอย่างใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่	5	ปี)	แล้วจึงวัด
เสถยีรภาพจากคา่เฉลีย่ของคา่สมับรูณข์องสว่นตา่งระหวา่งมลูคา่จรงิและคา่แนวโนม้	หากคา่ดงักลา่วมคีา่สงู	 
แสดงว่า	มีเสถียรภาพตำ่า	และในทางกลับกันหากค่าดังกล่าวมีค่าตำ่า	แสดงว่า	มีเสถียรภาพสูง	โดยผลการ
วิเคราะห์ในกรณีตัวอย่างนำาเสนอในตารางที่	7.5	และ	7.6
	 ผลการวิเคราะหท์างดา้นรายได	้พบวา่	ในชว่งป	ีพ.ศ.	2533	ถงึ	พ.ศ.	2543	รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว 
มเีสถยีรภาพดีกว่าการสง่ออกเกอืบทกุประเภท	ยกเวน้	สนิคา้เกษตรทีม่เีสถยีรภาพใกลเ้คยีงกบัการทอ่งเทีย่ว	 
แต่ในช่วงปี	 พ.ศ.	2544	 ถึง	 พ.ศ.	2549	 การท่องเที่ยวกลับมีเสถียรภาพตำ่ากว่าการส่งออกสินค้าเกษตร	 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตร	 เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นยุคทองของการส่งออกสินค้าเกษตร 
หลายชนดิทีมี่การขยายตวัของความตอ้งการอยา่งตอ่เนือ่ง	เชน่	ยางพารา	เปน็ตน้	อยา่งไรกต็าม	รายไดจ้าก 
การท่องเที่ยวยังคงมีเสถียรภาพดีกว่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเล็กน้อย
	 จากการวิเคราะห์เสถียรภาพโดยคำานึงถึงค่าแนวโน้มสามารถสรุปได้ว่า	ภาคท่องเท่ียวไม่ใช่ภาคเศรษฐกิจ 
ที่มีความผันผวนทางรายได้มากที่สุด
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ต�ร�งที่ 7.5 ค่�เฉลี่ยของส่วนต่�งระหว่�งค่�แนวโน้มและค่�จริงของร�ยได้

ประเภทของร�ยได้
คว�มแตกต่�งจ�กแนวโน้ม

พ.ศ. 2533-2543 พ.ศ. 2544-2549

ร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว 6.54 8.19

ร�ยได้จ�กก�รส่งออกทั้งหมด 12.81 7.54

ร�ยได้จ�กก�รส่งออกสินค้�เกษตร 6.52 7.34

ร�ยได้จ�กก�รส่งออกสินค้�อุตส�หกรรมเกษตร 8.57 2.29

ร�ยได้จ�กก�รส่งออกสินค้�อุตส�หกรรม 15.14 9.05

ที่มา:	จากการคำานวณ

	 หากพิจารณาในแง่ของมูลค่าเพิ่มที่แท้จริง	 โดยเปรียบเทียบอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร 
กับภาคการผลิต	พบว่า	ในช่วงปี	พ.ศ.	2533	ถึง	พ.ศ.	2543	อุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร	สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ่มที่แท้จริงได้อย่างมีเสถียรภาพมากกว่าภาคการผลิต	 แต่ในปี	 พ.ศ.	2544-2549	 กลับมี
เสถียรภาพน้อยกว่า	อันเป็นผลจากเหตุการณ์ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

ต�ร�งที่ 7.6 ค่�เฉลี่ยของส่วนต่�งระหว่�งค่�แนวโน้มและค่�จริงของ GDP

ประเภทของ GDP (ณ ร�ค�คงที่ปี พ.ศ. 2531)
คว�มแตกต่�งจ�กแนวโน้ม

พ.ศ. 2533-2543 พ.ศ. 2544-2549

GDP ของภ�คก�รผลิต 8.21 3.81

GDP ของภ�คบริก�ร 5.20 3.42

GDP ของภ�คโรงแรมและภัตต�ค�ร 4.69 4.30

GDP ของภ�คโรงแรม 6.67 5.98

GDP ของภ�คภัตต�ค�ร 5.18 5.34

ที่มา:	จากการคำานวณ

	 นอกจากนี้	ในการศึกษาของ	อัครพงศ์	อั้นทอง	และมิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	(2554)	พบว่า	รายรับจาก 
การท่องเที่ยวของไทยมีเสถียรภาพมากขึ้นในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา	(พ.ศ.	2523-2551)	 แต่ยังคงมี
เสถียรภาพน้อยกว่ารายรับจากการส่งออกและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย	(ตารางที่	7.7)	 และไม่มี
บทบาททำาให้รายรับจากการส่งออกสินค้า	 การส่งออกทั้งหมด	 และการเติบโตทางเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ
เพ่ิมข้ึน	(ตารางที่	7.8)	 รวมทั้งยังมีเสถียรภาพน้อยกว่าประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญของโลก	 
แต่มีเสถียรภาพมากกว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ยกเว้น	สิงคโปร์	(ตารางที่	7.9-7.10)
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ต�ร�งที่ 7.7 คว�มไม่มีเสถียรภ�พของร�ยรับจ�กก�รท่องเที่ยว ก�รส่งออก และก�รเติบโตของเศรษฐกิจ

ร�ยก�ร
พ.ศ. 2523-2533 พ.ศ. 2534-2540 พ.ศ. 2541-2545 พ.ศ. 2546-2551

COV IABD ISQD COV IABD ISQD COV IABD ISQD COV IABD ISQD

ร�ยรับจ�กก�รท่องเที่ยว
(Tourism receipts)

65.49 12.34 16.02 25.64 7.20 12.21 9.00 11.58 13.25 32.93 12.21 13.83

ก�รส่งออกสินค้�
(Merchandise Export)

54.46 10.31 12.10 27.04 9.52 9.78 10.40 10.70 11.72 29.44 1.86 2.30

ก�รส่งออกบริก�ร
(Service Export)

46.56 8.61 9.60 33.60 16.41 18.19 10.33 15.05 16.34 24.43 3.55 4.31

ก�รส่งออกทั้งหมด
(Total Export)

53.71 9.82 11.55 27.64 9.43 9.40 9.05 9.95 11.39 29.01 1.79 2.32

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติ
ที่แท้จริง (GDP at current price)

35.11 6.20 7.78 22.49 8.91 11.24 5.07 12.99 15.01 25.20 4.12 5.40

หมายเหตุ:	COV	=	Coefficient	of	Variation;	IABD	=		
n
∑
t=1

Xt – X̂ t

X̂ t

n • 100
	;	ISQD	=		

n
∑
t=1

2
Xt – X̂ t

X̂ t

n • 100

ที่มา:	คำานวณจากข้อมูลของ	International	Monetary	Fund	(2010)

ต�ร�งที่ 7.8 คว�มสัมพันธ์ระหว่�งคว�มไม่มีเสถียรภ�พของก�รท่องเที่ยวกับก�รส่งออกและก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจ

คู่คว�มสัมพันธ์ IABD P-value ISQD P-value

ร�ยรับจ�กก�รท่องเที่ยว & ก�รส่งออกสินค้� 0.409 0.031 0.546 0.003

ร�ยรับจ�กก�รท่องเที่ยว & ก�รส่งออกบริก�ร 0.049 0.805 0.035 0.862

ร�ยรับจ�กก�รท่องเที่ยว & ก�รส่งออกรวม 0.454 0.015 0.060 0.001

ร�ยรับจ�กก�รท่องเที่ยว & ผลิตภัณฑ์มวลรวมประช�ช�ติ 0.493 0.008 0.367 0.055

หมายเหตุ:	IABD	=		
n
∑
t=1

Xt – X̂ t

X̂ t

n • 100
	;	ISQD	=		

n
∑
t=1

2
Xt – X̂ t

X̂ t

n • 100
		แนวโน้ม

ที่มา:	คำานวณจากข้อมูลของ	International	Monetary	Fund	(2010)
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ต�ร�งที่ 7.9 คว�มไม่มีเสถียรภ�พของไทยและประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำ�คัญของโลก

ประเทศ
พ.ศ. 2523-2533 พ.ศ. 2534-2540 พ.ศ. 2541-2545 พ.ศ. 2546-2551

COV IABD ISQD COV IABD ISQD COV IABD ISQD COV IABD ISQD

ไทย 65.49 12.34 16.02 25.64 7.20 12.21 9.00 11.58 13.25 32.93 12.21 13.83

สิงคโปร์ 40.87 12.04 14.23 15.93 8.73 11.31 6.44 13.64 16.53 35.12 14.00 15.31

ม�เลเซีย 52.18 10.66 14.15 34.67 14.21 18.88 41.07 19.40 21.42 34.43 9.85 12.79

สหรัฐอเมริก� 50.49 11.74 13.52 14.32 3.65 3.78 5.99 5.75 8.02 17.22 4.46 5.14

สเปน 42.06 10.69 12.92 14.05 6.95 8.75 3.60 5.53 7.10 16.29 3.37 4.42

ฝรั่งเศส 41.52 10.00 11.06 10.04 6.09 8.10 3.68 4.96 5.88 15.31 6.12 6.96

อิต�ลี 27.07 12.85 52.01 16.75 11.50 10.64 5.46 8.10 4.84 14.27 4.05 15.22

สหร�ชอ�ณ�จักร 39.01 10.36 13.48 17.68 6.01 7.55 8.75 9.48 10.34 18.59 5.67 7.01

ออสเตรเลีย 55.07 12.81 16.91 30.39 8.20 9.32 7.20 10.99 11.86 25.48 5.05 5.96

ตุรกี 82.47 22.44 26.17 31.01 8.88 12.57 17.47 16.48 18.71 16.76 10.08 13.69

ออสเตรีย 37.16 13.35 15.52 7.83 5.35 8.34 5.64 8.98 8.84 17.08 6.37 7.43

ญี่ปุ่น 52.01 9.49 11.05 10.64 10.46 12.00 4.84 19.70 19.28 15.22 28.35 42.73

หมายเหตุ:	COV	=	Coefficient	of	Variation;	IABD	=		
n
∑
t=1

Xt – X̂ t

X̂ t

n • 100
	;	ISQD	=		

n
∑
t=1

2
Xt – X̂ t

X̂ t

n • 100

ที่มา:	คำานวณจากข้อมูลของ	International	Monetary	Fund	(2010)

ต�ร�งที่ 7.10 คว�มไม่มีเสถียรภ�พของของไทยและประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศ
พ.ศ. 2537-2540 พ.ศ. 2541-2545 พ.ศ. 2546-2551 พ.ศ. 2537-2551

COV IABD ISQD COV IABD ISQD COV IABD ISQD COV IABD ISQD

ไทย 16.27 19.75 21.18 9.00 8.70 11.67 32.08 12.13 13.61 38.28 12.54 14.97

ทั้งโลก 9.72 5.64 6.49 3.97 4.27 5.00 20.40 2.97 4.18 33.29 4.01 5.04

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 11.39 13.34 15.60 13.04 9.67 13.70 32.34 11.48 12.86 34.84 11.23 13.79

สิงคโปร์ 8.35 13.80 16.35 6.44 11.42 13.61 35.12 10.50 13.69 29.97 11.54 14.27

กัมพูช� 34.65 15.33 21.71 46.83 17.44 20.84 37.01 12.00 14.00 89.16 14.65 18.44

อินโดนีเซีย 16.49 16.12 17.56 10.28 7.96 11.74 23.63 15.28 19.68 18.26 12.84 16.77

ม�เลเซีย 11.94 19.10 20.23 41.07 14.78 21.11 34.43 9.58 12.49 56.60 13.48 17.71

ฟิลิปปินส์ 40.75 22.11 27.81 23.12 24.50 28.91 44.28 19.90 23.52 50.34 22.01 26.48

หมายเหตุ:	COV	=	Coefficient	of	Variation;	IABD	=		
n
∑
t=1

Xt – X̂ t

X̂ t

n • 100
	;	ISQD	=		

n
∑
t=1

2
Xt – X̂ t

X̂ t

n • 100

ที่มา:	คำานวณจากข้อมูลของ	International	Monetary	Fund	(2010)
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7.4 คว�มเหลื่อมลำ้�ของก�รกระจ�ยร�ยได้ของอุตส�หกรรมท่องเที่ยว

	 การสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วเปน็ยทุธศาสตรส์ำาคญัเพือ่สรา้งรายไดใ้หห้ลายประเทศ	และแมแ้ตอ่งคก์ร
ระหว่างประเทศยังมแีนวคดิทีจ่ะใชก้ารทอ่งเทีย่วเปน็กลไกในการขจดัความยากจน	โดยเชือ่วา่อตุสาหกรรม
ทอ่งเทีย่วเปน็อตุสาหกรรมที่ใชแ้รงงานเข้มข้น	ดังน้ันรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วจงึนา่จะกระจายไปยงัแรงงาน
ได้มาก	อย่างไรก็ตาม	การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนแบ่งรายได้จากภาคการท่องเที่ยวต่อ	GDP	
และส่วนแบ่งการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวต่อการจ้างงานทั้งหมดของ	 อนันต์	 วัฒนกุลจรัส	(2550)	 
กลับพบว่า	 ทุกประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นำ้าโขง	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 และจีน	 มีความเข้มข้นของ
การใช้แรงงานในภาคการท่องเที่ยวตำ่ากว่า	1	 นั่นคือ	 หากส่วนแบ่งรายได้จากภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
รอ้ยละ	1	จะกอ่ใหเ้กดิการจ้างงานเพิม่ขึน้ตำา่กวา่รอ้ยละ	1	ดงันัน้หากไม่มีการจดัการทีเ่หมาะสมเพือ่กระจาย 
ผลประโยชน์ไปยังผู้มีรายได้น้อย	 ความคาดหวังที่จะให้การท่องเที่ยวช่วยยกระดับฐานะของกลุ่มคนที่มี 
รายได้น้อยผ่านการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นก็อาจไม่เป็นจริง
	 ในมติขิองการสรา้งรายไดท้ีเ่ปน็ตวัเงนิ	เปน็ทีช่ดัเจนวา่	การทอ่งเทีย่วของไทยกลายเปน็แหล่งรายได ้
ท่ีสำาคัญ	 โดยรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่มาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ในป	ีพ.ศ.	2551	มสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ	14.1	ของ	GDP	และรอ้ยละ	11.3	ของมลูคา่การสง่ออก	(WTTC,	2008)	 
อย่างไรกต็าม	การศกึษาวจิยัทีผ่า่นมามตีวัอยา่งทีช่ี้ใหเ้หน็วา่	การกระจายรายไดแ้ละผลประโยชนท์ีเ่กดิจาก 
การท่องเที่ยวมีความเหลื่อมลำ้ากันทั้งระหว่างพื้นที่	 หรือระหว่างกลุ่มคน	 เช่น	 ในกรณีของประเทศจีน	 
Chyi-lyi,	Rong,	and	Qingbin	(2003)	ไดว้เิคราะหค์วามเหล่ือมลำา้ของการกระจายผลประโยชนจ์ากนกัทอ่งเทีย่ว 
ชาวต่างชาติในจังหวัดต่างๆ	ในช่วงปี	1995	ถึง	2000	พบว่า	มีความเหลื่อมลำ้าทั้งในแง่ของรายได้ที่เป็น 
เงนิตราตา่งประเทศ	จำานวนนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต	ิและจำานวนโรงแรมที่ใหบ้รกิารนกัทอ่งเทีย่ว	โดยเฉพาะ 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างจังหวัดในภาคตะวันตกกับจังหวัดอื่นๆ	 เพราะ	 แม้ว่าจังหวัดในภาคตะวันตกจะมี
ทรพัยากรทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ	์แตม่อีปุสรรคในดา้นโครงสร้างพืน้ฐานทีร่องรับการทอ่งเทีย่ว	อยา่งไรกต็าม
ความเหลื่อมลำ้าดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง
	 ในกรณีของประเทศไทย	มิ่งสรรพ์	ขาวสอาด	และคณะ	(2549)	ได้วิเคราะห์ความเหลื่อมลำ้าของการ 
กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในระดับชุมชน	 ด้วยค่าสัมประสิทธิ์	Gini	 และดัชนี	Shorrocks	 พบว่า	 
การท่องเที่ยวทำาให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจริง	 แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นจะกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนที่มีฐานะดี	 
มีความรู้	 หรือเป็นแกนนำาที่ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน	 เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมด้าน
เงินทุน	เช่น	การลงทุนปรับปรุงบ้านเพื่อเป็นโฮมสเตย์สำาหรับนักท่องเที่ยว	เป็นต้น	มีความเข้าใจในการทำา
ธรุกจิและเลง็เหน็โอกาสทางธรุกจิจากการทอ่งเทีย่วไดด้กีวา่กลุม่คนทีม่ฐีานะยากจน	ผลการศกึษาดงักลา่ว 
สอดคล้องกับการศึกษาของ	Wattanakuljarus	(2007)	 และ	Wattanakuljarus	and	Coxhead	(2007)	 
ที่พบว่า	 การเติบโตในภาคการท่องเที่ยวแม้จะก่อให้เกิดรายได้และสวัสดิการสังคมที่สูงขึ้นในทุกครัวเรือน	
แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้สูง	โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้สูงนอกภาค
การเกษตร
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	 หากพจิารณารายจังหวดัแลว้	ทรพัยากรการทอ่งเทีย่วและความพรอ้มของอตุสาหกรรมในการรองรบั
การท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน	เช่น	บางจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก	 
บางจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของคนไทยแต่ไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 
บางจังหวัดมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามแต่มีข้อจำากัดในด้านกำาลังรองรับนักท่องเท่ียว	และบางจังหวัดเป็นเพียง 
ทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอื่น	เป็นต้น	ดังนั้นผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวที่ตกอยู่กับแต่ละ
จังหวัดจึงน่าจะมีความแตกต่างกัน	เพื่อทดสอบสมมติฐานดังกล่าว	ในหัวข้อต่อไปจะเป็นการตอบคำาถาม
เกี่ยวกับความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดต่างๆ	 โดยวิเคราะห์แยก
ระหว่างรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 และนักท่องเที่ยวชาวไทย	 ซึ่งจะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในระหว่างพื้นที่มีความชัดเจนมากขึ้น

7.5 คว�มเหลื่อมลำ้�ของก�รกระจ�ยร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยวระหว่�งจังหวัด

	 กอ่นทีจ่ะวเิคราะหค์วามเหลือ่มลำา้ของการกระจายรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วระหวา่งจงัหวดั	ในทีน่ีข้อ
ทำาความเข้าใจถึงการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัด	เพื่อช่วยให้เข้าใจบริบทของการกระจาย 
รายได้ได้ดีขึ้น
	 เมื่อพิจารณาจำานวนนักท่องเที่ยวที่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ	ในช่วงปี	พ.ศ.	2546	ถึง	พ.ศ.	2549	
โดยจำาแนกเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	และนักท่องเที่ยวชาวไทย	พบว่า	มีความแตกต่างกันพอสมควร	
โดยจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมไปท่องเที่ยวเป็นลำาดับต้นๆ	 คือ	 กรุงเทพฯ	 พัทยา	 ภูเก็ต	
เชยีงใหม	่สมยุ	และกระบ่ี	ซ่ึงสะทอ้นใหเ้หน็วา่	หากไม่นบัรวมกรุงเทพฯ	ทีเ่ปน็ประตสูู่แหล่งทอ่งเทีย่วภายใน
ประเทศไทยแลว้	นกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาตจิะนยิมไปทอ่งเทีย่วแหล่งทอ่งเทีย่วทางทะเลเปน็ส่วนใหญ	่และ
เมื่อพิจารณาดัชนีอัตราส่วนการกระจุกตัว	(Concentration	Ratio	Index:	CR)	 ของจำานวนนักท่องเที่ยว 
ชาวต่างชาติในจังหวัดที่ได้รับความนิยมสูงสุด	4	จังหวัดแรก	พบว่า	ค่า	CR4	ที่คำานวณได้ตกอยู่ในช่วงที่
มีการกระจุกตัวสูง	(CR >	ร้อยละ	67)	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่าสามในสี่ของประเทศ
กระจุกอยู่ในจังหวัดท่องเที่ยวยอดนิยม	4	จังหวัดแรก	คือ	กรุงเทพฯ	พัทยา	ภูเก็ต	และเชียงใหม่	โดยในปี	
พ.ศ.	2549	มีค่า	CR4	ร้อยละ	75.69	ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า	(ตารางที่	7.11)
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ต�ร�งที่ 7.11 จำ�นวนนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติในจังหวัดต่�งๆ

จังหวัด

2546 2547 2548 2549

จำ�นวน 
(ล้�นครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

จำ�นวน
(ล้�นครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

จำ�นวน
(ล้�นครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

จำ�นวน
(ล้�นครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

กรุงเทพฯ 9.12 42.36 10.99 43.36 11.54 49.44 11.64 43.30

พัทย� 2.81 13.08 3.26 12.85 3.46 14.81 4.00 14.88

ภูเก็ต 2.69 12.49 3.43 13.54 1.27 5.43 2.83 10.52

เชียงใหม่ 1.43 6.65 1.75 6.89 1.79 7.65 1.88 6.98

สมุย 0.68 3.16 0.77 3.04 0.85 3.64 0.87 3.24

กระบี่ 0.72 3.36 0.85 3.37 0.32 1.37 0.86 3.21

สงขล� (ห�ดใหญ่) 0.91 4.25 0.75 2.94 0.62 2.64 0.71 2.65

ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 0.28 1.32 0.30 1.18 0.35 1.49 0.41 1.53

อื่นๆ 2.87 13.34 3.25 12.82 3.16 13.53 3.67 13.67

รวมทั้งหมด 21.53 100.00 25.35 100.00 23.34 100.00 26.87 100.00

CR4 74.57 76.65 77.33 75.69

ที่มา:	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(2546-2549)

	 สำาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยมีการกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ	 มากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 
โดยจังหวัดที่เป็นที่นิยมในลำาดับต้นๆ	คือ	กรุงเทพฯ	นครราชสีมา	เชียงใหม่	ระยอง	พัทยา	และขอนแก่น	
เมือ่พจิารณาดชันอีตัราสว่นการกระจกุตวัของจำานวนนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยในจงัหวดัที่ไดร้บัความนยิมสูงสดุ	
4	จังหวัดแรก	(ค่า	CR4)	พบว่า	ในช่วงปีที่พิจารณา	นักท่องเที่ยวชาวไทยมีค่า	CR4	ตำ่ากว่านักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเกือบ	2	เท่า	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	จำานวนนักท่องเที่ยวชาวไทยมีระดับการกระจุกตัวในระดับ 
จังหวัดตำ่ากว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	โดยในปี	พ.ศ.	2549	มีค่า	CR4	ประมาณร้อยละ	38.05	ซึ่งมีระดับ
ที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าเช่นเดียวกัน	(ตารางที่	7.12)
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ต�ร�งที่ 7.12 จำ�นวนนักท่องเที่ยวช�วไทยในจังหวัดต่�งๆ 

จังหวัด

2546 2547 2548 2549

จำ�นวน 
(ล้�นครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

จำ�นวน
(ล้�นครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

จำ�นวน
(ล้�นครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

จำ�นวน
(ล้�นครั้ง)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

กรุงเทพฯ 12.34 25.69 13.51 26.20 14.49 26.40 15.60 25.79

นครร�ชสีม� 2.05 4.26 2.21 4.28 2.55 4.64 3.09 5.11

เชียงใหม่ 1.71 3.57 1.88 3.64 1.92 3.50 2.53 4.18

ระยอง 1.43 2.98 1.52 2.95 1.71 3.12 1.79 2.97

พัทย� 1.21 2.52 1.41 2.73 1.52 2.77 1.70 2.82

ขอนแก่น 1.42 2.96 1.54 2.98 1.66 3.02 1.68 2.78

ภูเก็ต 1.22 2.54 1.21 2.35 1.11 2.02 1.49 2.46

ก�ญจนบุรี 1.43 2.97 1.58 3.07 1.41 2.58 1.46 2.42

สงขล� (ห�ดใหญ่) 1.10 2.30 1.29 2.50 1.37 2.49 1.45 2.39

อุดรธ�นี 1.24 2.57 1.34 2.60 1.32 2.40 1.43 2.36

เพชรบุรี (ชะอำ�) 1.21 2.52 1.21 2.34 1.21 2.20 1.29 2.13

พิษณุโลก 1.37 2.86 1.43 2.78 1.23 2.24 1.23 2.03

อุบลร�ชธ�นี 0.88 1.84 0.93 1.80 1.00 1.82 1.01 1.67

อื่นๆ 19.42 40.43 20.52 39.79 22.41 40.82 24.74 40.89

รวมทั้งหมด 48.03 100.00 51.57 100.00 54.90 100.00 60.50 100.00

CR4 36.50 37.19 37.65 38.05

ที่มา:	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(2546-2549)

	 หากพิจารณาจำานวนห้องพักของโรงแรมที่กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ	 พบว่า	 ใน	 ปี	 พ.ศ.	2548	
กว่าร้อยละ	50	ของห้องพักทั้งหมด	อยู่ในกรุงเทพฯ	ภูเก็ต	พัทยา	 เชียงใหม่	และสมุย	(ตารางที่	7.13)	 
ซึ่งสอดคล้องกับการกระจายตัวของจำานวนนักท่องเที่ยว	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 ทั้งนี้มี 
ขอ้สงัเกตวา่	นักทอ่งเทีย่วจำานวนหน่ึงจะอาศัยอยูก่บัญาตแิละเพือ่นทำาใหก้ารกระจายของจำานวนนกัทอ่งเทีย่ว 
และจำานวนห้องพักอาจมีค่าต่างกัน
	 จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น	 จึงน่าจะสนับสนุนสมมติฐานที่ว่า	 รายได้จากการท่องเที่ยวของแต่ละ
จังหวัดมีความเหลื่อมลำ้ากันมาก	โดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
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ต�ร�งที่ 7.13 จำ�นวนห้องพักในแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2548

แหล่งท่องเที่ยวหลัก
ปี พ.ศ. 2548

จำ�นวน (ห้อง) ส่วนแบ่ง (ร้อยละ)

กรุงเทพฯ 58,804 19.37

ภูเก็ต 31,488 10.37

พัทย� 34,007 11.20

เชียงใหม่ 16,673 5.49

สมุย 12,769 4.21

อื่นๆ 149,916 49.36

ทั้งหมด 303,657 100.00

ที่มา:	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(2549)	

	 ในการวิเคราะหว์า่	การกระจายรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วของแตล่ะจงัหวดัมคีวามเหลือ่มลำา้มากนอ้ย 
เพียงใดจะวัดจากสัมประสิทธิ์จินี่	 (Gini	coefficient)	 ซึ่งเป็นวิธีการวัดการกระจายรายได้ที่นิยมใช้	 เช่น	 
ในการศึกษาของ	Liang,	Guo	and	Wang	(2003)	Oula	(2006)	และ	Untong	et	al.	(2006)	เป็นต้น
	 สัมประสิทธิ์จินี่เป็นการวัดการกระจายรายได้ที่ใช้หลักการเปรียบเทียบเส้นโค้งลอเรนซ์	 (Lorenz	
curve)	 ซึ่งเป็นเส้นโค้งที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์สะสมของจำานวนจังหวัดที่พิจารณากับ
เปอรเ์ซน็ตส์ะสมของรายได้จากการทอ่งเท่ียว	กับเสน้ทีแ่สดงถงึการกระจายรายไดท้ีเ่สมอภาคอยา่งสมบรูณ	์
ซึ่งก็คือ	เส้นตรงที่ทำามุม	45	องศา	ผ่านจุดตัดแกนนอนและแกนตั้ง	โดยแกนนอน	คือ	เปอร์เซ็นต์สะสม
ของจำานวนจังหวัดและแกนตั้ง	คือ	เปอร์เซ็นต์สะสมของรายได้จากการท่องเที่ยว	ดังรูปที่	7.3

รูปที่ 7.3 เส้นโค้งลอเร็นซ์ (Lorenze)

100%

0 100%% สะสมของจำนวนจังหวัด
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ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Samuelson	and	Nordhaus	(2005)
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	 จากรปูท่ี	7.3	จะเห็นได้วา่	ความแตกต่างระหวา่งเสน้	A	และเสน้	B	จะสะทอ้นถงึความไมเ่ทา่เทยีมกนั 
ของการกระจายรายได้	ยิ่งเส้น	B	ห่างจากเส้น	A	มากเท่าไหร่	การกระจายรายได้ยิ่งมีความเหลื่อมลำ้ากัน
มากเท่านั้น

สำาหรับค่าสัมประสิทธิ์จินี่	จะคำานวณจากสมการ	ดังนี้

G	=	พื้นที่	A	/	(พื้นที่	A +	พื้นที่	B)

อย่างไรก็ตาม	เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของการคำานวณ	จึงเลือกใช้วิธีการคำานวณดังนี้

G = 1 –
n

∑
i=1

(zi pi)

โดยที่ zi = yi – yi–1

yi = ความถี่สะสมของสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดที่ระดับชั้น
ของรายได้ที่	i

pi = สัดส่วนของจำานวนจังหวัดที่ระดับชั้นของรายได้จากการท่องเที่ยวที่	i
n = จำานวนระดับชั้นของกลุ่มรายได้

	 ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ที่คำานวณได้มีค่าระหว่าง	0	ถึง	1	หากค่าสัมประสิทธิ์จินี่เท่ากับ	0	หมายความว่า	 
รายได้มีความเสมอภาคอยา่งสมบูรณ	์	(ทกุจังหวดัมรีายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเทา่กนั	นัน่คอื	ไมม่คีวามเหลือ่มลำา้ 
ของการกระจายรายได)้	แตห่ากคา่สมัประสทิธิจ์นิีเ่ทา่กบั	1	แสดงวา่รายไดไ้มม่คีวามเสมอภาคอยา่งสมบรูณ	์ 
(รายได้จากการท่องเท่ียวท้ังหมดตกอยู่ในจังหวัดเดียวเท่าน้ัน	โดยจังหวัดอ่ืนๆ	ไม่มีรายได้จากการท่องเท่ียวเลย)	 
ดังนั้นค่าสัมประสิทธิ์จินี่ที่มีค่าเข้าใกล้ศูนย์	แสดงว่า	ความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้จะยิ่งน้อยลง
	 เมื่อพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวรายจังหวัดในปี	พ.ศ.	2548	พบว่า	ร้อยละ	20	ของจังหวัด
ทั้งหมดที่พิจารณาที่เป็นกลุ่มที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด	 มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมกันถึง
ร้อยละ	90.23	ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งประเทศ	(ตารางที่	7.14)	สัดส่วนดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนแปลง
มากนักจากปี	พ.ศ.	2544	ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า	รายได้จากการท่องเที่ยวมีการกระจุกตัวสูงอยู่ในเพียงไม่กี่
จังหวัดของประเทศไทย	 โดยเฉพาะรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	 ซึ่งมีการกระจุกตัวสูงกว่ารายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวไทย
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ต�ร�งที่ 7.14 ค่�สัมประสิทธิ์จินี่ของร�ยได้จ�กก�รท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2544 และ 2548

ร�ยก�ร
กลุ่ม 1
(20%)

กลุ่ม 2
(20%)

กลุ่ม 3
(20%)

กลุ่ม 4
(20%)

กลุ่ม 5
(20%)

ค่�สัมประสิทธิ์
จินี่

จำ�นวนจังหวัด
ที่ใช้คำ�นวณ

 พ.ศ. 2544 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง
ของภ�คก�รผลิต*

0.52 1.02 1.95 6.46 90.05 0.740 76

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง
ของส�ข�โรงแรมและภัตต�ค�ร*

0.29 0.71 1.53 4.63 92.83 0.756 76

ร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวช�วไทย 1.23 2.39 4.38 8.41 83.59 0.683 43

ร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติ 0.01 0.09 0.32 3.42 96.16 0.783 57

ร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.02 0.68 1.81 5.88 91.60 0.753 57

 พ.ศ. 2548

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง
ของภ�คก�รผลิต*

0.45 0.96 1.88 7.92 88.80 0.730 76

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่แท้จริง
ของส�ข�โรงแรมและภัตต�ค�ร*

0.34 0.77 1.70 4.78 92.40 0.750 76

ร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวช�วไทย 0.89 2.45 4.52 7.57 84.57 0.690 73

ร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวช�วต่�งช�ติ 0.02 0.07 0.39 1.38 98.15 0.790 73

ร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวทั้งหมด 0.56 1.43 2.61 5.17 90.23 0.732 73

หมายเหตุ:	*	คำานวณโดยใช้ตัวเลข	GPP	ราคาคงที่ปี	พ.ศ.	2531	ซึ่งเป็นข้อมูลจากสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
**	คำานวณโดยใช้ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

	 ผลการวิเคราะห์ความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดด้วย 
ค่าสัมประสิทธิ์จินี่สะท้อนให้เห็นว่า	 มีความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวค่อนข้างสูง	 
(คา่สมัประสทิธิจ์นิีม่คีา่เขา้ใกล	้1)	โดยในป	ีพ.ศ.	2548	คา่สมัประสทิธิจ์นิีข่องรายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วทัง้หมด
อยู่ที่	0.732	 ซึ่งความเหลื่อมลำ้าของรายได้ดังกล่าวถือว่าลดลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี	 พ.ศ.	2544	 
ทีม่ค่ีาสมัประสทิธ์ิจนิีเ่ทา่กบั	0.753	ทัง้นีก้ารกระจายรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วของนกัทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิ
ในปี	 พ.ศ.	2548	 มีความเหลื่อมลำ้าสูงกว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย	(ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ของรายได้
จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่ที่	0.790	ซึ่งสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จินี่ของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทย
ซึ่งอยู่ที่	0.690)	(ตารางที่	7.14)
	 หากเปรยีบเทยีบความเหลือ่มลำา้ของการกระจายรายไดใ้นแงข่องผลผลติทีแ่ทจ้รงิของอตุสาหกรรม
ท่องเที่ยว	 โดยพิจารณาเฉพาะอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารกับอุตสาหกรรมการผลิต	 จะเห็นได้ว่า	 
ค่าสัมประสิทธิ์จินี่ของอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารมีค่า	0.750	ซึ่งสูงกว่าค่าสัมประสิทธิ์จินี่ของภาค
การผลิตเล็กน้อย	 ดังนั้นอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคารจึงมีความเหล่ือมลำ้าของการกระจายรายได้
ระหว่างจังหวัดสูงกว่าภาคการผลิต	 โดยความเหลื่อมลำ้าดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบระหว่าง
ปี	พ.ศ.	2544	กับปี	พ.ศ.	2548	ดังแสดงในตารางที่	7.14
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7.6 สรุปและข้อเสนอแนะ

	 ผลการวิเคราะห์ในหัวข้อที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า	 มีความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้จากการ
ท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดต่างๆ	 ของประเทศไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	
เนื่องจากกรุงเทพฯ	พัทยา	ภูเก็ต	เชียงใหม่	สมุย	และกระบี่	ยังคงเป็นเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ	ขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้ 
น้อยกว่า	 และแม้ว่าภาครัฐจะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังชุมชนต่างๆ	 ที่ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวหลัก	
เช่น	โฮมสเตย์หมู่บ้านคลองเรือ	จังหวัดชุมพร	โฮมสเตย์บ้านทรงไทยปลายโพงพาง	จังหวัดสมุทรสงคราม	 
โฮมสเตย์หมู่บ้านเบญจรงค์บ้านกลาง	จังหวัดสมุทรสาคร	โฮมสเตย์บ้านหาดผาขน	จังหวัดน่าน	 เป็นต้น	 
แต่การท่องเที่ยวชุมชนเหล่านี้มีกำาลังรองรับน้อย	 และยังไม่ก่อให้เกิดการกระจายนักท่องเที่ยวที่เห็นผล
ชัดเจน
	 แม้ว่าความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวจะมีอยู่จริง	 แต่มักจะเป็นปัญหา
ที่ถูกมองข้าม	 โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สังคมให้ความสำาคัญกับการเติบโตเป็นหลัก	 และยิ่งในภาวะที่
อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วไดร้บัผลกระทบจากวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิของสหรัฐฯ	และผลกระทบสืบเนือ่งจาก
ปญัหาการเมอืงภายในประเทศ	ปัญหาความเหลือ่มลำา้ของการกระจายรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วยิง่ถกูลดทอน 
ความสำาคญัลงไปมาก	เพราะ	การรบัมอืกบัจำานวนนกัทอ่งเทีย่วทีถ่ดถอยกลายเปน็ปญัญาเรง่ดว่นเฉพาะหนา้ 
ที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจ
	 อย่างไรก็ตาม	 การปล่อยปละละเลยให้มีความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว 
อาจกลายเป็นปัญหาระยะยาวท่ีแก้ไขได้ยาก	หากไม่มีการจัดการท่ีเหมาะสมรองรับไว้ต้ังแต่เน่ินๆ	โดยเคร่ืองมือ 
ที่สามารถลดความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้มีอยู่หลากหลาย	เช่น	การส่งเสริมการแข่งขัน	การใช้
นโยบายการคลัง	(ภาษีและการใช้จ่ายของรัฐบาล)	 รวมทั้งนโยบายที่ช่วยเสริมศักยภาพของกลุ่มคนหรือ
จังหวัดที่เป็นรองกว่า	เป็นต้น
	 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ	การฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม	หรือการจัดกิจกรรมต่างๆ	ในจังหวัดที่
ยังไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว	 เป็นแนวทางหน่ึงที่น่าจะช่วยให้ความเหล่ือมลำ้าของการกระจายรายได้ 
จากการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดต่างๆ	 ลดลง	 อย่างน้อยก็ทำาให้รายได้จากการท่องเที่ยวของคนไทย 
ด้วยกันเองมีการกระจายมากขึ้น
	 สำาหรับการใช้จ่ายของรัฐบาลในด้านการท่องเที่ยว	พบว่า	งบประมาณรายจ่ายประจำาปี	พ.ศ.	2550	
ได้ถูกกระจายไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักๆ	คือ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	ซึ่งได้รับงบประมาณ
ถึง	4,043.55	 ล้านบาท	 ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	และสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	ได้รับงบประมาณ	898.05	
ล้านบาท	487.49	ล้านบาท	และ	480.03	ล้านบาท	ตามลำาดับ	(สำานักงบประมาณ,	2549)	(ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก)	ซึ่งอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ในเชิงลึกและทบทวนความเหมาะสมของงบประมาณที่จัดสรร
ว่า	มีผลกระทบต่อความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้และผลประโยชน์ในมิติต่างๆ	มากน้อยเพียงใด	
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	 หากพจิารณาในเบือ้งตน้	งบประมาณของการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทยเปน็การส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
ตลาดตา่งประเทศประมาณ	1,858.94	ลา้นบาท	มากกวา่การสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วตลาดในประเทศทีก่ำาหนดไว ้
ประมาณ	1,543.78	ล้านบาท	การจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวอาจมีผลทำาให้การกระจายรายได้
และผลประโยชน์มคีวามเหลือ่มลำา้ระหวา่งจังหวดัมากขึน้	(เพราะมุง่เนน้กระตุน้การขยายตวัของนกัทอ่งเทีย่ว 
ชาวต่างชาติมากกว่านักท่องเที่ยวไทย)	 แต่ในส่วนของงบประมาณส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวซึ่งมีอยู่
ประมาณ	640.83	ลา้นบาท	เปน็เงนิอดุหนนุการจดังานไทยเทีย่วไทย	ซึง่เปน็กจิกรรมทีก่ระตุน้การทอ่งเทีย่ว 
ในประเทศถงึ	409	ล้านบาท	ทัง้นีก้ารจัดสรรงบประมาณดา้นการทอ่งเทีย่วที่ใหน้ำา้หนกักบัตลาดในประเทศ
มากกว่าตลาดต่างประเทศ	 น่าจะช่วยให้ความเหลื่อมลำ้าของการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่าง
จังหวัดลดลง
	 นอกจากน้ี	 สำาหรับแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ	 ที่ไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก	 ควรได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยที่ได้
มาตรฐาน	 มีแนวทางป้องกันผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม	 และมีการพัฒนาด้านทักษะการบริการ
ของบคุลากรทีร่องรบัการทอ่งเทีย่ว	และทกัษะการบรหิารจดัการทอ่งเทีย่วขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ไปพรอ้มๆ	กนั	รวมทัง้การพฒันาสนิคา้พืน้บ้านใหเ้ป็นของทีร่ะลกึและของฝากแกน่กัทอ่งเทีย่ว	(โดยเฉพาะ
นักท่องเที่ยวชาวไทย)	โดยอาจใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในลักษณะกลุ่มจังหวัด	เพราะเป็น 
การเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างจังหวัดที่มีศักยภาพสูงและจังหวัดที่มีศักยภาพด้อยกว่า
	 อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วแมจ้ะตอ้งเผชญิกบัความผนัผวนตามฤดกูาลและความไมแ่นน่อนตา่งๆ	เชน่	
เหตุการณ์ก่อวินาศกรรมในสหรัฐอเมริกา	การต่อต้านการก่อการร้าย	การลอบวางระเบิดแหล่งท่องเที่ยวที่
บาหลี	สงครามอิรัก	การระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง	(SARs)	ไข้หวัดนก	ภัยธรรมชาติ
จากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ	 รวมทั้งเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศ	 เหตุการณ์เหล่านี้มีผล
ต่อปริมาณนักท่องเที่ยวมากน้อยแตกต่างกันทั้งในระดับผลกระทบ	ระยะเวลา	และตลาดที่ได้รับผลกระทบ	
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการส่งออกแล้ว	 แม้เหตุการณ์ไม่แน่นอนจะทำาให้อัตราการเติบโตของรายได้จาก 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความผันผวนสูงกว่าการส่งออก	 แต่อุตสาหกรรมก็สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็ว	 
จนทำาใหเ้มือ่พจิารณาในระยะยาวแลว้	อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วจงึยงัคงมเีสถยีรภาพของรายไดแ้ละมลูคา่เพิม่ 
ที่ไม่ด้อยกว่าการส่งออกภาคอุตสาหกรรม
	 ดังนั้นความสามารถในการบริหารความเสี่ยงและการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนของ 
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและภาครัฐ	จึงมีความสำาคัญต่อเสถียรภาพของอุตสาหกรรม	ผู้ให้
บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมักมีระบบจ้างงานที่ใช้การซื้อช่วง	 (Sub-Contract)	 แทนการจ้างงาน
เป็นประจำา	เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว	นอกจากนี้กิจการที่อยู่ในเครือข่ายโรงแรม
นานาชาตกิมั็กมีคูม่อืการจดัการในภาวะวกิฤตหิรอืเมือ่อตัราการเขา้พกัตำา่กวา่รอ้ยละ	40	เพือ่ลดการขาดทนุ
ใหน้อ้ยทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทำาได	้ซ่ึงผูป้ระกอบการขนาดเลก็ควรมีการเตรียมพร้อมในลักษณะดงักล่าวดว้ยเชน่กนั	 
โดยหน่วยงานของรัฐ	 สมาคมของผู้ประกอบการ	 และสถาบันการศึกษา	 อาจจะเข้ามามีบทบาทในการ
สนบัสนุนหรอืให้ความรูเ้กีย่วกบัการจดัการในภาวะวกิฤต	ิ(Crisis	management)	และการบรหิารความเสีย่ง	
(Risk	management)	ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมให้มากขึ้น
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	 อยา่งไรกด็	ีการศกึษาทีผ่า่นมา	พบวา่	การกลับคนืสู่ภาวะปกตขิองอุตสาหกรรมน้ีจะเกดิขึน้คอ่นขา้ง
รวดเร็ว	โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเหตุการณ์นอกประเทศ	ดังนั้นนโยบายที่จำาเป็นในการรักษาเสถียรภาพ
น่าที่จะเป็นการรักษาความมั่นคงในประเทศ	 มีระบบเฝ้าระวังด้านสุขภาพที่ดี	 และมีระบบเตือนภัยที่เป็น 
ที่ไว้ใจและเชื่อถือได้
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คำ�ถ�มท้�ยบทที่ 7

1.	 เหตุใดภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจึงเป็นภาคที่มีปัญหาเสถียรภาพสูง?
2.	 ความเป็นฤดูกาลของการท่องเที่ยว?
3.	 ทำาไมเราถึงต้องสนใจการกระจายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยว?
4.	 ทำาไมรายได้การท่องเที่ยวจึงกระจุกตัวอยู่ในบางจังหวัด?
5.	 ท่านคิดว่าการท่องเที่ยวในชุมชนจะช่วยลดหรือเพิ่มการกระจุกตัวด้านรายได้จากการท่องเที่ยว?
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ภ�คผนวก

แผนงบประม�ณด้�นก�รท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2550

หน่วยง�น งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

1. ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 4,043.55

• ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวตล�ดต่�งประเทศ 1,858.94

• ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวตล�ดในประเทศ 1,543.78

• ก�รส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยว 640.83

2. 2. กระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 898.05

2.1 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงก�รท่องเที่ยวและกีฬ� 235.02

• นโยบ�ย แผน และง�นด้�นก�รท่องเที่ยว 214.56

• ระบบและข้อมูลด้�นส�รสนเทศ 20.47

2.2 สำ�นักง�นพัฒน�ก�รท่องเที่ยว 663.03

• ม�ตรฐ�นบริก�รท่องเที่ยว 47.53

• ม�ตรฐ�นแหล่งท่องเที่ยว 58.15

• ก�รอนุญ�ตก�รประกอบธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์ 56.65

• อุตส�หกรรมภ�พยนต์ได้รับก�รสนับสนุน ทั้งภ�คก�รผลิต ภ�คบริก�ร และกิจก�รที่เกี่ยวข้อง 15.93

• นักท่องเที่ยวได้รับบริก�รด้�นก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและปลอดภัย 484.77

3. สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 967.52

3.1 องค์ก�รบริห�รห�รพัฒน�พื้นที่พิเศษเพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน (องค์ก�รมห�ชน) 487.49

• ก�รบริห�รจัดก�รพื้นที่พิเศษเพื่อก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน 81.90

• ก�รสร้�งม�ตรฐ�นเพื่อพัฒน�ก�รท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ 405.59

3.2 สำ�นักง�นส่งเสริมก�รจัดประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) 480.03

• ก�รจัดประชุม ก�รท่องเที่ยวเพื่อเป็นร�งวัล และก�รจัดนิทรรศก�รน�น�ช�ติในประเทศไทย 480.03

4. กระทรวงมห�ดไทย 858.17

4.1 กรุงเทพมห�นคร

• แหล่งท่องเที่ยวและก�รบริก�รด้�นก�รท่องเที่ยวที่ได้รับก�รส่งเสริมและพัฒน� 670.17

4.2 เมืองพัทย�

• แหล่งท่องเที่ยวและก�รบริก�รด้�นก�รท่องเที่ยวที่ได้รับก�รส่งเสริมและพัฒน� 188.00

5. กองทุนเพื่อส่งเสริมก�รท่องเที่ยวไทย 200.00

6. องค์ก�รสวนสัตว์ 228.29

• โครงก�รส่งเสริมและพัฒน�สวนสัตว์เพื่อก�รท่องเที่ยว 228.29
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แผนงบประม�ณด้�นก�รท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2550 (ต่อ)

หน่วยง�น งบประม�ณ (ล้�นบ�ท)

7. กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม (กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธ์ุพืช) 149.37

• ก�รบริก�รท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยก�รมีส่วนร่วมของชุมชน 149.37

8. กระทรวงแรงง�น (กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�น) 78.30

• แรงง�นมีฝีมือ และศักยภ�พรองรับก�รแข่งขันภ�คบริก�ร 78.30

9. สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ 65.33

• ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยและให้บริก�รแก่นักท่องเที่ยว 65.33

10. กระทรวงกล�โหม (กองทัพอ�ก�ศ) 10.00

• โครงก�รพัฒน�ก�รท่องเที่ยวทห�ร 10.00

ที่มา:	สำานักงานงบประมาณ	(2549)
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 วตัถปุระสงคข์องหนงัสอืเลม่นีก้เ็พือ่ทีจ่ะแนะนำาวธิกีารวเิคราะหก์ารท่องเท่ียวในเชงิเศรษฐศาสตร ์

เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจแง่มุมต่างๆ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยไม่ติดกับ 

ทฤษฎีโมเดลทางคณิตศาสตร์และวิธีการคำานวณทางเศรษฐมิติมากเกินไป จึงทำาให้หนังสือเล่มนี้

สามารถใช้ได้ทั้งในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีสำาหรับคณะเศรษฐศาสตร์และยังเหมาะแก่

การอา่นเพือ่ศกึษาหาความรูเ้พิม่เติมสำาหรบัผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีดา้นการทอ่งเทีย่วโดยเฉพาะอยา่งยิง่  

ผู้กำาหนดนโยบาย… 




