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2556” (A Survey of Data for Thailand’s Tourism Satellite Accounts (TSA) 2013) สําเร็จลุล่วง
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จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องในแต่ละจังหวัดทุกๆ ท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า
เพ่ือเข้าร่วมประชุมสัมภาษณ์กลุ่มเชิงลึก (Focus group) เพ่ือช่วยตรวจสอบข้อมูลภาคสนามท่ีจัดเก็บมา
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเร่ือง “การสํารวจข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเท่ียวสําหรับประเทศไทยปี 2556” 

(A Survey of Data for Thailand’s Tourism Satellite Accounts (TSA) 2013) มีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือสํารวจค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติซ่ึงเป็นข้อมูลสําคัญด้านอุปสงค์การ
ท่องเท่ียว เพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดเป้าหมาย 16 จังหวัด 
ข้อมูลท่ีได้มานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบฐานข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเท่ียวสําหรับ
ประเทศไทยในขั้นตอนต่อไป 

ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ 
กลุ ่มเป้าหมายของการศึกษาคือผู ้เยี ่ยมเยือน (นักทัศนาจรและนักท่องเที ่ยว) ทั ้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 12 สาขาหลัก สถานท่ีจัดเก็บข้อมูลคือจังหวัดท่ีเป็น
แหล่งท่องเท่ียวหลักของไทยซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ภาคๆละ 3 จังหวัด และกรุงเทพฯ รวมเป็น 16 จังหวัด โดย
ท้ัง 16 จังหวัดเป็นจังหวัดท่องเท่ียวท่ีสามารถทํารายได้เฉล่ียจากการท่องเท่ียวได้สูงติด 3 อันดับแรกใน
ภาค และเม่ือนํารายรับจากการท่องเท่ียวของท้ัง 16 จังหวัดมารวมกันพบว่ามีรายรับเฉล่ียรวมกันมากถึง
ร้อยละ85.28 ของรายรับท้ังประเทศ 

สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 12 สาขาหลักตามคําแนะนํา
ขององค์การสหประชาชาติท่ีว่าด้วยกรอบการจัดทําบัญชีประชาชาติด้านการท่องเท่ียวดังนี้ ธุรกิจบริการ
ท่ีพักสําหรับผู้เยี่ยมเยือน ธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ ธุรกิจ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์ ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางเรือ ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทาง
เคร่ืองบิน ธุรกิจบริการอุปกรณ์เดินทางและท่องเท่ียว ธุรกิจบริการนําเท่ียวและบริการจอง ธุรกิจบริการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจบริการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ ธุรกิจของฝากและของท่ีระลึก และ
ธุรกิจบริการท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
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ABSTRACT 
 

The study aims to survey and analyze Thai and international visitors’ spending 
during their visits to the 16 selected provinces in Thailand. The tourism revenues of these 
16 provinces combined represent 85.28 percent of Thailand’s tourism revenue. The data 
obtained will be used to construct Thailand’s Tourism Satellite Accounts in the next 
steps. 

Data came from primary and secondary sources. Primary data were obtained by 
the face to face interview with Thai and international visitors which were divided into 
excursionists and tourists. In addition, focused group interviews were conducted with the 
representatives from 12 different tourism related business sectors in accordance with the 
methodology framework recommended by the United Nations. The twelve tourism 
related business sectors included in this study are accommodation, food and beverage, 
railway passenger transport, road passenger transport, water passenger transport, air 
passenger transport, transport equipment rental, travel agencies and other reservation, 
cultural services, sports and recreational services, gifts and souvenir, and other tourism 
services. 
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ตารางท่ี 5.54 แหล่งท่องเท่ียวและสินค้าท่ีผู้เยี่ยมเยือนนิยมซ้ือในจังหวัดอุดรธานี 255 
ตารางท่ี 5.55 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของอุดรธานี (บาท) 257 
ตารางท่ี 5.56 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของอุดรธานีตามสถานการณ์สมมติท่ี 1 258 
ตารางท่ี 5.57 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวในสาขาหลักของอุดรธานีตามสถานการณ์    

สมมติท่ี 1 258 
ตารางท่ี 5.58 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเท่ียวของอุดรธานีตามสถานการณ์สมมติท่ี 2 260 
ตารางท่ี 5.59 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของอุดรธานีตามสถานการณ์สมมติท่ี 2      

จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน 261 
ตารางท่ี 5.60 สัดส่วนการตอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือน      

ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดขอนแก่น 263 
ตารางท่ี 5.61 แหล่งท่องเท่ียวและสินค้าท่ีผู้เยี่ยมเยือนนิยมซ้ือในจังหวัดขอนแก่น 271 
ตารางท่ี 5.62 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของขอนแก่น (บาท) 273 
ตารางท่ี 5.63 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของขอนแก่นตามสถานการณ์สมมติท่ี 1 274 
ตารางท่ี 5.64 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวในสาขาหลักของขอนแก่นตามสถานการณ์    

สมมติท่ี 1 274 
ตารางท่ี 5.65 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเท่ียวของขอนแก่นตามสถานการณ์                   

สมมติท่ี 2 276 
ตารางท่ี 5.66 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของขอนแก่นตามสถานการณ์สมมติท่ี 2    

จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน 277 



 
xii NIDA TSA 
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ตารางท่ี 5.67 สัดส่วนการตอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือน      

ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา 279 
ตารางท่ี 5.68 แหล่งท่องเท่ียวและสินค้าท่ีผู้เยี่ยมเยือนนิยมซ้ือในจังหวัดนครราชสีมา 287 
ตารางท่ี 5.69 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของนครราชสีมา (บาท) 289 
ตารางท่ี 5.70 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของนครราชสีมาตามสถานการณ์              

สมมติท่ี 1 290 
ตารางท่ี 5.71 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวในสาขาหลักของนครราชสีมาตาม         

สถานการณ์สมมติท่ี 1 290 
ตารางท่ี 5.72 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเท่ียวของนครราชสีมาตามสถานการณ์               

สมมติท่ี 2 292 
ตารางท่ี 5.73 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของนครราชสีมาตามสถานการณ์               

สมมติท่ี 2 จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน 293 
ตารางท่ี 5.74 รายรับจากการท่องเท่ียวของจังหวัดเป้าหมายในภาคกลางและภาคตะวันตก             

(ล้านบาท) 294 
ตารางท่ี 5.75 สัดส่วนการตอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือน       

ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดกาญจนบุรี 296 
ตารางท่ี 5.76 แหล่งท่องเท่ียวและสินค้าท่ีผู้เยี่ยมเยือนนิยมซ้ือในจังหวัดกาญจนบุรี 305 
ตารางท่ี 5.77 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของกาญจนบุรี (บาท) 307 
ตารางท่ี 5.78 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของกาญจนบุรีตามสถานการณ์               

สมมติท่ี 1 308 
ตารางท่ี 5.79 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวในสาขาหลักของกาญจนบุรีตาม             

สถานการณ์สมมติท่ี 1 308 
ตารางท่ี 5.80 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเท่ียวของกาญจนบุรีตามสถานการณ์           

สมมติท่ี 2 310 
ตารางท่ี 5.81 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของกาญจนบุรีตามสถานการณ์                  

สมมติท่ี 2  จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน 311 
ตารางท่ี 5.82 สัดส่วนการตอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือน      

ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดเพชรบุรี 313 
ตารางท่ี 5.83 แหล่งท่องเท่ียวและสินค้าท่ีผู้เยี่ยมเยือนนิยมซ้ือในจังหวัดเพชรบุรี 321 
ตารางท่ี 5.84 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของเพชรบุรี (บาท) 324 
ตารางท่ี 5.85 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของเพชรบุรีตามสถานการณ์สมมติท่ี 1 325 
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ตารางท่ี 5.86 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวในสาขาหลักของเพชรบุรีตามสถานการณ์     

สมมติท่ี 1 325 
ตารางท่ี 5.87 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเท่ียวของเพชรบุรีตามสถานการณ์สมมติท่ี 2 327 
ตารางท่ี 5.88 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของเพชรบุรีตามสถานการณ์สมมติท่ี 2      

จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน 328 
ตารางท่ี 5.89 สัดส่วนการตอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือน      

ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 330 
ตารางท่ี 5.90 แหล่งท่องเท่ียวและสินค้าท่ีผู้เยี่ยมเยือนนิยมซ้ือในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 339 
ตารางท่ี 5.91 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของประจวบคีรีขันธ์ (บาท) 341 
ตารางท่ี 5.92 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของประจวบคีรีขันธ์ตามสถานการณ์          

สมมติท่ี 1 342 
ตารางท่ี 5.93 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวในสาขาหลักของประจวบคีรีขันธ์ตาม   

สถานการณ์สมมติท่ี 1 343 
ตารางท่ี 5.94 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเท่ียวของประจวบคีรีขันธ์ตามสถานการณ์     

สมมติท่ี 2 344 
ตารางท่ี 5.95 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของประจวบคีรีขันธ์ตามสถานการณ์          

สมมติท่ี 2 จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน 345 
ตารางท่ี 5.96 รายรับจากการท่องเท่ียวของจังหวัดเป้าหมายในภาคตะวันออก(ล้านบาท) 346 
ตารางท่ี 5.97 สัดส่วนการตอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือน      

ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดชลบุรี 348 
ตารางท่ี 5.98 แหล่งท่องเท่ียวและสินค้าท่ีผู้เยี่ยมเยือนนิยมซ้ือในจังหวัดชลบุรี 358 
ตารางท่ี 5.99 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของชลบุรี (บาท) 360 
ตารางท่ี 5.100 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของชลบุรีตามสถานการณ์สมมติท่ี 1 361 
ตารางท่ี 5.101 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวในสาขาหลักของชลบุรีตามสถานการณ์    

สมมติท่ี 1 361 
ตารางท่ี 5.102 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเท่ียวของชลบุรีตามสถานการณ์สมมติท่ี 2 363 
ตารางท่ี 5.103การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของชลบุรีตามสถานการณ์สมมติท่ี 2         

จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน 364 
ตารางท่ี 5.104 สัดส่วนการตอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือน     

ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดระยอง 366 
ตารางท่ี 5.105 แหล่งท่องเท่ียวและสินค้าท่ีผู้เยี่ยมเยือนนิยมซ้ือในจังหวัดระยอง 374 
ตารางท่ี 5.106 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของระยอง (บาท) 376 
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ตารางท่ี 5.107 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของระยองตามสถานการณ์สมมติท่ี 1 377 
ตารางท่ี 5.108 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวในสาขาหลักของระยองตาม                

สถานการณ์    สมมติท่ี 1 378 
ตารางท่ี 5.109 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเท่ียวของระยองตามสถานการณ์              

สมมติท่ี 2 379 
ตารางท่ี 5.110 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของระยองตามสถานการณ์สมมติท่ี 2       

จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน 380 
ตารางท่ี 5.111 สัดส่วนการตอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ีมีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือน        

ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดตราด 382 
ตารางท่ี 5.112 แหล่งท่องเท่ียวและสินค้าท่ีผู้เยี่ยมเยือนนิยมซ้ือในจังหวัดตราด 390 
ตารางท่ี 5.113 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของตราด (บาท) 392 
ตารางท่ี 5.114 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของตราดตามสถานการณ์สมมติท่ี 1 393 
ตารางท่ี 5.115 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวในสาขาหลักของตราดตามสถานการณ์       

สมมติท่ี 1 394 
ตารางท่ี 5.116 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเท่ียวของตราดตามสถานการณ์สมมติท่ี 2 396 
ตารางท่ี 5.117 การประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของตราดตามสถานการณ์สมมติท่ี 2        

จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน 397 

 

ตารางบทที่ 6 
ตารางท่ี 6.1 ประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดเป้าหมายตามสถานการณ์สมมติท่ี 1 404 
ตารางท่ี 6.2 ประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดเป้าหมายตามสถานการณ์สมมติท่ี 2 406 
ตารางท่ี 6.3 ประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวตามข้อสมมติของสัดส่วนผู้เยี่ยมเยือนท่ีมี              

การใช้จ่ายในรายการรอง 100%, 45% และ 20% 407 
ตารางท่ี 6.4 การเปรียบเทียบประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวระหว่างกรมการท่องเท่ียว            

กับงานวิจัยนี้ 408 
ภาคผนวกตารางบทที่ 6 
ภาคผนวก 6ก ประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดเป้าหมายและของไทยตาม               

ข้อสมมติของสัดส่วนผู้เยี่ยมเยือนท่ีมีการใช้จ่ายในรายการรอง 100%, 45%               
และ 20% 411 
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รูปบทที่ 2 
รูปท่ี 2.1 กรอบแนวความคิดของงานวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์และอุปทานท่องเท่ียว        

และตารางบัญชีประชาชาติด้านการท่องเท่ียวท้ัง 10 ตาราง 9 
รูปท่ี 2.2 กรอบการจัดทําระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเท่ียวสําหรับประเทศไทย 13 
รูปท่ี 2.3 ภาพรวมบัญชีประชาชาติด้านการท่องเท่ียวของมลรัฐอลาสกา สหรัฐอเมริกา 24 
รูปท่ี 2.4 ลําดับขั้นตอนการสร้าง HWTSA 27 
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บทสรุปผู้บริหาร 

โครงการวิจัยเร่ือง “การสํารวจข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเท่ียวสําหรับประเทศไทยปี 

2556” (A Survey of Data for Thailand’s Tourism Satellite Accounts (TSA) 2013) มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือสํารวจค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ซ่ึงเป็นข้อมูลสําคัญด้าน
อุปสงค์การท่องเท่ียว แล้วนําข้อมูลท่ีได้มาประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดเป้าหมาย 16 
จังหวัด ข้อมูลท่ีได้มานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบฐานข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเท่ียว
สําหรับประเทศไทยในขั้นตอนต่อไป 

ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี ้ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยกลุ่มเป้าหมายของ
การศึกษาคือผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวชาวไทย) ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ 
(นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) และจากการทําโฟกัสกรุ๊ปและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการใน
ธุรกิจการท่องเที่ยว 12 สาขาหลักด้วยแบบสอบถาม สถานท่ีจัดเก็บข้อมูลคือจังหวัดท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวหลักของไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ภาคๆ ละ 3 จังหวัด และกรุงเทพฯ รวมเป็น 16 จังหวัด ได้แก่ 
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบ่ี อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา 
กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง และตราด จํานวนตัวอย่างของผู้เยี่ยมเยือนในการ
จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ คือ จังหวัดละ 700 ตัวอย่าง ใน 16 จังหวัดเป้าหมาย รวม 11,200 ตัวอย่าง และ
จํานวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวจํานวนภาคละ 100 ตัวอย่าง รวมท้ังส้ิน 600 ตัวอย่าง ระยะเวลา
ในการสํารวจข้อมูลผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 2555 ถึง มิถุนายน 
2556 และการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม 
2556 

ธุรกิจสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 12 สาขาหลัก ตาม
คําแนะนําของ TSA:RMF 2008 มีดังนี้ 

1) ธุรกิจบริการท่ีพักสําหรับผู้เยี่ยมเยือน 
2) ธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
3) ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ 
4) ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์ 
5) ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางเรือ 
6) ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางเคร่ืองบิน 
7) ธุรกิจบริการอุปกรณ์เดินทางและท่องเท่ียว 
8) ธุรกิจบริการนําเท่ียวและบริการจอง 
9) ธุรกิจบริการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
10) ธุรกิจบริการท่องเท่ียวเชิงกีฬาและนันทนาการ 
11) ธุรกิจของฝากและของท่ีระลึก 
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12) ธุรกิจบริการท่องเท่ียวอ่ืนๆ 
ผลการประมาณการรายได้จากการท่องเท่ียวของ 16 จังหวัดเป้าหมายและประเทศไทยสรุปได้

ดังนี้ 
สถานการณ์สมมติท่ี 1 

จากธุรกิจท่องเท่ียว 12 สาขาหลักข้างต้น งานวิจัยนี้ได้สมมุติให้ผู้เยี่ยมเยือนใช้จ่ายเฉพาะ 4 
รายการหลัก โดยเป็นรายการท่ีผู้เยี่ยมเยือนทุกคนยากท่ีจะหลีกเล่ียงการใช้จ่ายได้ ได้แก่  ธุรกิจบริการท่ี
พักสําหรับผู้เยี่ยมเยือน ธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์ และ
ธุรกิจของฝากและของท่ีระลึก 

เม่ือนําผลท่ีได้มาคํานวณเป็นรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัดจากตัวแบบท่ีกําหนดขึ้น ได้ผล
สรุปว่า ในภาพรวม ในปี 2556 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียว 1.1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้
จากการท่องเท่ียวใน 16 จังหวัดท่องเท่ียวหลักร้อยละ 85 และรายได้จากจังหวัดท่ีเหลืออีก 61จังหวัด 
ร้อยละ 15 จังหวัดท่ีมีรายได้หลักมาจากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติมีอยู่ 7 จังหวัดจาก 16 จังหวัดเป้าหมาย
ท่ีศึกษา ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ กระบ่ี สุราษฎร์ธานี และตราด ส่วนจังหวัดท่ีเหลือเป็น
จังหวัดท่ีมีรายได้หลักมาจากนักท่องเท่ียวชาวไทย ท้ังนี้ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่ีมีรายได้จากท้ัง
นักท่องเท่ียวชาวไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติใกล้เคียงกัน 

สถานการณ์สมมติท่ี 2 

งานวิจัยนี้ได้สมมติให้ผู้เยี่ยมเยือนมีท้ังค่าใช้จ่ายหลักและค่าใช้จ่ายรองรวม 12 รายการผลจาก
ตัวแบบท่ีกําหนดขึ้น สรุปได้ว่า ในปี 2556 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเท่ียว 1.4 ล้านล้านบาท 
แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายการหลักร้อยละ 89 และค่าใช้จ่ายรายการรองร้อยละ 11 ในกรณีท่ีสถานการณ์ไม่ดี
จนผู้เยี่ยมเยือนพากันใช้จ่ายเฉพาะสินค้าและบริการท่องเท่ียวในระดับต่ําสุด (low-end) แล้ว อย่างน้อย
ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเท่ียวในขั้นต่ํา 334,941 ล้านบาท และในกรณีท่ีสามารถกระตุ้นให้เกิด
การใช้จ่ายในสินค้าและบริการท่องเท่ียวในระดับ high–end ได้เพียงร้อยละ 1 ของผู้เยี่ยมเยือนท้ัง
หมดแล้ว ประเทศไทยจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวได้ประมาณปีละ 2.8 ล้านล้านบาท 
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Executive Summary 

A Survey of Data for Thailand’s Tourism Satellite Accounts (TSA) in the year 
2013 aims to collect Thai and international visitors’ expenditure in 16 main tourist 
provinces in Thailand. The results of the study will then be used to construct Thailand’s 
Tourism Satellite Accounts. 

The data used in the study came from both primary and secondary sources. 
The primary data were collected from Thai and international visitors through 
questionnaires. In additions, focus group discussions with 12 types of tourism related 
businesses were conducted. The study sites are Bangkok, Chiangmai, Chiangrai, 
Pitsanulok, Surattani, Phuket, Krabi, Udontani, Khonkaen, Nakonratchasima, 
Kanchanaburi, Petchaburi, Prachuabkirikun, Chonburi, Rayong, and Trad. Sample of 
11,200 visitors were interviewed during December 2012- June 2013 and 600 tourism 
related business owners attended the focus group discussion during May to August 
2013. 

The 12 tourism related businesses include 
1) accommodation 
2) foods and beverages 
3) railway transport 
4) land transport 
5) water transport 
6) air transport 
7) travel equipment 
8) tour operators and agencies 
9) cultural tourism sector 
10) sport tourism and recreation sector 
11) gifts and souvenir  
12) other tourism services 
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The results of the study can be summarized as follows. 
Scenario 1 
 The first scenario assumes that visitors only spent on 4 main items 

including accommodation, foods and beverages, land transport, and gifts and souvenir. 
The study shows that in the year 2013 Thailand earns 1.1 trillion baht in tourism 
revenue. The revenue figure from 16 targeted provinces represents about 85 
percentages. There are 7 provinces relying on international visitors including Bangkok, 
Phuket, Choburi, Chiangmai, Krabi, Surattani, and Trad. The rest of the 16 provinces rely 
on Thai visitors except Prachuabkirikan which relies on both Thai and international 
visitors. 

Scenario 2 
The second scenario assumes that visitors spent on all 12 items. The study 

shows that in 2013 Thailand earns about 1.4 trillion baht in tourism revenue. The 4 main 
items accounts for 89 percentages while the rest of 8 items accounts for 11 percentages. 
In the worst case scenario which assumes low end spenders, the revenue is estimated at 
334,941 million baht. In the best case scenario which assumes high end spenders, the 
revenue is estimated at 2.8 trillion baht. 

 
 

 

 


