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กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิ จัย “การสํ า รวจข้ อมู ลบั ญ ชี ประชาชาติ ด้ า นการท่ องเที่ ย วสํ า หรั บประเทศไทยปี
2556” (A Survey of Data for Thailand’s Tourism Satellite Accounts (TSA) 2013) สําเร็จลุล่วง
ได้ด้วยความร่วมมือจากผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่กรุณาสละเวลาในการท่องเที่ยวพักผ่อน
เพื่อตอบแบบสอบถามสําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ อีกทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสาขาต่างๆ และตัวแทน
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดทุกๆ ท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่า
เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมภาษณ์กลุ่มเชิงลึก (Focus group) เพื่อช่วยตรวจสอบข้อมูลภาคสนามที่จัดเก็บมา
ได้ อีกทั้งยังให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย
ชิ้นนี้
ขอขอบคุ ณ คุ ณธเนศ วรศรั ณย์ รองประธานสภาอุ ต สาหกรรมท่ องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
คุณจริญญา เกียรติลัภนชัย ผู้อํานวยการกองกลยุทธ์การตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวจากการ
ท่ องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ที่ ก รุ ณาให้ ภ าพรวมและสถานการณ์ อุ ต สาหกรรมท่ องเที่ ย วไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพรวมการใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติ และภาพรวมด้านรายรับ
ของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ขอขอบคุณ รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบํารุง จากคณะการจัดการการท่องเที่ยวสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่กรุณาให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวรายสาขาและข้อแนะนําอันเป็นประโยชน์ในการติดต่อ
ประสานงานขอความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจในจังหวัดต่างๆ และขอขอบคุณ ผศ.ดร.ขวัญจิรา เสนา คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่กรุณาสละเวลาและแรงกายมาเป็นวิทยากรร่วมในการประชุมสัมภาษณ์กลุ่ม
เชิงลึกในแต่ละจังหวัด
ขอขอบคุณคณะผู้ประเมินที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
งานวิจัยนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่ งขึ้น และสุด ท้ายนี้ข อขอบคุ ณ คุณคณิตตา บุญนาค สํานั กวิจัย สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้เอื้ออํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาในการดําเนินการวิจัยนี้จนสําเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่อง “การสํารวจข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสําหรับประเทศไทยปี 2556”
(A Survey of Data for Thailand’s Tourism Satellite Accounts (TSA) 2013) มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่ อสํ า รวจค่ า ใช้จ่า ยของผู้ เ ยี่ ย มเยื อนทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติซึ่ง เป็ น ข้อมู ลสํ า คัญ ด้ า นอุ ปสงค์ การ
ท่องเที่ยว เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเป้าหมาย 16 จังหวัด
ข้อมูลที่ได้มานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบฐานข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสําหรับ
ประเทศไทยในขั้นตอนต่อไป
ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลปฐมภูมิแ ละทุติยภูมิ ในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ
กลุ ่ม เป้า หมายของการศึก ษาคือ ผู ้เ ยี ่ย มเยือ น (นัก ทัศ นาจรและนัก ท่อ งเที ่ย ว) ทั ้ง ชาวไทยและ
ชาวต่า งชาติ และผู้ประกอบการธุร กิจ ท่อ งเที่ย ว 12 สาขาหลัก สถานที่จัดเก็บข้อมูลคือจังหวัดที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวหลักของไทยซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ภาคๆละ 3 จังหวัด และกรุงเทพฯ รวมเป็น 16 จังหวัด โดย
ทั้ง 16 จังหวัดเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สามารถทํารายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวได้สูงติด 3 อันดับแรกใน
ภาค และเมื่อนํารายรับจากการท่องเที่ยวของทั้ง 16 จังหวัดมารวมกันพบว่ามีรายรับเฉลี่ยรวมกันมากถึง
ร้อยละ85.28 ของรายรับทั้งประเทศ
สินค้าและบริการด้า นการท่องเที่ยวในงานวิจัย นี้ประกอบด้วย 12 สาขาหลักตามคําแนะนํา
ขององค์การสหประชาชาติที่ว่าด้วยกรอบการจัดทําบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวดังนี้ ธุรกิจบริการ
ที่พักสําหรับผู้เยี่ยมเยือน ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ ธุรกิจ
บริการขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์ ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางเรือ ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทาง
เครื่องบิน ธุรกิจบริการอุปกรณ์เดินทางและท่องเที่ยว ธุรกิจบริการนําเที่ยวและบริการจอง ธุรกิจบริการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก และ
ธุรกิจบริการท่องเที่ยวอื่นๆ
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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.

NIDA TSA v

สารบัญเนื้อหา

กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
Abstract
บทสรุปผู้บริหาร

หน้า
ii
Iii
Iv
xvi

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปัญหาวิจัย
1.2 วัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัย
1.3 กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
1.4 ขอบเขตของโครงการวิจัย
1.5 ผลที่จะได้จากการศึกษา

1
1
2
2
5
6

บทที่ 2 ทฤษฎีสมมติฐานและกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
2.1 ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคิดการจัดทําระบบบัญชีประชาชาติด้านการ
ท่องเที่ยว (TSA: RMF 2008)
2.2 กรอบแนวคิดการจัดทําระบบบัญชีประชาชาติดา้ นการท่องเที่ยวสําหรับประเทศไทย
2.3 ทฤษฎีอุปสงค์การท่องเที่ยวส่วนบุคคล
2.4 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวกบทที่ 2
ภาคผนวก 2.1 ตารางบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวทั้ง 10 ตาราง
ภาคผนวก 2.2 บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวในประเทศแคนาดา
ภาคผนวก 2.3 บัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวในมลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

7

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
3.1 บทนํา
3.2 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
3.3 การกําหนดตัวแปร
3.4 ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
3.5 การประมาณการค่าใช้จ่ายของผูเ้ ยี่ยมเยือน/คน/วัน
3.6 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด

7
12
14
15
28
42
58
71
71
71
78
79
79
82

vi

NIDA TSA

3.7 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวระดับประเทศ

หน้า
86

บทที่ 4 รายงานการสํารวจกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเป้าหมาย
4.1 รายงานการสํารวจกลุม่ ตัวอย่างผูเ้ ยี่ยมเยือนในจังหวัดเป้าหมาย
4.2 รายงานผลการสํารวจกลุม่ ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเป้าหมาย

87
87
124

บทที่ 5 ผลการศึกษา
5.1 กรุงเทพมหานคร
5.2 จังหวัดเชียงใหม่
5.3 จังหวัดเชียงราย
5.4 จังหวัดพิษณุโลก
5.5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5.6 จังหวัดภูเก็ต
5.7 จังหวัดกระบี่
5.8 จังหวัดอุดรธานี
5.9 จังหวัดขอนแก่น
5.10 จังหวัดนครราชสีมา
5.11 จังหวัดกาญจนบุรี
5.12 จังหวัดเพชรบุรี
5.13 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
5.14 จังหวัดชลบุรี
5.15 จังหวัดระยอง
5.16 จังหวัดตราด

126
126
146
164
180
196
213
230
246
262
277
294
312
329
346
365
381

บทที่ 6 บทสรุปและการดําเนินงานในขั้นต่อไป
6.1 ระเบียบวิธีวิจัย
6.2 ผลการศึกษา
6.3 การวัดประสิทธิภาพในการคาดคะเนรายได้จากการท่องเที่ยวระดับประเทศ
6.4 การดําเนินงานในระยะที่สองและสาม

398
398
403
407
408

เอกสารอ้างอิง

410

NIDA TSA vii

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางบทที่ 3
ตารางที่ 3.1 รายรับจากการท่องเที่ยวเป็นรายจังหวัดปี 2550 – 2552 (หน่วย: ล้านบาท)
ตารางที่ 3.2 การสุ่มตัวอย่างข้อมูล
ตารางที่ 3.3 รูปแบบตารางแสดงรายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของจังหวัด i
ตารางที่ 3.4 รูปแบบตารางแสดงรายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของจังหวัด i ภายใต้สถานการณ์
สมมติ 1
ตารางที่ 3.5 รูปแบบตารางแสดงรายได้เฉลี่ยจากการท่องเที่ยวของจังหวัด i ภายใต้สถานการณ์
สมมติที่ 2
ตารางบทที่ 4
ตารางที่ 4.1 ภูมิลําเนาของกลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556
ตารางที่ 4.2 กลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี2556จําแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 จําแนกตามอาชีพ
ตารางที่ 4.4 กลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 จําแนกตามรายได้
ตารางที่ 4.5 กลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 จําแนกตามวัตถุประสงค์หลัก
ในการเดินทาง
ตารางที่ 4.6 กลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 จําแนกตามจํานวนจังหวัดที่ท่องเที่ยว
แต่ละครั้ง
ตารางที่ 4.7 กลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 จําแนกตามจํานวนครั้งที่เดินทาง
เข้าจังหวัด
ตารางที่ 4.8 กลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 จําแนกตามลักษณะการจัดการ
เดินทาง
ตารางที่ 4.9 กลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 จําแนกตามระยะเวลาพํานัก
ในแต่ละจังหวัด
ตารางที่ 4.10 กลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 จําแนกตามจํานวนผู้ร่วมเดินทาง
(ชาวไทย)
ตารางที่ 4.11 กลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 จําแนกตามจํานวนผู้ร่วมเดินทาง
(ชาวต่างชาติ)
ตารางที่ 4.12 กลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 จําแนกตามประเภทผู้ร่วมทาง
(ชาวไทย)
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ตารางที่ 4.13 กลุ่มตัวอย่างผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 จําแนกตามประเภทผู้ร่วมทาง
(ชาวต่างชาติ)
ตารางที่ 4.14 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าที่พัก
ตารางที่ 4.15 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ตารางที่ 4.16 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ตารางที่ 4.17 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าเช่ารถตู้
ตารางที่ 4.18 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าเช่ารถบัส
ตารางที่ 4.19 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่ารถประจําทาง
ตารางที่ 4.20 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่ารถแท็กซี่
ตารางที่ 4.21 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่ารถสามล้อ สองแถว ตุ๊กตุ๊ก
มอเตอร์ ไซด์
ตารางที่ 4.22 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าโดยสารอื่นๆ
ตารางที่ 4.23 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าของฝากและของที่ระลึก
ตารางที่ 4.24 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าเสื้อผ้า
ตารางที่ 4.25 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าสินค้าอุปโภคคงทน
ตารางที่ 4.26 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าเรือ
ตารางที่ 4.27 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าอุปกรณ์การเดินทาง
และท่องเที่ยว
ตารางที่ 4.28 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าบริการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
ตารางที่ 4.29 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าทําบุญบริจาค
ตารางที่ 4.30 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกีฬา
ตารางที่ 4.31 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบันเทิง
ตารางที่ 4.32 ค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนในประเทศไทยปี 2556 หมวดค่าบริการท่องเที่ยวอื่นๆ
ตารางที่ 4.33 จังหวัดเป้าหมายสําหรับการทําโฟกัสกรุ๊ปและตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.34 จํานวนคําตอบที่ได้จากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจําแนกตามจังหวัดและสาขา
ตารางบทที่ 5
ตารางที่ 5.1 ค่าใช้จ่ายโดยประมาณจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยังจังหวัดต่างๆ
ตารางที่ 5.2 ราคาของฝากแต่ละประเภทในแหล่งช้อปปิ้งย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ (บาท)
ตารางที่ 5.3 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของกรุงเทพฯ (บาท)
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ตารางที่ 5.4 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯตามสถานการณ์สมมติที่ 1
ตารางที่ 5.5 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาหลักของกรุงเทพฯตามสถานการณ์
สมมติที่ 1
143
ตารางที่ 5.6 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯตามสถานการณ์สมมติที่ 2 144
ตารางที่ 5.7 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของกรุงเทพฯตามสถานการณ์สมมติที่ 2
จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน
145
ตารางที่ 5.8 รายรับจากการท่องเที่ยวของจังหวัดเป้าหมายในภาคเหนือ (ล้านบาท)
146
ตารางที่ 5.9 สัดส่วนการตอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่
148
ตารางที่ 5.10 แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าที่ผู้เยี่ยมเยือนนิยมซื้อในจังหวัดเชียงใหม่
156
ตารางที่ 5.11 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของเชียงใหม่ (บาท)
159
ตารางที่ 5.12 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ตามสถานการณ์สมมติที่ 1 160
ตารางที่ 5.13 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาหลักของเชียงใหม่ตามสถานการณ์
สมมติที่ 1
160
ตารางที่ 5.14 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ตามสถานการณ์สมมติที่ 2 162
ตารางที่ 5.15 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ตามสถานการณ์สมมติที่ 2
จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน
163
ตารางที่ 5.16 สัดส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
และชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงราย
165
ตารางที่ 5.17 แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าที่ผู้เยี่ยมเยือนนิยมซื้อในจังหวัดเชียงราย
172
ตารางที่ 5.18 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของเชียงราย (บาท)
175
ตารางที่ 5.19 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของเชียงรายตามสถานการณ์สมมติที่ 1
176
ตารางที่ 5.20 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาหลักของเชียงรายตามสถานการณ์
สมมติที่ 1
176
ตารางที่ 5.21 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของเชียงรายตามสถานการณ์สมมติที่ 2 178
ตารางที่ 5.22 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของเชียงรายตามสถานการณ์สมมติที่ 2
จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน
179
ตารางที่ 5.23 สัดส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและ
ชาวต่างชาติในจังหวัดพิษณุโลก
181
ตารางที่ 5.24 แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าที่ผู้เยี่ยมเยือนนิยมซื้อในจังหวัดพิษณุโลก
188
ตารางที่ 5.25 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของพิษณุโลก (บาท)
192
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ตารางที่ 5.26 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของพิษณุโลกตามสถานการณ์
สมมติที่ 1
ตารางที่ 5.27 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาหลักของพิษณุโลกตาม
สถานการณ์สมมติที่ 1
ตารางที่ 5.28 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของพิษณุโลกตามสถานการณ์
สมมติที่ 2
ตารางที่ 5.29 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของพิษณุโลกตามสถานการณ์สมมติที่ 2
จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน
ตารางที่ 5.30 รายรับจากการท่องเที่ยวของจังหวัดเป้าหมายในภาคใต้ (ล้านบาท)
ตารางที่ 5.31 สัดส่วนการตอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตารางที่ 5.32 แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าที่ผู้เยี่ยมเยือนนิยมซื้อในจังหวัดสุราษฎ์ธานี
ตารางที่ 5.33 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของสุราษฎร์ธานี (บาท)
ตารางที่ 5.34 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีตามสถานการณ์
สมมติที่ 1
ตารางที่ 5.35 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาหลักของสุราษฎร์ธานีตาม
สถานการณ์สมมติที่ 1
ตารางที่ 5.36 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีตามสถานการณ์
สมมติที่ 2
ตารางที่ 5.37 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของสุราษฎร์ธานีตามสถานการณ์
สมมติที่ 2 จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน
ตารางที่ 5.38 สัดส่วนการตอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต
ตารางที่ 5.39 แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าที่ผู้เยี่ยมเยือนนิยมซื้อในจังหวัดภูเก็ต
ตารางที่ 5.40 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของภูเก็ต (บาท)
ตารางที่ 5.41 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของภูเก็ตตามสถานการณ์สมมติที่ 1
ตารางที่ 5.42 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาหลักของภูเก็ตตามสถานการณ์
สมมติที่ 1
ตารางที่ 5.43 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของภูเก็ตตามสถานการณ์สมมติที่ 2
ตารางที่ 5.44 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของภูเก็ตตามสถานการณ์สมมติที่ 2
จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน
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ตารางที่ 5.45 สัดส่วนของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย
และชาวต่างชาติ ในจังหวัดกระบี่
ตารางที่ 5.46 แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าที่ผู้เยี่ยมเยือนนิยมซื้อในจังหวัดกระบี่
ตารางที่ 5.47 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของกระบี่ (บาท)
ตารางที่ 5.48 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของกระบี่ตามสถานการณ์สมมติที่ 1
ตารางที่ 5.49 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาหลักของกระบี่ตามสถานการณ์
สมมติที่ 1
ตารางที่ 5.50 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของกระบี่ตามสถานการณ์สมมติที่ 2
ตารางที่ 5.51 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของกระบี่ตามสถานการณ์สมมติที่ 2
จําแนกตามกลุ่มผู้เยี่ยมเยือน
ตารางที่ 5.52 รายรับจากการท่องเที่ยวของจังหวัดเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ล้านบาท)
ตารางที่ 5.53 สัดส่วนการตอบของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มีต่อภูมิลําเนาของผู้เยี่ยมเยือน
ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดอุดรธานี
ตารางที่ 5.54 แหล่งท่องเที่ยวและสินค้าที่ผู้เยี่ยมเยือนนิยมซื้อในจังหวัดอุดรธานี
ตารางที่ 5.55 รายการค่าใช้จ่าย/คน/วัน ใน 12 สาขาของอุดรธานี (บาท)
ตารางที่ 5.56 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของอุดรธานีตามสถานการณ์สมมติที่ 1
ตารางที่ 5.57 การประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาหลักของอุดรธานีตามสถานการณ์
สมมติที่ 1
ตารางที่ 5.58 การประมาณการรายได้รวมจากการท่องเที่ยวของอุดรธานีตามสถานการณ์สมมติที่ 2
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บทสรุปผู้บริหาร
โครงการวิจัยเรื่อง “การสํารวจข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสําหรับประเทศไทยปี
2556” (A Survey of Data for Thailand’s Tourism Satellite Accounts (TSA) 2013) มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อสํารวจค่าใช้จ่ายของผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญด้าน
อุปสงค์การท่องเที่ยว แล้วนําข้อมูลที่ได้มาประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดเป้าหมาย 16
จังหวัด ข้อมูลที่ได้มานี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบฐานข้อมูลบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว
สําหรับประเทศไทยในขั้นตอนต่อไป
ข้อ มูล ที ่ใ ช้ใ นงานวิจัย นี ้ป ระกอบด้ว ยข้อ มูล ปฐมภูมิแ ละทุต ิย ภูมิ โดยกลุ ่ม เป้า หมายของ
การศึกษาคือผู้เ ยี่ย มเยือนชาวไทย (นักทัศนาจรและนักท่องเที่ย วชาวไทย) ผู้เ ยี่ย มเยือนชาวต่า งชาติ
(นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) และจากการทําโฟกัสกรุ๊ปและสัมภาษณ์ผู้ประกอบการใน
ธุร กิจ การท่อ งเที ่ย ว 12 สาขาหลัก ด้ว ยแบบสอบถาม สถานที่ จัด เก็ บ ข้ อ มู ลคื อ จั ง หวั ด ที่ เ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวหลักของไทย ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ภาคๆ ละ 3 จังหวัด และกรุงเทพฯ รวมเป็น 16 จังหวัด ได้แก่
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุ โลก สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต กระบี่ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา
กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ระยอง และตราด จํานวนตัวอย่า งของผู้เยี่ยมเยือนในการ
จัดเก็บข้อมูลปฐมภูมิ คือ จังหวัดละ 700 ตัวอย่าง ใน 16 จังหวัดเป้าหมาย รวม 11,200 ตัวอย่าง และ
จํานวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจํานวนภาคละ 100 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 600 ตัวอย่าง ระยะเวลา
ในการสํารวจข้อมูลผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม 2555 ถึง มิถุนายน
2556 และการสัม ภาษณ์ก ลุ่ม ผู้ป ระกอบการธุร กิจ ท่อ งเที่ย วอยู่ใ นช่ว งเดือ นพฤษภาคมถึง สิง หาคม
2556
ธุร กิจ สิน ค้า และบริก ารด้า นการท่อ งเที่ย วในงานวิจัย นี้ป ระกอบด้ว ย 12 สาขาหลัก ตาม
คําแนะนําของ TSA:RMF 2008 มีดังนี้
1) ธุรกิจบริการที่พักสําหรับผู้เยี่ยมเยือน
2) ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3) ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟ
4) ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์
5) ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางเรือ
6) ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางเครื่องบิน
7) ธุรกิจบริการอุปกรณ์เดินทางและท่องเที่ยว
8) ธุรกิจบริการนําเที่ยวและบริการจอง
9) ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
10) ธุรกิจบริการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการ
11) ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก
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12) ธุรกิจบริการท่องเที่ยวอื่นๆ
ผลการประมาณการรายได้จากการท่องเที่ยวของ 16 จังหวัดเป้าหมายและประเทศไทยสรุปได้
ดังนี้
สถานการณ์สมมติที่ 1
จากธุรกิจท่องเที่ยว 12 สาขาหลักข้างต้น งานวิจัยนี้ได้สมมุติให้ผู้เยี่ยมเยือนใช้จ่ายเฉพาะ 4
รายการหลัก โดยเป็นรายการที่ผู้เยี่ยมเยือนทุกคนยากที่จะหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายได้ ได้แก่ ธุรกิจบริการที่
พักสําหรับผู้เยี่ยมเยือน ธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการขนส่งผู้โดยสารทางรถยนต์ และ
ธุรกิจของฝากและของที่ระลึก
เมื่อนําผลที่ได้มาคํานวณเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดจากตัวแบบที่กําหนดขึ้น ได้ผล
สรุปว่า ในภาพรวม ในปี 2556 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้
จากการท่องเที่ยวใน 16 จังหวัดท่องเที่ยวหลักร้อยละ 85 และรายได้จากจังหวัดที่เหลืออีก 61จังหวัด
ร้อยละ 15 จังหวัดที่มีรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอยู่ 7 จังหวัดจาก 16 จังหวัดเป้าหมาย
ที่ศึกษา ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ กระบี่ สุราษฎร์ธานี และตราด ส่วนจังหวัดที่เหลือเป็น
จังหวัดที่มีรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งนี้ยกเว้นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีรายได้จากทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใกล้เคียงกัน
สถานการณ์สมมติที่ 2
งานวิจัยนี้ได้สมมติให้ผู้เยี่ยมเยือนมีทั้งค่าใช้จ่ายหลักและค่าใช้จ่ายรองรวม 12 รายการผลจาก
ตัวแบบที่กําหนดขึ้น สรุปได้ว่า ในปี 2556 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.4 ล้านล้านบาท
แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายการหลักร้อยละ 89 และค่าใช้จ่ายรายการรองร้อยละ 11 ในกรณีที่สถานการณ์ไม่ดี
จนผู้เยี่ยมเยือนพากันใช้จ่ายเฉพาะสินค้าและบริการท่องเที่ยวในระดับต่ําสุด (low-end) แล้ว อย่างน้อย
ประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวในขั้นต่ํา 334,941 ล้านบาท และในกรณีที่สามารถกระตุ้นให้เกิด
การใช้จ่ายในสินค้าและบริการท่องเที่ยวในระดับ high–end ได้เพียงร้อยละ 1 ของผู้เยี่ยมเยือนทั้ ง
หมดแล้ว ประเทศไทยจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ประมาณปีละ 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.

