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บทคดัย่อ 

งานวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสถานการณ์ท่องเที่ยวของโลก กลุ่มประเทศ

เอเชียที่ศึกษาและประเทศไทย 2) ศึกษาเปรียบเทียบระดับความสามารถและแนวโน้ม

ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค

เอเชียที่สาํคัญ และ3) จัดทาํข้อเสนอแนะด้านนโยบายการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการแข่ งขันด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยได้ทําการวิเคราะห์

เปรียบเทยีบความได้เปรียบระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ

เอเชียที่สาํคัญ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น 

ฮ่องกง และมาเกา๊ ด้วยดัชนีช้ีวัดที่สาํคัญ 3 ดัชนี ได้แก่ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่

ปรากฏ(Revealed Comparative Advantage: RCA) ดัชนีประสทิธภิาพด้านความสามารถในการ

สร้างรายได้โดยเฉล่ีย และดัชนีวัดประสทิธภิาพด้านความสามารถในการดึงดูดให้พาํนัก  

ผลการวิจัยพบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบในด้านอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวทุกดัชนีเม่ือเทยีบกบักลุ่มประเทศในเอเชียที่สาํคัญ โดยเฉพาะดัชนีวัดประสทิธภิาพด้าน

ความสามารถในการดึงดูดให้พาํนักที่ประเทศไทยมีค่าดัชนีความได้เปรียบสูงที่สุดเมือเทียบกับ

กลุ่มประเทศเอเชียที่สาํคัญ ดัชนี RCA อยู่ในลาํดับที่ 3 และดัชนีประสทิธภิาพด้านความสามารถ

ในการสร้างรายได้โดยเฉล่ียอยู่ในลาํดับที่ 4 ซ่ึงจากผลการวิจัยในคร้ังน้ีทาํให้เหน็ว่าประเทศไทย

ยังคงความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเม่ือเทยีบกบักลุ่มประเทศใน

เอเชียที่สาํคัญมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีน่ืองมาจากประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย 

และมีสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวที่โดดเด่น เช่น สปา หาดทราย เกาะต่างๆ ที่ยังคงความ

แตกต่างจากประเทศในเอเชียอื่นๆ แต่อย่างไรกต็ามเพ่ือให้คงสถานะความได้เปรียบโดย

เปรียบเทียบในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศในในอนาคตจะต้องคาํนึงถึงปัจจัยอื่นๆ ด้วย อาท ิการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้าน

การท่องเที่ยวให้มีศักยภาพ มาตรการและการรักษาความปลอดภัย ระบบคมนาคมขนส่งและ

                                                           
1
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2
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สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม โครงสร้างพ้ืนฐานด้านสารสนเทศและ 

การสื่อสาร สขุภาพและสขุอนามัย รวมทั้งปัจจัยด้านนโยบายและกฎระเบียบ เป็นต้น 

 

ความสาํคญัของปัญหา  
ปัจจุบันแนวโน้มของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับสากลเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงองค์การ

การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization : 

UNWTO) พยากรณ์ว่าในปี พ.ศ.2563 ทั่วโลกจะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจาํนวน 1,600 

ล้านคน โดยภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและ

แปซิฟิก และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่มีผู้

นิยมเดินทางเข้ามาเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ือง จาํนวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปี พ.ศ.2556 จํานวน 

1,087 ล้านคน เพ่ิมขึ้ นจากปี พ.ศ.2555 จาํนวน 52 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 5.02 โดย

แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวในภมิูภาคยุโรป จาํนวน 563.8 ล้านคน เอเชียและแปซิฟิก จาํนวน 248.7 

ล้านคน อเมริกา จาํนวน 168.2 ล้านคน แอฟริกา จาํนวน 55.9 ล้านคน และตะวันออกกลาง 

จาํนวน 50.8 ล้านคน ตามลาํดับ  

จากข้อมูลสถิติของ UNWTO พบว่า ภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิกมีจาํนวนนักท่องเที่ยว

ระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นจาก 233 ล้านคนในปี พ.ศ.2555 เป็น 248.7 ล้านคน ในปี พ.ศ.2556 

หรือเพ่ิมขึ้ นประมาณ 6.5% โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีจาํนวนนักท่องเที่ยวระหว่าง

ประเทศขยายตัวเพ่ิมขึ้ นจาก 84.2 ล้านคนในปี พ.ศ.2555 เป็น 93.1 ล้านคน หรือเพ่ิมขึ้ น

ประมาณ 10.6% ซ่ึงถือได้ว่าเป็นภมิูภาคที่มีอตัราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่

สงูที่สดุในโลก (UNWTO, 2014)  

ผลจากจาํนวนนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีมากขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้ นของจาํนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการ

ท่องเที่ยวที่ เพ่ิมสูงขึ้ น และมีบทบาทสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  

เป็นแหล่งรายได้ที่สาํคัญนาํมาซ่ึงเงินตราต่างประเทศ การสร้างงาน และการกระจายความเจริญ

ไปสู่ภูมิภาค นอกจากน้ี ยังมีส่วนสาํคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการคมนาคม

ขนส่ง รวมไปถงึการค้าและการลงทุน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา,2554) 

แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ได้กาํหนดเป้าหมายการเพ่ิมอนัดับ

ขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อนัดับ หรือ

อยู่ในลาํดับที่ 1-7 ของทวีปเอเซีย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา,2554) แต่ความเป็นจริง 

ในปัจจุบันจากผลการเปรียบเทียบศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 140 ประเทศ ของ World 

Economic Forum (WEF) 2013 ซ่ึงใช้ดัชนีช้ีวัด 3 ประเดน็หลัก  14 ประเดน็ย่อย และมีคะแนน

เตม็ทั้งหมด 7.00คะแนน ดังตารางที่ 1 กลับพบว่าประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันด้านการ

ท่องเที่ยวอยู่ในลาํดับที่ 43 ของโลก และอยู่ในลาํดับที่ 9 ของทวีปเอเชีย และจากตัวเลขที่ปรากฏ
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จะเห็นว่าขึดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวยังไม่ถึงเป้าหมายตามที่กําหนด 

ซ่ึงเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 10 ลาํดับ

แรกในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก สรปุผลการประเมินได้ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 1 ดัชนีช้ีวัดศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ WEF 

ประเด็นดชันีช้ีวดัหลกั ประเด็นดชันีช้ีวดัย่อย 
1. ความพร้อมด้านภาครัฐ 

 

1.1 กฎระเบียบ นโยบาย และการบังคับใช้

1.2 ความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

1.3 มาตรการรักษาความปลอดภัย 

1.4 สขุภาพและสขุอนามัย 

1.5 การจัดลาํดับความสาํคัญด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว 

2. ความพร้อมด้านภาคธุรกจิและ

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมทางอากาศ 

2.2 โครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งทางบก 

2.3 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 

2.4 โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 

2.5 การแข่งขันด้านราคาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

3. ความพร้อมด้านทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว 

 

3.1 ทรัพยากรมนุษย์

3.2 การรองรับการท่องเที่ยว 

3.3 ทรัพยากรธรรมชาติ 

3.4 ทรัพยากรทางสมัคมและวัฒนธรรม 

ที่มา: World Economic Forum (WEF), Travel & Tourism Competitiveness Index 2013 

 
ตารางที่ 2 ความสามารถการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยวในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก 10 ลาํดบัแรก 

ประเทศ อนัดบัในภูมิภาค อนัดบัโลก คะแนน 
สงิคโปร์ 1 10 5.23 

ออสเตรเลีย 2 11 5.17 

นิวซีแลนด์ 3 12 5.17 

ญ่ีปุ่น 4 14 5.13 

ฮ่องกง 5 15 5.11 

เกาหลีใต้ 6 25 4.91 

ไต้หวัน 7 33 4.71 

มาเลเซีย 8 34 4.70 

ไทย 9 43 4.47 

จีน 10 45 4.45 

ที่มา: World Economic Forum (WEF), Travel & Tourism Competitiveness Index 2013 
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จากข้อมูลรายงานสรุปสถานการณ์นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2546 - 2556 

พบว่านักท่องเที่ยวระหว่างประเทศของไทยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจาก 10,004,453 คน 

ในปี พ.ศ.2546 เป็น 26,546,725 คน ในปี พ.ศ.2556 ในขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวกมี็

แนวโน้มเพ่ิมขึ้ นอย่างต่อเน่ืองเช่นกันจากจาํนวน 324,733 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2546  

เป็น 1,207,145 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2556 สรปุได้ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 สรปุสถานการณนั์กท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยปี พ.ศ.2546 - 2556 

 

พ.ศ. จํานวน

นกัท่องเที่ยว (คน) 
รายไดจ้ากการท่องเที่ยว 

(ลา้นบาท)
ค่าใชจ่้ายเฉลีย่ต่อคน/

วนั (บาท)
ระยะเวลาในการ

พาํนกัเฉลีย่ (วนั)
2546 10,004,453 324,733 3,775 8.19

2547 11,650,703 403,578 4,058 8.13

2548 11,516,936 385,749 3,890 8.20

2549 13,821,802 506,435 4,048 8.62

2550 14,464,228 547,781 4,121 n.a. 

2551 14,584,220 574,520 4,142 9.51

2552 14,149,841 510,255 4,011 8.99

2553 15,936,400 592,794 4,079 9.12

2554 19,230,470 776,217 4,187 9.64

2555 22,353,903 983,928 4,393 10.02

2556 26,546,725 1,207,145 4,616 9.85

ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2546 - 2550)  

         กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา (พ.ศ. 2551 - 2556)  
 

อย่างไรกต็ามแม้ว่าประเทศไทยจะมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวและรายได้จาก

การท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้ น แต่เน่ืองจากสถานการณ์และผลจากการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ  

ล้วนเป็นความท้าทายต่อการเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนัการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็น

อย่างย่ิงในหลายๆ ประเดน็ ดังน้ี (แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2554) 

1. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ได้กาํหนดเป้าหมายการเพ่ิม

อนัดับขดีความสามารถการแข่งขนัด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 5 อนัดับ 

หรืออยู่ในลาํดับที่ 1-7 ของทวีปเอเซีย แต่ความเป็นจริงในปัจจุบัน กลับพบว่าประเทศไทยมี

ศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวอยู่ในลาํดับที่ 43 ของโลก และอยู่ในลาํดับที่ 9 ของทวีป

เอเชีย ซ่ึงกยั็งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาํหนด 
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2. ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยแม้ว่าจะมีหลากหลาย และหลาย

แห่งมีความสวยงามติดระดับโลก แต่แหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพ่ือนบ้านได้มีการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สวยงามให้ทดัเทยีมกบัประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเช่นกนั 

3. ประเทศไทยมีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูง และประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ

เน่ืองจากเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศโลกในปัจจุบัน ทาํให้นักท่องเที่ยวเกิดความวิตก

กงัวลในเร่ืองของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ประกอบกบัการเข้าสู่ยุคประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซียน (AEC) จะมีแรงงานที่ไร้ทกัษะแต่ภาษาองักฤษดีจากประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น พม่า หรือ

ฟิลิปปินส ์ที่จะเข้ามาแย่งอาชีพในสาขาภาคการท่องเที่ยวของแรงงานไทยได้  

4. ประเทศไทยยังมีจุดอ่อนในด้านความปลอดภยั กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม สขุอนามัย 

และนโยบายรัฐบาล โดยในปี 2556 WEF ได้จัดลาํดับขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ไทยค่อนข้างตํ่า อาทิ ความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม (อันดับที่ 99) โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

สารสนเทศและการสื่อสาร (อันดับที่ 90) ความม่ันคงปลอดภัย (อันดับที่ 87) สุขภาพและ

สขุอนามัย (อนัดับที่ 84) และปัจจัยด้านนโยบายและกฎระเบียบ (อนัดับ 77)  

 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้เลง็เห็นถึงความสาํคัญและความจาํเป็นของการยกระดับขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยใน

การขับเคล่ือนเศรษฐกจิไทยให้มีความเข้มแขง็ และเป็นการเพ่ิมรายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ

เข้าสู่ประเทศในระดับสงู เม่ือเทยีบกบัสนิค้าส่งออกหลักประเภทอื่นๆ ของประเทศ  ประกอบกบั

การศึกษาในด้านการแข่งขนัของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเปรียบเทยีบกบักลุ่มประเทศเอเชีย 

ยังไม่มีผู้ศึกษาวิจัย จึงได้ศึกษาถึงความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ของประเทศไทยเทยีบกบักลุ่มประเทศในเอเชีย เพ่ือนาํผลการศึกษาที่ได้ไปประกอบการตัดสนิใจ

และเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการวางแผนพัฒนาและวางกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทย เพ่ือรองรับสถานการณ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้แขง็แกร่ง

และรับมือการแข่งขนัระหว่างประเทศที่จะเข้มข้นมากขึ้นในอนาคต 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
       1. เพ่ือศึกษาสถานการณท่์องเที่ยวของโลก กลุ่มประเทศเอเชียที่ศึกษา และประเทศไทย  

       2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบระดับความสามารถและแนวโน้มความสามารถในการแข่งขันของ

อตุสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศในภมิูภาคเอเซียที่สาํคัญ 

       3. เพ่ือจัดทาํข้อเสนอแนะด้านนโยบายการพัฒนาศักยภาพและขดีความสามารถในการ

แข่งขนัด้านอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
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ขอบเขตของการวิจยั 
งานวิจัยช้ินน้ีจะทาํการวิเคราะห์ค่าดัชนีต่างๆ ระหว่างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ

ประเทศไทยกับกลุ่มประเทศเอเชียที่สาํคัญ ซ่ึงกลุ่มประเทศเหล่าน้ีมีจาํนวนนักท่องเที่ยวสูงที่สุด 

10 ลาํดับแรกของทวีปเอเชีย และมีศักยภาพในด้านการแข่งขันการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกนั ได้แก่ 

มาเลเซีย สงิคโปร์ อนิโดนีเซีย ฟิลลิปปินส ์เวียดนาม จีน เกาหลีใต้ ญ่ีปุ่น ฮ่องกง และมาเกา๊  

 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 
ผลจากการศึกษาที่ได้สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจและเป็นข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายในการวางแผนพัฒนาและวางกลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพ่ือรองรับ

สถานการณ์การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้แขง็แกร่งและรับมือการแข่งขัน

ระหว่างประเทศที่จะเข้มข้นมากขึ้นในอนาคต 

 
วิธีการวิจยั 
 

1. ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage: 

RCA) ซึงการวิจัยคร้ังน้ี ได้ศึกษาเปรียบเทยีบมูลค่าการส่งออกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อมูลค่า

การส่งออกสนิค้าประเภทบริการ โดยดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฏดังน้ี 
 

    RCA =  

 

โดยที่  RCA  คือ ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฏ 

 X
ti 

คือ มูลค่าการส่งออกอตุสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ i ในรปู US$ 

 X
si 

คือ มูลค่าการส่งออกสนิค้าบริการของประเทศ i ในรปู US$ 

           X
tw 

คือ มูลค่าการส่งออกอตุสาหกรรมท่องเที่ยวของโลกในรปู US$ 

X
sw 

คือ มูลค่าการส่งออกสนิค้าบริการของโลกในรปู US$ 

 

 สาํหรับการคาํนวณหาค่า RCA สามารถแปลค่าดัชนีได้ดังน้ี ค่าดัชนี RCA>1 หมายถึง

ประเทศ i มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฏในการส่งออกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  

ในกรณีค่าดัชนี RCA<1 หมายถึงประเทศ i มีความเสียเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ 

ในการส่งออกอตุสาหกรรมท่องเที่ยว 
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2. ดัชนีประสทิธิภาพด้านความสามารถในการสร้างรายได้โดยเฉล่ีย เพ่ือศึกษาทศิทาง

และแนวโน้นความเปล่ียนแปลงของความสามารถในการสร้างรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โดยอาศัยวิธกีารศึกษาดังน้ี  

 

รายรับโดยเฉล่ียต่อจาํนวนคร้ังการเยือนของประเทศ i ในรปู US$ 

รายรับโดยเฉล่ียต่อจาํนวนคร้ังการเยือนของกลุ่มประเทศที่ศึกษาในรปู US$ 

 

การคาํนวณดังกล่าวจะคาํนวณเปรียบเทยีบค่าดัชนีประสทิธภิาพด้านความสามารถในการ

สร้างรายได้โดยเฉล่ียกล่าวคือ ค่าดัชนี >1 หมายถงึประเทศ i มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบใน

การสร้างรายได้โดยเฉล่ีย กรณีที่ค่าดัชนี<1 หมายถึงประเทศ i มีความเสยีเปรียบโดยเปรียบเทยีบ

ในการสร้างรายได้โดยเฉล่ีย 

 

 3. ดัชนีวัดประสทิธภิาพด้านความสามารถในการดึงดูดให้พาํนัก เพ่ือศึกษาทศิทางและ

แนวโน้มการดงึดูดนักท่องเที่ยวของอตุสาหกรรมท่องเที่ยว โดยอาศัยวิธศีึกษาดังน้ี 

 

จาํนวนวันพักเฉล่ียของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในประเทศ i 

จาํนวนวันพักเฉล่ียของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในกลุ่มประเทศที่ศึกษา 

 

การคาํนวณดังกล่าวจะคาํนวณเปรียบเทยีบค่าดัชนีวัดประสทิธิภาพด้านความสามารถใน

การดึงดูดให้พาํนักสามารถแปลค่าดัชนีได้ดังน้ี ค่าดัชนี >1 หมายถึง ประเทศ i มีความได้เปรียบ

โดยเปรียบเทยีบในการดึงดูด นักท่องเที่ยวให้พาํนัก กรณีค่าดัชนี<1 หมายถึง ประเทศ i มีความ

เสยีเปรียบโดยเปรียบเทยีบในการดึงดูด นักท่องเที่ยวให้พาํนัก 

 

ผลการวิจยั 
ผลการวิจัยพบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบในด้านอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวทุกดัชนี โดยดัชนีวัดประสทิธิภาพด้านความสามารถในการดึงดูดให้พาํนักประเทศไทย 

มีค่าดัชนีความได้เปรียบสูงที่สุด ค่าดัชนี RCA อยู่ในลาํดับที่ 3 และค่าดัชนีประสิทธิภาพด้าน

ความสามารถในการสร้างรายได้โดยเฉล่ียอยู่ในลําดับที่ 4 ของกลุ่มประเทศเอเชียที่ส ําคัญ  

ซ่ึงแสดงผลการวิจัยในแต่ละดัชนีดังน้ี 
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1. ดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฏ (RCA) 

 

ภาพที่ 1 แนวโน้มดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฏ (RCA) ของอตุสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเอเชียที่สาํคัญ 

 

 
หมายเหตุ: ค่าดัชนี RCA>1 หมายถงึมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฏ 

    ค่าดัชนี RCA<1 หมายถงึมีความเสยีเปรียบโดยเปรียบเทยีบที่ปรากฏ 

 
จากภาพที่ 1 เม่ือวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (RCA) ในด้าน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มประเทศเอเชียที่สาํคัญโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา พบว่า ในช่วง 

3 ปีแรกที่ศึกษา (พ.ศ.2546 -2548) ประเทศที่มีความได้เปรียบสงูที่สดุ คือ มาเกา๊ รองลงมา

ได้แก่ อนิโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส ์ มาเลเซีย และจีน ตามลาํดับ ส่วนประเทศที่มีความเสยีเปรียบ 

ในช่วงเวลาดังกล่าวมากที่สดุ คือ สงิคโปร์ และญ่ีปุ่น ซ่ึงจากผลการวิจัยวิเคราะห์ได้ว่าในช่วงเวลา

ดังกล่าวปัจจัยที่ส่งผลให้ มาเกา๊ อินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และจีน มีความได้เปรียบ

เน่ืองจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้าท่องเที่ยวสูงเม่ือเทยีบสัดส่วนกับมูลค่าการ

ส่งออกสินค้าบริการ ประกอบกับ มาเกา๊ มีจุดเด่นในเร่ืองของการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

ที่มาจากคาสโินและการโรงแรม จึงส่งผลให้มาเกา๊มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบสงูที่สดุ  

 สาํหรับในช่วง 3 ปีสุดท้ายที่ศึกษา (พ.ศ.2554-2556) ประเทศที่มีความได้เปรียบ 

สูงที่สุด คือ มาเก๊า รองลงมาได้แก่ เวียดนาม ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และจีน ตามลําดับ  

ส่วนประเทศที่มีความเสียเปรียบในช่วงเวลาดังกล่าวมากที่สุด คือ ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์  

ซ่ึงผลการวิจัยวิเคราะห์ได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวปัจจัยที่ส่งผลให้ มาเกา๊ เวียดนาม ไทย มาเลเซีย

อินโดนีเซีย และจีน มีความได้เปรียบเน่ืองจากเป็นกลุ่มประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกสินค้า

ท่องเที่ยวสงูอย่างต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เม่ือเทยีบกบัสดัส่วนกับมูลค่าการส่งออกสินค้า
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บริการ โดยเฉพาะประเทศเวียดนาม ที่มีค่าดัชนีความได้เปรียบเฉล่ียสงูเป็นลาํดับที่ 2 (ค่าเฉล่ีย 

RCA=2.80) เน่ืองมาจากผลการเปิดประเทศที่รัฐบาลเวียดนามมีแผนในการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยว และมีความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านผ่านโครงการต่างๆ ในการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว ส่งผลให้อตุสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง  

 

ตารางที่ 4 สรปุผลการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบด้านอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 

ประเทศ 
ค่าดชันี RCA เฉลีย่ (พ.ศ.) วิเคราะหผ์ลการประเมินความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบ

ดา้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2546 – 2548 2554 – 2556 

จีน 1.36 1.05 ได้เปรียบต่อเน่ืองแต่มีแนวโน้มความได้เปรียบลดลง 

ญ่ีปุ่น 0.40 0.38 เสยีเปรียบต่อเน่ืองและมีแนวโน้มความเสยีเปรียบเพิมขึ้น

เกาหลีใต้ 0.49 0.51 เสยีเปรียบต่อเน่ืองแต่มีแนวโน้มความเสยีเปรียบลดลง

ฮ่องกง 0.56 1.06 เสยีเปรียบในช่วง 3 ปีแรก แต่ได้เปรียบในช่วง 3 ปีหลัง 

มาเกา๊ 3.22 3.85 ได้เปรียบต่อเน่ืองและมีแนวโน้มความได้เปรียบเพ่ิมขึ้น

ไทย 1.76 2.74 ได้เปรียบต่อเน่ืองและมีแนวโน้มความได้เปรียบเพ่ิมขึ้น

มาเลเซีย 1.60 2.16 ได้เปรียบต่อเน่ืองและมีแนวโน้มความได้เปรียบเพ่ิมขึ้น

สงิคโปร์ 0.38 0.64 เสยีเปรียบต่อเน่ืองแต่มีแนวโน้มความเสยีเปรียบลดลง

อนิโดนีเซีย 1.79 1.57 ได้เปรียบต่อเน่ืองแต่มีแนวโน้มความได้เปรียบลดลง 

ฟิลิปปินส ์ 1.69 0.78 ได้เปรียบในช่วง 3 ปีแรก แต่เสยีเปรียบในช่วง 3 ปีหลัง

เวียดนาม 1.95* 2.80 ได้เปรียบต่อเน่ืองและมีแนวโน้มความได้เปรียบเพ่ิมขึ้น

หมาเหตุ *เป็นข้อมูลดัชนี RCA ของประเทศเวียดนามเฉพาะปี พ.ศ.2548 
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2. ดัชนีประสทิธภิาพด้านความสามารถในการสร้างรายได้โดยเฉล่ีย 

 

ภาพที่ 2 แนวโน้มดัชนีประสทิธภิาพด้านความสามารถในการสร้างรายได้โดยเฉล่ียในกลุ่ม

ประเทศเอเชียที่สาํคัญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: ค่าดัชนี >1 หมายถงึมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบในด้านการสร้างรายได้โดยเฉล่ีย 

    ค่าดัชนี <1 หมายถงึมีความเสยีเปรียบโดยเปรียบเทยีบในด้านการสร้างรายได้โดยเฉล่ีย 

 

จากภาพที่ 2 พบว่า เม่ือแบ่งการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในด้านการ

สร้างรายได้โดยเฉล่ีย (ค่าดัชนี >1) ของกลุ่มประเทศเอเชียที่สาํคัญโดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา 

พบว่า ในช่วง 3 ปีแรกที่ศึกษา (พ.ศ.2546 -2548) ประเทศที่มีความได้เปรียบโดยเฉล่ียสงูที่สดุ 

คือ จีน รองลงมาได้แก่ ญ่ีปุ่น ไทย และฮ่องกง ตามลําดับ ส่วนประเทศที่มีความเสียเปรียบ 

ในช่วงเวลาดังกล่าวมากที่สดุ คือ เวียดนาม และฟิลิปปินส ์ตามลาํดับ จากผลการวิจัยวิเคราะห์ได้

ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวประเทศญ่ีปุ่น จีน ไทย และ ฮ่องกง มีความได้เปรียบ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเป็น

กลุ่มประเทศที่มีรายรับจากการท่องเที่ยวโดยเฉล่ียต่อจาํนวนคร้ังการเยือนสูงกว่าประเทศอื่นๆ 

ประกอบกบั จีน เป็นประเทศที่มีสนิค้าบริการด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่

มีค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวสงูแม้ว่าจาํนวนนักท่องเที่ยวมีไม่มากเท่าจีน ประเทศ

ไทยมีสนิค้าและบริการการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ เช่น ผลติตภัณฑข์องที่ระลึก

และงานฝีมือ ธุรกิจสปา เสื้ อผ้า ฯลฯ ที่สามารถดึงเมด็เงินจากนักท่องเที่ยวได้เป็นจาํนวนมาก  

และฮ่องกงกเ็ป็นแหล่งท่องเที่ยวจับจ่ายสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ส่งผลให้ประเทศเหล่าน้ีมีความ

ได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบด้านการสร้างรายได้โดยเฉล่ีย  
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สาํหรับในช่วง 3 ปีสดุท้ายที่ศึกษา (พ.ศ.2553 - 2555) ประเทศที่มีความได้เปรียบโดย

เปรียบเทยีบด้านการสร้างรายได้โดยเฉล่ียสงูที่สดุ คือ จีน รองลงมาได้แก่ มาเกา๊ ฮ่องกง และไทย 

ตามลาํดับ ส่วนประเทศที่มีความเสยีเปรียบด้านการสร้างรายได้โดยเฉล่ียในช่วงเวลาดังกล่าวมาก

ที่สดุ คือ ฟิลิปปินส ์และเวียดนาม ตามลาํดับ จากผลการวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าวพบว่า จีน มาเกา๊ 

ฮ่องกง และไทย มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบด้านการสร้างรายได้โดยเฉล่ีย ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก

เป็นกลุ่มประเทศที่มีรายรับโดยเฉล่ียต่อจาํนวนคร้ังการเยือนสูงกว่าประเทศอื่นๆ ประกอบกับมี

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การช่วงชิงตลาดการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่งที่สะดวกสบาย  

การให้บริการอนิเตอร์เนต็ WiFi การสร้างกจิกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายสนองตอบต่อความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวในหลายๆกลุ่ม เช่น กลุ่มผจญภัย ธรรมชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

กีฬา สุขภาพ บันเทิง คาสิโน สวนสนุก ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยในการสร้างแรงจูงใจแก่

นักท่องเที่ยวเป็นอย่างย่ิง อาทิ จีนมีสินค้าทางการท่องเที่ยวมีหลากหลายทั้งด้านธรรมชาติ 

วัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่เกดิจากมนุษย์สร้างขึ้น มาเกา๊ มีกจิกรรมการท่องเที่ยวด้านการ

โรงแรมและคาสโิน ฮ่องกง มีสินค้าการท่องเที่ยวด้านโรงแรม สวนสนุก และไทย มีสินค้าบริการ

ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น สปา ศิลปวัฒนธรรมธรรมชาติ บันเทิง ของที่ระลึก ฯลฯ ซ่ึงก็

สอดคล้องกบัสถิติของ UNWTO ปี 2014 เกี่ยวกบัประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสงูที่สุด 

10 ลาํดับแรกของโลก พบว่า จีน มาเกา๊ และไทย มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นลาํดับที่ 4 5 

และ 7 ของโลกตามลาํดับ 
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3. ดัชนีประสทิธภิาพด้านความสามารถในการดึงดูดให้พาํนัก 

 

ภาพที่ 3 แนวโน้มดัชนีประสทิธภิาพด้านความสามารถในการดึงดูดให้พาํนักในกลุ่มประเทศ

เอเชียที่สาํคัญ 

 

 
หมายเหตุ: ค่าดัชนี >1 หมายถงึมีความได้เปรียบในด้านความสามารถในการดึงดูดให้พาํนัก 

         ค่าดัชนี <1 หมายถงึมีความเสยีเปรียบในด้านความสามารถในการดึงดูดให้พาํนัก 

จากภาพที่ 3 พบว่า เม่ือแบ่งการวิเคราะห์ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในด้านการ

ดึงดูดให้พาํนักของกลุ่มประเทศเอเชียที่สาํคัญ 2 ช่วงเวลาได้แก่ ในช่วง 3 ปีแรกที่ศึกษา (พ.ศ.

2546 -2548) พบว่า ประเทศที่ มีความได้เปรียบสูงที่สุด คือ ฟิลิปปินส์ รองลงมาได้แก่ 

อนิโดนีเซีย ไทย และญ่ีปุ่น ตามลาํดับ ส่วนประเทศที่มีความเสียเปรียบในช่วงเวลาดังกล่าวมาก

ที่สุด คือ มาเกา๊ และจีน ตามลาํดับ จากผลการวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าววิเคราะห์ได้ว่า ประเทศ

ฟิลิปปินส ์อนิโดนีเซีย ไทย และญ่ีปุ่น มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทยีบในด้านการดึงดูดให้พาํนัก 

เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศและความหลากหลายโดยเฉพาะฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ที่มีลักษะ

เป็นเกาะที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางค่อนข้างมากส่งผลให้มีระยะเวลาในการพาํนักโดยเฉล่ียของ

นักท่องเที่ยวค่อนข้างนาน ในขณะที่ญ่ีปุ่นแม้ว่าจะมีค่าครองชีพค่อนข้างสูงแต่มีระยะเวลาในการ

พํานักค่อนข้างนานเน่ืองจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและการคมนาคมขนส่งที่สามารถ

เดินทางเข้าถงึแหล่งท่องเที่ยวต่างๆได้ทั่วประเทศ สาํหรับประเทศไทยมีปัจจัยที่ดึงดูดให้พาํนักอยู่

นาน เช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งทะเล หมู่เกาะ ชายหาด นํา้ตก ภเูขา ฯลฯ 
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   สาํหรับในช่วง 3 ปีสดุท้ายที่ศึกษา (พ.ศ .2554 - 2556) ประเทศที่มีความได้เปรียบ

โดยเปรียบเทียบด้านการดึงดูดให้พํานักสูงที่สุด คือ ไทยและเวียดนาม รองลงมาได้แก่ ญ่ีปุ่น 

ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ และอินโดดนีเซีย ตามลาํดับ ส่วนประเทศที่มีความเสียเปรียบในช่วงเวลา

ดังกล่าวมากที่สดุ คือ มาเกา๊ และจีน ตามลาํดับ จากผลการวิจัยในช่วงเวลาดังกล่าววิเคราะห์ได้ว่า 

ประเทศ ฮ่องกงและเกาหลีใต้ เป็นกลุ่มประเทศใหม่ที่ขยับขึ้ นมามีความได้เปรียบ ทั้งน้ีฮ่องกง  

มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ได้แก่ฮ่องกงดีสนีย์แลนด์ และแหล่ง Sohpping  

ที่สามารถดึงดูดระยะเวลาในการเข้าไปท่องเที่ยวนานมากขึ้ น ในส่วนของประเทศเกาหลีใต้ 

สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวได้เป็นจาํนวนมาก เน่ืองจากใช้กลยุทธ์

ประชาสมัพันธก์ารท่องเที่ยวเกาหลีผ่านละคร ซีรีสต่์างๆ สาํหรับประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส ์

และญ่ีปุ่น เป็นประเทศที่มีความได้เปรียบในด้านการดึงดูดให้พํานักมาอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี  

เน่ืองจากมีความหลากหลายในทรัพยากรการท่องเที่ยว เช่น ทะเล ภูเขา นํา้ตก และแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้าง เช่น แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวไม่

สูงมากนัก (ยกเว้นญ่ีปุ่น) จึงทาํให้มีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในด้านอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว  

 
ขอ้เสนอแนะ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยในอนาคตเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในยุค

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุกภาคส่วนควรหันกลับมาให้ความสาํคัญ ดังน้ันเพ่ือสร้างความ

ได้เปรียบของอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยขอเสนอแนะแนวทางในการดาํเนินงานดังน้ี  

1. การพัฒนาคุณภาพสินค้าบริการการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  

การรวมกลุ่มตลาดการท่องเที่ยว AEC ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในประเทศทั้งระบบทั้งทางบก ทางนํา้ และทางอากาศให้

มีความเช่ือมโยงกบัเส้นทางการท่องเที่ยว ซ่ึงปัจจัยเหล่าน้ีล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการสร้างแรงจูงใจ

ในการท่องเที่ยวแทบทั้งสิ้น  

2. ควรมีการยกระดับฝีมือแรงงานในการพัฒนาสนิค้า ผลิตภัณฑก์ารท่องเที่ยว ของที่

ระลึกให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้ น โดยให้คงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยในเร่ืองของความแตกต่าง 

รวมทั้งการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการโรงแรมในการเสนอสนิค้าและบริการการ

ท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตามความสนในของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างทางเลือกในการจ่ายเงินซ้ือโปรแกรมทวัร์ให้แก่นักท่องเที่ยวมากย่ิงขึ้น 

3. ควรมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ หรือสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีความ

โดดเด่น น่าสนใจในลักษณะการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือสร้างแรงดึงดูดใหม่ด้านการท่องเที่ยว

ของประเทศให้แก่นักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยแล้ว มาเที่ยวซํา้อกี หรือมีทางเลือกที่จะอยู่
เที่ยวต่อให้นานขึ้น 
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4. มุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หรือ Creative Tourism เป็นเคร่ืองมือ

ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่สร้างมูลค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานแห่งความเป็นไทย 

(Thainess) เช่น วิถชีีวิต ภมิูปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์  
5. การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม หรือ Low Carbon Tourism  

ซ่ึงถือว่าเป็นการท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพ่ือร่วมช่วยกันสร้างความ

ตระหนักในการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวให้ย่ังยืนให้มากกว่าการมาเที่ยวเพ่ือทาํลาย  
6. การเร่งสร้างความเช่ือม่ันด้านความม่ันคงของประเทศ และต้องสร้างระบบรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการดําเนินงาน

ระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างบูรณาการ  
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