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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อมูลสถานการณ์การ
เดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วงปี 2550 -2557 รวมถึงแนวโน้ม
การเติบโตในอนาคต (2) ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ
นักท่องเที่ยวจีนในช่วงเวลาดังกล่าวต่อสังคมไทย (3) เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนรองรับ ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาจากการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนใน
พ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีการเติบโตเฉลี่ยของจ านวนนักท่องเที่ยวสูงถึงร้อยละ 24 ต่อปี และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ของรายได้สูงถึงร้อยละ 31 ต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2557 มีจ านวน 4.62 ล้านคน น ามาซึ่งรายได้เข้า
ประเทศกว่า 190,000 ล้านบาท และคาดการณ์ว่าในปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยถึง 7.5 ล้านคน น ารายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 330,000 ล้านบาท การเติบโต
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสังคมไทยทั้งในทางบวกและทางลบ กล่าวคือในทางบวกเกิดการตื่นตัวในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านภาษาจีนและภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น ส่วนผลกระทบด้านลบนั้น
ก่อให้เกิดความเดือนร้อน ร าคาญแก่สังคมไทย อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะ
เป็นวัฒนธรรมในการสื่อสาร วัฒนธรรมในการกิน วัฒนธรรมในการเข้าแถว วัฒนธรรมการแต่งกาย 
วัฒนธรรมการใช้ห้องน้ า และการรักษาความสะอาด จนเกิดกระแสการโจมตี ต่อต้านนักท่องเที่ยวจีน
จากคนไทยบางกลุ่ม ซึ่งการกระท าดังกล่าวอาจบานปลายส่งผลกระทบถึงความสัมพันธ์ด้านการค้า 
การลงทุน และการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศได้ ผลการศึกษานี้สามารถเป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและเชิงด าเนินการได้ดังนี้ 

1.  การสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างกันทั้งกับคนไทยและนักท่องเที่ยวจีน 
1.1  การสร้างความรู้ความเข้าใจกับคนไทยในการรณรงค์ให้ตระหนักถึงความส าคัญ

ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่น ารายได้มหาศาลสู่ประเทศไทย และรณรงค์ให้รู้ถึงพิษภัยของการ
ต่อต้านนักท่องเที่ยวจีนภายใต้โครงการเจ้าบ้านที่ดี และโครงการเราไม่เอา เขาไม่มา เพ่ือสร้างทัศนคติ
ที่ดีของคนไทยต่อนักท่องเที่ยวจีน โดยให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ เป็นผู้ร่วมด าเนินการ 

1.2  การสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจีน โดยการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ วี ดีทัศน์ และ Application ภายใต้โครงการ You have to 
know before you go เพ่ือแนะน าข้อพึงปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย 
ซึ่งควรด าเนินการทั้งที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและที่ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือของสถานทูต 
สถานกงสุลไทยประจ าสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทน าเที่ยวในสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ประเทศไทย สนามบินนานาชาติของไทย โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว และสถานประกอบการทางการ
ท่องเทีย่วในประเทศไทย  



จ 

2.  การปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เช่น การบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลการเข้า-ออกของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว ณ สถานที่เดียวกัน 
เวลาเดียวกัน การจัดท าป้ายบอกทาง ป้ายให้เข้าแถว ป้ายอธิบายวิธีการใช้ห้องน้ า ป้ายห้ามสูบบุหรี่ 
ห้ามทิ้งขยะ ฯลฯ เป็นภาษาจีน ซึ่งอาจอยู่ในรูปของการ์ตูนเพ่ือให้เข้าใจง่าย ดูเป็นมิตร และควรมี
ภาษาอังกฤษก ากับอยู่ด้วยเพ่ือลดความขุ่นข้องหมองใจเรื่องการดูถูกชาติพันธุ์ นอกจากนี้แล้วสมควร
ให้มีอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีน (Chinese Tourist Assitant) โดยเปิดโอกาสให้
นักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีนและนักศึกษาจีนที่เรียนในประเทศไทยมาเป็นอาสาสมัครให้บริการตาม
แหล่งท่องเที่ยวส าคัญๆ โดยให้กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการด าเนินการ 

3.  สมควรให้มีการกระจายการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวจีนจากแหล่งท่องเที่ยวหลักไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวรอง เพ่ือไม่ให้เกิดการแออัดจนเกินไป 

4.  การปรับโครงสร้างตลาด โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงาน
รับผิดชอบด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว สมควรปรับภาพลักษณ์ยกระดับตราสินค้าประเทศไทย 
เปลี่ยนการรับรู้และปรับมุมมอง พร้อมทั้งทัศนคติของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อประเทศไทย อีกทั้งเจาะ
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับหรู (Luxury Traveler) นักท่องเที่ยวระดับสูง 
(Hi-end Traveler) และนั กท่องเที่ ยวที่ เดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ พิ เศษ  (กลุ่ มกอล์ฟ  กลุ่ ม
รักษาพยาบาล กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มการท่องเที่ยวเพ่ือรางวัล ฯลฯ) อีกทั้งมุ่งหากลุ่มลูกค้าศักยภาพ
ใหม่ เช่น กลุ่มสตรีที่ท างานบริษัท สตรีผู้บริหารและสตรีเจ้าของกิจการ เป็นต้น  

5.  เห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักท่องเที่ ยวจีนที่
สร้างผลกระทบต่อสังคมไทย และแต่งตั้งคณะท างานย่อยเพ่ือด าเนินการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในประเด็นต่างๆ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือนภายใต้การน าของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งเชื่อว่าการตั้ ง
คณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ ดังกล่าวนี้จะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

มีคนเคยบอกว่า .....ชีวิตคือการเดินทาง....ที่ต้องเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด.....ถึงแม้ดิฉัน จะไม่รู้จัก
คนพูด แต่ดิฉันก็เต็มใจเชื่อตามนั้น เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการร่วม
อบรมนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 ในครั้งนี้ก็ไม่ได้สิ้นสุดลงเช่นกันแม้หลักสูตรจะจบลงในสิ้นเดือน
กรกฎาคม 2558 แต่เราจะยังเรียนรู้จากกันและกันตลอดไป เรียนรู้ที่จะรัก ที่จะช่วยเหลือ ที่จะเก้ือกูล
กันไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล ยามใดท่ีร้องขอเราจะช่วยกัน นั้นคือความในใจที่ดิฉันมีให้ นทบ. รุ่น 7 

การเดินทางครั้งนี้มีผู้ร่วมเดินทางมากมายที่ช่วยให้ดิฉันถึงจุดหมาย นั่นคือเอกอัครราชทูต 
ดร. ธีรวัฒน์  ภูมิจิตร ที่รักยิ่งของพวกเรา จากบุคลิกที่นุ่มนวลสง่างาม เปี่ยมด้วยเมตตา ท่านท าให้
หลักสูตรนี้ทรงคุณค่า ยากที่จะลืม และอีก 3 ท่านที่ขอกราบขอบพระคุณคือ เอกอัครราชทูต จันทร์
ทิพา  ภู่ตระกูล เอกอัครราชทูต เพ็ญศักดิ์   ชลารักษ์ ผศ.ดร.อรทัย  ก๊กผล ที่ปรึกษา ผู้ทรงเกียรติที่
ช่วยกรุณาชี้แนะ ให้ค าแนะน า ให้การท า IS ของดิฉันฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี นอกจากนี้แล้วยังมี
ผู้อยู่เบื้องหลังที่เหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางในครั้งนี้ที่ดิฉันขอขอบคุณคือ คุณชไมพร  ตันติเวส และ
น้องๆ ทีมงานทุกคนที่ช่วยคิด ช่วยสร้างสรรหาสิ่งละอันพันละน้อยมาดูแล เอาใจใส่ พวกเราอย่างน่า
ประทับใจ และผู้ที่ดิฉันต้องขอบคุณจากหัวใจ คือน้องๆ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณธนัสนี 
ศรีจันทึก คุณเอ้ือมพร  ศิริพันธ์ คุณธ ารงศักดิ์  ล้อมพงษ์พิพัฒน์ คุณอุภัสพร  พิรุณสาร ที่เป็นก าลัง
ส าคัญในการหาข้อมูลการก าหนดนัดหมายท า Focus Group การสัมภาษณ์เชิงลึก การแปลจาก
ภาษาจีนเป็นไทยอ่ืนๆ มากมายช่วยให้การเดินทางในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณจากหัวใจ....
จริง จริง 

 
 
ศรีสุดา  วนภิญโญศักดิ์ 
กรกฎาคม 2558 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่ท าให้เกิดรายได้ในรูปแบบเงินตราระหว่าง
ประเทศให้แก่ประเทศไทยมากกว่าปีละหลายแสนล้านบาท และยังเป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก และการ
คมนาคมขนส่ง เป็นต้น ก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งเกือบหลายทศวรรษท่ีผ่านมาประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจาก
ทุกภูมิภาคทั่วโลกที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ประเทศไทยมี
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวถึง 24.74 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 1.2 
ล้านล้านบาท ซึ่งหากรวมกับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยแล้ว จะก่อให้เกิดรายได้
หมุนเวียนมีมูลค่าประมาณ 2 ล้านล้านบาท (ททท., 2557) อันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม ก่อให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศเพ่ือให้นักท่องเที่ยวทั้ งภายใน
และจากต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวมากข้ึน  

ในอดีตตลาดนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยจะมาจากภูมิภาคยุโรป อเมริกา และ
ประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก แต่หลังจากประเทศเหล่านี้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาประเทศไทยได้เกิดการชะลอตัวและเติบโตในอัตราที่ลดลง ในทางตรงกันข้ามนักท่องเที่ยวจาก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่กลับเดินทาง
ออกมาท่องเที่ยวต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวจีนมากกว่า 116 ล้านคน 
เดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก เพ่ิมขึ้นร้อยละ 17.8 นับเป็นปีแรกที่นักท่องเที่ยวชาวจีนออกเดินทาง
ท่องเที่ยวต่างประเทศจ านวนเกิน 100 ล้านคน ในจ านวนนี้มีการใช้จ่ายเงินมากกว่า 140,000 ล้านเหรียญ
สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 และคาดการณ์ว่าสิ้นปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางออกนอกประเทศ
ถึง 135 ล้านคน (Huran Report for ILTM Asia: The Chinese Luxury Traveler. 2015) จนถึงปี 
2573 โดยเฉลี่ยแล้วคนจีนจะออกเดินทางท่องเที่ยวปีละ 6 ครั้ง มีจ านวนผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยว
ต่างประเทศสูงถึง 200 ล้านคนต่อปี (ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน, 2558) และจากข้อมูลเชิง
ประชากรศาสตร์ นักท่องเที่ยวจีนมากกว่าร้อยละ 35 เป็นกลุ่มเศรษฐีใหม่ในช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี 
ในขณะที่อีกกว่าร้อยละ 27 ของนักท่องเที่ยวเป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 15-24 ปี คาดการณ์ได้ว่าจ านวน
นักท่องเที่ยวจีนน่าจะมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากในระยะยาว เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมี
ประชากรมากกว่า 1.3 พันล้านคน (Meryle Linch, 2014)  

ปรากฏการณ์การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวจีนเช่นนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผล
มาจากนโยบายของรัฐบาลจีนที่มุ่งเน้นความพยายามในการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวจีนจากผู้มี
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รายได้ปานกลางเป็นผู้มีรายได้สูง การปรับฐานประชากรให้ชนชั้นกลางขยายตัว ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้จ่าย
ของชาวจีนมากขึ้น รวมทั้งการที่เศรษฐกิจของจีนเติบโตดีอย่างต่อเนื่องยาวนานและมีการขยายตัวสูง
มากกว่าร้อยละ 7 ต่อปีท าให้รายได้ของชาวจีนปรับตัวดีขึ้นตามล าดับ กลุ่มนักท่องเที่ยวจากจีนจึง
กลายเป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อส าคัญในตลาดท่องเที่ยวโลกรวมทั้งในประเทศไทยที่มีปัจจัยสนับสนุนการ
เดินทางมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลดขั้นตอนในการตรวจลงตราวีซ่า การอนุญาตให้นักท่องเที่ยวจีน
สามารถท า Visa on Arrival ได้ การเปิดเส้นทางบินใหม่ มีเที่ยวบินประจ าและเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล าที่
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยได้มากขึ้น ช่องทางการเดินทางที่มีความสะดวก
มากขึ้นทั้งทางบก เช่น เส้นทาง R3A ที่เชื่อมระหว่างจีน-ลาว-ไทย และทางอากาศ แนวโน้มค่าเงิน
หยวนที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาสินค้าทั่วไปของประเทศไทยที่ต่ ากว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน 
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือหาข้อมูลและจองการเดินทางมากขึ้น ความนิยมในละครไทย 
ภาพยนตร์ไทย และดาราไทย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ภาษาจีน ตลอดจนการท า
การตลาดเชิงรุกของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มีกลยุทธ์และทิศทางทางการตลาดที่ชัดเจน และ
เป็นประเทศเดียวที่สามารถเปิดท าการส านักงานการท่องเที่ยวต่างประเทศในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้ถึง 5 ส านักงาน 

จากปัจจัยเสริมเหล่านี้ ท าให้ในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
จ านวนถึง 4.62 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศไทยประมาณ 190,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 1 มีจ านวนวันพักเฉลี่ย 8 วัน ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวัน 5,173 บาท และค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริป 
ประมาณ 41,390 บาท นับเป็นตลาดเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่สามารถฟ้ืนตัวจากวิกฤตการ
เมืองไทยในปี 2557 ได้ตั้งแต่ปลายไตรมาสที่ 3 จนสามารถท าให้อัตราการเติบโตภาพรวมเพ่ิมขึ้นได้ 
โดยแนวโน้มเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2558 คาดว่าจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย
มากถึง 7.5 ล้านคน อย่างไรก็ตามเมื่อมองย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2550-2557) ตลาดจีน
นับเป็นดาวรุ่งที่มีความโดดเด่นอย่างมากในด้านการเติบโตของจ านวนและรายได้ โดยอัตราการเติบโต
เฉลี่ยของจ านวนนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ 1 ของภูมิภาคและมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด
สูงสุดเกือบเท่าตัวถึงร้อยละ 24 ต่อปี และอัตราการเติบโตเฉลี่ยด้านรายได้ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นถึง 
ร้อยละ 31 ต่อปี ทิ้งห่างตลาดอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นอย่างมาก ดังแสดงในแผนภูมิด้านล่าง
นี้ (ททท., 2558) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเมื่อประเมินจาก
ด้านจ านวนและรายได้ และมีแนวโน้มที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นในอีกในอนาคต 
โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ อาทิ กรุงเทพฯ เมืองพัทยา จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต และเกาะสมุย 
เป็นต้น  
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แผนภูมิที่ 3  รายได้นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2558 
 
เมื่อพิจารณาถึงโอกาสในการแข่งขัน ประเทศไทยนับว่ามีศักยภาพทางการท่องเที่ยวเมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน เนื่องจากประเทศไทยมีความสวยงามโดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยวและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เช่น หาดทราย ชายทะเล 
ภูเขา น้ าตก เป็นต้น อีกทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแต่ละภาคของประเทศ การ
ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยมิตรไมตรี และที่ส าคัญมิติของความเป็นไทยที่ไม่มีประเทศใดเหมือนที่เป็นเสน่ห์
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยว   

อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานการณ์การเติบโตในด้านจ านวนของนักท่องเที่ยวจีนดังกล่าวจะเกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่การเติบโตโดยขาดความพร้อมในการตั้งรับคลื่น
นักท่องเที่ยวชาวจีนเหล่านี้ ได้เกิดผลกระทบมากมายทั้งเชิงบวกและเชิงลบ กล่าวคือ ก่อให้เกิดการ
สร้างรายได้ของธุรกิจที่พัก ร้านอาหาร การเดินทาง เพ่ิมขึ้นและมีรายรับอย่างสม่ าเสมอแม้ว่าจะเป็น
ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวชาวจีนมีการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยตลอดทั้งปี  
แต่ในทางกลับกันเมื่อพิจารณาจากมิติทางสังคมพบว่ามีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาติอ่ืนๆ และ
คนไทยในพ้ืนที่บางส่วนได้รับผลกระทบโดยตรงจากการที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เช่น เกิดความไม่พอใจในพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนดังที่ปรากฏเป็น
ข่าวมาตลอดในสื่อสังคมออนไลน์  

ดังนั้น การศึกษาเรื่องนี้จะท าให้เกิดความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและสังคมที่
สะท้อนออกมาในเชิงรูปแบบพฤติกรรมระหว่างชาวจีนและชาวไทย ตลอดจนทราบว่าการเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวตลาดจีนอย่างรวดเร็วเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อสังคมในทางบวกหรือทาง
ลบอย่างไร เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ และชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะหลั่งไหล
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เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในอนาคต และยังเป็นการรักษาความสัมพันธ์อันดีในบริบทด้านการ
ต่างประเทศ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีต่อกันมายาวนานเพ่ือไม่ให้
กลายเป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศในอนาคตต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อมูลและสถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่
มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2557 รวมทั้งแนวโน้มการเติบโตในอนาคต 

1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ
นักท่องเที่ยวจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2557 ต่อสังคมไทย  

1.2.3 เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนรองรับ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ และชุมชนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในบริบทของความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศต่อไป  

 
1.3  ขอบเขตการศึกษา 

ศึกษาข้อมูลและผลกระทบของการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนต่อสังคมไทย ในภาพรวม ที่
ระบุช่วงเวลาในปี พ.ศ. 2550-2557 ซึ่งเป็นปีที่จ านวนและรายได้ทางการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยว
ตลาดจีนมีการเติบโตก้าวกระโดดอย่างมีนัยยะส าคัญ โดยพิจารณาในมิติด้านความแตกต่า งทาง
วัฒนธรรม ซึ่งส่งผลกระทบทั้งด้านบวก (เช่น วัฒนธรรมการสื่อสารจากแนวโน้มการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวจีนที่ท าให้ภาษาจีนมีความส าคัญและมีบทบาทในสังคมและเศรษฐกิจโลก จนเกิดความ
ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านภาษา ดังจะเห็นจากการขยายตัวของโรงเรียนสอน
ภาษาจีนในประเทศไทยและการเดินทางมาเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน) ตลอดจนผลกระทบด้าน
ลบกับการใช้ชีวิตร่วมกับคนในท้องถิ่น เกิดความแปลกแยกทางวัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมในการ
สื่อสาร วัฒนธรรมในการกิน วัฒนธรรมในการเข้าแถว วัฒนธรรมในการแต่งกาย วัฒนธรรมในการใช้
ห้องน้ า เป็นต้น ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ สร้างความไม่พอใจจนเกิด
เป็นความขัดแย้งทางสังคมดังที่ปรากฏเป็นข่าว  

 
1.4  ระเบียบวิธีการศึกษา 

1.4.1 ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีการท่องเที่ยว ทฤษฎี
ผลกระทบ และแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบของการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวจีนต่อสังคมไทยในภาพรวม 

1.4.2 สัมภาษณ์ เชิ งลึก  ( In-depth Interview) สอบถามจากตั วแทนคนใน พ้ืนที่ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน ให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ เพื่อสามารถ
หาแนวทางรวมทั้งวางแผนรองรับนักท่องเที่ยวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนรักษาความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศ โดยสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
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1)  คุณพงศธร  เกษส าลี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย 

2)  คุณเกษียร  วัฒนเชาวน์พิสุทธิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
สัมพันธ์ไทย-จีน 

3) ดร. นพนันท์  อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติแห่งรัฐ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  

1.4.3 ประชุม Focus Group  
1) ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจีนจากมณฑลต่างๆ 5-6 คน  
2) ชาวเชียงใหม่ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 5-6 คน  
เพ่ือรับทราบสถานการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนที่มายังประเทศไทย

ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการเดินทางออกนอก
ประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มีการเติบโตในด้านจ านวนอย่างมหาศาล  

 
1.5  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.5.1 รับทราบข้อมูลและสถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่มีการเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดในช่วงปี พ.ศ. 2550-2557 รวมทั้งการเติบโตในอนาคต  

1.5.2 ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ของนักท่องเที่ยวจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2557 ต่อสังคมไทย 

1.5.3 สามารถหาแนวทางในการวางแผนรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และชุมชนในพ้ืนที่ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  

1.5.4 ส านักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่รับผิดชอบในพ้ืนที่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง เฉิงตู และกวางโจว) สามารถน าข้อมูลการศึกษานี้ไปเป็น
แนวทางในการท าการตลาดเพ่ือส่งเสริมนักท่องเที่ยวจีนในกลุ่มคุณภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยมากขึ้น  

 
1.6  ค าจ ากัดความหมายที่ใช้ในการศึกษา 

การเติบโตแบบก้าวกระโดด คือ การเพ่ิมขึ้นทางสถิติอย่างรวดเร็วในอัตราร้อยละจาก 1 
หลักทศนิยม (Digit) เป็น 2 หลักทศนิยม ส่วนใหญ่จะมีการใช้ในหน่วยธุรกิจและการตลาด 
ตัวอย่างเช่นในอดีตในการก าหนดแผนตลาด จะมีการวางแผนให้มีการเติบโตมากกว่าแนวโน้มของ
ตลาดหรือให้เติบโตกว่าอุตสาหกรรมเล็กน้อย แต่ในปัจจุบันเพ่ือให้ได้จ านวนที่มากกว่าเดิมเท่าตัว  
อาจจ าเป็นต้องวางแผนโดยปรับวิธีการใหม่ เช่น การท าวิจัยตลาดเชิงลึกเพ่ือให้ทราบถึงอุปสรรค 
โอกาส จุดอ่อน จุดแข็ง ศักยภาพในการขยายตลาด ช่องทางการท าตลาดที่ เหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้มาซึ่งการเติบโตอย่างก้าวกระโดด  

นักท่องเที่ยว (Tourists) หมายถึง บุคคลที่เดินทางจากท้องที่อันเป็นที่อยู่โดยปกติของตนไป
ยังท้องที่อ่ืน เป็นการชั่วคราว ด้วยความสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์อันมิใช่เพ่ือไปประกอบอาชีพ 
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หรือหารายได้ และให้หมายความรวมถึงผู้รับบริการ ความสะดวกจากผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวโดยเสีย
ค่าบริการด้วย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , พระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 
2535 และกฎกระทรวง, 2535: 1-2)  

ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่ตามมาจากผลงานหรือผลผลิตหรือผลประโยชน์ 
อันเกิดขึ้นจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยตรง อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
เป็นไปได้ทั้งบวกและลบ และอาจเกิดกับกลุ่มเป้าหมายและไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือผลกระทบต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ตามแง่มุมเนื้อหา 
ตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ และตามแง่มุมของคุณค่าของ
ผลกระทบ เช่น ผลกระทบทางสังคมที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
จ านวนประชากร พฤติกรรม โครงสร้างสังคม ความเป็นอยู่ และแบบแผนของความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในสังคม เป็นต้น  

สังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มของมนุษย์ภายในพ้ืนที่ที่แน่นอน ในระยะเวลา
ยาวนานพอสมควร จนเกิดความสัมพันธ์ระหว่างกันขึ้น มีความผูกพัน พึ่งพาอาศัยกัน มีการกระท าต่อ
กันภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันเพ่ือจุดมุ่งหมายร่วมกัน และสามารถแยกกลุ่มตนเองออกจากกลุ่มอ่ืนได้ 
ทุกสังคมจะต้องประกอบด้วย มนุษย์ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในแต่ละสังคมจะมี
วัฒนธรรมร่วมกันที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สามารถผูกมัดให้สมาชิกของสังคมมีแบบแผนการ
ด าเนินชีวิตที่เหมือนกัน ซึ่งรวมไปถึงการมีขนบธรรมเนียมประเพณี ความเคยชิน ความเชื่อและ
ค่านิยมอย่างเดียวกัน ท าให้มนุษย์ในสังคมนั้นเกิดความเข้าใจตรงกันตั้งแต่เรื่องทางวัตถุไปจนถึงเรื่อง
ทางวัฒนธรรม  

 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

การศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือน ามาใช้เป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และสนับสนุนผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1  ทฤษฎีการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยว (Tourism) คือ กิจกรรมเพ่ือผ่อนคลายจากการท างานของมนุษย์ 

เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังสถานที่ อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ เพ่ือ
วัตถุประสงค์ใดก็ตามที่ไม่ใช่เป็นการประกอบอาชีพหรือหารายได้ แต่เป็นไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น 
พักผ่อนในวันหยุด เรียนรู้วัฒนธรรมหรือศาสนา ร่วมเล่นกีฬาและบันเทิง ชมประวัติศาสตร์และความ
สนใจพิเศษ เป็นงานอดิเรก เยี่ยมเยือนญาติมิตร เพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเพ่ือเข้าร่วมประชุม
หรือสัมมนา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2543 , 4) ท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว  
ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐบาลและชุมชนผู้เป็นเจ้าของบ้าน ในกระบวนการดึงดูดใจและ การต้อนรับขับสู้
นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน  

การท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็นประเภทจากประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวได้เป็น 7 ประเภท ได้แก่ 

1) การท่องเที่ยวเพ่ือความสนุก โดยใช้เวลาหยุดงานเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศ ให้ได้
พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ ทิวทัศน์อันสวยงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพ่ือสงบอารมณ์และมีผล
เป็นความสนุก 

2) การท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน เป็นการใช้เวลาวันหยุดเพ่ือพักโดยไม่ท าอะไร เพ่ือ
ขจัดความเมื่อยล้าทั้งทางกายและใจที่เกิดข้ึนจากการท างาน ฟ้ืนฟูร่างกาย และสร้างพละก าลังส าหรับ
การเริ่มต้นท างานใหม่ 

3) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการใช้เวลาในการท่องเที่ยวแสวงหาความรู้
ด้านวิทยาการเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแต่ละชาติ เพ่ือศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในแง่มานุษยวิทยาและ
สังคมวิทยา รวมทั้งชมโบราณสถานที่เก่ียวโยงกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ 

4) การท่องเที่ยวเพ่ือการกีฬา ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น การท่องเที่ยวเพ่ือชมการ
แข่งขันกีฬาครั้งใหญ่ของโลก เช่น กีฬาโอลิมปิก กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ฟุตบอลโลก เป็นต้น และการ
ท่องเที่ยวเพื่อไปเล่นกีฬายังถิ่นที่มีการเล่นกีฬาชนิดนั้น เช่น ตกปลา เรือใบ ล่าสัตว์ กอล์ฟ สกี เป็นต้น 

5) การท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจ เป็นเวลาที่นักท่องเที่ยวที่เป็นนักธุรกิจมักจะจัดเวลา 
ที่ว่างจากการปฏิบัติภารกิจไว้ส าหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ หรือถือโอกาสอยู่ท่องเที่ยวต่ออีก
ประมาณ 2-3 วัน 
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6) การท่องเที่ยวเพ่ือประชุมสัมมนา ในการจัดการประชุม ผู้จัดจะต้องมีรายการ
น าเที่ยวเพ่ือท าให้ผู้เข้าประชุมและผู้ติดตามกลายเป็นนักท่องเที่ยว และมักมีการเลือกสถานที่ที่มี
แหล่งท่องเที่ยวเป็นสถานที่จัดประชุม  

7) การท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา คือ การเดินทางไปศึกษาหรือท าวิจัย โดยพักอาศัย
อยู่ในสถานที่ศึกษานั้นเป็นเวลานาน ซึ่งในช่วงวันพักหรือวันหยุดก็จะกลายเป็นนักท่องเที่ยวไปโดย
ปริยาย 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แบ่งประเภทของการท่องเที่ยวออกเป็น 4 
ประเภท ดังนี้ 

1) การแบ่งตามสากล เป็นการแบ่งโดยใช้ประโยชน์เป็นตัวก าหนด ได้แก่ การ
ท่องเที่ ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) การท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ ( Inbound 
Tourism) และการท่องเที่ยวออกนอกประเทศ (Outbound Tourism)  

2) การแบ่งตามลักษณะการจัดการเดินทาง ได้แก่ การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะหรือ 
ที่เรียกว่า Group Inclusive Tour: GIT แบ่งเป็น กรุ๊ปเหมาและกรุ๊ปจัด และการเดินทางแบบอิสระที่
เรียกว่า Foreign Individual Tourism: FIT ซึ่งการวางแผนการเที่ยวด้วยตนเอง 

3) การแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ดังนี้  การท่องเที่ยวเพ่ือความ
เพลิดเพลิน การพักผ่อน และการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ เป็นต้น 

4) การท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์พิเศษ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
เพ่ือสัมผัสชาติพันธุ์และวัฒนธรรมพื้นถ่ิน และการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา 

2.1.1.1  องค์ประกอบการท่องเที่ยว 
การท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย (2543) ได้ ให้ ความหมายไว้ว่ า 

องค์ประกอบการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันเป็นวงจร คือ 
นักท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของการท่องเที่ยว ถ้าไม่มี

นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ นักท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ดังนี้  

1) นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หมายถึง บุคคลที่มิได้พ านักถาวรใน
ราชอาณาจักรไทย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 

(1)  นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ไม่ค้างคืน หมายถึง นักท่องเที่ยว
ที่มาในราชอาณาจักรไทยแต่ละครั้งโดยไม่ค้างคืน 

(2)  นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หมายถึง นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทยครั้งละอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 60 วัน 

2)  นักท่องเที่ยวภายในประเทศ หมายถึง บุคคลทุกสัญชาติที่มีที่พ านัก
อาศัยถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นถิ่นที่
อยู่ประจ า แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ  

(1)  นั กท่ องเที่ ยวภายในประเทศที่ ค้ างคืน คื อ นั กท่ องเที่ ยว
ภายในประเทศ ที่พ านักค้างคืนนอกที่อาศัยปัจจุบันครั้งละอย่างน้อย 1 คืน  
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(2)  นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่ไม่ค้างคืน คือ นักท่องเที่ยวที่
ไม่ได้ พักค้างคืนนอกที่พ านักอาศัยปัจจุบัน 

2.1.1.2  สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้

เจริญก้าวหน้า คือ สิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เพราะในการเดินทางไปยังสถานที่แห่งใด
แห่งหนึ่งเพ่ือการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนั้น นอกจากนักท่องเที่ยวจะต้องการเยี่ยมชมบ้านเมือง 
แหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี โดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะค านึงถึง
เป็นอันดับแรก คือ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายของสถานที่ที่จะเดินทางไป หากนักท่องเที่ยว
ไม่ได้รับความปลอดภัย หรือไม่ได้รับความสะดวกสบายในการบริการแล้ว สิ่งเหล่านี้ย่อมจะท า ให้
นักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจและรู้สึกที่ไม่ดีต่อท้องถิ่นหรือประเทศที่ตนเดินทางไปท่องเที่ยว 
จนท าให้เกิดผลเสียต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจากการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านลบ ดังนั้น  จึงจ าเป็นที่
เจ้าของประเทศจะต้องพยายามท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและมีความประทับใจให้
มากที่สุด รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จะต้องร่วมมือกันหามาตรการที่เหมาะสมที่จะอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

2.1.2  ทฤษฎีผลกระทบ 
ผลกระทบ หมายถึง สิ่งที่ เกิดขึ้นใหม่ทั้งที่ มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองโดย

ธรรมชาติ ทั้งกายภาพ (Physical) และนามธรรม (Abstracts) เมื่อเกิดแล้วจะท าให้คุณภาพชีวิต
ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในระยะนั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อย เป็นผลที่ตามมาจากผลงานหรือผลผลิต
ของแผนหรือโครงการซึ่งอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่
กลุ่มเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Dye, 1982) แบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้  

1)  การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมเนื้อหา แบ่งออกได้เป็นผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม การบริหาร สิ่งแวดล้อม และกายภาค เช่น ผลกระทบจากการ
ด าเนินนโยบาย 

2)  การแบ่งผลกระทบตามแง่มุมของความเป็นจริงที่เกิดขึ้น (Reality) อาจแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบในเชิงภาวะวิสัย (Objective Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่
ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของคน และอีกประเภทหนึ่งคือ ผลกระทบเชิงอัตวิสัย (Subjective 
Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่เกิดขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของคน  

3)  การแบ่งตามแง่มุมของทิศทางที่กระทบ แบ่งออกได้เป็นผลกระทบทางตรง 
(Direct Impact) และผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact)  

4)  การแบ่งตามแง่มุมของคุณค่าของผลกระทบ แบ่งออกได้เป็นผลกระทบในเชิงบวก 
(Positive Impact) หมายถึง ผลกระทบที่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนา และผลกระทบในเชิงลบ (Negative 
Impact) ได้แก่ ผลกระทบที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนา 

2.1.2.1 แนวคิดเก่ียวกับผลกระทบทางสังคม  
ผลกระทบทางสังคม คือ การเกิดความผิดปกติในบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ในสังคมนั้น จนท าให้สภาพสังคมเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับบุคคลและในระดับ
สังคม ทั้งผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ  
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ผลในทางบวก จะพิจารณาในแง่ของการพัฒนา บุคคลอาจมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น อุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัย 4 ส าหรับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารการกิน 
บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย รวมทั้งการได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ บุคคลอาจได้รับ
การศึกษาที่ดีขึ้น มีความรู้ความคิดกว้างไกลขึ้น บุคคลที่อยู่ในชนชั้นที่ค่อนข้างต่ าขยับขึ้นอยู่ในระดับ
ช่วงชั้นที่สูงและดีขึ้น มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและได้รับการยอมรับนับถือ รวมทั้งมีชื่อเสียงในทาง
การเมืองด้วย  

ผลในทางลบ มีการปรับเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม รวมถึง
การต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ ในบางครั้งอาจปรับตัวไม่ทัน
รวมทั้งไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จนอาจกลายเป็นการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงได้ และหาก
ผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนรับกับความเปลี่ยนแปลง และผู้ที่ไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ใน
ครอบครัวเดียวกันหรือในชุมชนเดียวกัน ก็จ าเป็นต้องมีการพบปะสังสรรค์กันอย่างใกล้ชิดและ
สม่ าเสมอ เพ่ือป้องกับผลที่จะเกิดขึ้นตามมาที่จะเป็นรอยร้าวที่ไม่อาจจะเชื่อมกันได้ จนน าไปสู่ปัญหา
สังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ซึ่งมีนักวิชาการและนักการตลาดที่ส าคัญได้

ให้ความหมายของทัศนคติไว้ต่างกัน คือ ทัศนคติเกิดจากกรอบความคิดภายในจิตใจที่เป็นความรู้สึ ก
ชอบหรือไม่ชอบต่อสิ่งต่างๆ ที่แต่ละบุคคลมี และยังหมายถึงความรู้สึก อารมณ์ และความชอบ ความ
ไม่ชอบต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งจะท าให้บุคคลเข้าหาหรือหลีกหนีจากสิ่งเหล่านั้น (Kotler. 2000) เป็นการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์และท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างความคิดและพฤติกรรม อย่างไร ก็ตาม 
Hawkins, Mothersbaugh, และ Best (2007) ได้กล่าวถึงทัศนคติว่าเป็นกระบวนการจัดการเกี่ยวกับ
แรงจูงใจ กระบวนการด้านอารมณ์ กระบวนการรับรู้และการคิด คือแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดทั้งในลักษณะที่ชอบและไม่ชอบ ดังนั้น กล่าวโดยสรุป ทัศนคติคือวิธีที่เราคิด รู้สึก และแสดงออก
ถึงความรู้สึกแฝงเกี่ยวกับความชอบหรือความไม่ชอบของเราที่มีต่อวัตถุ บุคคล ประเด็นเรื่องราวหรือ
พฤติกรรม เราเรียนรู้ทัศนคติเหล่านี้เรื่อยมาโดยการเปิดรับวัตถุนั้นผ่านทางประสบการณ์ตรงและ
ทางอ้อม ทัศนคติที่ได้จากการเรียนรู้นั้นท าหน้าที่เป็นสิ่งชี้น าพฤติกรรม โดยท าให้เกิดการตอบสนองที่
เป็นความชอบหรือความไม่ชอบอย่างสอดคล้องกัน 

2.1.3.1  องค์ประกอบของทัศนคติ 
Assael (2004) รวมทั้ง Hawkins และคณะ (2007) กล่าวถึงทัศนคติว่า

ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 
1) องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive 

Component) ประกอบด้วยความเชื่อของบุคคลที่มีต่อวัตถุใดวัตถุหนึ่ง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  

2) องค์ประกอบด้านอารมณ์ (Affective Component) เป็นการแสดง
ความรู้สึกหรือการตอบสนองทางด้านอารมณ์ต่อวัตถุชิ้นหนึ่ง หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ ง บุคคลใด
บุคคลหนึ่ง องค์ประกอบด้านอารมณ์หรือความรู้สึกเป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลเกิด
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ความรู้ความเข้าใจ ต่อวัตถุหรือกิจกรรมนั้นแล้ว ซึ่งความรู้สึกหรืออารมณ์มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
เกิดพฤติกรรม 

3) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Conative Component) องค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรมของทัศนคติคือแนวโน้มที่จะตอบสนองด้วยกิริยาอาการบางอย่างต่อวัตถุหรือกิจกรรม 
และบุคคล  

สรุปได้ว่าแนวความคิดทัศนคติแบบ 3 องค์ประกอบ เมื่อน าแต่ละส่วนมา
รวมกันจะก่อให้เกิดเป็นทัศนคติ ซึ่งทัศนคติที่เกิดขึ้นนี้อาจประกอบด้วยส่วนผสมที่มากบ้างน้อยบ้าง
ต่างกัน ขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละบุคคลต่อวัตถุหรือกิจกรรม   

2.1.3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดทัศนคติ 
Assael (2004) ได้กล่าวว่า ทัศนคติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและมีการพัฒนาอยู่

ตลอดเวลาผ่านทางกระบวนการเรียนรู้ โดยเป็นผลมาจากอิทธิพลของครอบครัว อิทธิพลของกลุ่ม
เพ่ือน อิทธิพลของข้อมูลและประสบการณ์ และอิทธิพลทางด้านบุคลิกภาพ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

1) อิทธิพลจากครอบครัว (Family Influences) ครอบครัวมีอิทธิพล
อย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของสมาชิกในครอบครัว และทัศนคติของสมาชิกในครอบครัวมักเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับพ่อแม่  

2) อิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือน (Peer–group Influences) มีการศึกษา
มากมายที่แสดงให้เห็นว่ากลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ ดังเช่นงานวิจัยของ Katz และ 
Lazarsfeld (1955, as cited in Assael, 2004) ที่พบว่ากลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรม 

3) อิทธิพลของข้อมูลและประสบการณ์ (Information and Experience) 
ประสบการณ์ในอดีตจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ โดยประสบการณ์นั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมในอนาคตด้วย 
โดยข้อมูลที่ได้รับก็มีความส าคัญต่อทัศนคติเช่นกัน (Assail, 2004)  

4) อิทธิพลทางด้านบุคลิกภาพ (Personality) บุคลิกภาพจะมีผลต่อ
ทัศนคติของพวกเขา เช่น ความก้าวร้าว เปิดเผย ถ่อมตัว หรือการวางอ านาจจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติ   

2.1.3.3  การเปลี่ยนทัศนคต ิ
การเปลี่ยนทัศนคติมี 2 ลักษณะ (Hawkins และคณะ, 1998) คือ 
1) การเปลี่ยนองค์ประกอบส่วนความรู้ ความเข้าใจ และความคิด 

(Cognitive Component) เป็นวิธีการที่น ามาใช้บ่อยและมีประสิทธิผลที่สุด เช่น เปลี่ยนทัศนคติโดย
การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ และให้ทราบถึงข้อดี แนวทางนี้เชื่อว่าเมื่อคนเปลี่ยนความเชื่อแล้วจะ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในส่วนของความรู้สึก การเปลี่ยนในส่วนของความรู้ ความเข้าใจ และ
ความคดิ โดย 

(1) เปลี่ยนความเชื่อ (Change in Beliefs) หมายถึงการเปลี่ยน
ความเชื่อในเรื่องคุณลักษณะ  

(2) การเพ่ิมความเชื่อ (Belief Adding) เช่น การเน้นภาพลักษณ์
ด้านบวกของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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2) การเปลี่ยนองค์ประกอบส่วนความรู้สึก (Affective Component) 
เปลี่ยนทัศนคติโดยเริ่มจากการเปลี่ยนความชอบ เมื่อมีความชอบเพ่ิมขึ้นก็จะเกิดความพอใจและ
น าไปสู่การเปลี่ยนความเชื่อ (Beliefs)  

 
2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  Social Pressure: Chinese Tourists Keep Exploring (Special Report, China 
Reality Research, January 2015) 

2.2.2  2014 The Chinese Luxury Traveler (Huran Report, June 2015) 
2.2.3  รายงานขั้นสุดท้าย โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่ม

นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ า (บริษัท แบรนด์ เมทริกซ์ รีเสิร์ช จ ากัด เพ่ือการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2554) 

2.2.4  รายงานขั้นสุดท้าย โครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง จีน อินเดีย 
รัสเซีย (บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จ ากัด เพ่ือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 
กุมภาพันธ์ 2558) 

2.2.5  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในสื่อสิ่งพิมพ์ ส าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สารนิพนธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศรีสุดา   
วนภิญโญศักดิ์, 2550) 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีน ในช่วงปี พ.ศ. 2550 -
2557 ในครั้งนี้ผู้ศึกษาจะแบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์ ของการศึกษา เริ่ม
ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลนักท่องเที่ยว สถานการณ์และแนวโน้มการเดินทาง จนน าไปสู่การวิเคราะห์
ผลกระทบต่อสังคมไทย เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนรองรับ ป้องกันและแก้ไขปัญหาแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระเบียบวิธีการศึกษาที่อยู่บน
พ้ืนฐานของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และการประชุม 
Focus Group ดังนี้  

  
3.1  ข้อมูลและสถานการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวจีน  

ปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจ านวนประชากรมากกว่า 1,325 ล้านคน จากการ
คาดการณ์พบว่าในปี 2558 นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศจะมีจ านวน
ประมาณ 135 ล้านคน โดยในจ านวนนี้จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยจ านวนถึง 
7,500,000 คน สร้างรายได้ให้ประเทศไทยถึง 336,000 ล้านบาท ซึ่งลักษณะของนักท่องเที่ยวจีนที่
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็นหลายประเภท ดังนี้ 

3.1.1 แบ่งตามลักษณะการจัดการเดินทาง  
กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบอิสระที่จัดการเดินทางด้วยตนเอง (Foreign Individual 

Tourism: FIT) มีจ านวนมากถึงร้อยละ 65 ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาเป็นหมู่คณะ (Group 
Tour) มีจ านวนประมาณร้อยละ 35 ทั้งนี้ บริษัทน าเที่ยวยังเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการจัดการการเดินทาง
ท่องเที่ยว ซึ่งชาวจีนบางส่วนยังคงนิยมเดินทางเป็นกลุ่มและมีมัคคุเทศก์น าเนื่องจากข้อจ ากัดในด้าน
ภาษา แต่มีแนวโน้มว่านักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่อายุน้อยเริ่มนิยมเดินทางด้วยตนเองมากขึ้น โดยการ
แบ่งปันข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีอิทธิพลต่อคนกลุ่มนี้มาก  

3.1.2 แบ่งตามความถี่ในการเดินทาง  
กล่าวคือเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่ เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรก (First Visit) 

ประมาณร้อยละ 54 และเป็นนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางซ้ าหรืออีกนัยหนึ่งเคยเดินทางมาประเทศไทย
แล้ว (Revisit) ร้อยละ 46 ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกมีแนวโน้มจะขยายตัว
เพ่ิมจ านวนมากขึ้นอีก 

3.1.3 แบ่งตามเพศ  
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยมีการปรับโครงสร้างจากเดิมที่มี

สัดส่วนนักท่องเที่ยวชายมากที่สุดมาเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหญิงมากที่สุดตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา 
อย่างไรก็ตามทั้งสองกลุ่มยังมีสัดส่วนไม่ต่างกันมากนักและมีการเติบโตเฉลี่ยอยู่ ในเกณฑ์ดี แต่
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นักท่องเที่ยวหญิงมีแนวโน้มขยายตัวสูง เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่ดีในอนาคตเพราะมีก าลังซื้อสูง 
นิยมช้อปปิ้งรวมทั้งเสริมความงาม และมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่านักท่องเที่ยวชายคือเพ่ิมขึ้นเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 72 ต่อปี  

3.1.4 แบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์  
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยมีทั้งที่มาจากเมืองหลัก อาทิ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ 

กวางโจว เซินเจิ้น ฯลฯ และเมืองรอง อาทิ เฉิงตู เทียนจิน หนานหนิง เป็นต้น 
อย่างไรก็ดีหากพิจารณาในเชิงการตลาดเมื่อน าองค์ประกอบด้านพฤติกรรมมา

วิเคราะห์หาความเชื่อมโยงกับลักษณะของนักท่องเที่ยวจีนดังกล่าวข้างต้นแล้วพบว่านักท่องเที่ยวจาก
เมืองหลักซึ่งส่วนใหญ่จะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีได้เริ่มออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศมาเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้วโดยมีการเดินทางไปมาหลายแห่งทั้งประเทศในยุโรปและเอเชีย และมีการเดินทาง
ซ้ าในประเทศที่ตนเองชื่นชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง Golden Week ของทุกปี (วันหยุดยาวของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงตรุษจีน เดือนกุมภาพันธ์, วันแรงงาน เดือนเมษายน-พฤษภาคม และ
วันชาติจีน เดือนกันยายน–ตุลาคม ซึ่งในแต่ช่วงจะมีวันหยุดติดต่อกันถึง 1 สัปดาห์) ส่วนใหญ่นิยม
วางแผนและจัดการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง ไม่เร่งรีบ เนื่องจากมีความช านาญในการหาข้อมูล
และต้องการใช้เวลาอยู่กับแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวที่เฉพาะเจาะจงที่ตนเองสนใจมากขึ้น เริ่มเปลี่ยน
พฤติกรรมจากเดิมที่นิยมเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว (Sightseeing Tours) มาเป็นการเดินทางเพ่ือ
พักผ่อนมากขึ้น (Leisure) ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากเมืองรองเพ่ิงจะเริ่มมีการออกเดินทางท่องเที่ยว
ต่างประเทศเมื่อไม่นานมานี้ ส่วนใหญ่จะเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรก (First Visit) ยังไม่
คุ้นเคยกับประเทศไทยมาก่อนจึงนิยมเดินทางมาเป็นหมู่คณะ (Group Tour) เพ่ือความสะดวกในการ
สื่อสาร ประหยัดงบประมาณ และไม่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางเพราะ
บริษัทน าเที่ยวหรือผู้จัดการการท่องเที่ยวจะเป็นผู้วางแผนและเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว  

นอกจากนี้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนปัจจุบันพบว่ามีก าลังในการซื้อสินค้าสูง
มากข้ึน ค่าใช้จ่ายต่อทริปในการเดินทางของชาวจีนมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน มีการใช้จ่ายเพ่ือช้อปปิ้ง
ร้อยละ 25 เป็นอันดับสองรองจากการใช้จ่ายด้านโรงแรมและที่พัก โดยกลุ่มคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2523 
นับเป็นฐานประชากรหลักในการออกเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและอยู่ในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของ
ชีวิตการท างานเนื่องจากมีรายได้ดีรวมถึงมีความพร้อมในการไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ ซึ่งนอกจาก
คนกลุ่มนี้จะใช้จ่ายเงินเพ่ือทัศนศึกษาชมวิวทิวทัศน์และช้อปปิ้งแล้ว ยังยอมใช้จ่ายเงินเพ่ือที่จะได้มี
โอกาสลิ้มลองอาหารใหม่ๆ สัมผัสกับวิถีชีวิตและการพักผ่อนในต่างประเทศด้วย ทั้งนี้สมาคมเมือง
ท่องเที่ ยวโลก (World Tourism Cities Federation-WTCF) ได้รายงานว่าเมื่ อปี  พ .ศ . 2557 
นักท่องเที่ยวจีนที่มีอายุน้อยกว่า 35 ปี คิดเป็นอัตรากว่าร้อยละ 67.5 ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดที่ได้
มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ คนจีนรุ่นใหม่ต้องการบริการที่มีคุณภาพสูงและเริ่มนิยม
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมากขึ้น โดยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าประเภทนี้โดย
เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15-30 สูงกว่าประเทศที่ก าลังพัฒนาอื่นเม่ือเปรียบเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกัน  

เมื่อวิเคราะห์จากอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงปี พ.ศ. 2555 -2558 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้ศึกษาได้ก าหนดไว้ส าหรับการศึกษาเรื่องการเติบโตอย่างก้าวกระโดดนั้น พบว่า 
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1) จ านวนนักท่องเที่ยว (Number of Arrivals) ในช่วงที่ผ่านมาตลาดจีนนับเป็น
ตลาดดาวรุ่ง มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของจ านวนนักท่องเที่ยวจีนสูงเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคและ
ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 43 ต่อปี โดยในปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศไทยมีความไม่สงบทาง
การเมืองท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวจีนลดลงในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี แต่สามารถฟ้ืนตัวได้ในไตร
มาสสุดท้าย จึงมีจ านวนนักท่องเที่ยวจีนขยายตัวเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้น ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยมีจ านวน 4.62 ล้านคน และจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จากหลายปัจจัยสนับสนุนได้คาดการณ์แนวโน้มเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2558 ว่าจะมีจ านวนนักท่องเที่ยวจีน
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากถึง 7.5 ล้านคน สามารถสร้างรายได้ 330,000 ล้านบาท  

2) รายได้จากการท่องเที่ยว (Tourism Receipts) การเติบโตของรายได้มีความ
โดดเด่นเช่นเดียวกัน โดยอัตราการเติบโตเฉลี่ยขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 53.67 ต่อปี ทิ้งห่างตลาด
อ่ืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นอย่างมาก ในปี 2557 คาดว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 สร้าง
รายได้เข้าประเทศไทยประมาณ 190,000 ล้านบาท และยังคงเป็นอัตราการเติบโตที่ดีที่สุดในภูมิภาค
เช่นเดียวกับจ านวนนักท่องเที่ยว 

3) ค่าใช้จ่ายต่อทริป (Spending per Trip) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผล
ให้อัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วงปีที่ท าการศึกษาขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7 ต่อปี  มากที่สุดในภูมิภาค
มากกว่าประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จนเป็นอันดับหนึ่งของตลาดที่มีค่าใช้จ่ายต่อทริปสูงที่สุด นับจากปี 
2555 เป็นต้นมา โดยในปี 2557 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อทริปของนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 41,390 บาท 

4) ค่าใช้จ่ายต่อวัน (Spending per Day) ค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวจีน
เพ่ิมจาก 4,826 บาทต่อวัน ในปี 2555 มาเป็น 5,173 บาทต่อวัน ในปี 2557 อย่างไรก็ตามหาก
พิจารณาอัตราการเติบโตเฉลี่ยในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา จ านวนค่าใช้จ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวจีนเพ่ิมขึ้นโดย
เฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน แต่มีค่าใช้จ่ายมากเป็นอันดับสองรองจากฮ่องกง (ฮ่องกงมีค่าใช้จ่ายระหว่างพ านักอยู่ใน
ประเทศไทยประมาณ 5,400 บาทต่อคนต่อวัน)  

5) วั น พั ก เฉ ลี่ ย  (Average Length of Stay) ตั้ ง แ ต่ ปี  2 5 55  เป็ น ต้ น ม า 
นักท่องเที่ยวจีนมีอัตราเติบโตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 4 ต่อปี มีวันพักเฉลี่ยประมาณ 8 วันซึ่งสูง
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  

จากโครงการส ารวจข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงลึกปี 2557 ของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่าจังหวัดยอดนิยมของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยวในปี 2557 คือ กรุงเทพฯ จังหวัดภู เก็ต และชลบุรี ตามล าดับ ในขณะที่จังหวัดที่
นักท่องเที่ยวจีนมีการพักค้างคืนนานที่สุด คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเฉลี่ยประมาณ 8 วัน รองลงมา
คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเฉลี่ยประมาณ 4 วัน ส าหรับกิจกรรมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน ใน
ปี 2557 3 อันดับแรก คือ รับประทานอาหารไทย กิจกรรมชายหาด และเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ตามล าดับ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 -3,000 บาท ในขณะที่
กิจกรรมที่สร้างมูลค่าเฉลี่ยสูงมากกว่า 6,000 บาท ได้แก่ การเรียนท าอาหารไทย รองลงมาคือการ
ท่องเที่ยวพร้อมกับตรวจสุขภาพและศัลยกรรมเสริมความงาม และด าน้ าลึก ตามล าดับ หากแต่
กิจกรรมดังกล่าวยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย  
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3.2  ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมไทย  
สถานการณ์การขยายตัวที่เพ่ิมสูงมากขึ้นของนักท่องเที่ยวตลาดจีนตามที่ได้กล่าวข้างต้น แม้

จะกล่าวได้ว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตดีและสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน
การเติบโตที่เป็นไปแบบไม่มีคุณภาพโดยพึ่งพาการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวเป็นหลักได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านสังคมตามมาด้วยเช่นกัน จากผลการส ารวจโพลเรื่องท า
อย่างไรกับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 29 
มิถุนายน ถึง 8 กรกฎาคม 2556 โดยส ารวจข้อมูลจ านวน 2,163 ตัวอย่าง จากกลุ่มผู้ประกอบการ 
1,068 ตัวอย่าง และประชาชน 1,095 ตัวอย่าง ในพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย 7 พื้นที่ ได้แก่ 
กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และเกาะสมุย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเห็นตรงกันว่า
การเพ่ิมขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนสร้างปัญหาและก่อความร าคาญกับคนรอบข้าง เนื่องจากไม่มีมารยาท 
ส่งเสียงดัง ตะโกน โวยวาย ร้อยละ 26.3 สร้างปัญหาเรื่องความสกปรก ไม่รักษาความสะอาด ร้อยละ 
21.9 ปัญหาสื่อสารไม่เข้าใจกัน ร้อยละ 15 ปัญหาจ านวนนักท่องเที่ยวจากชาติอ่ืนลดลง ร้อยละ 23.4 
โดยจากการค้นคว้าข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และการประชุม Focus 
Group ผู้ศึกษาได้น าทฤษฎีผลกระทบและแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ 
ผลการศึกษาถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีนที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยได้ดังนี้ 

3.2.1 ผลกระทบด้านลบ  
เมื่อนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ย่อมต้องเกิดปัญหาและ

ความไม่เข้าใจกันในหลายเรื่อง สาเหตุหลักมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของทั้งสองประเทศ ท าให้เกิดความผิดปกติในการใช้ชีวิตจนกลายเป็นผลกระทบทางสังคม 
เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และสร้างความไม่พอใจให้แก่คนในท้องถิ่น โดยสามารถจ าแนก
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันได้ในหลายด้าน อาทิ  

1) วัฒนธรรมในการสื่อสาร นักท่องเที่ยวชาวจีนมักจะส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืนใน
สถานที่ที่ไปใช้บริการหรือในที่สาธารณะซึ่งขัดแย้งกับมารยาทท้องถิ่นและแบบแผนพฤติกรรมของคนไทย
ซึ่งถือว่าไม่สุภาพ มีการพูดคุยเสียงดังคล้ายการโต้เถียง ตะโกน หรือโวยวาย ต่อรองราคาสินค้ามาก
เกินไป หรือแม้กระทั่งสื่อสารกันไม่เข้าใจเนื่องจากอุปสรรคด้านภาษา ลักษณะการแสดงออกทางการ
สื่อสารแบบมึงมาพาโวยและเสียงดังเช่นนี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวอ่ืนเกิดความรู้สึกเสียบรรยากาศในการ
เดินทาง คนไทยในพ้ืนที่รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความเบื่อหน่ายเอือมระอา จนท าให้
นักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นเคยกับความอึกทึกเสียงดัง เช่น นักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวีย
หรือภูมิภาคยุโรปที่นิยมความเงียบสงบ ได้มีการเปลี่ยนจุดหมายปลายทางในการเดินทางท่องเที่ยวไป
เป็นที่อ่ืนเพื่อหลบหลีกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน  

2) วัฒนธรรมในการกิน วัฒนธรรมการกินของชาวจีนมักตักอาหารมาวางไว้บนโต๊ะ
เป็นจ านวนมากเพ่ือแสดงถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ ในบางครั้งมีการห่อน ากลับไปรับประทานต่อ ซึ่ง
อาจก่อให้เกิดปัญหาหากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นภายในโรงแรมที่มีบริการอาหารแบบ Buffet ท าให้มี
อาหารเหลือไม่เพียงพอที่จะรองรับแขกผู้เข้าพักที่มาทีหลัง ในขณะรับประทานอาหารก็มักจะมีเสียงดัง 
มูมมาม เรอ และมีการทิ้งเศษอาหารไว้บนโต๊ะ  
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3) วัฒนธรรมในการเข้าแถว บ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวจีนชอบผลักหรือดันผู้อ่ืนและ 
มีการแซงคิวโดยไม่ต่อแถวในการใช้บริการต่างๆ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์เหล่านี้มีการเผยแพร่เป็น
คลิปวิดีโอในสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ กรณีผู้โดยสารชาวจีนแซงคิวและรุมท าร้ายคนไทยซึ่งใช้บริการ
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่สนามบินดอนเมือง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ข่าวดังกล่าวมีการ
เผยแพร่อย่างรวดเร็วทางสื่อออนไลน์ทั้งของไทยและจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไชต์ Baidu ซึ่งเป็น
โปรแกรมในการค้นหาข้อมูล (Search Engine) ที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีนจะพบว่ามี
การน าเสนอข่าวดังกล่าวและมีผู้โพสต์แสดงความคิดเห็น โดยส่วนใหญ่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าอับอายขายหน้า 
และบางส่วนให้ความเห็นว่านักท่องเที่ยวจีนที่สร้างความเดือนร้อนนั้นเป็นเพียงคนบางกลุ่มเท่านั้นที่
คิดว่าหากมีเงินแล้วจะสามารถท าอะไรก็ได้ ซึ่งคนจีนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีพฤติกรรมเช่นนั้นเสมอไป การ
เผยแพร่ข่าวดังกล่าวตามท่ีปรากฏในสื่อออนไลน์ อาทิ 

- http://bbs.tianya.cn/post-funinfo-6079525-1.shtml  
- https://www.youtube.com/watch?v=oIWsLNFdzEY 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 1  การน าเสนอข่าวเว็บไซต์เกี่ยวกับวัฒนธรรมการเข้าแถวของนักท่องเที่ยวจีน 
 



19 

 

4) วัฒนธรรมในการแต่งกาย พบว่านักท่องเที่ยวจีนแต่งตัวไม่สุภาพและไม่
เหมาะสมกับสถานที่ที่ไปใช้บริการ รวมถึงแสดงกิริยาไม่เหมาะสมในโบราณสถานที่ส าคัญและแหล่ง
ท่องเที่ยวดังที่ปรากฏเป็นหัวข้อในเว็บไซต์ อาทิ 

- คนเชียงใหม่เอือม! นักท่องเที่ยวจีนนุ่งกระโปรงปีนขึ้นก าแพงเมืองโบราณ
ถ่ายรูป (http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000015834) 

- วิจารณ์ยับ!!นักท่องเที่ยวจีนแต่งชุดครุยถ่าย Cosplay หน้า มช.  
(http://social.tnews.co.th/content/127541/) 

- มช. โวยนักท่องเที่ยวจีน สวมเครื่องแบบโพสท่าถ่ายรูปมั่ว!  
(http://www.thairath.co.th/content/406239) 

5) วัฒนธรรมในการใช้ห้องน้ าและการรักษาความสะอาด พฤติกรรมการปัสสาวะ 
ในที่สาธารณะ ถ่มน้ าลายในพ้ืนที่สาธารณะ สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ ไม่รักษาความสะอาดในการใช้พ้ืนที่
สาธารณะ เช่น ไม่กดชักโครก ไม่ทิ้งขยะ เป็นต้น หนึ่งในเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมระหว่างเจ้าบ้าน นักท่องเที่ยวจีน และนักท่องเที่ยวชาติอ่ืนมากที่สุด คือ กรณีอาจารย์
เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ประกาศไม่รับนักท่องเที่ยวจีนเข้าชมวัดร่องขุ่นจากสาเหตุการใช้บริการห้อง
สุขาไม่เหมาะสม โดยมีการประกาศห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าชมในช่วงเช้าของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 
และได้เปิดรับนักท่องเที่ยวตามปกติในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจากวัดร่องขุ่นเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวจีนประกอบกับมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในจีนอย่าง
กว้างขวาง ท าให้ข้อมูลนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปอย่างรวดเร็วทั้งสื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ รวมถึงหนังสือพิมพ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวการสัมภาษณ์อาจารย์เฉลิมชัยทางสถานีโทรทัศน์ CCTV ซึ่งเป็นสื่อที่มีอิทธิพล
มากที่สุดใน Baidu Search Engine พบการน าเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องถึง 138,000 ข่าว และบางส่วน
อยู่บนเว็บไซต์หลัก ในขณะที่ Sina Weibo มีข้อความที่เกี่ยวข้อง 279 ข้อความ โดยที่ได้รับความ
สนใจมากท่ีสุดคือ Weibo ของ CCTV News มีการส่งต่อถึง 2,896 ครั้ง และมีการแสดงความคิดเห็น 
2,800 โพสต์ บางส่วนได้แสดงความคิดเห็นต่อท่าทีของอาจารย์เฉลิมชัย บางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนรุ่นใหม่ที่ศึกษาหรือเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ มีการแสดงความเห็นในเชิงต าหนิพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว 

ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว วัดร่องขุ่นได้มีการออกมาตรการให้นักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเป็นหมู่คณะจะต้องมีไกด์น าทางและให้ค าแนะน าก่อนเข้าชม รวมทั้งมีการจัดสรรห้องสุขา
เพ่ิมเติมพร้อมป้ายชี้ทางเป็นภาษาจีน เพ่ือให้บริการอย่างเพียงพอ ในขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมี
การแนะน าการใช้ห้องสุขาแบบไทยซึ่งอาจแตกต่างจากรูปแบบของห้องสุขาในจีนออกเผยแพร่ทางสื่อ
ของจีนให้นักท่องเที่ยวทราบวิธีการรักษาความสะอาด โดยเมื่อพิจารณาอีกนัยหนึ่งนับเป็นการ
พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้นเพื่อรองรับกับปัญหาดังกล่าว 
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ภาพที่ 2  การน าเสนอข่าวในเว็บไซต์เกี่ยวกับวัฒนธรรมการใช้ห้องน้ าของนักท่องเที่ยวจีน 
ที่มา: http://weibo.com/2656274875/C5kokDJAe?type=comment#_md1432690161642/ 

 
ตัวอย่างของการน าเสนอข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมการไม่รักษาความสะอาดอ่ืนๆ

นักท่องเที่ยวจีนในสื่อออนไลน์  
- อ.เฉลิมชัย ปรี๊ดแตก ด่าจ้าดหมา ทัวร์จีนฉี่หน้าโบสถ์วัดร่องขุ่น 

(http://travel.kapook.com/view120510.html) 
นอกจากนี้แล้วยังมีการเผยแพร่พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยว

จีน ในสถานการณ์อ่ืนอีกมากมายผ่านทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ตัวอย่างเช่น  
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนบนเครื่องบิน  
- นักท่องเที่ยวจีนก่อเรื่องฉาวซ้ า ตบกันสนั่นบนเครื่องแอร์ ไชน่า 

(http://hilight.kapook.com/view/112958) 
- สวดยับพฤติกรรมนักเที่ยวจีน! เปิดประตูฉุกเฉินเครื่องบิน “สูดอากาศ

บริสุทธิ์” (http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9570000144929) 
- แผลงฤทธิ์! นักท่องเที่ยวจีน “ทะเลาะ-ขู่ระเบิด-สาดน้ าร้อนใส่แอร์” จนแอร์

เอเชียเที่ยว FD9101 ต้องหันหัวกลับดอนเมือง 
(http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9570000142929) 
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พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนในสนามบิน 
- นักท่องเที่ยวชาวจีนฉาว (อีกแล้ว) 'ตากชุดชั้นใน' กลางสนามบินเชียงใหม่ 

(http://manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000013069) 
- อีกแล้ว! นักท่องเที่ยวโชว์ห่วยล้างเท้า-รองเท้า ในอ่างล้างหน้าของอุทยานที่

กระบี่ (http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9580000029224) 
 

จากการศึกษาข้อมูลด้านการพัฒนาเส้นทางหมายเลข 3A หรือ R3A ซึ่งเป็น
เส้นทางสายไหมเชื่อมโยงระหว่าง จีน-ลาว-ไทย ภายใต้โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ซึ่งเปิดใช้อย่างเป็น
ทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมา เส้นทางดังกล่าวเชื่อมกรุงเทพฯ สู่นครคุนหมิง โดยเริ่มจาก
อ าเภอเชียงของ (ไทย)-ห้วยทราย-หลวงน้ าทา-บ่อเต็น (สสป.ลาว)-บ่องาม-เชียงรุ่งหรือจินหง-สิบสอง 
ปันนา-นครคุนหมิง มณฑลยูนาน (จีน) ระยะทาง 1,200 กิโลเมตร (ถึงกรุงเทพฯ 1,800 กิโลเมตร) ท า
ให้การเดินทางจากทางตอนใต้ของจีนเข้าสู่ไทยสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเมื่อไทยและจีนได้
ร่วมมือกันก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 ที่อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แล้วเสร็จ
และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ท าให้เกิดการเชื่อมโยงการคมนาคม เกิดการ
ขยายตัวทั้งทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
เป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากตอนใต้ของจีนที่จะเดินทางมาทางรถยนต์เป็น
จ านวนมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากสถิติปี 2555 จ านวน 13,294 คน เป็น 21,631 คน ในปี 2556 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 63 และปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 46 เป็น 31,648 คน และคาดการณ์ว่าจะมีจ านวนถึง 
40,000 คน ในปี 2558 

จากการเติบโตอย่างรวดเร็วของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางทางรถยนต์ผ่านเส้นทาง
ดังกล่าวนี้ ก่อให้เกิดปัญหาด้านความพร้อมของด่านทั้ง 3 ประเทศ คือ ด่านโม่หาน (จีน) ด่านบ่อเต็น 
(ลาว) และด่านเชียงของ (ไทย) เช่น ปัญหาด้านเอกสารผ่านแดน เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ การบริหาร
จัดการที่ไม่เป็นระบบ ขาดความชัดเจนในเรื่องนโยบายการน ารถเข้า -ออก ข้อตกลงต่างๆ ระหว่าง
ประเทศ การใช้ใบขับขี่สากล การประกันรถยนต์และประกันบุคคล ป้ายบอกทางภาษาจีน มาตรการ
การช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติเหตุ ระบบจราจร มารยาทในการขับขี่ การบีบแตร การจอดรถ
ขวางทางจราจร และอ่ืนๆ เหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมทั้งสิ้น  

ในการประชุม Focus Group ของผู้ศึกษาร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
และสื่อมวลชนจีนจากมณฑลต่างๆ จ านวน 10 ราย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี ได้มีการสอบถามถึงประเด็นที่คนไทยมีการโพสต์ข้อความลงใน
เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวจีน ผู้แทนจากบริษัท
น าเที่ยว Phoenix Travel Worldwide ได้ให้ข้อมูลว่า  

1) การเผยแพร่ข่าวในเว็บไซต์เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวจีนปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมใน
การรักษาความสะอาดของห้องน้ าในวัดร่องขุ่น อาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดของทั้ง 2 ฝ่าย แต่
สื่อมวลชนมักเสนอข่าวในด้านลบซึ่งเป็นการกระตุ้นการรับรู้ภาพลักษณ์เชิงลบของนักท่องเที่ยวจีน  
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2) ในบางครั้งสื่อมวลชนต้องการสร้างข่าวเพ่ือดึงดูดความสนใจจึงให้ข้อมูล
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนให้เกินกว่าความเป็นจริง ท าให้คนไทยหรือผู้รับสารมองภาพลักษณ์ของ
นักท่องเที่ยวจีนแย่ลง 

3) การจัดรายการน าเที่ยวที่คล้ายคลึงกันของแต่ละบริษัทน าเที่ยว โดยมีแหล่ง
ท่องเที่ยวยอดนิยมส าหรับตลาดจีน เช่น วัดพระแก้ว เกาะล้าน เมืองพัทยา ฯลฯ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจีน
เดนิทางเข้ามามีปริมาณมากเกินกว่าที่แต่ละพ้ืนที่จะรองรับได้ซึ่งท าให้ยากต่อการควบคุมพฤติกรรม  

ผลกระทบทางสังคมเหล่านี้ได้สร้างประสบการณ์เชิงลบแก่คนไทยซึ่งท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติที่มีต่อนักท่องเที่ยวชาวจีน จนมีพฤติกรรมที่แสดงออกมาถึง
ความไม่ชอบและพยายามที่จะหลีกหนีจากสิ่งเหล่านั้น เฉกเช่นเดียวกันกับกระแสความผิดหวังและ
น้อยใจคนไทยที่ได้เริ่มเกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาชนจีนเนื่องจากการน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนและ
สื่อสังคมออนไลน์ที่ว่ากล่าวนักท่องเที่ยวจีนอย่างรุนแรงท าให้ขณะนี้สื่อมวลชนจีนบางส่วนได้ เริ่มตั้ง
ค าถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีน-ไทย ในประเด็นการให้เกียรติทางชาติพันธุ์และศักดิ์ศรีของประเทศ
รวมทั้งเริ่มน าเสนอมุมมองในด้านไม่ดีของประเทศไทยมาเผยแพร่ทางโทรทัศน์และสื่อต่างๆ ซึ่งสิ่งที่
เกิดขึ้นสามารถลุกลามบานปลายเป็นประเด็นทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งหากคนไทยขาดการปรับตัวเพ่ือสร้างความเข้าใจและยอมรับความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว อาจน าไปสู่ความ
เสียหายในระยะยาวและพัฒนาจนกลายเป็นปัญหาสังคมได้  

3.2.2 ผลกระทบด้านบวก 
อย่างไรก็ตามการเติบโตของนักท่องเที่ยวจีนก็ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมไทย

หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของวัฒนธรรมการสื่อสาร แนวโน้มการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวจีนท าให้ภาษาจีนมีความส าคัญและมีบทบาทในสังคมและเศรษฐกิจโลกจนเกิดความ
ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมด้านภาษา ดังจะเห็นได้จาก 

1) การขยายตัวของโรงเรียนสอนภาษาจีนในประเทศไทย หนึ่งในสถาบันที่เป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลายคือ “สถาบันขงจื้อ” โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายเผยแพร่การใช้
ภาษาและวัฒนธรรมขึ้นเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกและให้คนทั่วโลกเข้าใจและรู้จัก
สาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น จึงได้ตั้งสถาบันขงจื้อขึ้น ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 
โดยก าหนดให้มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนทาง
ภาษาและวัฒนธรรม ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และประเพณีของจีน ปัจจุบันมีประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
ที่สานสัมพันธ์กับจีนและตั้งสถาบันขงจื้อข้ึนในประเทศนั้นๆ มากกว่า 126 ประเทศ  

ส าหรับประเทศไทย สถาบันขงจื้อได้ก่อตั้งมาประมาณ 10 ปี โดยพระพรหม 
มังคลาจารย์ หรือท่านเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร 
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยเป็นแห่งแรกและขยายเพ่ิมข้ึนรวมเป็น 11 
โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีมหาวิทยาลัยอีก 13 แห่ง ซึ่งส่วนมากจะเป็นการให้ความร่วมมือกันทางด้าน
การศึกษาอย่างเดียว เช่น การแลกเปลี่ยนครู นักเรียน การไปทัศนศึกษาดูงาน การเข้าค่ายอบรม เป็นต้น 
และเพ่ือให้สามารถเกิดการเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีโครงการเชิญ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีน โดยเฉพาะบุคคลที่ต้อง
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เกี่ยวข้องกับการให้บริการการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ต ารวจ พนักงานโรงแรม คนขับแท็กซี่ แม่ค้า 
ซึ่งคนเหล่านี้ต้องดูแลคนจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือท ามาหากินและค้าขายในประเทศไทยให้เข้ามาอยู่
ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้ว โดยให้สาธารณรัฐประชาชนจีนจัดมหาวิทยาลัยมาเป็นพ่ีเลี้ยง
ท างานร่วมกัน ซึ่ง Dr. Xu Lin ผู้อ านวยการสถาบันขงจื้อ (ส านักงานใหญ่) ณ กรุงปักกิ่ง เห็นชอบกับ
โครงการดังกล่าวมากและให้ชื่อสถาบันใหม่นี้ว่า “สถาบันขงจื้อ เส้นทางสายไหมทางทะเล” 

2) การเดินทางมาเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน การสอบเข้ามหาวิทยาลัยใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นสิ่งส าคัญในการวัดอนาคตของเยาวชนเนื่องจากการสอบเข้า
มหาวิทยาลัยได้จะเป็นเหมือนใบเบิกทางในการท างานที่มั่นคง น ามาซึ่งความมั่งคั่งทางฐานะเศรษฐกิจ
ของเยาวชนและครอบครัว ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีชาวจีนจ านวนเกือบ 10 ล้านคนจากทั่วประเทศ  
เข้าร่วมการสอบแข่งขันซึ่งมีจ านวนกว่าครึ่งที่สอบไม่ผ่าน นักเรียนจ านวนมากจึงมองหาสถานที่เรียนต่อ 
ในระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่ได้รับความ
นิยมจากนักเรียนชาวจีนที่มีฐานะทางการเงินระดับกลาง เนื่องจากประเทศไทยน่าอยู่ วัฒนธรรม
ใกล้เคียงกัน ระยะทางไม่ไกลจากจีนมากนัก ค่าใช้จ่ายในการศึกษาไม่สูงจนเกินไป ผู้คนโอบอ้อมอารี 
ได้รับการเอาใจใส่ดูแลที่ดี รวมถึงจะได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพผู้ที่มีอายุมากกว่าและมี
พฤติกรรมเป็นระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ที่จบการศึกษาจากประเทศไทยจะสามารถน า
วุฒิ ไปศึกษาต่อยังสถาบันอ่ืนได้ง่ายยิ่งขึ้น ได้รับการยอมรับจากสถานที่ท างานในระดับสากล  
ได้เงินเดือนสูงกว่าจบการศึกษาในประเทศเนื่องจากมีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย และสามารถต่อยอดประกอบธุรกิจระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทยได้ด้วย  
โดยจากการส ารวจของคณะกรรมการอุดมศึกษาเมื่อปี 2551-2552 มีจ านวนนักเรียนจีนเข้ามาศึกษา
ต่อในประเทศไทยเป็นจ านวนกว่า 10,000 คน ซึ่งมีจ านวนมากเป็นอันดับหนึ่งของนักเรียนต่างชาติที่
เข้ามาเรียนในประเทศไทย ส่วนใหญ่มาจากเขตปกครองตนเองซีจ้วงและมณฑลยูนนานโดยเฉพาะสิบ
สองปันนาเพราะมีการใช้ภาษาและมีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับชาวเหนือของประเทศไทยมาก ส่งผลให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาไทยได้ไม่ยากนัก  

อย่างไรก็ตาม ดร. นพนันท์   อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติแห่งรัฐ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ให้ความความเห็นว่าในการศึกษาเรื่องผลกระทบของนักท่องเที่ยวจีนนั้น
จะต้องดูแหล่งที่มาของนักท่องเที่ยวจีนด้วยว่ามาจากพ้ืนที่ใด สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรกว่า 
1,325 ล้านคน แบ่งเป็น 23 มณฑล ชาวจีนที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทยจะต้องไปยื่นขอวีซ่าที่
สถานทูต ณ กรุงปักกิ่ง หรือสถานกงสุลไทยที่มีจ านวน 8 แห่งทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีน (ส่วนใหญ่
ตั้งอยู่ในมณฑลทางตอนใต้ เช่น ยูนนาน กวางสี ฯลฯ) ประชากรจีนในพ้ืนที่ทางตอนใต้นับว่ายังมี
รายได้ต่ าแต่กลับเป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยเนื่องด้วยความ
สะดวกในการยื่นขอวีซ่า ในขณะที่มณฑลทางตอนเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เฮยหลงเจียง 
ฮาบิน ฉางชุน เซิ่นหยาง ฯลฯ ที่ประชากรมีรายได้สูง หากแต่ในการเดินทางมาประเทศไทยจะต้องยื่น
ขอวีซ่าที่กรุงปักกิ่งเท่านั้นซึ่งขาดความคล่องตัวและใช้เวลาในการเดินทางนาน คนจีนจากพ้ืนที่นี้จึง
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยน้อย จากปัจจัยดังกล่าวก็อาจเป็นสาเหตุที่นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่ที่
เดินทางมาประเทศไทยที่มาจากมณฑลทางตอนใต้ซึ่งมีเสียงดัง พูดจาโฮกฮาก ใจร้อน โกรธง่าย หายเร็ว 
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และมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในสายตาคนไทย ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรม มารยาททางสังคม 
การอบรม และการใช้ชีวิตของคนจีนในแต่ละพ้ืนที่นั่นเอง  

 
3.3  ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีน 

ในการประชุม Focus Group ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจีนนั้น ผู้ศึกษา
ได้ขอให้มีการเสนอข้อคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอันไม่พึงประสงค์โดยเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่จัดการเดินทางมาด้วยตนเอง (FIT) โดย Mr. Ma Zhen Yu ผู้แทนจากบริษัท Phoenix 
Travel Worldwide เมืองคุนหมิง ได้ให้ข้อมูลว่าเนื่องจากคุนหมิง มณฑลยูนนาน อยู่ใกล้กับประเทศไทย  
จึงท าให้นักท่องเที่ยวจีนขับรถมาท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยตนเองได้โดยสะดวกทั้งที่ยังไม่ทราบ
กฎระเบียบในการใช้รถใช้ถนนของประเทศไทย เป็นเหตุให้เกิดการกีดขวางการจราจรจนผู้ อ่ืน
เดือดร้อนและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นจึงควรจัดมีการอบรมหรือให้ข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงกฎระเบียบ
การจราจรก่อนจะเดินทางเข้าประเทศไทยเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นหมู่คณะ (Group Tour) มากกว่าที่จะเดินทางมาด้วยตนเอง เนื่องจากจะ
มีบริษัทน าเที่ยวคอยดูแลให้ข้อมูลเพ่ือให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตนเหมาะสมกับสถานที่ที่จะเดินทางไป 
หากเกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์จนเกิดความเสื่อมเสียต่อสาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะมีการ
รายงานไปยังองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน (CNTA) ซึ่งบริษัทน าเที่ยวจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบดังกล่าว ข้อดีคือท าให้บริษัทน าเที่ยวเพ่ิมความระมัดระวังและใส่ใจในการดูและ
นักท่องเที่ยวจีนที่เป็นลูกทัวร์มากข้ึน  

ขณะที่  Mr. Arnold Zhou ผู้แทนบริษัท Guangdong Nanhu International Travel 
Service Co., Ltd. ในพ้ืนที่เมืองกวางโจว ได้กล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจของจีนเริ่มขยายตัว เมื่อผู้คนมี
ก าลังซื้อก็มีความต้องการออกเดินทางมาท่องเที่ยวนอกประเทศ โดยไม่ได้ศึกษาวัฒนธรรมของ
ประเทศท่ีตนจะเดินทางไป จากสาเหตุดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมข้ึนได้ 
และได้เสนอว่าควรมีแคมเปญหรือสโลแกนติดไว้ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวจีน
เตือนตนเองว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างในประเทศไทย หรือใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางในการน าเสนอ
วัฒนธรรมประเพณีไทยและแนวทางการปฏิบัติตน โดยได้ยกตัวอย่างนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไป
ติดต่อยื่นวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ กรณีที่มีเดินทางไปเป็นหมู่คณะ (Group Tour) มักไม่ค่อยน่าเป็นห่วง
เนื่องจากมีมัคคุเทศก์ของบริษัทน าเที่ยวคอยดูแลและตักเตือน แต่กรณีที่นักท่องเที่ยวเดินทางด้วย
ตนเอง (FIT) จะมีการแจกคู่มือแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนและ ข้อควรระวังในการเดินทาง 
ในขณะเดียวกันองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน (CNTA) ทั้งในระดับมณฑลและระดับเมือง
ได้จัดอบรมให้กับมัคคุเทศก์และบริษัทน าเที่ยว เพ่ือเตือนให้นักท่องเที่ยวทราบและพึงระวังในการ
ปฏิบัติตน ซึ่งประเทศไทยก็สามารถจัดการให้ความรู้และข้อมูลในลักษณะเช่นนี้ได้เช่นเดียวกัน  

นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้แทนฝ่ายไทย นายเกษียร  วัฒนเชาว์พิสุทธิ์ นายกสมาคม
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน มองว่าปัญหานักท่องเที่ยวจีนที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสมนั้น 
ส่วนใหญ่เกิดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางด้วยตนเอง (FIT) เนื่องจากไม่มีมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
คอยให้ค าแนะน า และแม้ว่าสาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าวจะเกิดจากนักท่องเที่ยวจีนเพียงไม่กี่คนแต่
การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่ค่อนข้างรุนแรงได้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทาง
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มาประเทศไทยทั้งหมด ดังนั้นแนวทางหลักในการแก้ไขปัญหาจึงจ าเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจให้
นักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะกลุ่มท่ีไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศมาก่อน 

นายพงศธร  เกษส าลี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ให้ความเห็นว่าการเติบโตแบบก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีนอาจจะส่งผลกระทบ ใน
ระยะสั้นแค่ในช่วงแรกเนื่องจากวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศแตกต่างกันมาก โดยสังคมไทยจะไม่
เปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมจีนและไม่มีพฤติกรรมการส่งเสียงดังตามแบบชาวจีน อย่างไรก็ตามเชื่อ
ว่าชาวจีนเป็นคนฉลาดและเรียนรู้เร็ว เมื่อผ่านไประยะหนึ่งเชื่อว่าชาวจีนจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
วัฒนธรรมสากลได้ ซึ่งวัฒนธรรมที่แตกต่างไม่ใช่ประเด็นที่น่าหวาดกลัว หากแต่สังคมไทยจะต้อง
มั่นคงทางด้านวัฒนธรรมไทย ส าหรับการเผยแพร่ข่าวสารในด้านลบสื่อมวลชนนั้นจะเป็นตัวเร่งให้
สถานการณ์ดีขึ้นหรือแย่ลงซึ่งสังคมไทยจะต้องมีการกลั่นกรอง ทั้งนี้กล่าวว่าการเผยแพร่ข่าวสารหรือ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมยังคงเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้สังคมและผู้กระท าไม่เหมาะสมได้รับรู้ เพ่ือให้เกิด
การปรับปรุงแก้ไข โดยขณะนี้รัฐบาลจีนได้จัดอบรมและแก้ไขพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนให้มี 
อารยธรรมที่ดีมากขึ้น  

 
3.4  มาตรการในการตั้งรับนักท่องเที่ยวจีนของต่างประเทศ  

จากการเติบโตในด้านจ านวนของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ
เป็นจ านวนมหาศาลนั้น ไม่เพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ หากแต่ประเทศท่ีเป็นจุดหมาย
ปลายทางหลักทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึ่งแต่ละประเทศ
ได้มีมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยวจีน ดังนี้ 

3.4.1 เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
นักท่องเที่ยวชาวจีนได้รับอนุญาตให้รับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวเป็น 

รายบุคคล (โดยไม่ต้องเดินทางพร้อมคณะทัวร์) ภายใต้นโยบาย Individual Visit Scheme ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2546 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจฮ่องกง โดยบุคคลที่จะขอรับการตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยวได้
จะต้องมาจากเมือง ที่ร่วมอยู่ในโครงการดังกล่าวจ านวน 49 เมือง ประกอบด้วย  

- 28 กรกฎาคม 2546: Dongguan, Foshan, Zhongshan, Jiangmen 
- 20 สิงหาคม 2546: Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Huizhou 
- 1 กันยายน 2546: Shanghai, Beijing 
- 1 มกราคม 2547: Shantou, Chaozhou, Meizhou, Zhaoqing, Qingyuan, 

Yunfu 
- 1 พฤษภาคม 2547: Shanwei, Maoming, Zhanjiang, Shaoguan, Jieyang, 

Heyuan, Yangjiang (That covered the whole Guangdong province.)  
- 1  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 4 7 : Nanjing, Suzhou, Wuxi, Hangzhou, Ningbo, 

Taizhou, Fuzhou (urban area only) , Xiamen, Quanzhou 
- 1 มีนาคม 2548: Tianjin, Chongqing (15 districts and counties only)  
- 1 พฤศจิกายน 2548: Chengdu, Jinan, Dalian, Shenyang 
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- 1 พฤษภาคม 2549: Nanchang, Changsha, Nanning, Haikou, Guiyang, 
Kunming 

- 1  ม ก ร า ค ม  2 5 5 0 :  Shijiazhuang, Zhengzhou, Changchun, Hefei, 
Wuhan 

หลังจากนโยบาย Individual Visit Scheme ได้ใช้มาประมาณ 10 ปี ท าให้ฮ่องกง
มีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งได้สร้างกระแสกดดันและภาระในด้านต่างๆ ให้กับฮ่องกง 
อาทิ ระบบคมนาคมที่แออัดในช่วงเวลาเร่งด่วน การขาดแคลนของใช้ในชีวิตประจ าวัน อัตราเงินเฟ้อ
ของฮ่องกงสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวฮ่องกงที่อาศัยอยู่ใน
บริ เวณ เขตใหม่  (New Territories) เนื่ องจากนักท่องเที่ ยวชาวจีนนิยมเข้ ามาซื้ อของใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน (นมผง) ในเขตดังกล่าวของฮ่องกงเป็นจ านวนมาก ท าให้ชาวฮ่องกงเกิดความไม่พอใจ
และมีการประทะกันอยู่บ่อยครั้งระหว่างชาวฮ่องกง พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนั้น 
รัฐบาลฮ่องกงจึงมีมาตรการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมายังฮ่องกง ในขณะเดียวกัน ก็
จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในเขตติดต่อระหว่างฮ่องกงกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่มากขึ้น โดย 

1) เสนอแนะให้รัฐบาลจีนก าหนดจ านวนประชากรที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวใน
ฮ่องกง โดยทางฮ่องกงจะไม่มีการขยายจ านวนเมืองภายใต้โครงการ 49 เมือง ดังกล่าวข้างต้นอีก เพ่ือ
สร้างสมดุลจ านวนนักท่องเที่ยวในระดับที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนท้องถิ่น  

2) เพ่ือตอบสนองการปรับ The Individual Visit Scheme รัฐบาลจีนเริ่ม
นโยบายใหม่ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2558 จากที่ให้ผู้มีถิ่นพ านักในเมืองเซินเจิ้นซึ่งมีพ้ืนที่เขตชายแดน
ติดต่อกับฮ่องกงสามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง (Multiple-entry permits) ปรับ
เป็นออกการตรวจลงตราเป็นประเภทการเยือนหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้น (One-visit-per-week) 
ทั้งนี้ผู้มีถิ่นพ านักในเมืองเซินเจิ้นที่มีความจ าเป็นที่จะต้องเดินทางเข้า-ออกเมืองฮ่องกงบ่อยครั้งด้วย
เหตุผลด้านครอบครัว ธุรกิจ หรือเหตุผลพิเศษอ่ืน ยังคงสามารถขอรับการตรวจลงตราแบบ Multiple 
Entry ได้  

3) จากมาตรการนี้ส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวจีนจากเมืองเซินเจิ้นที่เดินทางเข้า
ฮ่องกงมีจ านวนลดลงถึงร้อยละ 30 หรือประมาณ 4.5 ล้านคน สามารถช่วยแก้ไขปัญหาพ่อค้าแม่ค้า
ชาวจีนเดินทางเข้าฮ่องกงเพ่ือซื้อสินค้าจากฮ่องกงไปกักตุนและขายต่อในจีน ในทางกลับกันภาคธุรกิจ
ค้าปลีกและภาคการท่องเที่ยวของฮ่องกงไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว เพราะส่งผลกระทบต่อ
รายได้ที่ลดลงของภาคธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอ่ืน เช่น โรงแรมที่พัก 
ร้านอาหาร แหล่งบันเทิงส าหรับครอบครัว เป็นต้น  

3.4.2 สาธารณรัฐเกาหลี  
เนื่องจากประเทศเกาหลีและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความเปราะบาง ในประเด็น

ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ดังนั้นรัฐบาลเกาหลีและประชาชนชาวเกาหลี จึงค่อนข้าง
ระมัดระวังในการแสดงออกซึ่งความไม่พอใจ และไม่ออกมาตรการใดที่เป็นการบั่นทอนหรือเพ่ิม
ความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อกัน แนวทางในการรองรับจึงเป็นไปลักษณะของการอ านวยความสะดวกด้านข้อมูล
โดยจัดท าป้ายประกาศเป็นภาษาจีนบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ เช่น สนามบิน สถานีรถไฟ ฯลฯ การจัด
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ต ารวจท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้คอยให้บริการและดูแลนักท่องเที่ยวที่มี
จ านวนเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น  

3.4.3  ประเทศญี่ปุ่น 
มีการท าป้ายประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีนเพ่ือจัดระเบียบทางสังคมในด้านต่างๆ 

อาท ิ
1) การสูบบุหรี่ มีเนื้อหาเชิงขอความร่วมมือให้สูบบุหรี่บริเวณสถานที่ที่มีที่เขี่ย

บุหรี่หรือสถานที่ที่จัดไว้ให้  
2) การทิ้งขยะ ตามป้ายเชิญชวนนักท่องเที่ยวมีการระบุว่า “ห้ามทิ้งขยะไม่เป็นที่

เป็นทางเด็ดขาด” “ขอให้ทิ้งขยะลงในถังหรือน ากลับไปทิ้ง” “ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อทิ้งขยะจะมีการ
แยกประเภทของขยะ คือ ขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ไม่ได้ และขวดพลาสติก” 
เป็นต้น  

3) การพูดคุยในสถานที่สาธารณะ ในป้ายประชาสัมพันธ์จะระบุว่า “ขอความ
กรุณาอย่าพูดเสียงดังในสถานที่สาธารณะ เมื่อคนญี่ปุ่นได้ยินคนจีนพูดภาษาจีน บ่อยครั้งจะเข้าใจว่า
คนจีนก าลังโกรธอยู่หรือไม่ ดังนั้นขอให้ท่านระมัดระวังการพูดในสถานที่สาธารณะและอย่าพูดคุย
เสียงดัง”  

 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเรื่องการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่ส่งผลกระทบกระทบต่อสังคมไทยนั้น ผู้
ศึกษาได้น าข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์จนได้ข้อสรุปในประเด็นส าคัญ ดังนี้  

4.1.1 จากการศึกษาถึงลักษณะการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทย ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ คือ  

1) การแบ่งตามลักษณะการจัดการเดินทาง ได้แก่ การเดินทางแบบหมู่คณะ หรือ
เรียกว่า Group Tour ซึ่งอาจเป็นกรุ๊ปเหมา คือ เดินทางตามรายการท่องเที่ยวที่บริษัทวางแผนเอาไว้ 
หรือกรุ๊ปจัด คือ เดินทางท่องเที่ยวตามแบบที่มีนักท่องเที่ยวต้องการและให้บริษัทน า เที่ยวจัดให้ และ
การเดินทางแบบอิสระที่เรียกว่า FIT (Foreign Individual Tourism) เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางเอง นอกจากนี้ในปัจจุบันมีการจัดการเดินทางแบบใหม่เรียกว่า 
Semi FIT คือ นักท่องเที่ยวอิสระที่วางแผนการเดินทางเองแต่ใช้บริการบางส่วนจากบริษัทน าเที่ยว 
เช่น การจองบัตรโดยสารเครื่องบิน การจองห้องพัก การเดินทางจากสนามบินเข้าเมือง เป็นต้น 

จากการลักษณะการเดินทางดังกล่าว สามารถบ่งบอกถึงธรรมชาติและพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวจีนได้ โดยนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเป็นหมู่คณะ หรือ Group Tour จะเดินทางตาม
โปรแกรมการเดินทางที่บริษัททัวร์เป็นผู้ก าหนด โดยมีหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) และมัคคุเทศก์ 
(Guide) เป็นผู้ประสานงานและจัดการการเดินทางทั้งหมด ซึ่งจะสามารถควบคุม ก ากับดูแล
นักท่องเที่ยวจีนได้ในระดับหนึ่งเพ่ือไม่ให้เกิดความเดือนร้อนร าคาญแก่คนในท้องถิ่ น แต่เนื่องจาก
ธรรมชาติของคนจีนเมื่ออยู่กันเป็นหมู่คณะใหญ่จะส่งเสียงดัง โวยวายอย่างไม่รู้ตัว และไม่ระมัดระวัง
ตัวในการแสดงกิริยามารยาท ประกอบกับหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) และ/หรือมัคคุเทศก์ (Guide) 
ส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่ไม่มีใบอนุญาตในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ซึ่งถือว่าเป็นการประกอบอาชีพ
โดยผิดกฎหมาย อีกทั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง และ
ไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการดูแลกิริยามารยาทของนักท่องเที่ยว จึงปล่อยให้นักท่องเที่ยวจีนมี
พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ดังปรากฏให้เห็นทั่วไป 

ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางแบบอิสระไม่ว่าจะเป็น FIT (Foreign Individual 
Tourism) หรือ Semi FIT ที่จัดการเดินทางด้วยตัวเอง อาจเดินทางกับเพ่ือน คู่รัก หรือญาติพ่ีน้อง
เป็นกลุ่มเล็กๆ จะไม่มีมัคคุเทศก์น าทาง มักเป็นคนรุ่นใหม่ มีการศึกษา เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ ตใน
ชีวิตประจ าวัน (Internet User) สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างง่ายดาย และซื้อบริการท่องเที่ยว
ผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการจองห้องพัก บัตรโดยสารเครื่องบิน และอ่ืนๆ มีพฤติกรรมในการแสวงหา
ข้อมูลจากสื่อทั้งจากสื่อทั้ง Online (เช่น เว็บไซต์ Blog สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ) และ Offline (เช่น 
คู่มือท่องเที่ยว นิตยสาร โทรทัศน์ ฯลฯ) แต่มีข้อเสียคือมีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
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เนื่องจากบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต และวิธีคิดของคนไทย 
อีกทั้งขาดการควบคุมดูแลและให้ค าแนะน าจากมัคคุเทศก์ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดความเดือนร้อน
และร าคาญแก่คนท้องถิ่นได้เช่นกัน 

2) การแบ่งตามความถี่ในการเดินทาง นักท่องเที่ยวที่เดินทางซ้ า (Revisit) มักจะ
มีความรู้ความเข้าใจและรู้จักประเทศไทยดีในระดับหนึ่ง จะมีความระมัดระวังตัว ไม่ก่อความเดือนร้อน
ร าคาญให้กับชุมชนมากเท่ากับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาครั้งแรก (First Visit) ที่ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามไม่พบข้อมูลทางสถิติของความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมาเป็นหมู่คณะว่าเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางครั้งแรก (First Visit) หรือนักท่องเที่ยวซ้ า (Revisit) 
และนักท่องเที่ยวอิสระ (FIT) หรือกึ่งอิสระ (Semi FIT) ว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางครั้งแรก (First Visit) 
หรือนักท่องเที่ยวซ้ า (Revisit) แต่สามารถเข้าใจได้ว่านักท่องเที่ยวที่เพ่ิงจะเดินทางมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยเป็นครั้งแรกมักใช้บริการของบริษัทน าเที่ยวเพ่ือความสะดวกสบาย แต่นักท่องเที่ยวที่เคย
เดินทางมาประเทศไทยแล้ว ในการเดินทางครั้งต่อไปมักจะเดินทางมาแบบอิสระ เพราะการเดินทาง
มาท่องเที่ยวประเทศไทยนับว่ามีความสะดวกสบาย มีคู่มือแนะน าการท่องเที่ยวที่แพร่หลายที่
นักท่องเที่ยวสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยตัวเองได้ 

3) การแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นการแบ่งนักท่องเที่ยวจีนตามถิ่นที่อยู่
อาศัยก่อนออกเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย นักท่องเที่ยวจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลักที่มีความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ ประชากรมีเศรษฐสถานะดี มักจะเคยเดินทางออกนอกประเทศบ้างแล้ว มีความรู้และ
เข้าใจวิธีการปฏิบัติตัวในขณะเดินทางรวมทั้งการใช้ชีวิตร่วมกับคนต่างชาติอย่างเป็นสากล เช่น 
นักท่องเที่ยวจากเมืองหลัก ได้แก่ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง กวางโจว และเซินเจิ้น ส่วนนักท่องเที่ยวจีนที่อาศัย
อยู่ในเมืองรองซึ่งเพ่ิงจะเริ่มมีความเจริญทางเศรษฐกิจ ประชากรเริ่มมีฐานะดี แต่ยังไม่เคยเดินทาง
ออกนอกประเทศมากนัก เมื่อต้องเดินทางออกนอกประเทศมักจะพ่ึงพาบริษัทน าเที่ยวและเดินทางใน
ลักษณะกรุ๊ปทัวร์ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ก่อความเดือนร้อน
ร าคาญให้ชุมชนได้หากบริษัททัวร์และมัคคุเทศก์ไม่มีการให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับข้อพึง
ปฏิบัติและข้อไม่พึงปฏิบัติขณะเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย  

จากการศึกษาข้อมูลพบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางออกมาท่องเที่ยว
ประเทศไทยในเขตพ้ืนที่การท างานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเซี่ยงไฮ้ มีจ านวนร้อยละ 
37 ส านักงานปักกิ่ง ร้อยละ 26 ส านักงานกวางโจว ร้อยละ 11 ส านักงานคุนหมิง ร้อยละ 7.35 และ
ส านักงานเฉิงตู ร้อยละ 6.8 โดยการรวบรวมข้อมูลจากบริษัทน าเที่ยว , ส านักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 5 ส านักงาน, และข้อมูลการตรวจลงตรา (VISA) ของ
สถานทูตและสถานกงสุล 8 แห่งในจีนนั้น อาจไม่ได้สะท้อนข้อเท็จจริงของพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวจีนออก
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย เนื่องจากปัจจุบันมีการให้บริการการตรวจลงตรา (VISA) ทาง Tao 
Bao ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าและบริการต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดของจีน ในราคาประมาณ 200 หยวน ท าให้
นักท่องเที่ยวจีนทั่วสาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถใช้บริการของ Tao Bao ได้โดยไม่สามารถระบุได้
ว่ามาจากพ้ืนที่ใด เนื่องจากพ้ืนที่เศรษฐกิจของจีนมักอยู่ทางตอนเหนือและ ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 
แต่สถานกงสุลใหญ่มักตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นชาวจีนที่มี
เศรษฐสถานะในเมืองต่างๆ จึงไม่สะดวกในการเดินทางมาขอตรวจลงตรา ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวอาจ
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แก้ไขได้โดยการเพ่ิมจุดบริการการตรวจลงตรา (VISA) ตามเมืองหลักทางเศรษฐกิจ, การเปิด One 
Stop Service, การให้ Multiple Visa, การท า Online Visa, หรือการมอบหมายกงสุลกิตติมศักดิ์ให้
เป็นผู้ด าเนินการ เป็นต้น 

4.1.2 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีประชากรมากกว่า 1,325 ล้านคน มีขนาดใหญ่กว่า
ประเทศไทยถึง 25 เท่า มีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งในด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อาหารการกิน 
ภาษา และวัฒนธรรม คนจีนในแต่ละภูมิภาค แต่ละมณฑล จึงมีบุคลิกและลักษณะนิสัยใจคอที่
แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คนจีนทางตะวันออกเฉียงเหนือมีบุคลิกนุ่มนวล อ่อนหวาน พูดจาไพเราะ แต่
ใจแข็ง ไม่ประนีประนอมโดยง่าย คนจีนทางตะวันตกเฉียงเหนือมักพูดน้อยแต่ตรงไปตรงมา ไม่รักษา
หน้าใคร คนจีนทางตะวันตกเฉียงใต้พูดจาเสียงดัง กระโชกโฮกฮาก ใจร้อน โกรธง่ายหายเร็ว  คนจีน
ทางตะวันออกเฉียงใต้พูดจาเสียงดัง แต่ใจกว้าง คนปักก่ิงมีความเรียบง่าย พูดเพราะ เสียงเบา ไม่ถือตัว 
ในขณะที่คนเซี่ยงไฮ้มีบุคลิกหรูหรา โอ้อวด และเย่อหยิ่ง เป็นต้น ถึงอย่างไรแม้ว่าคนจีนจะอ่าน
ตัวอักษรจีนได้เหมือนกัน แต่คนจีนเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศไม่สามารถฟังภาษาจีนกลางได้เข้าใจ
ทั้งหมด จึงพบว่ารายการโทรทัศน์จีนนอกจากจะมีเสียงพูดภาษาจีนแล้วยังต้องมีค าบรรยายเป็น
ภาษาจีนอีกด้วย 

จากความแตกต่างของคนจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีนเอง เมื่อเดินทางมาพบกับ
ความแตกต่างของคนไทยในประเทศไทย จึงเกิดความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกัน และเป็น
ชนวนของความขุ่นข้องหมองใจ ว่ากล่าว และกระทบกระทั่งกันดังปรากฏในปัจจุบัน เช่น การส่งเสียงดัง 
การรับประทานอาหารมูมมาม การแซงคิว การสูบบุหรี่ การถ่มน้ าลาย การทิ้งขยะ การใช้ห้องน้ า
สกปรก การปล่อยให้บุตรหลานอุจจาระปัสสาวะในที่ที่ไม่เหมาะสม ฯลฯ ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความ
เดือนร้อนร าคาญแก่ชุมชนไทย แต่ยังเป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวชาติอ่ืนทั้งยุโรปและอเมริกาต้อง
หลีกเลี่ยงหลบหนีไม่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ท่ีมีนักท่องเที่ยวจีนอีกด้วย 

4.1.3 กระแสของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสื่อที่มีอิทธิพลในคนทุกกลุ่มอายุ
และสามารถแพร่กระจายข้อมูลทั้งภาพและเสียงออกไปได้อย่างกว้างขวางในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น
การเผยแพร่พฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวจีนผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์จึงท าให้มีการ
แพร่สะพัดข้อมูลไปอย่างรวดเร็ว ในส่วนของผู้รับสารเมื่อได้รับสารแล้วก็ส่งต่อในทันทีโดยขาดการ
ไตร่ตรองและการตรวจสอบถึงที่มาและข้อเท็จจริง ประกอบกับทัศนคติของคนไทยที่พร้อมจะเชื่อว่า
นักท่องเที่ยวจีนมีพฤติกรรมดังกล่าวหลังจากได้ยินได้ฟังจากเพ่ือน ครอบครัว หรือแม้กระทั่งคนที่ ไม่
รู้จักในโลกออนไลน์ก็มักเผยแพร่ต่อไปอย่างไม่ยั้งคิด ปราศจากการวิเคราะห์ว่านักท่องเที่ยวจีน
เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยปีละกว่า 5 ล้านคน เป็นจ านวนกี่คนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
และคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดที่เดินทางมาประเทศไทย นอกจากนี้ยังไม่ได้มี
การตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่าในแต่ละประเทศ เชื้อชาติ หรือชนเผ่า ย่อมมีทั้งคนดี คนเลว คนมี
มารยาท และคนเสียมารยาท ไม่ต่างไปจากข่าวที่แพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคนไทย
เดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นบางส่วนก็มีกิริยามารยาทที่ขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติของชาวญี่ปุ่นด้วย
เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูดเสียงดัง การใช้โทรศัพท์ในรถไฟใต้ดิน การกวาดซื้อสินค้ายอดนิยมจน
หมดเกลี้ยงชั้น การถ่ายรูปบุคคลอื่นโดยไม่ขออนุญาต การยืนขวางบนบันไดเลื่อน เป็นต้น 
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4.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.1 การสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างกัน  

ซึ่งจะต้องด าเนินการทั้ง 2 ทาง คือการให้ความรู้ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจีน 
และการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนไทยทั้งที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ 

4.2.1.1  การสร้างความเข้าใจกับคนไทย 
1) จัดท าโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี” โดยหน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดโครงการเจ้าบ้านที่ดี รณรงค์ให้คนไทยตระหนักถึง
ความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ท ารายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลปีละหลายล้านล้านบาท 
ซึ่งรายได้นี้จะกระจายไปอย่างทั่วถึงในทุกระดับของสังคมไทย ผ่านระบบการตลาดแบบ SME เพ่ือ
กระตุ้นให้คนไทยมีจิตส านึกในการแสดงออกซึ่งมิตรไมตรีอันดีต่อนักท่องเที่ยวและตระหนักเสมอว่า
นักท่องเที่ยวคือลูกค้า ตามหลักการตลาด “ลูกค้าคือพระเจ้า” ไม่มีใครสามารถสอนมารยาทให้ลูกค้าได้ 
โดยการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการทั้ งทางสื่ อสิ่ งพิมพ์  สื่อ โทรทัศน์  สื่ อวิทยุ  
สื่อออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์อย่างพร้อมเพียงกัน เพ่ือให้เกิดผลกระทบ ( Impact) อย่างรุนแรง
และเร่งด่วนภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งโครงการนี้สามารถท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)  
เข้ามามีบทบาทร่วมในการด าเนินงานทั้งในระดับโครงการและระดับกิจกรรม เช่น บางชุมชนอาจ
จัดท าโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี” ให้เยาวชนในพ้ืนที่มีส่วนในการดูแลต้อนรับนักท่องเที่ยวจีน การจัด
อบรมให้ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้คนในท้องถิ่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถรับจ้าง ฯลฯ ให้ได้
มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคนจีนและวัฒนธรรมจีน โดยอาจร่วมมือกับสถานทูตหรือสถานกงสุลจีน
ประจ าประเทศไทยในการด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 

2) จัดท าโครงการ “เราไม่เอา เขาไม่มา” เพ่ือให้คนไทยรู้ถึงพิษภัยของ
การต่อต้านนักท่องเที่ยวจีน เนื่องจากคนจีนเป็นคนที่มีความเป็นชาตินิยมรุนแรง ในกรณีที่คนไทย
ต่อต้านคนจีนอาจจะท าให้คนจีนรู้สึกน้อยใจและโกรธเคืองเมื่อถูกเหยียดหยามเชื้อชาติ จนอาจเกิด
กระแสลุกลามใหญ่โตอย่างรุนแรง รวดเร็ว และกลายเป็นความบาดหมางระหว่างประเทศได้ ดังเช่น
ครั้งหนึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเคยน้อยใจประเทศฝรั่งเศสเพราะประธานาธิบดีฝรั่งเศสพูดจาดูถูก
คนจีน ส่งผลให้เกิดกระแสต่อต้านสินค้าฝรั่งเศสในสาธารณรัฐประชาชนจีน รถยนต์ยี่ห้อซีตรองที่มี
ภาพลักษณ์หรูหรากลับกลายเป็นรถยนต์ที่น่ารังเกียจเพียงชั่วข้ามคืน กล้วยหอมซึ่งเป็นสินค้าส่งออกหลัก
ของฟิลิปปินส์ได้หายไปจากตลาดจีนเนื่องจากกรณีพิพาททะเลจีนใต้ที่ประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ได้
วิพากษ์วิจารณ์สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างรุนแรง ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นในหลายเมืองถูกทุบท าลาย 
รถยนต์ญี่ปุ่นหลายพันคันถูกไล่ทุบตีกลางถนน สินค้าญี่ปุ่นถูกกระชากออกจากมือผู้ใช้แล้วทุ่มลงพ้ืน 
เพราะกระแสความเกลียดชังญี่ปุ่น หากแต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่เคยเกิดขึ้นกับสินค้าไทยและประเทศไทย 
แม้กระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ มีกระแสความผิดหวังและน้อยใจคนไทยเกิดขึ้นที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เมื่อมีสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ของไทยได้แพร่กระจายข่าวสาร ประณาม และเหยียดหยาม
นักท่องเที่ยวจีนอย่างรุนแรงในลักษณะเหมารวม ท าให้สื่อมวลชนจีนเริ่มตั้งค าถามถึงความสัมพันธ์
ระหว่างคนไทยและคนจีนในเรื่องของการให้เกียรติทางชาติพันธุ์และศักดิ์ศรีของสาธารณรัฐประชาชน
จีน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจลุกลามบานปลายจนส่งผลกระทบไปถึงเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยว และความร่วมมือระหว่างประเทศได้ ดังนั้นการจัดโครงการดังกล่าวผ่านกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ
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สื่อสารทั้งทางตรงและทางอ้อมให้คนไทยตระหนักถึงเรื่องนี้จะเป็นแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาได้ด ี

4.2.1.2 การสร้างความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวจีน ภายใต้โครงการ Welcome 
Chinese เนื่องจากรัฐบาลจีนตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดี จึงได้มีโครงการให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยวจีน ก่อนออกเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยกระท าอย่างพร้อมเพียงกันทั้งรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลท้องถิ่นในระดับมณฑลและในระดับเมือง และหากนักท่องเที่ยวจีนไปก่อความวุ่นวาย 
เสียหาย เสียชื่อเสียงในต่างประเทศ เมื่อเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีนก็จะถูกลงโทษโดย
หน่วยงานภาครัฐเช่นกัน ดังนั้น การร่วมมือกับทางรัฐบาลจีนโดยเฉพาะกับองค์การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติจีน (China National Tourism Administration-CNTA) จะช่วยสร้างความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติตนขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ดังนี้ 

1)  จั ด โค ร งก า ร  “ You Have to Know Before You Go” เ พ่ื อ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเอกสาร โปสเตอร์ และวิดีโอในลักษณะการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว (Animation) 
ให้ข้อมูล ที่พึงกระท าและไม่พึงกระท า (Do & Don’t) เมื่อเดินทางมาประเทศไทยเป็นภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ แม้ว่าโดยเจตนาต้องการจะสื่อสารกับคนจีนแต่ไม่สมควรจัดท าเป็นภาษาจีนภาษาเดียว
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจต่อคนจีนซึ่งก าลังถูกต าหนิหรือตักเตือน โดยมีการ
เผยแพร่ทั้งในสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทยดังนี้ 

(1) การเผยแพร่ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน 
-  เผยแพร่ที่สถานทูตไทย ณ กรุงปักกิ่งและสถานกงสุลไทยที่

ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้ง 8 แห่ง 
-  แจกจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาขอรับการตรวจลงตรา 

(VISA) รวมทั้งการติดโปสเตอร์และน าเสนอผ่านวิดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าว 
-  แจกจ่ายแก่บริษัทน าเที่ยวรายใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
-  จัดอบรมสัมมนาแก่เจ้าหน้าที่บริษัทน าเที่ยวจีนให้มีความรู้

ความเข้าในในประเทศไทยก่อนขายโปรแกรมน าเที่ยวประเทศไทย 
-  จัดท า Application ให้ดาวน์โหลดฟรี 
-  จัดท า Banner ลงในเว็บไซต์หลักของพันธมิตรทั้งที่ เป็น

บริษัทน าเที่ยวและสื่อมวลชน 
-  ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ที่ส าคัญของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

เช่น Weibo, WeChat, และ You Ku ในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลกระตุ้นการตระหนักรู้ในเรื่อง
ดังกล่าว 

-  ร่วมกับเว็บไซต์ Alibala ซึ่งเป็นเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าออนไลน์
ที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีนใน 2 ช่องทาง คือ ALI BABA (www.alitrip.com) เป็น
ช่องทางส าหรับซื้อขายด้านการท่องเที่ยวและ Tao Bao เป็นช่องทางการขายสินค้าทั่วไป ทั้ง 2 
ช่องทางนี้ จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนได้เป็นจ านวนมาก โดยจะแจ้งให้
นักท่องเที่ยวจีนทราบว่าอะไรพึงปฏิบัติ และไม่พึงปฏิบัติในขณะที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทย ใน
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กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ สินค้าอาหารกระป๋อง หมอน ที่นอนยางพารา ฯลฯ  
จะปรากฏข้อความเหล่านี้ขึ้นมา  

(2) การเผยแพร่ที่ประเทศไทย 
นอกจากนี้แล้วข้อมูลเอกสาร โปสเตอร์ และวิดีโอเหล่านี้ยัง

สมควรต้องเผยแพร่แก่ชาวจีนที่เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ดังนี้ 
-  ติดโปสเตอร์และฉายวิดีโอ ณ บริเวณจุดที่ขอท า Visa on 

Arrival ที่สนามบินนานาชาติทุกแห่งทั่วประเทศ 
-  ฉายวิดีโอ Animation บนรถตู้หรือรถโดยสารของบริษัท 

น าเที่ยวในประเทศไทยที่มีจ านวนกว่า 5,000 คัน 
-  แจกเอกสารหรือโปสเตอร์ให้แก่บริษัทน าเที่ยวและโรงแรม

ต่างๆ ทั่วประเทศ 
2) จัดท าโครงการเชิดชูนั กท่องเที่ ยวที่ ท าความดี  เพ่ื อน าเสนอ

ภาพลักษณ์ด้านบวกของนักท่องเที่ยวจีนที่ท าความดี เช่น เก็บขยะ ใส่หมวกว่ายน้ าในสระน้ า เก็บขยะ
ใต้น้ า ฯลฯ และเผยแพร่ออกไปในสื่อต่างๆ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถกระจายข่าวได้อย่าง
รวดเร็วเพ่ือกลบกระแสภาพลักษณ์ด้านลบของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งเกิดผลดีทั้ง 2 ฝ่าย คือ คนจีนจะ
เห็นเป็นแบบอย่างและเป็นการกระตุ้นให้ท าความดีระหว่างอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยที่มีต่อคนจีนและไม่แสดงพฤติกรรมอันเป็นการต่อต้าน
นักท่องเที่ยวจีนอีกต่อไป  

4.2.2 การบริหารจัดการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิภาพ  
คลื่นนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในอัตราการเติบโตอย่าง

ก้าวกระโดดนั้น จ าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีและรอบคอบ รวมถึงต้องร่วมมือกับหลายฝ่าย 
ดังนี้ 

1) การควบคุมดูแลการเข้า-ออก เมื่อนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไปยังสถานที่
ท่องเที่ ยวใดๆ ก็ตาม ไม่ควรเข้ าไปยั งสถานที่ เดียวกัน ใน เวลาเดียวกัน อาทิ  วัดพระแก้ว 
พระบรมมหาราชวัง อ่าวมาหยา เกาะตาชัย ถ้ ามรกต ฯลฯ ควรจะมีการร่วมมือกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง 
เช่น บริษัทน าเที่ยว อุทยานแห่งชาติ และ/หรือ ผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่นั้นๆ ให้มีการก าหนดจ านวน
นักท่องเที่ยวเข้า-ออก เป็นครั้งคราวอย่างเหมาะสมเพ่ือป้องกันความแออัดและรักษาสภาพแวดล้อม 
ตัวอย่างเช่น การก าหนดเวลาหรือการก าหนดจ านวนผู้เข้าชม หากนักท่องเที่ยวออกมา 10 คน ถึงจะ
ปล่อยให้อีก 10 คน เข้าไปเยี่ยมชมด้านใน เช่นนี้เป็นต้น 

2) การร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการท่องเที่ยว กรมอุทยาน
แห่งชาติ กรมป่าไม้ เจ้าของสถานประกอบการการท่องเที่ยว ฯลฯ จัดท าป้ายบอกทาง บอกข้อความ
ภาษาจีนกลาง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยอาจออกแบบป้าย/
โปสเตอร์/แผ่นพับ เป็นลักษณะการ์ตูน 4 ช่อง ประกอบค าอธิบายภาษาจีนและภาษาอังกฤษ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจมากข้ึนในเรื่องต่างๆ เช่น วิธีการใช้ห้องน้ า ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามทิ้งขยะ เป็นต้น โดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอาจจัดท าต้นแบบมาตรฐาน (Template) หรือ Artwork ให้แก่สถานที่
ท่องเที่ยวและสถานประกอบการท่องเที่ยวน าไปใช้จัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป 
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3) การจัดระเบียบเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว การเข้าแถว การรอคิว สมควรให้มีการ
วางแผนการจัดการให้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และยากต่อการหลีกเลี่ยง เช่น มีลูกศรชี้น าทาง
บอกล าดับการเดินจาก 1 ไป 2 จาก 2 ไป 3, การติดตั้งเสากั้นเพ่ือป้องกันการแตกแถวหรือแซงคิว , 
การมีป้ายบอกราคาค่าอาหารหรือของที่ระลึกตามร้านค้า เป็นต้น  

4) การจัดให้มีอาสาสมัครให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจีน (Chinese Tourist 
Assistant) โดยน านักศึกษาจีนที่มาเรียนในประเทศไทยหรือนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาจีนมาเข้าร่วม
กิจกรรม ท าหน้าที่คอยให้บริการและความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวจีนตามสถานที่ท่องเที่ยวหลัก
ต่างๆ โดยอาจได้รับค่าจ้างเป็นรายวัน ซึ่งนอกจากจะอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจีนแล้ว  
ยังเป็นโอกาสในการฝึกฝนทักษะด้านภาษา สร้างประสบการณ์การใช้ภาษาจีน และสร้างบุคลากรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตด้วย  

5) การกระจายการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวจีน นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรก (First Visit) มักนิยมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลักที่เป็นที่นิยม 
เช่น กรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม่ ภูเก็ต และเกาะสมุย ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการกระจุกตัวอย่างหนาแน่น
ในแหล่งท่องเที่ยวตามเมืองหลักดังกล่าว จึงจ าเป็นที่ต้องกระจายนักท่องเที่ยวจีนออกไปยังเมือง
ท่องเที่ยวรอง เช่น เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองพัทยาก็แนะน าให้ไปท่องเที่ยวจังหวัดระยอง และ
ตราด เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็แนะน าให้ไปท่องเที่ยวจังหวัดล าปาง ดังนี้เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามต้องท าด้วยความระมัดระวัง โดยค านึงถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวจีน 
วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน และความต้องการของชุมชนด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐควรต้อง
ก าหนดยุทธศาสตร์และวางมาตรการในการก าหนดเขตพ้ืนที่ (Zoning) ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวจีน 
เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่ งแวดล้อม และนักท่องเที่ยวชาติอ่ืนด้วย หากกรณีเกิดคลื่น
นักท่องเที่ยวจีน ถาโถมเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ไม่มีความพร้อมในการรองรับ 

4.2.3 การปรับโครงสร้างตลาด  
จากการคาดการณ์ของ ททท. ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2558 จะมีนักท่องเที่ยวจีน

เดินทางมาประเทศไทยกว่า 7.5 ล้านคนนั้น นักท่องเที่ยวจีนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวระดับล่าง ซึ่งมี
รายได้ต่ ากว่า 20,000 เหรียญสหรัฐต่อปี และนักท่องเที่ยวระดับกลาง ซึ่งมีรายได้ระหว่าง 20,000-
60,000 เหรียญสหรัฐต่อปี เห็นสมควรให้มีการปรับโครงสร้างตลาด โดยการขยายฐานตลาดไปยังกลุ่ม
นักท่องเทีย่วที่มีรายได้สูงเพิ่มมากขึ้นเป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ ดังนี้ 

1) ปรับภาพลักษณ์  (Rebrand) และ/หรือป รับ ต าแหน่ งท างการตลาด 
(Repositioning) ของตราสินค้าประเทศไทยเพ่ือยกระดับภาพลักษณ์ เปลี่ยนการรับรู้ มุมมองของ
นักท่องเที่ยวจีนต่อไประเทศไทย 

2) ยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยมุ่งสู่กลุ่มเป้าหมาย
ระดับสูงขึ้น เพ่ือให้เกิดรายได้ดีขึ้น 

3) เจาะกลุ่มตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น 
(1) เจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวระดับหรู (Luxury Traveler) ที่มีรายได้

มากกว่า 75,700 เหรียญสหรัฐต่อปี ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองหลัก คือ เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เซินเจิ้น และ
กวางโจว ซึ่งมีจ านวนถึง 1,145,710 คน และที่อาศัยอยู่ในเมืองรอง คือ เทียนจิน หนานจิง หวู๋ฮ่ัน 
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เซิ่นหยาง ซีอาน เฉิงตู ฯลฯ ซึ่งมีจ านวนถึง 754,560 คน นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจีนระดับมหา
เศรษฐีที่มีรายได้เฉลี่ย 757,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลักจ านวน 26,100 คน และ
เมืองรองจ านวน 20,650 คน  

(2) เจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวระดับสูง (Hi-end Traveler) ที่มีรายได้
มากกว่า 60,000 เหรียญสหรัฐต่อปี ที่กระจายอยู่ทั่วไปทั้งเมืองหลักและเมืองรอง 

(3) เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือวัตถุประสงค์พิเศษ เช่น 
กลุ่มนักกอล์ฟ (Golfer) กลุ่มรักษาพยาบาล (Medical Traveler) กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Health & Wellness) กลุ่มประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Meeting, Incentive, 
Convention, Exhibition-MICE)  

(4) เจาะกลุ่มสตรีที่มีศักยภาพสูงในการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ สตรีผู้ท างาน
ในบริษัท (Office Ladies) สตรีผู้บริหาร (Female Executive) สตรีผู้เป็นเจ้าของกิจการ (Female 
Entrepreneur) สตรีนักกอล์ฟ (Golf Ladies) และกลุ่มแม่บ้าน (Housewives) ซึ่งมีแนวโน้ม ในการ
เดินทางท่องเที่ยวสูงเพ่ือแสวงหาความสุข ความอ่ิมเอมใจ เป็นการให้รางวัลตัวเองจากการท างานหนัก 

เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การแก้ปัญหานี้เกิดขึ้นจริงและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม สมควรต้องมี
การบูรณาการกันกับทุกภาคส่วนในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่ได้เสนอแนะไปแล้ว ดังนี้ 

1) ปัญหานักท่องเที่ยวจีนที่ขับรถยนต์เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยผ่าน
เส้นทาง R3A ขอเสนอแนะให้กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการร่วมกับกรมการขนส่ง กรมทางหลวงแผ่นดิน กองตรวจคนเข้าเมือง กรมศุลกากร  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานเชียงราย บริษัทน าเที่ยวท้องถิ่น บริษัทประกันภัย องค์การ
บริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตัวแทนชุมชน ฯลฯ จัดตั้งคณะท างานวางมาตรการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจีนที่ขับรถมาท่องเที่ยวประเทศไทย เช่น 
การจัดให้มีการสัมมนาย่อยบริเวณด่านชายแดนเพ่ือให้ความรู้เรื่องกฎจราจรไทย ข้อพึงปฏิบัติและ  
ไม่พึงปฏิบัติในประเทศไทย การประกันภัย การจัดท าป้ายจราจร ป้ายบอกทางภาษาจีน การจัดท า 
application น าเที่ยวทางรถยนต์ภาษาจีน เป็นต้น 

2) การจัดท าโครงการเจ้าบ้านที่ดี และโครงการเราไม่เอา เขาไม่มา เพื่อให้คนไทย
ตระหนักถึงความส าคัญของนักท่องเที่ยวจีนและรู้ถึงพิษภัยของการต่อต้านนักท่องเที่ยวจีน พร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ เชิงบวกของนักท่องเที่ยวจีน เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีของคนไทยต่ อ
นักท่องเที่ยวจีน สมควรให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมทั้งสถานีวิทยุ โทรทัศน์ของภาครัฐ
และเอกชนอ่ืนๆ ทั้งในระบบดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี ร่วมกันด าเนินการโครงการในลักษณะดังกล่าว
อย่างพร้อมเพียงกันเพ่ือให้เกิดผลประทบในวงกว้าง 

3) การจัดท าโครงการ Welcome Chinese กระทรวงการต่างประเทศ โดย
สถานทูตไทยประจ ากรุงปักกิ่ง สถานกงสุลไทยทั้ง 8 แห่ง ในสาธารณรัฐประชาชนจีน การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ส านักงานปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กวางโจว คุนหมิง และเฉิงตู ร่วมกันด าเนินโครงการในการ
เผยแพร่ข้อมูลเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ และวีดีทัศน์ ภายใต้หัวข้อ You have to know before 
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you go หรือหัวข้อ The Useful tips for a happy holiday in Thailand ในขณะที่นักท่องเที่ยวจีน 
มาขอตรวจลงตราวีซ่าที่สถานทูต สถานกงสุลดังกล่าว นอกจากนี้แล้วการเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้กับ
นักท่องเที่ยวจีน เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย เห็นสมควรร่วมกับกองตรวจคนเข้าเมือง กรมต ารวจ 
และสนามบินนานาชาติทุกแห่งในประเทศไทยในการเผยแพร่ข้อมูลในพ้ืนที่ที่เหมาะสม เช่น พ้ืนที่
ระหว่างการรอตรวจลงตราวีซ่า on arrival พ้ืนที่ระหว่างรอกระเป๋าเดินทาง และพ้ืนที่อ่ืนๆ เป็นต้น 
และให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประสานงานขอความร่วมมือกับบริษัทน าเที่ยวในการฉายวีดีทัศน์ 
การ์ตูน animation บนรถบัสและรถตู้ของนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย 

4) ศึกษาความเป็นไปได้จากกระทรวงการต่างประเทศในการตั้งสถานกงสุลหรือ
กงสุ ลกิตติมศักดิ์  ห รือสถานบริการในการตรวจลงตราวีซ่ าใน พ้ืนที่ ท างตอน เหนื อและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจีนในพ้ืนที่
ศักยภาพที่มีเศรษฐกิจดี มีรายได้สูงให้ได้รับความสะดวกในการขอรับการตรวจลงตราวีซ่ามาประเทศไทย
เพ่ิมมากขึ้น หรือการพัฒนาระบบ E-Visa ดังเช่นประเทศอ่ืนๆ ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น เมียนมาร์ 
สิงคโปร์ ตุรกี ศรีลังกา เป็นต้น 

5) เห็นสมควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวจีน
ที่สร้างผลกระทบต่อสังคมไทย และแต่งตั้งคณะท างานย่อยเพ่ือด าเนินการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในประเด็นต่างๆ แล้วรายงานต่อคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือนภายใต้การน าของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานคณะกรรมการฯ เชื่อว่าการตั้งคณะกรรมการ
และคณะท างานต่างๆ ดังกล่าวจะสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะ
ปัญหาในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการรองรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง
จะต้องด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการท างานที่ชัดเจนเป็นกระบวนการท างานใน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น  
กรมอุทยาน ซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางทะเล กรมศาสนา เจ้าของวัดวาอาราม
ต่างๆ กรมเจ้าท่า กรมทรัพยากรธรณี กรมต ารวจ ส านักพระราชวัง ฯลฯ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

6) การปรับโครงสร้างตลาด เพ่ือปรับภาพลักษณ์ยกระดับตราสินค้าประเทศไทย 
การวางแผนยุทธศาสตร์ทางการท่องเที่ยว การจัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมทางการตลาด  
การท่องเที่ยว เห็นสมควรเป็นหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
ให้เป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ด าเนินการในเรื่องนี้อย่างเข้มแข็ง 

จากผลการศึกษานี้ท าให้ทราบถึงข้อมูลการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีนทั้ง
ทางด้านจ านวนและรายได้ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมหาศาล ในขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบต่อ
สังคมไทยไม่น้อย ซึ่งผลกระทบนี้สามารถป้องกันและแก้ไขได้ดังข้อเสนอแนะข้างต้น เพ่ือให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาเป็นแนวทางในการวางแผน รองรับป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้การเติบโต
อย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีนเกิดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 
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ภาคผนวก ก 
แนวค าถาม 

 
1. แนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวข้อง จ านวน 3 ท่าน 
 
1) คุณพงศธร  เกษส าลี รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. 
 

 
 

ภาพที่ 3  การสัมภาษณ์ คุณพงศธร  เกษส าลี 
 

แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย  
-  ผลกระทบด้านสังคมจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีน 
-  ข้อคิดเห็นถึงการเผยแพร่ข่าวด้านลบเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีน  
-  ค าแนะน าเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวจีน  

2) นายเกษียร  วัฒนเชาว์พิสุทธิ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน 
 

 
ภาพที่ 4  การสัมภาษณ์ นายเกษียร  วัฒนเชาว์พิสุทธิ์ 
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แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย 
- ผลกระทบด้านสังคมจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีน 
- แนวทางการแก้ไขปัญหากับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ปฎิบัติตนไม่เหมาะสม 

3)  ดร.นพนันท์  อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
แนวค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ประกอบด้วย  
-  พฤติกรรมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวจีน 
-  การขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน 
-  ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
-  ผลกระทบด้านสังคมจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีน   
-  แนวทางการแก้ปัญหาจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดของนักท่องเที่ยวจีน  

 
2.  แนวค าถามในการประชุม Focus Group ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและ

สื่อมวลชนจีนจาก 5 เมืองหลัก ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง เฉิงตู และกวางโจว   
 

 
 

ภาพที่ 5  การประชุม Focus Group ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและสื่อมวลชนจีน 
 
แนวค าถามประกอบด้วย   
-  พฤติกรรมและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของนักท่องเที่ยวจีน 
-  ความคิดเห็นจากประเด็นที่คนไทยโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับพฤติกรรม

นักท่องเที่ยวจีน 
-  แนวทางในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักท่องเที่ยวจีน 
-  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย   
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบส ารวจความคิดเห็นที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมและการขยายตัว  

ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในการจัดท า  
“โครงการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวไทย” 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างหนังสืออ้างอิงท่ีใช้ในการศึกษา 

 

 
 

ภาพที่ 6  Social Pressures: Chinese tourists keep exploring 
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ภาพที่ 7  2014 The Chinese Luxury Travele 
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ภาพที่ 8  The Chinese Luxury Traveler 2015 
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ภาพที่ 9  รายงานขั้นสุดท้าย โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ า 
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ภาพที่ 10  สรุปผลการส ารวจโพล เรื่อง ท าอย่างไรกับคลื่นยักษ์นักท่องเที่ยวจีน รัสเซีย   
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