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บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม                  

การทองเท่ียวของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณแบบเจาะลึกผูใหขอมูล                                       

จากภาครัฐ 7 คน ผูแทนจากภาคเอกชน 5 คน และสัมภาษณนกัวิชาการเพ่ิมเติม 1 คน เพือ่ไมใหผลการศึกษา 

โนมเอียง ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง  วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการวิเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบวา         

แนวคิดอุปสงคการทองเที่ยวในดานปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยทรัพยากรการทองเที่ยว และปจจัยสินคา         

ของทีร่ะลกึนัน้ สงผลกระทบเชิงบวกตอเศรษฐกิจ โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และนกัวชิาการ มแีนวความคิดเหน็

ในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่ปจจัยภายในประกอบดวย ปจจัยดานความปลอดภัย ดานโครงสรางพื้นฐาน                   

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการโฆษณาและประชาสัมพันธ และดานภาพลักษณ สงผลกระทบทั้งใน                  

เชิงบวก และเชิงลบ โดยมีมุมมองที่แตกตางกัน อยางไรก็ตาม ในดานปจจัยภายนอก ไดแก สภาวะเศรษฐกิจ
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และการเมือง ความนิยมในการทองเท่ียว และการคมนาคม พบวามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน                              

โดยเปนปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจท้ังเชิงบวกและเชิงลบ เหน็ควรในการดําเนินตามแนวทางท่ีดอียูแลว 

และเห็นควรมีมาตรการในการควบคุมดูแลท่ีอาจจะมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจใหสอดคลองกับความตองการ

ในเชิงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางมีศักยภาพ

คําสําคัญ 
 ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ   อุตสาหกรรมการทองเที่ยว   การทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม   กลุมทุนจีน     

อุปสงคการทองเที่ยว  

Abstract 
 This research aims to study the factors affecting economic impact on Chinese capitalists' 

tourism industrial groups in Chiang Mai. Data were collected through in-depth interviews with 7 key 

informants from public sector, 5 representatives from private sector, additional in-depth interview 

1 scholar to prevent bias, selected through purposive sampling. The data were analyzed by content 

analysis method. The research found that the public and private sectors and scholar agree that 

internal industrial demand concept which are tourism resource factors and souvenirs factors affect 

firmly on economic. Whilst other internal factors which are safety, basic infrastructures, facilities, 

advertisement and publications, and images, all have shown significant economic impact, both 

positive and negative, on the tourism industry in Chiang Mai. Although external factors such as 

economic and political situations, tourism popularity, and transport Therefore, there should be 

policies to control and maintain the situation well in order to efficiently accommodate the tourism 

industry in the city of Chiang Mai. 

Keywords
 Economic Impact,  Tourism Industry,  Chiang Mai Tourism,  Chinese Capitalist,  Tourism Demand

บทนํา 
 จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวจีน อีกทั้งไดรับการสนับสนุน                 

จากรัฐบาลดานการสงเสริมการทองเที่ยว และนโยบายของรัฐมีความชัดเจนในการสงเสริมและพัฒนา                     

การทองเที่ยวของเชียงใหมตั้งแตป พ.ศ. 2509 โดยพัฒนาเชียงใหมใหเปนเมืองทองเที่ยวนานาชาติแหงที่ 2 

รองจากกรุงเทพมหานครจึงถือไดวาจังหวัดเชียงใหมเปนเมืองผูนําในการเปล่ียนผานเศรษฐกิจของไทย                      

จากยุคอุตสาหกรรมสูการทองเท่ียวและวัฒนธรรม มีการจางงาน ในภาคการทองเท่ียวมากกวาใน                                
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ภาคอตุสาหกรรม รอยละ 14 และมตีวัเลข GDP สงูกวาภาคเกษตรกรรมถงึรอยละ 16 ในป พ.ศ. 2559 เชียงใหม

มีสัดสวนรายไดจากการทองเที่ยวถึงรอยละ 38.29 (822,454 ลานบาท) ซึ่งสูงที่สุดในประเทศ (Kaosa-ard 

2018) จากขอมลูขางตนจะเห็นไดวาการทองเท่ียวเปนสวนสําคัญทีน่าํรายไดเขาประเทศซ่ึงมผีลตอเศรษฐกิจ

ทั้งทองถ่ินและประเทศ จังหวัดเชียงใหมมีแนวโนมที่นักทองเท่ียวชาวจีนจะเขามาทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยาง                      

ตอเนือ่ง ประกอบกับมอีตัราการเติบโตในระดับสงู สงผลใหธรุกจิการทองเท่ียวในปจจบุนัของจังหวัดเชยีงใหม

มีความต่ืนตัวมากข้ึน นอกจากจะเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ การทองเท่ียวของประเทศแลว ยังสงผลใหเปน                   

ที่สนใจสําหรับการลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจการทองเที่ยว ทั้งนักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนชาวจีน หรือ                           

“กลุมทุนจีน” สนใจเขามาทําการคา การลงทุนในเชียงใหมมากข้ึน โดยเฉพาะธุรกิจดานการทองเที่ยว                           

ทัง้บรษิทัทวัร รานอาหาร โรงแรม นวดแผนไทย สปา รานขายของท่ีระลกึ และธรุกจิเกษตร หลังจากทางการจีน

เริ่มผอนคลายมาตรการการลงทุนในตางประเทศ จึงมีบริษัทเอกชนทําการลงทุนในตางประเทศเพิ่มขึ้น                

ซึ่งประเทศไทยเปนเปาหมายอันดับตนๆ เพราะมีภูมิศาสตรฐานท่ีตั้งของประเทศซ่ึงเหมาะที่จะเปนฐาน                     

การผลิตสูอาเซียนอีกทั้งปจจัยท่ีนักลงทุนจีนเลือกมาลงทุนในเชียงใหม เนื่องจากเชียงใหมเปนท่ีรู จัก                            

ของชาวจีน เดินทางสะดวก ทําใหนักลงทุนจากจีนสนใจจังหวัดเชียงใหมมากขึ้น (Chiang Mai News, 2018)

 ในปจจุบันการลงทุนของนักธุรกิจจีนมี 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก คือ การรวมลงทุนถือหุน                           

รอยละ 49 ตอรอยละ 51 ลักษณะที่สอง คือ การลงทุนใหคนไทยเปนผูจดทะเบียนบริษัทและบริหาร                                  

ตามนโยบายท่ีกลุมทนุกาํหนด และลักษณะท่ีสาม คอื กลุมนกัเรียน  นกัศกึษาท่ีเขามาเรียนในจังหวัดเชียงใหม 

มีการเชาพักที่อยูอาศัยในลักษณะอพารทเมนทและหอพัก และทําเปนธุรกิจเพื่อใหชาวจีนใชพักอาศัยใน       

ระหวางดํารงชีวิตในจังหวัดเชียงใหม โดยจะติดตอกันผานทางสื่อออนไลน รวมไปถึงยังมีกลุมทุนที่เขามา                    

เริ่มทําธุรกิจเก่ียวกับการทองเท่ียว เพ่ือเปนการรองรับทั้งกลุมนักทองเท่ียว นักเรียน และนักศึกษา                            

(Bangkokbiznews, 2015) กลุมเปาหมายลูกคาหลักของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม คือ นักทองเที่ยวจีน

ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีขอไดเปรียบมากกวาผูประกอบการของไทยในการเขาถึงลูกคาชาวจีนมากกวา 

เนื่องจากไดเปรียบทางดานภาษา การใชสื่อที่เปนภาษาจีน เชน การโฆษณาสินคา ที่พัก โปรแกรมทัวรตางๆ 

ในสื่อออนไลนของจีน เปนตน จากปรากฏการณที่เกิดข้ึนดังกลาวเปนสิ่งที่นาสนใจเพราะการเขามาของ                 

กลุมทนุจีนนัน้ทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางตางๆ และกอใหเกิดผลกระทบในหลายดานทัง้เชงิบวก

และเชิงลบโดยเฉพาะอยางย่ิงดานเศรษฐกิจ  ดังน้ัน จึงทําใหผูวิจัยเกิดคําถามท่ีสนใจวา ปจจัยใดท่ีสง                          

ผลกระทบดานเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหเห็นภาพท่ีชัดเจนของ                   

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเขามาลงทุนของกลุมทุนจีน และอธิบายปรากฏการณจากผลกระทบนั้นได                       

อยางเหมาะสม อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจการทองเท่ียว และสามารถใชเปนแนวทาง                                      

ในการพัฒนาไดทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
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วัตถุประสงค
 การวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม  

ทบทวนวรรณกรรม  
 1. อุปสงคการทองเที่ยว

        อปุสงคการทองเทีย่ว เปนตัวผลกัดนัทีท่าํใหเกดิการซือ้ขายสนิคาทัว่ไป และสนิคาการทองเทีย่ว

ทําใหเพิ่มการสรางรายไดใหแกทองถิ่น ซึ่งนําไปสูการพัฒนาทองถิ่นในรูปแบบตางๆ เพื่อใหมีความพรอม             

ในการเปนแหลงทองเท่ียว และทําใหธุรกิจทองเท่ียวมีการขยายตัวมากข้ึน ความเจริญกาวหนาของทองถ่ิน

โดยเฉพาะในเร่ืองสิง่อาํนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคตางๆ  จะเปนสิง่จงูใจใหนกัลงทุนสนใจมาลงทุน

ทางธุรกิจมากขึ้น ทั้งประชาชนและนักลงทุนตางพยายามใหนักทองเที่ยวเดินทางมามากข้ึนเพื่อหวังผล                          

ทางดานรายได (Sankummuang & Kongsawaskiat, 2013, 223) 

  ปริมาณสินคาและบริการทางการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมขึ้นหรือลดลง ยอมหมายถึงการเพ่ิมขึ้นหรือ              

ลดลงของอุปสงคการทองเที่ยว ซึ่งกฎแหงอุปสงคการทองเที่ยวไดกําหนดความสัมพันธระหวางปริมาณ                    

บริการการทองเที่ยวกับอัตราคาบริการไววา ถาอัตราคาบริการของการทองเที่ยวลดลง ปริมาณของ                               

นักทองเที่ยวท่ีใชบริการการทองเที่ยวจะเพ่ิมข้ึน แตถาอัตราคาบริการของการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน ปริมาณ                   

นักทองเที่ยวที่ใชบริการการทองเที่ยวจะลดลง (Tangsomchai & Kankin, 2014, 10) สอดคลองกับ                            

Chewchankitjakarn (2010, 27) ทีก่ลาววา อปุสงคการทองเท่ียว (Tourism Demand) หมายถึง ความตองการ

ซือ้หรือความตองการเดินทางของนักทองเท่ียวในการท่ีจะใชบรกิารผลิตภณัฑการทองเท่ียว ณ แหลงทองเท่ียว 

หรือสถานท่ีทองเท่ียว โดยท่ีนักทองเท่ียวตองมีความตองการซ้ือและมีความสามารถจายคาบริการตาม                         

ที่กําหนดไวได ดังที่ Lancaster (2005, 13) ไดอธิบายวา อุปสงค คือ ความตองการซ้ือที่มีอํานาจซื้อสนับสนุน  

เชน อปุสงคของธุรกจิโรงแรม คอื ความตองการซ้ือผลิตภัณฑและบริการของโรงแรมโดยมีอาํนาจซ้ือสนับสนุน

 2. ปจจัยภายในและภายนอกท่ีสงผลกระทบตออุปสงคการทองเที่ยว

         ปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตออุปสงคการทองเที่ยว มีดังนี้ (Pimonsompong, 

2014, 22)

  2.1 ปจจัยภายใน ประกอบดวย 7 ปจจัยหลัก ไดแก 1) ทรัพยากรการทองเที่ยว คือส่ิงดึงดูด

ของทองถิ่นมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น และงานประเพณีตางๆ 2) ความปลอดภัย                   

นกัทองเทีย่วจะคาํนงึถงึความปลอดภยัตอชวีติและทรพัยสนิเปนประการสาํคญั มาตรการรกัษาความปลอดภยั

จึงตองมีประสิทธิภาพ  3) โครงสรางพื้นฐาน รัฐเปนผูลงทุน เชน ถนน สนามบิน สถานีรถไฟ ไฟฟา                                    

ระบบการส่ือสาร ฯลฯ 4) สินคาของท่ีระลึก ตองมีการควบคุมคุณภาพ กําหนดราคา การสงเสริมการใชวัสดุ

พืน้บาน การออกแบบสนิคาใหมเีอกลกัษณ รวมทัง้การบรรจหุบีหอทีส่วยงาม 5) การโฆษณาและประชาสมัพนัธ 

เปนปจจัยสําคัญตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ทําใหแหลงทองเท่ียวเปนท่ีรู จักและสนใจ                     



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 13  ฉบับที่ 2  เมษายน 2562 - มิถุนายน 256242

ของนักทองเที่ยว 6) สิ่งอํานวยความสะดวก เชน การคมนาคม พิธีการเขา-ออกเมือง ฯลฯ  7) ภาพลักษณ                            

เปนตัวกําหนดกลุมนักทองเที่ยว เชน หากประเทศใดมีภาพลักษณวา เปนดินแดนแหงความฝนของผูชาย                  

นักทองเที่ยวที่สนใจก็จะเปนกลุมชายรักสนุก

  2.2 ปจจัยภายนอก ประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก  1) สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง                 

ของโลก การฟนตัวทางเศรษฐกิจและสภาพความม่ันคงทางการเมือง จะเปนตัวกระตุนกระแสการเดินทาง                   

ใหขยายตัวอยางกวางขวาง 2) ความนิยมในการทองเท่ียว ในชวงหลายปทีผ่านมามีองคประกอบหลายประการ

ที่ชวยใหรายไดของครอบครัวสูงขึ้น ในขณะที่คาใชจายในการทองเที่ยวลดตํ่าลง ทําใหผูที่รักการเดินทาง                 

ทองเทีย่วสามารถจดัการรายไดเพ่ือการทองเทีย่วไดดขีึน้ และ 3) การขยายเสนทางคมนาคม การคมนาคมขนสง

ที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหการเดินทางทองเที่ยวเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และประหยัด

   การศึกษาของ Boontiengthum (2012, 212-213) ที่พบวา ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียวของนักทองเท่ียว คือ ปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกมาเปนอันดับแรก                           

รองมาคือ ดานราคาสินคา/บริการ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานความตองการสวนบุคคล                   

ดานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ดานสถานที่และการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ                                 

ซึง่ปจจยัทัง้ 7 ดานเปนปจจยัทัง้ภายในและภายนอกท่ีมีอทิธพิลตอการตดัสินใจของนักทองเท่ียวในการเดินทาง

มาทองเทีย่ว อกีทัง้การศกึษาของ Renliang (2012) ทีพ่บวา คนจีนมคีวามรู ความเขาใจ และเชือ่ม่ันในโอกาส

ของการลงทุนของจีนในไทย การลงทุนของจีนในไทยเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น 

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ไดแก  ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง ปจจัยภูมิศาสตร                            

ปจจัยทางวัฒนธรรม และการสนับสนุนของหนวยงานตางๆ สงผลกระทบตอโอกาสในการสงเสริมการลงทุน

ของนักธุรกิจไทย

   โดยสรุปแลวอุปสงคการทองเที่ยว คือ ความตองการท่ีจะเดินทางไปซ้ือสินคาและบริการ 

หรือบริโภคผลิตภัณฑการทองเที่ยวในสถานที่ทองเที่ยว หรือจุดหมายปลายทาง ปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบ

ตออุปสงคการทองเท่ียว ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยทางภูมิศาสตร                          

ปจจัยทางวัฒนธรรมสังคม ปจจัยทางการเมืองและกฎหมาย ปจจัยทางสื่อสารมวลชน ปจจัยทางการ                        

เปรียบเทียบราคา ปจจยัทางการเคล่ือนยายสวนบุคคล และปจจยัทางเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนสง 

นอกจากนี้ยังมีปจจัยภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตออุปสงคการทองเที่ยว  ปจจัยภายใน เชน                                             

แหลงทรัพยากรการทองเท่ียว ความปลอดภัย โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณา

ประชาสัมพันธและภาพลักษณของสถานท่ีทองเที่ยว สวนปจจัยภายนอก เชน สภาวะเศรษฐกิจโลก                            

ความสัมพันธทางการเมือง เปนตน
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วิธีการวิจัย
 1. การกําหนดผูใหขอมูล (Key Informants) 

  การกําหนดผูใหขอมูล ดําเนินการดังนี้

  1.1 ดําเนินการคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจงจากบุคลากรในหนวยงานภาครัฐที่มี

ความเก่ียวของกับการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 7 คน ไดแก 1) รองผูอํานวยการ                            

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย(ททท.) สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 2) รองนายกสมาคมธุรกิจทองเที่ยว                     

จังหวัดเชียงใหม 3) ประธานหอการคาจังหวัดเชียงใหม 4) เจาหนาท่ีสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา                        

จังหวัดเชียงใหม 5) รองผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม  6) เจาหนาที่ตํารวจทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม  

และ 7) เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 

  1.2 ดําเนินการคัดเลือกผู ใหขอมูลแบบเจาะจงจากตัวแทน (Representative)                            

ในกลุมภาคเอกชนตามประเภทธุรกิจ 5 ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว โดยพิจารณา                 

จากการประกอบธรุกจิในแตละประเภทไมนอยกวา 5 ป มสีถานท่ีตัง้อยูในแหลงทีน่กัทองเทีย่วชาวจนีนยิมไป

ทองเที่ยวและใชบริการ จํานวน  5 คน ไดแก 1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 2) ธุรกิจโรงแรมและที่พัก                              

3) ธุรกิจจําหนายสินคาที่ระลึก 4) ธุรกิจนวดแผนไทย/สปา และ 5) ธุรกิจบริษัทนําเที่ยว

  1.3  ดาํเนนิการสมัภาษณนกัวชิาการ จาํนวน 1 คน ทัง้นีเ้พือ่ใหผลการศกึษาไมมคีวามโนมเอยีง

และถือประโยชนในสวนที่เกี่ยวของกับตนเอง โดยคัดเลือกนักวิชาการที่มีความเกี่ยวของและทํางานวิจัย                      

ทีม่คีวามเช่ียวชาญเกีย่วกบัประเด็นทีศ่กึษา ไดแก หวัหนาศนูยวจิยัและพัฒนาการทองเท่ียว สถาบันวจิยัสงัคม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 2.  เคร่ืองมอืทีใ่ชการวจิยั ผูวจิยัใชแบบสัมภาษณกึง่โครงสราง (Semi – Structured Interview Form) 

ซึ่งพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ แนวคําถามในการสัมภาษณเกี่ยวของกับมุมมอง                           

ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการที่มีตอการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมในปจจุบันและอนาคต                                

โดยเนนทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก มุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการท่ีมีตอกลุมทุนจีน                               

ที่เขามาประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม และปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม                           

การทองเทีย่วของกลุมทนุจนีในจงัหวดัเชยีงใหมรวมทัง้ผลกระทบเชงิเศรษฐกจิทีไ่ดรบัทัง้ดานบวกและดานลบ

ที่มีตอกลุมทุนจีนที่เขามาประกอบธุรกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 

  การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยมีผูทรงคุณวฒุเิปนผูพจิารณาใหคาํแนะนาํและปรับปรุง

เพือ่ตรวจสอบความตรงดานเนือ้หา ความครอบคลมุของแบบสมัภาษณ สาํนวนภาษา รวมถงึความเหมาะสม 

แลวปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล

ดวยตนเอง โดยขอมูลที่ไดจะมี 2 ลักษณะคือ 

  3.1 การเกบ็รวบรวมขอมลูแบบปฐมภูม ิ(Primary Data) คอื การสมัภาษณบคุคลจากกลุมผูใหขอมลู

ผูวจิยัขอมลูดําเนนิการขออนุเคราะหออกหนงัสอืจากคณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมถงึผูใหขอมลู
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จํานวน 13 ทาน ติดตอนัดหมายวันเวลา และสถานที่เพื่อขอสัมภาษณ ผู วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ                                     

กลุมเปาหมายทั้ง 13 ทานดวยแบบสัมภาษณกึ่งโครงสรางดวยตัวเอง 

  3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คนควาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ บทความ หนังสือ วารสาร ขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ต ขาวและอ่ืนๆ                   

จากหนวยงานตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวของ และรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง

 4. การวิเคราะหขอมูล กระบวนการในการวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยจะดําเนินวิธีการวิเคราะห                         

และประมวลผลขอมูลตามแนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยวิธีการวิจัย                  

เชงิเอกสาร (Documentary Research) รวมทัง้วิธกีารเกบ็รวบรวมขอมลูการวจิยัภาคสนาม (Field Research) 

ในลักษณะการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว  

จึงนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ภายใตกรอบแนวคิด                          

อุปสงคการทองเท่ียวในดานปจจัยภายในและดานปจจัยภายนอก เพื่ออธิบายถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบ                          

เชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม ทั้งในมุมมองเชิงบวกและ

เชิงลบจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางทั้งสามกลุม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ                         

รวมท้ังหาขอสรุปของปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว   ของกลุมทุนจีน   

ในจังหวัดเชียงใหมจากมุมมองภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ดังแผนภูมิที่ 1 ขางทายและนํามาเสนอ

ในลักษณะเชิงพรรณนาความ (Thick Description)  

แนวคิดอุปสงคการทองเที่ยว

ในดานปจจัยภายใน

แนวคิดอุปสงคการทองเที่ยว

ในดานปจจัยภายนอก

ปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ

ในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม

แผนภูมิที่ 1:  กรอบการวิเคราะหขอมูล

ผลการวิจัย
 ปจจัยที่ส งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุ มอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของกลุ มทุนจีนใน                                     
จังหวัดเชียงใหม : มุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ
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ตารางท่ี 1
ตารางสรุปปจจัยภายในและปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

 จากตารางท่ี 1 อธิบายปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจใน

กลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ไดดังนี้

 1. ปจจัยภายใน

        อุปสงค การท องเที่ยวในด านปจจัยภายใน  ซึ่งประกอบดวย  7 ปจจัยหลัก  ได แก                                                     

ทรพัยากรการทองเท่ียว ความปลอดภัย โครงสรางพืน้ฐาน สิง่อาํนวยความสะดวก สนิคาของทีร่ะลึก การโฆษณา

และประชาสัมพันธ และภาพลักษณพบวา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา 

ปจจัยภายในน้ันสงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอตุสาหกรรมการทองเท่ียวของกลุมทนุจีนในจังหวัดเชยีงใหม 

  1.1 ปจจัยภายในทีม่ลีกัษณะของการสงผลกระทบในทศิทางทีเ่ปนไปในทศิทางเดยีวกนั 

ไดแก ปจจัยทรัพยากรการทองเที่ยว และปจจัยสินคาของที่ระลึก โดยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ

ตางมีมุมมองวา เปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม 

ดังรายละเอียดขางทาย

   1.1.1 ปจจัยภายในดานทรัพยากรการทองเที่ยว ผูใหขอมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน                      

และนักวิชาการตางมีมุมมองวา เปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียว                                     

ในจังหวัดเชียงใหม เหน็ไดจากคําใหสมัภาษณทีอ่ธิบายวา เปนปจจยัทีส่งผลในเชิงบวกตอการกระตุนสภาวะ

ภาครัฐ                            ภาคเอกชน                นักวิชาการ

ทรัพยากรการทองเท่ียว

สินคาของที่ระลึก

ความปลอดภัย

โครงสรางพื้นฐาน

สิ่งอํานวยความสะดวก

การโฆษณา

ประชาสัมพันธ

ภาพลักษณ

สภาวะเศรษฐกิจ

และการเมือง

ความนิยม

ในการทองเที่ยว

การคมนาคม

เปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม

สงผลตอการกระตุนสภาวะการทองเที่ยวใหเพิ่มขึ้น

เปนปจจัยเชิงบวกเน่ืองจาก

มีการกําหนดแนวปฏิบัติ

ที่ชัดเจนจากภาคสวนตางๆ

และดําเนินการตามขั้นตอน

ภาครัฐใหการสนับสนุน

ไมครอบคลุมอาจ

สงผลกระทบเชิงลบได

เชิงบวก/จังหวัดเชียงใหม

มีความพรอมที่จะรองรับ

และสนับสนุนการทองเที่ยว

เชิงลบ/   คนไทยตองเรียนรู

เพิ่มเติมดานเทคโนโลยี 

การสื่อสาร การทําธุรกรรม

ผานระบบออนไลน

สงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ควรตองมีการควบคุมดูแลดําเนินการตามแนวทาง

ที่ดีใหสอดคลองกับความตองการในเชิงอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

เปนปจจัยเชิงบวกสงผลดีเพราะมีการใชจายดานทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

เปนปจจัยเชิงบวกสงผลดีเพราะมีความสะดวกสบายและมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
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การทองเท่ียวใหเพิ่มข้ึน เน่ืองดวยจังหวัดเชียงใหมมีแหลงทองเท่ียวในเชิงธรรมชาติที่นาสนใจ และสงผล                    

ตอความตองการของกลุ มทุนจีนที่จะเข ามาลงทุน หรือเข ามาร วมธุรกิจลงทุนเพ่ือการทองเที่ยว                                             

ในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลจากภาครัฐที่ระบุวา นักทองเที่ยวจีนนิยมและ                     

ชื่นชอบจังหวัดเชียงใหมเพราะวาความเปนธรรมชาติของคนภาคเหนือ วิถีชีวิตความเปนอยู ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี รวมถึงสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ที่ทําใหนักทองเท่ียวประทับใจ สอดคลองกับคําใหสัมภาษณ                            

ของผูใหขอมูลจากภาคเอกชน ประเภทธุรกิจโรงแรมและที่พักที่อธิบายวา นักทองเที่ยวชาวจีนมีจํานวนมาก

เปนอันดับหน่ึงในจังหวัดเชียงใหมเน่ืองจากอิทธิพลของส่ือ ละคร ภาพยนตรทั้งของไทยและของจีน                                     

ทีท่าํใหปรมิาณนกัทองเทีย่วเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะกระแสของภาพยนตรเร่ือง Lost in Thailand ทีม่เีชียงใหม

เปนฉากถายทาํภาพยนตร ทาํใหนกัทองเทีย่วชาวจนีเดนิทางมาจงัหวดัเชยีงใหมเพ่ิมขึน้เพ่ือทองเทีย่วในสถานทีต่างๆ 

ทัง้ในยานถนนนิมมานเหมินท และแหลงทองเท่ียวตามธรรมชาติ อกีท้ังท้ังในสวนผูใหขอมลูซ่ึงเปนนักวชิาการ

ดานการทองเท่ียวท่ีไดระบุไวอยางชัดเจนถึงปจจัยสําคัญท่ีทําใหนักทองเท่ียวจีนเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม 

และสงผลกระทบในเชิงบวกตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว จนเปนผลใหกลุมทุนจีนใหความสนใจมาลงทุน               

ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว วา “อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมในปจจุบันคอนขางจะ                               

ไปไดดี เนื่องจากการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมจะมีทุนสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ

ทางธรรมชาติ นักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาในจังหวัดเชียงใหมลาสุดมีจํานวนประมาณ 10 ลานคน ตัวเลข

ประมาณ 7 ลานคน คือนักทองเท่ียวชาวไทย สวนอีก 3 ลานคนเปนชาวตางชาติ เปนนักทองเท่ียวจีน                           

กวาหน่ึงลานคน จากอดีตนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาสวนใหญแลวจะเดินทางเขามาทองเที่ยวเพื่อดู

วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู ธรรมชาติ ” 

   1.1.2 ปจจัยภายในดานสินคาของท่ีระลึก  ผูใหขอมูลทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน                         

และนักวิชาการตางมีมุมมองวา เปนปจจัยเชิงบวกตอเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวใน                       

จังหวัดเชียงใหม เห็นไดจากคําใหสัมภาษณที่อธิบายวาปจจัยดานสินคาของท่ีระลึก โดยภาครัฐอธิบายวา 

สินคาของท่ีระลึกนั้น สามารถตอบสนองความตองการของกลุมนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี และจากคําให

สัมภาษณของผูใหขอมูลในภาคเอกชน จากหอการคาจังหวัดเชียงใหมที่ระบุวา “ถาตอบโจทยความพึงพอใจ

ใหแกนักทองเที่ยวได ก็จะดึงดูดทั้งนักทองเที่ยวและนักลงทุนจากจีนไดอยางตอเนื่อง” ซึ่งมีความสอดรับกับ

ผูใหขอมูลในภาคเอกชนทีป่ระกอบธรุกจิเก่ียวกบันวดแผนไทย สปา ทีอ่ธบิายวา “นกัทองเทีย่วบางกลุมจะไป

ใชบริการซ้ือสินคาและบริการกับผูประกอบการที่มีการลงทุนของกลุมทุนจีน แตก็มีสวนหนึ่งที่ผูประกอบการ

ทองถิน่ทีข่ายสนิคาและของทีร่ะลกึ กย็งัไดผลประโยชนจากการทีน่กัทองเทีย่วชาวจนีเดนิทางเขามาทองเทีย่ว 

ทาํใหเงนิเขาประเทศมากขึน้ ซึง่สงผลดตีอเศรษฐกจิ” ผูใหขอมลูซึง่เปนนกัวชิาการดานการทองเทีย่วไดอธบิายวา 

บางรานในชวงแรกก็ไมตอนรบันักทองเท่ียวชาวจนีมากนกัเน่ืองจากพฤติกรรมท่ีชอบตอรองราคา รือ้คนสินคา

และไมซื้อสินคา นักทองเท่ียวชาวจีนบางรายสงเสียงดัง ไมตอแถว แตในเวลาตอมาหนวยงานภาครัฐ                            

ของจีนเร่ิมมีการใหขอมลูกบัชาวจีนท่ีจะเดินทางมาทองเท่ียวในตางประเทศมากข้ึน จงึทําใหชาวจีนท่ีเดินทาง

มาทองเที่ยวในตางประเทศเริ่มมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น อีกทั้งจังหวัดเชียงใหมเริ่มมีการใชสื่อ ปายตางๆ ที่เปน              
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ภาษาจีนเพื่อใหนักทองเที่ยวจีนเขาใจมากขึ้น สงผลใหการจับจายซื้อสินคาของนักทองเท่ียวจีนเปนไป                              

ในทิศทางที่ดีตอเศรษฐกิจในจังหวัด 

  1.2 ปจจัยภายในท่ีผู ให ข อมูลมีความคิดเห็นแตกตางกัน  ไดแก  ปจจัยดาน                         

ความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณาและประชาสัมพันธ และภาพลักษณ 

ดังน้ี  ผูใหขอมูลจากภาครัฐระบุวาความปลอดภัย โครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณา

ประชาสัมพันธ และภาพลักษณเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางมาทองเท่ียว                                     

ดังจะเห็นไดจากการดําเนินการของภาครัฐ ซึ่งไดมีการกําหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความปลอดภัย 

โครงสรางพ้ืนฐาน สิง่อาํนวยความสะดวก การโฆษณาประชาสัมพนัธ และภาพลักษณทีด่ขีองจังหวัดเชียงใหม

แกนักทองเที่ยวจีน รวมไปถึงนักทองเที่ยวตางชาติอื่นๆ ดวย โดยมีการกําหนดมาตรการตางๆ เห็นไดจากคํา

ใหสมัภาษณของผูใหขอมลูภาครัฐจากทาอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม “การทาอากาศยานนานาชาติ 

จังหวัดเชียงใหม ทราบดีถึงอุตสาหกรรมทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ทางดานสนามบินมีความพรอม                                

ในการที่จะรองรับและสนับสนุน สงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม ทาอากาศยานมีการปรับปรุง                 

และพัฒนาเพ่ือรองรับการเติบโตของการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหมมาตลอด โดยมุงเนนในสวนของ                             

ความปลอดภัย การอํานวยความสะดวกในการเดินทาง และการตอนรับที่ดีเพื่อใหเกิดความประทับใจ                            

แกนักทองเที่ยว” ซึ่งสอดคลองกับผูใหขอมูลภาครัฐจากสํานักงานพัฒนาธุรกิจการคา และจากหอการคา                       

จังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับกบัการดําเนินการของหอการคา จังหวัดเชียงใหม ที่อธิบายวา “ในการเขามาลงทุน

ประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในปจจุบันมีกระบวนการคัดกรองของหนวยงานภาครัฐ                   

มีการจดทะเบียนธุรกิจ และดําเนินการตามระบบและเง่ือนไขท่ีรัฐกําหนดไว ถือวาเปนสิ่งที่ดี แตถาไมเปนไป

ตามระบบตามเง่ือนไขและผิดตอพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ตองมี                       

หนวยงานรัฐเขาไปดูแลเพ่ือแกไขใหตรงตามความถูกตอง และเพื่อปองกันการลงทุนของนักทองเที่ยวจีน                   

ในลักษณะตัวแทนถือหลักทรัพย (Nominee)" 

   อยางไรก็ตาม แตเม่ือพิจารณาจากคําใหสัมภาษณผู ใหข อมูลจากภาคเอกชน                                    

กลับเห็นไปในทิศทางตรงกันขามวา ภาครัฐเองยังใหการสนับสนุนดูแลปจจัยดังกลาวไดไมครอบคลุม                          

รวมถึงภาคเอกชนที่เกิดการแขงขันกันเองจนอาจสงผลกระทบทําใหเกิดผลกระทบเชิงลบตออุตสาหกรรม                 

การทองเทีย่วได เหน็ไดจากคาํใหสมัภาษณของผูใหขอมูลภาคเอกชนซึง่เปนผูประกอบการรานอาหาร ระบวุา 

“อยากใหมีนโยบายดานการทองเที่ยวที่ชัดเจนและปรับใชไดจริงใหเขากับเหตุการณในปจจุบันมากที่สุด               

อยากใหมแีผนการดําเนนิการท่ีชวยสนบัสนนุการทองเทีย่วของจังหวดัเชยีงใหมใหมากข้ึน โดยเฉพาะแผนการ

ดาํเนนิงานท่ีสงผลในระยะยาว”  ซึง่มคีวามสอดคลองกบัผูใหขอมลูภาคเอกชนซ่ึงเปนผูประกอบการรานอาหาร

และเคร่ืองด่ืมท่ีระบุวา “คนไทยท่ีตองการท่ีจะลงทุนแตขาดปจจัยดานทุน ทําใหกลุมทุนจีนที่กําลังสนใจ

ประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนมากในปจจุบันและมีกําลังลงทุน กําลังซ้ือ มีเงินทุน                         

ทีม่ากกวาเขามาลงทุน สงผลใหนกัลงทุนทองถิน่เสยีโอกาส อกีทัง้บางแหงจางแรงงานท่ีเปนคนจีนดวยกนัเอง

เพื่อใหเกิดความเขาใจกันงายและเวลามีนักทองเที่ยวจีนมาใชบริการก็จะรูสึกอุนใจและไวใจมากกวา” 
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นอกจากน้ีบทสัมภาษณผูใหขอมูลภาคเอกชนซ่ึงเปนผูประกอบการรานนวดแผนไทย สปา ที่อธิบายวา                    

“อยากใหรฐัชวยในเร่ืองการตรวจสอบจัดการกับกลุมทนุจนีทีเ่ขามาแบบผิดกฎหมาย เพราะเสมือนเขามาแยงงาน 

แยงอาชีพกับคนในทองถ่ิน อยากใหรัฐบาลดูขอจํากัด เนนคุณภาพ การใหบริการ เกณฑที่มีมาตรฐาน และ

รฐัควรชวยสนบัสนนุการทองเทีย่ว จงัหวดัเชยีงใหมออกราน (Booth) ในตางประเทศโดยเฉพาะในประเทศจนี"

  สวนมุมมองของผูใหขอมูลที่เปนนักวิชาการดานการทองเท่ียว ใหความคิดเห็นทั้งในเชิงบวก                   

และเชิงลบตอปจจัยภายใน ดังนี้ “จังหวัดเชียงใหมมีความพรอมที่จะรองรับและสนับสนุน  การทองเที่ยว

เนื่องจากมีปจจัยทางดานการอํานวยความสะดวกท่ีสะดวกสบายและงายแกการเดินทาง  การเดินทางมา                 

ของนักทองเท่ียวจีนคร้ังแรกๆ กจ็ะเขามาเพ่ือทองเท่ียวและมองหาลูทางในการดําเนินธรุกจิ  ซึง่คนไทยอาจยัง

มีวิธีคิดไมเทาทันคนจีนในหลายเรื่อง  ตองใหหลายๆ หนวยงานที่เกี่ยวของใหขอมูลเพิ่มมากขึ้น รูเทาทัน                             

ชาวตางชาติมากขึ้น อีกทั้งปจจุบันเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารและการทําธุรกรรมทางการเงิน                                     

ผานมือถือเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก ผูประกอบการคนไทยและทองถ่ินควรเรียนรูเพิ่มเติมและปรับตัวใหเขา

กับการรองรับนักทองเท่ียวจีน เพ่ือความสะดวกและงายตอการเขาถึงนักทองเท่ียวจีนเน่ืองจากมีผล                                

ตอการตัดสินใจในการเลือกใชสินคาและความสะดวกสบาย” 

 2. ปจจัยภายนอก

        แนวคิดอุปสงคการทองเที่ยวดานปจจัยภายนอก ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก                               

สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความนิยมในการทองเทีย่ว  และการคมนาคม พบวา ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และ                 

นักวิชาการตางเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เปนปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม                         

การทองเที่ยวของกลุ มทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เห็นควรตองมีมาตรการ                                      

ในการควบคุมดูแล และดําเนินตามแนวทางท่ีดีอยูแลวใหสอดคลองกับความตองการในเชิงอุตสาหกรรม                       

การทองเที่ยวเพิ่มขึ้น อันจะสงผลดีตอทิศทางอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม และอาจเปน       

การปองกันการลงทุนของนักลงทุนชาวจีนในลักษณะตัวแทนถือหลักทรัพย (Nominee) ไดในอีกทางหนึ่ง                    

เห็นไดจากคําใหสัมภาษณของผูใหขอมูลซึ่งเปนนักวิชาการดานการทองเท่ียวท่ีระบุวา “เนื่องจากในปจจุบัน

ขอมลูทีห่นวยงานรัฐทราบอาจจะยังไมครอบคลุมทกุอยางจากส่ิงท่ีเกิดขึน้ อกีทัง้กฎหมายไทยเองยังมชีองวาง

ทางกฎหมายอยูและไมทนัสมยักบัสถานการณในปจจบุนั อาจจะตองปรบัในเรือ่งกฎหมาย กฎระเบยีบตางๆ 

วิธีการใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทําใหทองถิ่นและประเทศไทย ไดประโยชนสูงสุดจากการที่กลุมทุนจีนเขามา

ประกอบธุรกิจในประเทศ ควรมีการกําหนดการจางงานคนทองถ่ินแบงเปนสัดสวนที่ชัดเจนตอการลงทุน                     

เพราะบางโรงแรมท่ีเปดใหบรกิารจะจางเฉพาะคนจีน  ใหบรกิารนักทองเท่ียวชาวจีน เพราะงายตอการส่ือสาร 

ทางหนวยงานรัฐตองกําหนดสัดสวนท่ีชัดเจน  อีกทั้งการเสียภาษีที่ถูกตองและชัดเจนตามกฎหมาย                                 

รวมท้ังการติดตอสื่อสาร การคมนาคม มีสนามบินท่ีสามารถรองรับนักทองเท่ียวจากตางประเทศไดเปน                       

อยางดี ในจํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางผานสนามบินเชียงใหมในปจจุบันจะมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก                       

มกีารขยายตัวดานการเพ่ิมเทีย่วบินของทกุสายการบนิ ทัง้สายการบนิภายในประเทศและสายการบนิตางชาติ 

มีเท่ียวบินตรงไปยังเมืองตางๆ เพิ่มมากข้ึนจากอดีต สงผลดีตออุตสาหกรรมการทองเท่ียวของเชียงใหม”                       
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ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกับผูใหขอมูลที่เปนผูประกอบการ ซึ่งบางแหงไดรับผลกระทบในเชิงลบจากภาวะ

การเมอืงทีไ่มมคีวามมัน่คง และมสีถานการณทางการเมอืงทีอ่อนไหวตอภาพลกัษณ  การสนบัสนุนธุรกจิและ

การทองเท่ียวของประเทศไทย รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของประเทศท่ีสงผลตออุตสาหกรรม                          

การทองเที่ยวโดยตรง “การโพสขอความที่ไมพอใจพฤติกรรมนักทองเที่ยวจีนในสื่อสังคมออนไลนของคน                   

ในทองถิ่นเชิงไมตอนรับ การท่ีผู นําประเทศบางคนใหสัมภาษณกับสื่อเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น                                          

ในประเทศท่ีเกี่ยวกับคนจีน จึงทําใหเกิดความไมพอใจข้ึน รวมไปถึงคาเงินในตลาดโลกมีความผันผวน                        

ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการตัดสินใจในการใชจายมากขึ้น และความไมมั่นคงทางการเมืองในประเทศไทย                                                         

สงผลโดยตรงตออุตสาหกรรมการทองเท่ียว ซึ่งทางดานธุรกิจที่ทําอยูนั้น เปนธุรกิจที่เก่ียวกับรานอาหาร                       

ซึ่งสวนใหญแลวจะเปดรับนักทองเท่ียวจีนที่เดินทางเขามาเปนกลุมกับบริษัททัวร โดยมีการทําขอตกลงกับ

บริษัททัวรตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งผูประกอบการเปนคนไทยและเปนผูลงทุนทําธุรกิจแตเพียงผูเดียว” 

สอดคลองกับความคิดเห็นของผูใหขอมูลภาคเอกชนท่ีเปนผูประกอบการโรงแรมและท่ีพักที่มีมุมมองวา 
“ประเทศไทยเองยงัคงเปนประเทศทีก่าํลงัพฒันาเพราะฉะนัน้ในการเดนิทางเขามาทองเทีย่วยอมมคีวามเสีย่ง
ในเรื่องความปลอดภัย ถาการเมืองหรือสังคมมีการเปลี่ยนแปลง เชน ปญหาการเมืองขัดแยงภายในประเทศ
ยอมสงผลตอการตดัสนิใจของนกัทองเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขามาทองเทีย่วแนนอน” ในขณะทีผู่ใหขอมลูภาครฐั 
ใหความสําคัญกับปจจัยภายนอกในทิศทางเดียวกันวา สงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว และหากมีการ
ดาํเนนิการทีไ่มครอบคลมุ อาจสงผลตอการลงทนุของนกัลงทนุจีนในลักษณะตวัแทนถือหลกัทรพัย (Nominee) 
เห็นไดจากคําใหสัมภาษณของผู ใหขอมูลซึ่งเปนผู ใหบริการดานการคมนาคมในการทาอากาศยาน                      
แหงประเทศไทย ประจําจังหวัดเชียงใหม “ทางการทาอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม มีการประสาน
กับทางกงสุลจีน และใหการสนับสนุน โดยพยายามสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางดานภาษาจีน                   
เพื่อที่จะเขามาชวยและอํานวยความสะดวกใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและการทาอากาศยานฯ ตลอดเวลา 
อยางไรก็ตาม ยังมีขอจํากัดของสนามบินนานาชาติเชียงใหม ดานระยะเวลาทําการท่ีเปดบริการถึงเท่ียงคืน 
หากในอนาคตสามารถปรับเปลี่ยนไดอาจรองรับเที่ยวบินไดอยางตอเนื่อง และสงผลดีตออุตสาหกรรม                       
การทองเท่ียว” สอดรับกับแนวคิดของผูบริหารหอการคาจังหวัดเชียงใหมที่วา การลงทุนจากตางประเทศ                  
มกีฎหมายเพือ่รองรบัอยูแลวในสดัสวนของผูถอืครองตางชาตแิละกบัคนไทย ดงันัน้ข้ึนอยูกบัการใชกฎหมาย
ใหถกูตองและกฎหมายในประเทศมีประสิทธภิาพตอสถานการณในปจจุบนั สาํหรับเชียงใหมแลวยงัไมมปีจจัยใด 
ที่จะสงผลตอการเปล่ียนแปลง เพราะฉะนั้นหากประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหมยังคงมีการพัฒนา                            
ดานการทองเที่ยว รวมถึงตอบโจทยความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยวอยางตอเนื่องได ก็จะสามารถดึงดูด                  
ทัง้นกัทองเท่ียวและนักลงทุนจากจีนไดอยางตอเน่ือง และควรปลอยใหกลไกของตลาดดําเนินไปตามแนวทาง 
โดยหนวยงานภาครัฐมีหนาที่ดูแลควบคุมอยางตรงไปตรงมา สวนไหนมีปญหาตองเขามาดูแลและ                              
ปรับใหตรงตามขอกฎหมายที่ถูกตอง และพัฒนาไปตามรูปแบบการทองเที่ยวที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน                               
อีกทั้งควรสงเสริมคนในทองถ่ินใหความรูความเขาใจในการปรับเปล่ียน พัฒนา และรองรับกับส่ิงท่ีกําลัง
เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นในปจจุบันเพื่อสงเสริมใหไปดวยกันไดและเพื่อใหมีการแขงขันที่คนทองถิ่น                                 
จะไมเสียเปรียบ
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาท่ีสรุปวา ปจจัยภายในท่ีสงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรม                                    
การทองเที่ยวของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม ในทิศทางเดียวกัน ไดแก ปจจัยทรัพยากรการทองเที่ยวและ
ปจจยัสนิคาของทีร่ะลกึ โดยทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน และนกัวชิาการ มมีมุมองวาเปนปจจัยเชงิบวกตอเศรษฐกจิ
ในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากการเขามาทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีน                      
ที่เดินทางเขามาเปนจํานวนมากทําใหนักลงทุนเห็นชองทางในการลงทุนจึงเขามาลงทุนประกอบธุรกิจ                           
ดานการทองเทีย่ว สงผลใหเกดิรายไดเขาสูประเทศและกอใหเกดิการกระจายรายไดสูทองถิน่ ในขณะทีป่จจัย
ดานความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณาและประชาสัมพันธ และ                              
ภาพลักษณนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการตางมีมุมมองที่แตกตางกัน เนื่องจากการเขามาลงทุน                
ของกลุมทนุจนีในจังหวัดเชียงใหมกอใหเกดิผลกระทบท้ังดานบวกและดานลบ ทางดานบวกกอใหเกดิรายได
เขาสูประเทศ ภาครัฐมีรายไดจากภาษีจากการเขามาลงทุนของตางชาติ สวนในดานลบนั้นการเขามาลงทุน
ของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหมมีขอไดเปรียบท้ังการเขาถึงลูกคาและวิธีการตลาดท่ีซับซอน กอใหเกิด                         
ผลกระทบตอผูประกอบการทองถิ่น อีกทั้งบางรายประกอบธุรกิจในรูปแบบท่ีไมโปรงใสและผิดกฎหมาย                  
กอใหเกิดผลกระทบและปญหาตามมา ในการดําเนินงานของภาครัฐบางครั้งอาจจะลาชาเพราะมีขั้นตอน                
ตามกฎระเบียบ ในขณะท่ีดานปจจัยภายนอก ซึ่งประกอบดวย 3 ปจจัยหลัก ไดแก สภาวะเศรษฐกิจ                               
และการเมือง ความนิยมในการทองเที่ยว  และการคมนาคม พบวา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ
ตางเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา เปนปจจัยที่สงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว                
ของกลุมทุนจีนในจังหวัดเชียงใหม ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เห็นควรตองมีมาตรการในการควบคุมดูแล                        
ซึ่งมีความสอดคลองกับการศึกษาของ Tummarug (2016) ที่ไดศึกษาเรื่องการขยายบทบาทของกลุมทุนจีน
ทีม่ผีลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ผลการศึกษาพบวา การลงทุนจากจีนและการเดินทางเขามาทองเท่ียวจากจีนนัน้
สงผลดีแตบางสวนก็ทําใหเกิดผลเสียเน่ืองจากกฎหมายไทยทําใหเกิดการแสวงหาผลประโยชนทางธุรกิจจน
สงผลตอผูประกอบการและผูทีเ่กีย่วของ และดาํเนนิตามแนวทางทีด่อียูแลวใหสอดคลองกบัความตองการใน
เชิงอตุสาหกรรมการทองเท่ียวเพ่ิมขึน้ อนัจะสงผลดีตอทิศทางอตุสาหกรรมการทองเท่ียวของจงัหวดัเชียงใหม 
ดงันัน้ปจจัยท่ีสงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในกลุมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของกลุมทุนจนีในจงัหวดัเชียงใหม
มีทั้งปจจัยภายในปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน ไดแก ปจจัยทรัพยากรการทองเที่ยว ปจจัยสินคาของที่ระลึก  
ปจจัยความปลอดภัย โครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวยความสะดวก การโฆษณาและประชาสัมพันธและ                           
ภาพลักษณ สวนปจจัยภายนอก ไดแก สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ความนิยมในการทองเท่ียว และ                        
การคมนาคม ดานความคิดเห็นของแตละภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการนั้น ขึ้นอยูกับ                         
การไดประโยชนหรือเสียประโยชน ถาหนวยงานสวนใดหรือธุรกิจใดไดประโยชนก็จะมองวาการที่กลุมทุนจีน

เขามาลงทุนในจังหวัดเชียงใหมถือเปนผลกระทบดานดี แตถาธุรกิจใดหรือหนวยงานใดไดรับผลกระทบ                     

ทางลบหรือเสียผลประโยชนก็จะมองวาการที่กลุ มทุนจีนเขามาประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยว                                           

ในจังหวัดเชียงใหมนั้นเปนผลกระทบดานลบ ดังนั้นจึงทําใหมีความคิดเห็นที่ตรงกันและแตกตางกัน                                

ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับการจัดการและความรวมมือทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการแกไขบางประเด็นปญหา                   

เพื่อใหประชาชนและประเทศไดรับผลประโยชนสูงสุด
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สรุป
 ปจจยัทีส่งผลกระทบเชงิเศรษฐกจิในอุตสาหกรรมการทองเทีย่วของกลุมทนุจนีในจงัหวดัเชยีงใหมนัน้ 
จากมุมมองจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ พบวามีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน และมีความคิดเห็น
ที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับแตละภาคสวนมีหนาที่ มุมมอง ประโยชนจากเร่ืองที่เกิดขึ้นอยางไร การเขามา                
ของทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวจีนในจังหวัดเชียงใหมนั้นสงผลใหเกิดการกระตุนเศรษฐกิจ การกระจาย
รายไดและดึงดดูนกัลงทุนท้ังนักลงทุนในประเทศ และตางประเทศโดยเฉพาะนักลงทุนจีน กลุมทุนจีนท่ีเขามา
ประกอบธุรกิจดานการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมนั้นทําใหเกิดรายไดเขาสูประเทศ การกระจายรายไดสู
ชุมชนและกระตุนเศรษฐกิจ แตก็มีบางกลุมที่เขามาแบบผิดกฎหมายหรือเขามาประกอบธุรกิจในข้ันตอน                
ที่ไมโปรงใส เชน การประกอบธุรกิจดานการทองเที่ยวแบบเบ็ดเสร็จ การเขามาโดยใชชื่อตัวแทนที่เปน                         
คนในประเทศหรือคนในทองถ่ินประกอบธุรกิจดานการทองเท่ียว ทําใหเกิดความเสียหายตอประเทศ                            
และไมกอใหเกิดรายไดตอชุมชนเพราะบางแหงมีการจางงานคนจีนดวยกันเอง ซึ่งเปนารแขงขันกับ                                   
ผูประกอบการทองถ่ิน เน่ืองจากไดเปรียบในการเขาถงึลูกคาและการส่ือสารโดยเฉพาะดานภาษา นอกจากน้ี
ภาคเอกชนนั้นมองวาการทํางานคอนขางลาชาและกฎหมายในการควบคุมคอนขางไมทันสมัยตอเหตุการณ

ในปจจุบัน และจากผลการวิจัยที่คนพบดังที่กลาวมา ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐ

         ควรมีการรวมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อชวยใหทองถิ่นไดรับผลประโยชนสูงสุด                      
โดยเฉพาะภาครัฐตองหาแนวทางที่จะไมทําใหทองถิ่นเสียเปรียบ ถึงแมวาจะมีมาตรการการดูแลควบคุม 
จัดการอยางดี และเปนระบบซึ่งตองไมลาชาในการทํางาน อีกทั้งกฎหมายที่บังคับใช กฎระเบียบตางๆ                               
ควรมีวิธีการดําเนินการใหครอบคลุมมากย่ิงขึ้น ควรมีการปรับเปล่ียนใหทันสมัยตอสถานการณในปจจุบัน 
เน่ืองจากขอมูลท่ีหนวยงานรัฐทราบยังไมครอบคลุมทุกอยางจากสิ่งท่ีเกิดข้ึน อีกท้ังกฎหมายไทยเองยังมี                 
ชองวางทางกฎหมายอยูและเปนกฎหมายทีไ่มทนัสมยักบัสถานการณในปจจบุนั  ทาํใหทองถิน่และประเทศไทย 
เสียผลประโยชนจากการท่ีกลุ มทุนจีนเขามาประกอบธุรกิจในประเทศ ควรมีการกําหนดการจางงาน                                
คนทองถิ่นแบงเปนสัดสวนที่ชัดเจนตอการลงทุน รวมถึงการเสียภาษีที่ถูกตองและชัดเจนตามกฎหมาย                       
ควรมีการสนับสนุนคนทองถ่ินหรือคนไทยท่ีตองการท่ีลงทุนแตขาดปจจัยดานทุน เพื่อใหนักลงทุนทองถ่ินได
รับโอกาส อีกทั้งผูวิจัยเห็นวาการศึกษาเปนสิ่งสําคัญ รัฐตองมีการสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหนักเรียน
นกัศกึษาไทยไปเรยีนท่ีประเทศจนีเพ่ือเรยีนรูระบบการทาํงานและวธิคีดิ รวมถงึวถิคีวามเปนอยู วฒันธรรมตางๆ 
เพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนาและปรับใชกับสถานการณในปจจุบัน การปลูกจิตสํานึกใหคนไทยเกิด                        
ความหวงแหนแผนดินเปนสิง่สาํคัญ รวมถึงการใหความรูแกประชาชนทัว่ไปในเรือ่งการใหใชชือ่ประกอบธรุกจิ
แทนคนตางชาติทั้งรูปแบบ และวิธีการตางๆ  เพื่อใหรูเทาทันกลุมนักลงทุนตางชาติ อีกทั้งตระหนักถึงขอเสีย

ที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยในดานตางๆ  โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจจากการกระทําดังกลาว  

 2. ขอเสนอแนะเชิงการจัดการสําหรับภาคเอกชน
  ผูประกอบการทองถ่ินตองศึกษาและเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองใหทันกับสถานการณในปจจุบัน 
ทัง้ดานภาษาการส่ือสาร และการเขาถึงกลุมนักทองเท่ียวชาวจีน เชน การใชสือ่ออนไลนทีน่กัทองเท่ียวชาวจีนใช 

เพื่อผลประโยชนแกการประกอบธุรกิจของตนเอง
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 3. ขอเสนอแนะเชิงวิชาการสําหรับการตอยอด

  ในการวิจยัคร้ังตอไป ควรมกีารศึกษาผลการดําเนนิการของมาตรการควบคมุดแูลตามแนวทาง 

หรือนโยบายของภาครัฐ เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน  เนื่องจาก

งานวิจัยนี้เปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพจึงจะไมเห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เปนตัวเลข  สถิติ มูลคา ที่มา

สนับสนุนเหมือนการวิเคราะหเชิงปริมาณ 
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