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บทคัดยอ

ในป 2559 ไทยเปนจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวจีนนิยมมาเที่ยวที่สุดและการที่นักทองเที่ยว
จี น ได เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ได ส ร า งความกดดั น ต อ อุ ต สาหกรรมและสั ง คมไทย การศึ ก ษานี้ จึ ง เน น
ความสัมพันธไทยจีนดานการทองเที่ยวเพื่อตอบโจทยทางนโยบายดานการรองรับตลาดใหมและจัดการ
ความสัมพันธดานการทองเที่ยวใหเกิดความสมประโยชนทั้งสองฝาย
วัตถุประสงคของโครงการนี้ ไดแก 1) ศึกษาวิวัฒนาการดาน Financial flow ที่เปนสวนหนึ่ง
ของ E–commerce ดานการทองเที่ยวของจีน 2) ศึกษาหวงโซทางการเงิน (Financial supply chain) ของ
ระบบการชํ าระเงิ นออนไลน เพื่ อการท องเที่ ยวต างประเทศของตลาดนั กท องเที่ ยวจี น ตลอดจนความ
เชื่อมโยงของระบบดังกลาวกับการไหลทางกายภาพ (Physical Flow) และการไหลของขอมูล (Information
Flow) ของหวงโซอุปทานการทองเที่ยวและผลที่อาจมีตอธุรกิจของคนไทยในดานการสรางและกระจาย
รายไดจากการทองเที่ยว ตลอดจนรายไดของรัฐ 3) ศึกษารูปแบบการจัดสรรหรือแบงปนผลประโยชนของ
แตละกิจกรรมในหวงโซอุปทานการทองเที่ยว ของระบบการชําระเงินเพื่อการทองเที่ยวออนไลน 4) ศึกษา
แนวโนมการเขามาของนักธุรกิจจีนที่มาลงทุนในธุรกิจทองเที่ยวและที่เกี่ยวของในประเทศไทย และอาศัย
ชองทางการชําระเงินออนไลนเพื่อสรางความสามารถในการแขงขันแกธุรกิจ 5) ศึกษาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางคาใชจายจากนักทองเที่ยวยุโรปเปนนักทองเที่ยวจีนที่มีตอภาคเศรษฐกิจและการ
จางงานในประเทศไทย และ 6) ศึกษาการรับรูของคนทองถิ่นตอพฤติกรรมของนักทองเที่ยวจีนในเมือง
ทองเที่ยวหลักของไทย
ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
ความกาวหนาของระบบอินเทอรเน็ตและระบบชําระเงินของประเทศจีนที่มุงสู “สังคมไรเงินสด”ที่
สมบูรณแบบ เปนหัวใจสําคัญที่ทําใหเกิดธุรกิจทองเที่ยวออนไลน ซึ่งเปนระบบนิเวศใหมที่กอใหเกิดธุรกิจ
ใหม (Startup Business) เปนจํานวนมากที่เขามาใหบริการทองเที่ยว โดยอาศัยประสิทธิผลของ “ระบบ
การชําระเงินออนไลนผานตัวแทนบุคคลที่ 3 บน Smart Mobile เปนกลไกสําคัญ
ผูประกอบการไทยจึงตองเผชิญกับปญหาการแขงขันกับ start up จีนที่มีระบบธุรกิจนิเวศน
ออนไลนที่ครบวงจรและเกื้อหนุนกั นซึ่งบริษั ทไทยเข าไมถึ ง โดยมีกลุมธุรกิจจีนเขามาลงทุ นรองรับ
นักทองเที่ยวทั้งในชวงเวลาเดินทางรวมทั้งหลังการเดินทาง และยังมีการลงทุนของกลุมธุรกิจจีนที่ดําเนิน
กิจการการชําระเงินผาน E-payment ในไทย โดยอาศัยชองวางของระบบเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ
ตางๆ เชน การทําธุรกรรมนอกระบบหรือการจางงานที่ผิดกฎหมาย เพื่อลดตนทุนการดําเนินงานของผู
ประกอบกลุมนี้ใหต่ํากวาผูประกอบการไทย และปญหาการบังคับใชกฎหมายของไทยที่บังคับใชไดเฉพาะ
กับผูประกอบการไทยเทานั้น
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เมื่อวิเคราะหโครงสรางการใชจายเงินของกลุมทัวรกับกลุมนักทองเที่ยวอิสระพบวา นักทองเที่ยว
กลุ ม ทั ว ร มี สั ด ส ว นการใช จ า ยเพื่ อ การซื้ อ ของที่ ร ะลึ ก มากกว า ขณะที่ นั ก ท อ งเที่ ย วอิ ส ระจะมี สั ด ส ว น
คาใชจายดานกิจกรรมทองเที่ยวสันทนาการ การเดินทาง และอาหารสูงกวาการทองเที่ยวแบบกลุมทัวร
การทองเที่ยวแบบอิสระกลับมีรูปแบบการกระจายผลประโยชนตอผูประกอบการทองเที่ยวที่ดีกวา
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการใชจายจากนักทองเที่ยวยุโรปเปนนักทองเที่ยวชาวจีน
ทําใหภาคเศรษฐกิจที่คาดวาจะหดตัวมากจากการเปลี่ยนการใชจาย ไดแก การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
และการขนสงผูโดยสารทางบก สวนภาคเศรษฐกิจที่คาดวาจะขยายตัวมากจากการเปลี่ยนแปลงการใช
จาย ไดแก การเชารถยนตหรือรถจักรยานยนต การขายสินคาเพื่อการทองเที่ยว เชน ธุรกิจขายของระลึก
และของฝาก เปนตน
สํา หรั บ ผลการวิ เ คราะห โ มเดลโครงสร าง พบวา แม ว า การรั บ รู พ ฤติ ก รรมที่ไ มเ หมาะสมของ
นักทองเที่ยวชาวจีนทําใหคนท องถิ่ นยอมรับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนลดลง แตการรั บรูถึง
ผลประโยชนที่ไดรับจากการทองเที่ยวของคนจีน โดยเฉพาะผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจซึ่งมีขนาด
อิทธิพลตอการยอมรับพฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวจีนสูงกวาการรับรูพฤติกรรมทําใหคนเชียงใหมและ
ภูเก็ตยังคงยินดีตอนรับนักทองเที่ยวชาวจีน
การศึกษานี้ยังไดใหขอเสนอเชิงนโยบาย เชิงประชาสัมพันธและขอเสนอเพื่อการปรับตัวของ
ผูประกอบการ เพื่อรักษาความสามารถในการแขงขัน
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Abstract

In 2016 Thailand was the most visited foreign country for Chinese tourists. The large and
rapid influx of Chinese tourists has created substantial pressure on the local industry and
communities. This study emphasizes the China-Thailand relation with regard to tourism to
provide policy recommendation for managing the new market in order to achieve mutual benefits.
The objectives of this study are to: 1) review the evolution of financial flows in the
Chinese tourism e-commerce system, 2) follow the financial supply chain of online payment
system used by Chinese tourists to see how the physical, financial and information flow are
connected, 3) investigate the distribution of value of benefits from the online to offline (O2O)
tourism arrangement, 4) monitor direct foreign investment from China following the drastic
increase in the inflow of Chinese tourists, 5) investigate the impact of market shift from European
to Chinese customers on the revenue distribution of the tourism supply chain and 6) study the
perception local residents of behavior of Chinese tourists of in major tourist cities.
The conclusions of the study are as follows:
As China advances towards a cashless society, tourism business ecosystems have
evolved to serve tourists online in a complete cycle from pre-trip planning to post trip feedback.
These rely on the effectiveness of the third party payment system via smart mobile phones.
These platforms which are not accessible to Thai firms have provided a greater competitive
advantage to Chinese business.
Based on this competitive advantage, Chinese investors have followed the tourists to
provide “network of services” to the Chinese tourists in Thailand both during and after trips and
have benefited from regulatory gaps which allow them to evade the local laws, taxation and the
local banking system.
Our study also found that Chinese FIT and mass tourists have different structure of
expenditure. FITs tend to have a more beneficial income distribution effect as they spend more
on food, souvenirs, travels and entertainments but mass tourists spend more on shopping. The
change in the market structure from a larger European market to currently a larger Chinese
market tourists has made negative impact on food and beverage, and transport sector and
positive impact on vehicle rent and souvenir sectors.
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Our study of perception – attitude – support of local residents for tourism development
indicated that although the local residents perceived the behavior of Chinese tourists as
unsuitable, in both Chiang Mai and Phuket. The net economic benefits of tourism have made
their behavior acceptable.
In addition, the study provides policy, marketing recommendation and adaptation that
local entrepreneurs need to adopt to stay competitive in the market.
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