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ตัง้แต่ต้นปี 2562 ตลาดนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิทีย่วไทยมอีตัราการเตบิโตทีช่ะลอตวัลง เนือ่งจากตลาด 

นกัท่องเทีย่วต่างชาตต้ิองเผชญิกบัโจทย์ท้าทายหลายๆ ด้านพร้อมกนั อาท ิปัจจยัเศรษฐกจิและค่าเงนิ พฤตกิรรม

นกัท่องเทีย่วท่ีเปล่ียนไป การแข่งขนักนัดงึนกัท่องเท่ียวต่างชาตขิองแต่ละประเทศ รวมท้ังสภาพภมูอิากาศ 

ทีแ่ปรปรวนทัง้ในและต่างประเทศทีส่่งผลกระทบต่อแผนการเดนิทางท่องเทีย่ว อย่างไรกด็ ีหน่วยงานภาครฐัยงัคง 

เร่งจดัแผนการตลาดกระตุน้การท่องเทีย่วอย่างต่อเนือ่ง รวมถงึมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนยีม Visa on Arrival 

(VOA) (ซ่ึงจะส้ินสุดวนัที ่30 เมษายน 2563)

ประเด็นสำ�คัญ

โจทย์ก�รท่องเที่ยวที่ซับซ้อนกับก�รปรับตัวของผู้ประกอบก�รในธุรกิจท่องเที่ยว

ท่ามกลางโจทย์ของธุรกิจท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนทั้งจากการแข่งขันการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวทีม่คีวามต้องการทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละชนชาติ กลุ่มอาย ุและวัตถปุระสงค์การเดนิทาง 
ผนวกกบัการทีเ่ทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทในธรุกจิท่องเทีย่ว (TravelTech) ซึง่ส่งผลต่อพฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่ว 
โดยการเข้ามาของเทคโนโลยช่ีวยอ�านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว ท�าให้ปัจจุบันนกัท่องเท่ียวเดินทางท่องเทีย่วเอง 
(Free Independent Travelers: FITs) นอกจากนี้ เทคโนโลยียังส่งผลกระทบต่อวิถีการท�าธุรกิจของผู้ประกอบการ 
เช่นกัน ซ่ึงโจทย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเท่าน้ัน แต่ผู้ประกอบการรายใหญ ่
ก็ได้รับผลกระทบจากโจทย์ธุรกิจที่แปรเปลี่ยนไปเช่นกัน
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TravelTech

นักท่องเทีย่วยคุใหม่ให้คว�มสำ�คญักบัเทคโนโลยใีนก�รห�ข้อมลู...ผูป้ระกอบก�รปรับใช้ช่องท�งสือ่ดจิทิลั

ในก�รเข้�ถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ โดยเลือกใช้ช่องท�งที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม

 ปัจจบุนั เทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทส�าคญัในภาคการท่องเท่ียว ท้ังในฝ่ังของการท�าธรุกจิท่ีผู้ประกอบการ
ในธุรกิจท่องเที่ยวต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นช่องทางในการท�าการตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจ 

 ขณะที่ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวยุคนี้ ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญอย่างมากในขั้นตอน 
การวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวผ่านคอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือส่ือสารโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟน 
และแท็ปเล็ต เมื่อปัจจุบัน หลายบริษัทมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวเพื่อใช้งานผ่านทางโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
สมาร์ทโฟนและแท็ปเลต็ ท�าให้การวางแผนการเดนิทางท่องเทีย่วยิง่สะดวกมากขึน้ โดยเริม่ตัง้แต่การค้นหาข้อมูลจาก
เวบ็ไซต์ต่างๆ การจองทีพ่กัและบรกิารด้านการท่องเท่ียวผ่าน Online Travel Agents (OTAs) การค้นหาแหล่งท่องเทีย่ว 
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เช่น Google Trips การแชร์และ
แบ่งปันประสบการณ์ท่องเทีย่วผ่านเครือข่ายสังคมออนโลน์ระหว่างการเดนิทางท่องเท่ียวและหลงัจากการเดนิทาง 
เช่น Facebook เป็นต้น

ส�าหรับช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการท่องเท่ียวจากช่องทางออนไลน์ของนักท่องเท่ียวแต่ละชาติจะมี 
ความต่างกัน นอกจากช่องทางที่เป็นที่นิยมทั่วโลกอย่าง Google ในบางประเทศจะมีเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลเฉพาะ 
เช่น เวบ็ไซต์ทีช่าวรสัเซยีนยิมใช้ในการค้นหาข้อมลูท่องเทีย่ว ได้แก่ Yandex ชาวจนีนยิมใช้ Baidu ชาวเช็กนยิมใช้ 
Sezman นอกจากนี้ในยุโรปก็มีการใช้เว็บอื่นๆ แม้จะมีสัดส่วนการใช้ที่น้อยแต่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรเรียนรู้ 
เพือ่ทีจ่ะใช้เป็นช่องทางในการเข้าถงึกลุ่มลูกค้า เช่น Bing มกีารใช้ในฝรัง่เศสและสหราชอาณาจกัร หรอื Conduit 
ที่ใช้ในเยอรมนีและสเปน หรือ Vinden.nl ในเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 

 ขณะทีช่่องทางเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทีน่ยิมใช้ท่ัวโลก คอื Facebook แล้ว เครอืข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆ 
ซึ่งเป็นที่นิยมของแต่ละชาติ อาทิ ชาวจีนจะใช้ Wechat ชาวรัสเซียจะใช้ Vkontakte หรือหลายประเทศในยุโรป
จะนิยมใช้ WhatApps และที่สหรัฐฯ จะใช้ Snapchat เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแอพพลิเคชั่นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฉพาะของนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบในกิจกรรมท่องเที่ยวมาแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์ตลอด 
ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยว เช่น Tripwolf, Travel Sherpa, Smeen หรือ Meeba เป็นต้น
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ทั้งนี้ ผู ้ประกอบการท่องเที่ยวที่ต้องการท�าตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน ์
ในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธรุกจิท่องเทีย่วของตนควรจะต้องศกึษาเพ่ิมเติม เน่ืองจากในแต่ละเครอืข่ายสังคมออนไลน์ 
กลุม่ผูใ้ช้จะมคีวามแตกต่างกนั ซึง่จะช่วยให้เข้าถงึกลุม่นกัท่องเทีย่วทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายของผูป้ระกอบการธรุกจิ 

พฤติกรรมก�รท่องเที่ยวและก�รใช้จ่�ยในก�รซื้อสินค้�ที่แตกต่�งกัน ผู้ประกอบก�รควรปรับแผน 

ก�รตล�ดเจ�ะนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม (Customized Travel)

เมือ่ความต้องการของนกัท่องเทีย่วมคีวามแตกต่างกนัในแต่ละชนชาตแิละกลุม่อาย ุท�าให้ผู้ประกอบการ
ธรุกจิท่องเทีย่วคงจะต้องมกีารปรบัแนวทางการท�าตลาดให้มคีวามยดืหยุน่ อาท ิแนวทางการตลาดแบบให้นกัท่องเทีย่ว 
สามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือสินค้าได้ด้วยตนเอง หรือท่ีเรียกว่า การตลาดแบบ 
Customized Travel เพือ่จะช่วยตอบโจทย์กับความต้องการของนกัท่องเทีย่วในแต่ละกลุม่ทีม่กี�าลังซือ้และไลฟ์สไตล์ 
ความต้องการที่ต่างกัน รวมถึงตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเดินทางท่องเที่ยวซ�้า (Revist) ซึ่งมีสัดส่วน
สูงถึง 65% ของจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด 

ดังนั้น ผู ้ประกอบการธุรกิจน�าเที่ยวในประเทศ ควรจะมีความยืดหยุ ่นในแพคเกจท่องเที่ยวและ 
การให้บรกิารให้เข้ากบัเทรนด์การท่องเทีย่ว เน่ืองจากปัจจบุนัเทรนด์การท่องเทีย่วของนกัท่องเท่ียวให้ความส�าคญั
กับประสบการณ์ระหว่างการท่องเท่ียว (Experience Tourism) ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะมีกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ท่ีหลากหลาย เช่น การท่องเทีย่วเพ่ือศกึษาศลิปวฒันธรรมและวถิกีารใช้ชวีติของคนในชมุชน การท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์ 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นต้น พร้อมกับให้นักท่องเท่ียว
สามารถท่ีจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป หรือกิจกรรมการท่องเท่ียวที่อยากท�าได้มากกว่าที่ผู้ประกอบการ
เป็นผู้ก�าหนด 

 นอกจากนี ้ในกลุม่สนิค้าของทีร่ะลกึต่างๆ ยงัสามารถท่ีจะใช้แนวทางการตลาดดังกล่าวปรับใช้กบัสนิค้า
ของทีร่ะลกึสอดคล้องกบัท้องถิน่ ซึง่ปัจจบุนั เทรนด์การใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิพือ่การซือ้สนิค้ามแีนวโน้ม
ลดลง กอปรกับสินค้าของที่ระลึกมีการผลิตออกมาเป็นจ�านวนมากและคล้ายคลึงกันท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถ 
ทีจ่ะหาซ้ือท่ีไหนกไ็ด้ รวมถงึสามารถซือ้ได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ทัง้นี ้เพ่ือกระตุน้ให้เกดิการใช้จ่าย ผูป้ระกอบการ 
อาจจะใช้แนวทางการตลาดแบบมีส่วนร่วมให้นักท่องเท่ียวสามารถท่ีจะเลือกออกแบบเฉพาะตามท่ีต้องการ  
เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าที่มีแบบเดียวในโลก ซึ่งก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้ 

นักท่องเทีย่วส่วนใหญ่ยงัเดนิท�งไปท่องเทีย่วเมอืงท่องเทีย่วหลกั...ผู้ประกอบก�รในเมอืงท่องเทีย่วรอง

ใช้โอก�สจ�กก�รสนับสนุนก�รท่องเที่ยวเมืองรองของภ�ครัฐในก�รเร่งทำ�ตล�ดสร้�งก�รรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติยังนิยมเดินทางไปท่อง
เทีย่วยงัเมอืงท่องเทีย่วหลกั อาท ิกรงุเทพฯ ภเูกต็ ชลบรุ ีกระบี ่และเชยีงใหม่ เป็นต้น อย่างไรกด็ ีในช่วง 3 - 4 ปีท่ีผ่าน
มา หน่วยงานภาครัฐมนีโยบายการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวเมอืงรอง ซึง่ท�าให้นกัท่องเท่ียวต่างชาตมิกีารเดนิทาง 
ไปเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นสัดส่วนที่ไม่สูง (ในปี 2561 ที่ผ่านมา สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง
ท่องเที่ยวในเมืองรองอยู่ที่ประมาณ 8.9% ของจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ 
ในไทยทั้งหมด)
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แต่เมื่อพิจารณากิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเท่ียวต่างชาตินิยมท�าระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว 
ในไทย หรือสถานท่ีท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาตินิยมไป ซึ่งเมืองท่องเที่ยวรองในหลายๆ เมือง มีศักยภาพ 
ในการตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ในเมืองท่องเที่ยวรองควรจะท�าตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นท่ีรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติควบคู ่
ไปกับการที่หน่วยงานภาครัฐก�าลังท�าการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง  

ทัง้น้ี ผู้ประกอบก�รธุรกจิท่องเทีย่วเอส็เอม็อคีงต้องทำ�คว�มเข้�ใจกบัปัจจยัแวดล้อมในภ�คก�รท่องเทีย่ว

ยคุน้ีทีม่กี�รเปลีย่นแปลง เพือ่ทีจ่ะปรับแผนก�รทำ�ธรุกจิให้มคีว�มยดืหยุน่และพร้อมทีจ่ะปรับเปลีย่นให้เข้�กบัภ�วะ

ตล�ดได้อย่�งรวดเร็วจึงจะส�ม�รถสร้�งโอก�สท�งธุรกิจได้

จากข้อมูลล่าสุดของ กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา พบว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 นกัท่องเทีย่ว 
ต่างชาติเที่ยวไทยมีจ�านวนประมาณ 23.1 ล้านคน เพ่ิมข้ึน 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ีผ่านมา โดย 
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นักท่องเท่ียวจีน แม้ว่าภาพรวม
จ�านวนนกัท่องเทีย่วจนีเดนิทางเทีย่วไทยจะชะลอลงจากหลายๆ เหตผุล อาทิ ภาวะเศรษฐกจิจนีท่ีขยายตวัชะลอลง 
ค่าเงนิบาททีแ่ข็งค่าเมือ่เทยีบกบัเงนิหยวน ขณะท่ีนกัท่องเท่ียวจนีมทีางเลือกของจดุหมายปลายทางทีห่ลากหลาย
มากข้ึนก็ตาม แต่จ�านวนนกัท่องเทีย่วจนีเทีย่วไทยยงัมสัีดส่วนท่ีสูงกว่านกัท่องเท่ียวชาติอ่ืนๆ  ขณะท่ีนกัท่องเทีย่ว
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยสูงสุดรองลงมา คือ นักท่องเที่ยวมาเลเซีย นักท่องเที่ยวอินเดีย (ซึ่งได้รับปัจจัยหนุน
จากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนยีม Visa on Arrivals รวมถงึผู้ประกอบการธรุกจิท่องเท่ียวหันไปเจาะตลาดอนิเดยี
มากขึ้น) นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ และจากสปป.ลาว 
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Analysis6

ขณะที่ในด้านการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่า
ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท ส�าหรับนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย มาเลเซีย 
สหรัฐฯและนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร ท้ังน้ี แม้ว่าจ�านวนนักท่องเท่ียวจากรัสเซีย สหรัฐฯและสหราช
อาณาจักร จะไม่ได้อยู่ใน 5 อันดับแรกของจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยก็ตาม แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มที่มีวันพักในไทยที่นาน ท�าให้มีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในไทยที่สูงกว่าหลายตลาด 

 ส�าหรับภาคการท่องเทีย่วของทัง้ปี 2562 ศนูย์วจิยักสกิรไทย มองว่า ตลาดนกัท่องเทีย่วต่างชาตเิทีย่วไทย 
อาจอยู่ที่จ�านวน 39.0 -  39.8 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.2 -  4.2% จากปี 2561 ส�าหรับทิศทางตลาดในช่วงที่เหลือ 
ของปี 2562 ปัจจยัด้านฤดกูาลท่องเทีย่วและการจดัการแข่งขนักฬีาระดบัโลกน่าจะช่วยหนนุตลาด แต่ความท้าทาย 
ทัง้ประเดน็วฏัจกัรเศรษฐกจิ เทรนด์นกัท่องเทีย่วและการแข่งขนั ยงัเป็นสิง่ทีส่ร้างความกงัวลต่อทศิทางการเตบิโตของ 
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้า 

 ขณะที่ในส่วนของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.94-1.95 ล้านล้านบาท  
ในปี 2562 โดยการใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียวต่างชาตข้ึินอยูก่บัปัจจยัต่างๆ อาท ิ เทรนด์พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วต่างชาติ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลท�าให้การใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียวในบางรายการท่ีลดลง รวมท้ังจ�านวนวันพักท่ีอาจลดลง 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวยุคใหม่มักนิยมเดินทางท่องเที่ยวหลายทริป/หลายประเทศในแต่ละปี


