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พฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เปลี่ยน SME เร่งปรับแผนรับมือ
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ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

ข้อมูลวิจัย กันยายน 2562

ประเด็นสำ�คัญ
ตัง้ แต่ตน้ ปี 2562 ตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติเทีย่ วไทยมีอตั ราการเติบโตทีช่ ะลอตัวลง เนือ่ งจากตลาด
นักท่องเทีย่ วต่างชาติตอ้ งเผชิญกับโจทย์ทา้ ทายหลายๆ ด้านพร้อมกัน อาทิ ปัจจัยเศรษฐกิจและค่าเงิน พฤติกรรม
นักท่องเทีย่ วทีเ่ ปลีย่ นไป การแข่งขันกันดึงนักท่องเทีย่ วต่างชาติของแต่ละประเทศ รวมทัง้ สภาพภูมอิ ากาศ
ทีแ่ ปรปรวนทัง้ ในและต่างประเทศทีส่ ง่ ผลกระทบต่อแผนการเดินทางท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ดี หน่วยงานภาครัฐยังคง
เร่งจัดแผนการตลาดกระตุน้ การท่องเทีย่ วอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrival
(VOA) (ซึง่ จะสิน้ สุดวันที่ 30 เมษายน 2563)

โจทย์การท่องเที่ยวที่ซับซ้อนกับการปรับตัวของผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว
ท่ามกลางโจทย์ของธุรกิจท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนทั้งจากการแข่งขันการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วทีม่ คี วามต้องการทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละชนชาติ กลุม่ อายุ และวัตถุประสงค์การเดินทาง
ผนวกกับการทีเ่ ทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในธุรกิจท่องเทีย่ ว (TravelTech) ซึง่ ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว
โดยการเข้ามาของเทคโนโลยีชว่ ยอ�ำนวยความสะดวกในการท่องเทีย่ ว ท�ำให้ปจั จุบนั นักท่องเทีย่ วเดินทางท่องเทีย่ วเอง
(Free Independent Travelers: FITs) นอกจากนี้ เทคโนโลยียังส่งผลกระทบต่อวิถีการท�ำธุรกิจของผู้ประกอบการ
เช่นกัน ซึ่งโจทย์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่
ก็ได้รับผลกระทบจากโจทย์ธุรกิจที่แปรเปลี่ยนไปเช่นกัน
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TravelTech
นักท่องเทีย่ วยุคใหม่ให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีในการหาข้อมูล...ผูป้ ระกอบการปรับใช้ชอ่ งทางสือ่ ดิจทิ ลั
ในการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเลือกใช้ช่องทางที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
ปัจจุบนั เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในภาคการท่องเทีย่ ว ทัง้ ในฝัง่ ของการท�ำธุรกิจทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ในธุรกิจท่องเที่ยวต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นช่องทางในการท�ำการตลาดและการบริหารจัดการธุรกิจ
ขณะที่ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวยุคนี้ ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีมีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในขั้นตอน
การวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยวผ่านคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน
และแท็ปเล็ต เมื่อปัจจุบัน หลายบริษัทมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวเพื่อใช้งานผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต ท�ำให้การวางแผนการเดินทางท่องเทีย่ วยิง่ สะดวกมากขึน้ โดยเริม่ ตัง้ แต่การค้นหาข้อมูลจาก
เว็บไซต์ตา่ งๆ การจองทีพ่ กั และบริการด้านการท่องเทีย่ วผ่าน Online Travel Agents (OTAs) การค้นหาแหล่งท่องเทีย่ ว
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เช่น Google Trips การแชร์และ
แบ่งปันประสบการณ์ทอ่ งเทีย่ วผ่านเครือข่ายสังคมออนโลน์ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วและหลังจากการเดินทาง
เช่น Facebook เป็นต้น
ส�ำหรับช่องทางการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวจากช่องทางออนไลน์ของนักท่องเที่ยวแต่ละชาติจะมี
ความต่างกัน นอกจากช่องทางที่เป็นที่นิยมทั่วโลกอย่าง Google ในบางประเทศจะมีเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลเฉพาะ
เช่น เว็บไซต์ทชี่ าวรัสเซียนิยมใช้ในการค้นหาข้อมูลท่องเทีย่ ว ได้แก่ Yandex ชาวจีนนิยมใช้ Baidu ชาวเช็กนิยมใช้
Sezman นอกจากนี้ในยุโรปก็มีการใช้เว็บอื่นๆ แม้จะมีสัดส่วนการใช้ที่น้อยแต่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรเรียนรู้
เพือ่ ทีจ่ ะใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุม่ ลูกค้า เช่น Bing มีการใช้ในฝรัง่ เศสและสหราชอาณาจักร หรือ Conduit
ที่ใช้ในเยอรมนีและสเปน หรือ Vinden.nl ในเนเธอร์แลนด์ เป็นต้น
ขณะทีช่ อ่ งทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ทนี่ ยิ มใช้ทวั่ โลก คือ Facebook แล้ว เครือข่ายสังคมออนไลน์อนื่ ๆ
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 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ต้องการท�ำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน์
ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ธรุ กิจท่องเทีย่ วของตนควรจะต้องศึกษาเพิม่ เติม เนือ่ งจากในแต่ละเครือข่ายสังคมออนไลน์
กลุม่ ผูใ้ ช้จะมีความแตกต่างกัน ซึง่ จะช่วยให้เข้าถึงกลุม่ นักท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการควรปรับแผน
การตลาดเจาะนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม (Customized Travel)
เมือ่ ความต้องการของนักท่องเทีย่ วมีความแตกต่างกันในแต่ละชนชาติและกลุม่ อายุ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการ
ธุรกิจท่องเทีย่ วคงจะต้องมีการปรับแนวทางการท�ำตลาดให้มคี วามยืดหยุน่ อาทิ แนวทางการตลาดแบบให้นกั ท่องเทีย่ ว
สามารถมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือสินค้าได้ด้วยตนเอง หรือที่เรียกว่า การตลาดแบบ
Customized Travel เพือ่ จะช่วยตอบโจทย์กบั ความต้องการของนักท่องเทีย่ วในแต่ละกลุม่ ทีม่ กี ำ� ลังซือ้ และไลฟ์สไตล์
ความต้องการที่ต่างกัน รวมถึงตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มเดินทางท่องเที่ยวซ�้ำ (Revist) ซึ่งมีสัดส่วน
สูงถึง 65% ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด
ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจน�ำเที่ยวในประเทศ ควรจะมีความยืดหยุ่นในแพคเกจท่องเที่ยวและ
การให้บริการให้เข้ากับเทรนด์การท่องเทีย่ ว เนือ่ งจากปัจจุบนั เทรนด์การท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วให้ความส�ำคัญ
กับประสบการณ์ระหว่างการท่องเที่ยว (Experience Tourism) ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะมีกิจกรรมการท่องเที่ยว
ทีห่ ลากหลาย เช่น การท่องเทีย่ วเพือ่ ศึกษาศิลปวัฒนธรรมและวิถกี ารใช้ชวี ติ ของคนในชุมชน การท่องเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Ecotourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย เป็นต้น พร้อมกับให้นักท่องเที่ยว
สามารถที่จะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากไป หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่อยากท�ำได้มากกว่าที่ผู้ประกอบการ
เป็นผู้ก�ำหนด
นอกจากนี้ ในกลุม่ สินค้าของทีร่ ะลึกต่างๆ ยังสามารถทีจ่ ะใช้แนวทางการตลาดดังกล่าวปรับใช้กบั สินค้า
ของทีร่ ะลึกสอดคล้องกับท้องถิน่ ซึง่ ปัจจุบนั เทรนด์การใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วต่างชาติเพือ่ การซือ้ สินค้ามีแนวโน้ม
ลดลง กอปรกับสินค้าของที่ระลึกมีการผลิตออกมาเป็นจ�ำนวนมากและคล้ายคลึงกันท�ำให้นักท่องเที่ยวสามารถ
ทีจ่ ะหาซือ้ ทีไ่ หนก็ได้ รวมถึงสามารถซือ้ ได้ผา่ นช่องทางออนไลน์ ทัง้ นี้ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการใช้จา่ ย ผูป้ ระกอบการ
อาจจะใช้แนวทางการตลาดแบบมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเลือกออกแบบเฉพาะตามที่ต้องการ
เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าที่มีแบบเดียวในโลก ซึ่งก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ได้
นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่ยงั เดินทางไปท่องเทีย่ วเมืองท่องเทีย่ วหลัก...ผูป้ ระกอบการในเมืองท่องเทีย่ วรอง
ใช้โอกาสจากการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองของภาครัฐในการเร่งท�ำตลาดสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติยังนิยมเดินทางไปท่อง
เทีย่ วยังเมืองท่องเทีย่ วหลัก อาทิ กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ และเชียงใหม่ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในช่วง 3-4 ปีทผี่ า่ น
มา หน่วยงานภาครัฐมีนโยบายการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วเมืองรอง ซึง่ ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติมกี ารเดินทาง
ไปเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นสัดส่วนที่ไม่สูง (ในปี 2561 ที่ผ่านมา สัดส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทาง
ท่องเที่ยวในเมืองรองอยู่ที่ประมาณ 8.9% ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ
ในไทยทั้งหมด)
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แต่เมื่อพิจารณากิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมท�ำระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
ในไทย หรือสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาตินิยมไป ซึ่งเมืองท่องเที่ยวรองในหลายๆ เมือง มีศักยภาพ
ในการตอบสนองความต้องการด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ในเมืองท่องเที่ยวรองควรจะท�ำตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติควบคู่
ไปกับการที่หน่วยงานภาครัฐก�ำลังท�ำการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง
ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วเอ็สเอ็มอีคงต้องท�ำความเข้าใจกับปัจจัยแวดล้อมในภาคการท่องเทีย่ ว
ยุคนีท้ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลง เพือ่ ทีจ่ ะปรับแผนการท�ำธุรกิจให้มคี วามยืดหยุน่ และพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นให้เข้ากับภาวะ
ตลาดได้อย่างรวดเร็วจึงจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้
สถานการณ์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปี 2562

จากข้อมูลล่าสุดของ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา พบว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 นักท่องเทีย่ ว
ต่างชาติเที่ยวไทยมีจ�ำนวนประมาณ 23.1 ล้านคน เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดย
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นักท่องเที่ยวจีน แม้ว่าภาพรวม
จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วจีนเดินทางเทีย่ วไทยจะชะลอลงจากหลายๆ เหตุผล อาทิ ภาวะเศรษฐกิจจีนทีข่ ยายตัวชะลอลง
ค่าเงินบาททีแ่ ข็งค่าเมือ่ เทียบกับเงินหยวน ขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ วจีนมีทางเลือกของจุดหมายปลายทางทีห่ ลากหลาย
มากขึน้ ก็ตาม แต่จำ� นวนนักท่องเทีย่ วจีนเทีย่ วไทยยังมีสดั ส่วนทีส่ งู กว่านักท่องเทีย่ วชาติอนื่ ๆ ขณะทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยสูงสุดรองลงมา คือ นักท่องเที่ยวมาเลเซีย นักท่องเที่ยวอินเดีย (ซึ่งได้รับปัจจัยหนุน
จากมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม Visa on Arrivals รวมถึงผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วหันไปเจาะตลาดอินเดีย
มากขึ้น) นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ และจากสปป.ลาว
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ขณะที่ในด้านการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่า
ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย มาเลเซีย
สหรัฐฯและนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ แม้ว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจากรัสเซีย สหรัฐฯและสหราช
อาณาจักร จะไม่ได้อยู่ใน 5 อันดับแรกของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยก็ตาม แต่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
เป็นกลุ่มที่มีวันพักในไทยที่นาน ท�ำให้มีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในไทยที่สูงกว่าหลายตลาด
ส�ำหรับภาคการท่องเทีย่ วของทัง้ ปี 2562 ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย มองว่า ตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติเทีย่ วไทย
อาจอยู่ที่จ�ำนวน 39.0 - 39.8 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.2 - 4.2% จากปี 2561 ส�ำหรับทิศทางตลาดในช่วงที่เหลือ
ของปี 2562 ปัจจัยด้านฤดูกาลท่องเทีย่ วและการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกน่าจะช่วยหนุนตลาด แต่ความท้าทาย
ทัง้ ประเด็นวัฏจักรเศรษฐกิจ เทรนด์นกั ท่องเทีย่ วและการแข่งขัน ยังเป็นสิง่ ทีส่ ร้างความกังวลต่อทิศทางการเติบโตของ
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้า
ขณะที่ในส่วนของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะมีมูลค่าประมาณ 1.94-1.95 ล้านล้านบาท
ในปี 2562 โดยการใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วต่างชาติขนึ้ อยูก่ บั ปัจจัยต่างๆ อาทิ เทรนด์พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลท�ำให้การใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในบางรายการที่ลดลง รวมทั้งจ�ำนวนวันพักที่อาจลดลง
เนื่องจากนักท่องเที่ยวยุคใหม่มักนิยมเดินทางท่องเที่ยวหลายทริป/หลายประเทศในแต่ละปี
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