จับชีพจรนักท่องเที่ยวต่างชาติ ปี 62
ประเด็นส�ำคัญ
• ศูนย์วิจยั กสิกรไทยมองว่า  ตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติเที่ยวไทยปี 2562 น่าจะยังมีทิศทางทีด่ ีต่อเนื่อง
		 โดยตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติทค่ี าดว่าจะเติบโตได้ดี ได้แก่ นักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคอาเซียน อินเดีย
		 เกาหลีใต้ และญีป่ นุ่ ขณะทีต่ ลาดนักท่องเทีย่ วจากจีนมีแนวโน้มฟืน้ ตัว แต่เผชิญความกดดันจากเศรษฐกิจ
		 การแข่งขันดึงดูดนักท่องเทีย่ วจีน รวมถึงประเด็นภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของไทย
• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 2562 นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยจะมีจ�ำนวนประมาณ 39.00		 39.80 ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.1-4.1 จากปี 2561 การเติบโตทีช่ ะลอตัวส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากตลาด
		 นักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัว ส�ำหรับการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
		 สู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 2.16-2.20 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9-8.9
		 จากปี 2561
• ในระยะถัดไป การท่องเทีย่ วน่าจะเผชิญความท้าทายมากขึน้ จากการทีต่ อ้ งดึงดูดนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
		 มาไทย ที่เผชิญการแข่งขันกันมากขึ้น ขณะที่ปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศที่มีแนวโน้ม
		 ชะลอตัวอาจจะเอื้อต่อการท�ำตลาดน้อยลง นอกจากนี้ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศทั่วโลก
		 อาจส่ ง ผลต่ อ แผนการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ตลอดจนยั ง มี ป ระเด็ น เรื่ อ งการรั ก ษาสมดุ ล ทรั พ ยากร
		 แหล่งท่องเทีย่ วและการสร้างความเชือ่ มัน่ ด้านความปลอดภัย ฯลฯ ด้วย

  นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปี 2562: มีโอกาสแตะ 39.8 ล้านคนได้หากได้รับแรงหนุน
ต่อเนื่องแต่ระยะข้างหน้าการท่องเที่ยวจะเผชิญความท้าทายมากขึ้น
ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทยมองว่า  ตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติเทีย่ วไทยปี 2562 น่าจะยังมีทศิ ทางทีด่ ตี อ่ เนือ่ งจาก
ปี 2561 ด้วยภาครัฐยังคงให้ความส�ำคัญในภาคการท่องเทีย่ วอันเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
เห็นได้จากหน่วยงานภาครัฐมีแผนท�ำการตลาดกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายระยะสั้นของรัฐ
ในการอ�ำนวยความสะดวกต่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยผ่านมาตรการวีซ่าที่ได้รับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมตั้งแต่ปลายปี 2561 และจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2562 ขณะเดียวกันในส่วนของภาคเอกชน
ก็มคี วามเข้มข้นในการจัดแคมเปญการตลาด รวมถึงการสร้างแหล่งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็น Landmark ใหม่ ๆ ในประเทศ
และการเป็นเจ้าภาพจัดงานต่าง ๆ ระดับโลก ซึง่ มีสว่ นช่วยกระตุน้ การตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทาง
ท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วต่างชาติเทีย่ วไทย
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แต่ทงั้ นี้ ทิศทางการเติบโตของนักท่องเทีย่ วต่างชาติเทีย่ วไทยในปี 2562 ยังขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยหลายประการ
อาทิ ปัจจัยภายในอย่างภาพลักษณ์ดา้ นการท่องเทีย่ วไทย เช่น ความปลอดภัย สิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติถกู ท�ำลาย
และความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งสร้างความท้าทายใน
การบริหารจัดการเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
ควบคูไ่ ปกับการรักษาสมดุลทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ ว ขณะเดียวกันก็มปี จั จัยภายนอกประเทศทีอ่ าจจะมีผลให้การเติบโต
ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อาทิ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจในหลายประเทศที่
มีแนวโน้มชะลอตัว และความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว
หรือการปรับลดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย รวมทั้งการแข่งขันด้าน
การท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ และสภาพความแปรปรวนของภูมอิ ากาศทัว่ โลกทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทาง
ท่องเทีย่ ว
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าในปี 2562 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยน่าจะมีประมาณ
39.00-39.80 ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.1-4.1 จากปี 2561 ทีม่ จี ำ� นวน 38.12 ล้านคน หรือขยายตัวร้อยละ 7.1
โดยการเติบโตที่ชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัว ขณะที่
การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ภาคธุรกิจท่องเที่ยวในไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 2.16-2.20 ล้านล้านบาท
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.9-8.9 จากปี 2561 ส�ำหรับทิศทางของตลาดนักท่องเทีย่ วต่างชาติทสี่ ำ� คัญ อาทิ

• นักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคเอเชียตะวันออกในตลาดหลัก ๆ ยังมีแนวโน้มทีด่ ี โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจาก
		 ภูมภิ าคอาเซียน เกาหลีใต้ และญีป่ นุ่ ขณะทีต่ ลาดนักท่องเทีย่ วจีน แม้คาดว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มฟืน้ ตัว
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		 แต่การฟื้นตัวที่ชัดเจนและต่อเนื่องน่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และยังต้องติดตามทิศทางเศรษฐกิจ
		 จีนและค่าเงินหยวน รวมถึงการแข่งขันด้านการท่องเทีย่ วกับประเทศอย่างญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ และเวียดนาม
		 เป็นต้น
• นักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคยุโรปหลายตลาดยังมีแนวโน้มทีด่ ี อาทิ นักท่องเทีย่ วจากเยอรมัน และฝรัง่ เศส
		 ส�ำหรับตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียอาจจะต้องขึ้นอยู่กับประเด็นเรื่องค่าเงินรูเบิล ซึ่งสาเหตุที่จ�ำนวน
		 นักท่องเทีย่ วรัสเซียเทีย่ วไทยเติบโตชะลอลงในช่วงปลายปี 2561 ทีผ่ า่ นมา ส่วนหนึง่ เพราะค่าเงินรูเบิล
		 ทีผ่ นั ผวนในทิศทางทีอ่ อ่ นค่า นอกจากนีย้ งั ต้องติดตามสถานการณ์ Brexit ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อทิศทาง
		 ของนักท่องเทีย่ วจากสหราชอาณาจักรท่องเทีย่ วต่างประเทศด้วย
• นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใต้อย่างนักท่องเที่ยวอินเดียยังเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
		 หลายประเทศได้ให้ความสนใจในการเจาะตลาดนักท่องเที่ยวจากอินเดีย ซึ่งอาจสร้างความท้าทายให้
		 กับผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วไทยเพิม่ ขึน้
• นักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคอืน่ ๆ เช่น นักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคตะวันออกกลางหลายประเทศยังมีทศิ ทาง
		 ที่ชะลอตัวยกเว้นนักท่องเที่ยวจากอิสราเอล ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลท�ำให้
		 นักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคตะวันออกกลางเลือกเดินทางท่องเทีย่ วระยะใกล้มากขึน้ นอกจากนี้ นักท่องเทีย่ ว
		 จากสหรัฐฯ และแอฟริกาใต้ ก็นา่ จะยังมีแนวโน้มดี

  เทรนด์การท่องเที่ยวปี 2562: ผู้ประกอบการควรพร้อมรับมือกับตลาดที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
ปัจจุบนั โจทย์ของธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึน้ ธุรกิจการท่องเทีย่ วและเกีย่ วเนือ่ งมีการแข่งขันทีร่ นุ แรง ซึง่
การแข่งขันไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศเท่านัน้ แต่รวมถึงการแข่งขันกันดึงดูดการท่องเทีย่ วระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน
เนือ่ งจากการท่องเทีย่ วได้ปรับบทบาทกลายเป็นหนึง่ ในเครือ่ งจักรเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญของหลาย ๆ ประเทศ และได้ชว่ ย
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กระจายรายได้สภู่ าคธุรกิจท่องเทีย่ วและเกีย่ วเนือ่ ง ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วและเกีย่ วเนือ่ งควรทีจ่ ะติดตาม
เทรนด์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะสามารถปรับตัวและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวได้อย่างทันการณ์
ส�ำหรับเทรนด์ของการเดินทางท่องเทีย่ วของนักท่องเทีย่ วต่างชาติในปี 2562 อาทิ

• วัตถุประสงค์การเดินทางท่องเทีย่ วมีความหลากหลายมากขึน้ ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ่ งเทีย่ ว
		
และบริการเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม เนื่องจากการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่เป็นการเดินทาง
		 เพือ่ การพักผ่อน แต่จะมีวตั ถุประสงค์การเดินทาง เช่น การเดินทางท่องเทีย่ วเพือ่ สุขภาพและรักษาพยาบาล
		 การท่องเทีย่ วเพือ่ ประสบการณ์และการเรียนรู้ การท่องเทีย่ วเพือ่ การกีฬา นอกจากนี้ กลุม่ นักท่องเทีย่ ว
		 ที่เป็นนักธุรกิจ (Bleisure) เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะมีบทบาทมากขึ้นในภาคการท่องเที่ยวของไทย
		 จากนโยบายการกระตุน้ การลงทุนของภาครัฐ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ ว อาทิ ธุรกิจโรงแรม
		 และทีพ่ กั อาจจะมีการอ�ำนวยความสะดวกหรือการให้บริการทีส่ อดคล้องกันไปในแต่ละกลุม่ นักท่องเทีย่ ว
		 เช่น กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา ก็อาจจะต้องมีการให้บริการอาหารที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั่วไป
		 มีสถานทีใ่ ห้สามารถออกก�ำลังกาย หรือกลุม่ นักท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นนักธุรกิจ อาจจะต้องการสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
		 เช่น ระบบสือ่ สารโทรคมนาคมทีร่ วดเร็ว เป็นต้น
• เทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ท�ำให้ผู้ประกอบการอาจจะต้องมีการวางแผนการใช้
		 เทคโนโลยีให้สอดคล้องกัน คงปฏิเสธไม่ได้วา่ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในธุรกิจท่องเทีย่ ว อาทิ การที่
		 ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วทัง้ ทีพ่ กั และบริการด้านการท่องเทีย่ วอย่างแพ็กเกจทัวร์หนั มาใช้ชอ่ งทางการ
		 ท�ำตลาดผ่านตัวกลางที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agents: OTAs) หรือ
		 แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟน ซึ่งมีผลท�ำให้นักท่องเที่ยวสามารถจองที่พักหรือบริการท่องเที่ยวจากที่
		 ต่าง ๆ ได้ และตัดสินใจเรือ่ งท่องเทีย่ วได้ในระยะเวลาอันสัน้ มากขึน้ (Last Minute Booking) ซึง่ สร้าง
		 ความท้าทายให้กบั ผูป้ ระกอบการธุรกิจในการทีจ่ ะบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงของ
		 พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว
• เทรนด์การท�ำตลาดเน้นสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
		 ประวัตศิ าสตร์ของแหล่งท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ ปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วส่วนใหญ่เมือ่ เดินทางท่องเทีย่ วไปสถานที่
		 ต่าง ๆ มีความต้องการทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ ในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว จากข้อมูลของ TripAdvisor
		 พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จะเลือกจองแพ็กเกจท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยว
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สามารถสัมผัสได้ถงึ วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ ผสมผสานกับกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว
เพือ่ สร้างประสบการณ์การท่องเทีย่ ว ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วอาจจะมีการค�ำนึงถึงประเด็นเหล่านี้
ในการสร้างสรรค์บริการ แพ็กเกจการท่องเที่ยว หรือสินค้าของที่ระลึก ที่มีความเชื่อมโยงผสมผสาน
ไปกับวิถชี วี ติ วัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ของชุมชนท้องถิน่

• นักท่องเที่ยวบางกลุ่มแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อหลีกหนีความแออัดในสถานที่ท่องเที่ยวหลัก
		 ปัจจุบนั เมืองท่องเทีย่ วหลักในหลาย ๆ ประเทศ เผชิญกับความแออัดของนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางเข้าไป
		 ท่องเทีย่ วเป็นจ�ำนวนมาก (Overtourism) ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วบางกลุม่ มองหาแหล่งท่องเทีย่ วใหม่ ๆ ซึง่
		 เทรนด์ดังกล่าวสอดคล้องไปกับนโยบายของภาครัฐในการประชาสัมพันธ์การท่องเทีย่ วเมืองรอง ดังนั้น
		 จึงเป็นโอกาสของผูป้ ระกอบการธุรกิจในเมืองท่องเทีย่ วรองทีม่ ศี กั ยภาพและความพร้อมในการเชือ่ มโยง
		 ไปถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือมีผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวที่จะท�ำตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ก�ำลังมองหา
		 แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ งบ มีความเป็นธรรมชาติ คงความเป็นเอกลักษณ์และวิถชี มุ ชน
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