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  ประเด็นส�ำคัญ

  •	ศูนย์วิจยักสิกรไทยมองว่ำ	 ตลำดนกัทอ่งเทีย่วตำ่งชำติเที่ยวไทยป	ี 2562 นา่จะยังมทีิศทางทีด่ีต่อเนื่อง  

  โดยตลาดนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีคาดว่าจะเตบิโตได้ด ี ได้แก่ นกัท่องเท่ียวจากภมิูภาคอาเซียน อินเดยี  

  เกาหลใีต้ และญ่ีปุ่น ขณะท่ีตลาดนกัท่องเท่ียวจากจนีมีแนวโน้มฟ้ืนตวั แต่เผชญิความกดดนัจากเศรษฐกจิ

  การแข่งขันดงึดูดนกัท่องเท่ียวจีน รวมถงึประเดน็ภาพลกัษณ์การท่องเท่ียวของไทย 

  •	ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 คำดว่ำในปี	 2562	 นักท่องเท่ียวต่ำงชำติเท่ียวไทยจะมีจ�านวนประมาณ 39.00- 

  39.80 ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.1-4.1 จากปี 2561 การเตบิโตท่ีชะลอตวัส่วนหนึง่เป็นผลมาจากตลาด 

  นักท่องเท่ียวจีนท่ีคาดว่าจะเติบโตในอัตราท่ีชะลอตัว ส�าหรับการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวต่างชาติ 

  สู่ภาคธุรกิจท่องเท่ียวในไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 2.16-2.20 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9-8.9 

  จากปี 2561

 	•	ในระยะถดัไป	 กำรท่องเท่ียวน่ำจะเผชิญควำมท้ำทำยมำกข้ึน จากการท่ีต้องดงึดดูนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 

  มาไทย ท่ีเผชิญการแข่งขันกันมากข้ึน ขณะท่ีปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจในหลาย ๆ ประเทศท่ีมีแนวโน้ม 

  ชะลอตัวอาจจะเอ้ือต่อการท�าตลาดน้อยลง นอกจากนี้ ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศท่ัวโลก 

  อาจส่งผลต่อแผนการเดินทางท่องเท่ียว ตลอดจนยังมีประเด็นเรื่องการรักษาสมดุลทรัพยากร 

  แหล่งท่องเท่ียวและการสร้างความเช่ือม่ันด้านความปลอดภยั ฯลฯ ด้วย

 
 
		นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเที่ยวไทยปี	2562:	มีโอกาสแตะ 39.8 ล้านคนได้หากได้รับแรงหนุน
  ต่อเนื่องแต่ระยะข้างหน้าการท่องเที่ยวจะเผชิญความท้าทายมากขึ้น

	 ศูนย์วิจัยกสกิรไทยมองว่ำ	 ตลำดนกัท่องเท่ียวต่ำงชำตเิท่ียวไทยปี	 2562	 น่ำจะยังมทิีศทำงท่ีดต่ีอเนือ่งจำก 

ปี	2561	ด้วยภำครัฐยังคงให้ควำมส�ำคญัในภำคกำรท่องเทีย่วอนัเป็นกลไกส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ	

เห็นได้จากหน่วยงานภาครัฐมีแผนท�าการตลาดกระตุ้นการท่องเท่ียวต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายระยะสั้นของรัฐ 

ในการอ�านวยความสะดวกต่อการเดินทางของนักท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทยผ่านมาตรการวีซ่าท่ีได้รับการยกเว้น 

ค่าธรรมเนียมตั้งแต่ปลายปี 2561 และจะสิ้นสุดในวันท่ี 30 เมษายน 2562 ขณะเดียวกันในส่วนของภาคเอกชน 

กมี็ความเข้มข้นในการจัดแคมเปญการตลาด รวมถงึการสร้างแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น Landmark ใหม่ ๆ ในประเทศ 

และการเป็นเจ้าภาพจดังานต่าง ๆ  ระดบัโลก ซ่ึงมีส่วนช่วยกระตุน้การตดัสนิใจเลอืกประเทศไทยเป็นจดุหมายปลายทาง

ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทย

จับชีพจรนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ	ปี	62
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	 แต่ทัง้นี	้ ทศิทำงกำรเตบิโตของนกัท่องเท่ียวต่ำงชำตเิท่ียวไทยในปี	 2562	 ยังข้ึนอยู่กบัปัจจัยหลำยประกำร	

อำทิ	ปัจจยัภำยในอย่ำงภำพลกัษณ์ด้ำนกำรท่องเท่ียวไทย เช่น ความปลอดภยั สิง่แวดล้อมทางธรรมชาตถิกูท�าลาย  

และความหนาแน่นของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในพื้นท่ีเป็นจ�านวนมาก ซ่ึงสร้างความท้าทายใน 

การบริหารจัดการเพ่ือให้นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมาไทยได้รับประสบการณ์ท่ีดีและมีความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัย 

ควบคูไ่ปกบัการรกัษาสมดลุทรพัยากรแหล่งท่องเท่ียว ขณะเดยีวกนักมี็ปัจจยัภายนอกประเทศท่ีอาจจะมีผลให้การเตบิโต

ของจ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทยไม่เป็นไปตามท่ีคาดการณ์ อาทิ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจในหลายประเทศท่ี 

มีแนวโน้มชะลอตัว และความผันผวนของค่าเงิน ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการเลือกจุดหมายปลายทางท่องเท่ียว 

หรือการปรับลดการใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในไทย รวมท้ังการแข่งขันด้าน 

การท่องเท่ียวระหว่างประเทศ และสภาพความแปรปรวนของภมิูอากาศท่ัวโลกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดนิทาง

ท่องเท่ียว

	 ทั้งนี้	 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 คำดว่ำในปี	 2562	 จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติเท่ียวไทยน่ำจะมีประมำณ	 

39.00-39.80	 ล้ำนคน	 เตบิโตร้อยละ	 2.1-4.1	 จำกปี	 2561	 ท่ีมีจ�ำนวน	 38.12	 ล้ำนคน	 หรือขยำยตวัร้อยละ	 7.1

โดยการเติบโตท่ีชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากตลาดนักท่องเท่ียวจีนท่ีคาดว่าจะเติบโตในอัตราท่ีชะลอตัว ขณะท่ี 

การใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวต่างชาติสู่ภาคธุรกิจท่องเท่ียวในไทยน่าจะมีมูลค่าประมาณ 2.16-2.20 ล้านล้านบาท 

เพิม่ข้ึนร้อยละ 6.9-8.9 จากปี 2561 ส�าหรบัทิศทางของตลาดนกัท่องเท่ียวต่างชาตท่ีิส�าคญั อาทิ

  •	นกัท่องเทีย่วจำกภมูภิำคเอเชยีตะวันออกในตลาดหลกั ๆ ยังมีแนวโน้มท่ีด ี โดยเฉพาะนกัท่องเท่ียวจาก 

  ภมิูภาคอาเซียน เกาหลใีต้ และญ่ีปุ่น ขณะท่ีตลาดนกัท่องเท่ียวจนี แม้คาดว่าสถานการณ์จะมีแนวโน้มฟ้ืนตวั 
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  แต่การฟื้นตัวท่ีชัดเจนและต่อเนื่องน่าจะเกิดข้ึนในช่วงครึ่งปีหลัง และยังต้องติดตามทิศทางเศรษฐกิจ 

  จีนและค่าเงนิหยวน รวมถงึการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวกบัประเทศอย่างญ่ีปุ่น เกาหลใีต้ และเวยีดนาม  

  เป็นต้น  

  •	นกัท่องเทีย่วจำกภมูภิำคยโุรปหลายตลาดยงัมีแนวโน้มท่ีด ี อาทิ นกัท่องเท่ียวจากเยอรมัน และฝรัง่เศส  

  ส�าหรับตลาดนักท่องเท่ียวรัสเซียอาจจะต้องข้ึนอยู่กับประเด็นเรื่องค่าเงินรูเบิล ซ่ึงสาเหตุท่ีจ�านวน 

  นกัท่องเท่ียวรสัเซียเท่ียวไทยเตบิโตชะลอลงในช่วงปลายปี 2561 ท่ีผ่านมา ส่วนหนึง่เพราะค่าเงนิรเูบิล 

  ท่ีผันผวนในทิศทางท่ีอ่อนค่า นอกจากนียั้งต้องตดิตามสถานการณ์ Brexit ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อทิศทาง 

  ของนกัท่องเท่ียวจากสหราชอาณาจกัรท่องเท่ียวต่างประเทศด้วย    

  •	นักท่องเที่ยวจำกภูมิภำคเอเชียใต้อย่างนักท่องเท่ียวอินเดียยังเติบโตได้ดี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน 

  หลายประเทศได้ให้ความสนใจในการเจาะตลาดนักท่องเท่ียวจากอินเดีย ซ่ึงอาจสร้างความท้าทายให ้

  กบัผู้ประกอบการท่องเท่ียวไทยเพิม่ข้ึน 

  •	นกัท่องเทีย่วจำกภมูภิำคอืน่	 ๆ เช่น นกัท่องเท่ียวจากภมิูภาคตะวนัออกกลางหลายประเทศยังมทิีศทาง 

  ที่ชะลอตัวยกเว้นนักท่องเท่ียวจากอิสราเอล ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยเศรษฐกิจในประเทศ ส่งผลท�าให้ 

  นกัท่องเท่ียวจากภมิูภาคตะวนัออกกลางเลอืกเดนิทางท่องเท่ียวระยะใกล้มากข้ึน นอกจากนี ้นกัท่องเท่ียว 

  จากสหรฐัฯ และแอฟรกิาใต้ กน่็าจะยังมีแนวโน้มดี

		เทรนด์กำรท่องเที่ยวปี	2562:	ผู้ประกอบการควรพร้อมรับมือกับตลาดที่เปลี่ยนแปลง
  อย่างรวดเร็ว

 ปัจจุบัน	โจทย์ของธรุกจิมคีวำมซบัซ้อนมำกขึน้	ธรุกจิกำรท่องเท่ียวและเกีย่วเนือ่งมกีำรแข่งขนัท่ีรนุแรง	ซึง่

กำรแข่งขนัไม่เพียงแต่เฉพำะในประเทศเท่ำนัน้ แต่รวมถงึการแข่งขันกนัดงึดดูการท่องเท่ียวระหว่างประเทศด้วยเช่นกนั 

เนือ่งจากการท่องเท่ียวได้ปรบับทบาทกลายเป็นหนึง่ในเครือ่งจกัรเศรษฐกจิท่ีส�าคญัของหลาย ๆ ประเทศ และได้ช่วย 
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กระจายรายได้สูภ่าคธรุกจิท่องเท่ียวและเกีย่วเนือ่ง ดงันัน้ ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเท่ียวและเกีย่วเนือ่งควรท่ีจะตดิตาม

เทรนด์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อที่จะสามารถปรับตัวและน�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวได้อย่างทันการณ์ 

ส�าหรบัเทรนด์ของการเดินทางท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวต่างชาตใินปี 2562 อาทิ

 	•	วตัถปุระสงค์กำรเดนิทำงท่องเทีย่วมคีวามหลากหลายมากข้ึน ผูป้ระกอบการควรพฒันาผลติภณัฑ์ท่องเท่ียว 

  และบริการเพ่ือตอบโจทย์นักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม เนื่องจากการท่องเท่ียวไม่เพียงแต่เป็นการเดินทาง 

  เพือ่การพกัผ่อน แต่จะมีวตัถปุระสงค์การเดนิทาง เช่น การเดนิทางท่องเท่ียวเพือ่สขุภาพและรกัษาพยาบาล  

  การท่องเท่ียวเพือ่ประสบการณ์และการเรยีนรู ้ การท่องเท่ียวเพือ่การกฬีา นอกจากนี ้ กลุม่นกัท่องเท่ียว 

  ท่ีเป็นนักธุรกิจ (Bleisure) เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีจะมีบทบาทมากข้ึนในภาคการท่องเท่ียวของไทย 

  จากนโยบายการกระตุน้การลงทุนของภาครฐั ดงันัน้ ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเท่ียว อาทิ ธรุกจิโรงแรม 

  และท่ีพกั อาจจะมกีารอ�านวยความสะดวกหรอืการให้บรกิารท่ีสอดคล้องกนัไปในแต่ละกลุม่นกัท่องเท่ียว  

  เช่น กลุ่มท่องเท่ียวเพื่อการกีฬา ก็อาจจะต้องมีการให้บริการอาหารท่ีแตกต่างจากนักท่องเท่ียวท่ัวไป 

  มสีถานท่ีให้สามารถออกก�าลงักาย หรอืกลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีเป็นนกัธรุกจิ อาจจะต้องการสิง่อ�านวยความสะดวก  

  เช่น ระบบสือ่สารโทรคมนาคมท่ีรวดเรว็ เป็นต้น 

 	•	เทคโนโลยีส่งผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ท�าให้ผู้ประกอบการอาจจะต้องมีการวางแผนการใช ้

  เทคโนโลยใีห้สอดคล้องกนั คงปฏเิสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามบีทบาทในธรุกจิท่องเท่ียว อาทิ การท่ี 

  ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเท่ียวท้ังท่ีพกัและบรกิารด้านการท่องเท่ียวอย่างแพ็กเกจทัวร์หันมาใช้ช่องทางการ 

  ท�าตลาดผ่านตัวกลางท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวออนไลน์ (Online Travel Agents: OTAs) หรือ 

  แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟน ซ่ึงมีผลท�าให้นักท่องเท่ียวสามารถจองท่ีพักหรือบริการท่องเท่ียวจากท่ี 

  ต่าง ๆ ได้ และตดัสนิใจเรือ่งท่องเท่ียวได้ในระยะเวลาอันสัน้มากข้ึน (Last Minute Booking) ซ่ึงสร้าง 

  ความท้าทายให้กบัผูป้ระกอบการธรุกจิในการท่ีจะบรหิารจดัการทรพัยากรเพ่ือรองรบัการเปลีย่นแปลงของ 

  พฤตกิรรมของนกัท่องเท่ียว 

 	•	เทรนด์กำรท�ำตลำดเน้นสร้ำงประสบกำรณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ 

  ประวัตศิาสตร์ของแหล่งท่องเท่ียวในพืน้ท่ี ปัจจบัุนนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เมือ่เดนิทางท่องเท่ียวไปสถานท่ี 

  ต่าง ๆ มคีวามต้องการท่ีจะเรยีนรูส้ิง่แวดล้อมท่ีเกดิขึน้ในสถานท่ีท่องเท่ียว จากข้อมูลของ TripAdvisor  

  พบว่า พฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ัวโลก จะเลือกจองแพ็กเกจท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียว 



Analysis6

  สามารถสมัผสัได้ถงึวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์ ผสมผสานกบักจิกรรมต่าง ๆ  ระหว่างการเดนิทางท่องเท่ียว  

  เพ่ือสร้างประสบการณ์การท่องเท่ียว ท้ังนี ้ ผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเท่ียวอาจจะมกีารค�านงึถงึประเดน็เหล่านี้ 

  ในการสร้างสรรค์บริการ แพ็กเกจการท่องเท่ียว หรือสินค้าของท่ีระลึก ท่ีมีความเช่ือมโยงผสมผสาน 

  ไปกับวถิชีวีติ วฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ของชุมชนท้องถิน่ 

 	•	นักท่องเที่ยวบำงกลุ่มแสวงหำแหล่งท่องเที่ยวใหม่	ๆ เพื่อหลีกหนีความแออัดในสถานท่ีท่องเท่ียวหลัก  

  ปัจจุบัน เมอืงท่องเท่ียวหลกัในหลาย ๆ ประเทศ เผชิญกบัความแออัดของนกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางเข้าไป 

  ท่องเท่ียวเป็นจ�านวนมาก (Overtourism) ท�าให้นกัท่องเท่ียวบางกลุม่มองหาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ ๆ ซ่ึง 

  เทรนด์ดังกลา่วสอดคลอ้งไปกับนโยบายของภาครฐัในการประชาสมัพนัธก์ารท่องเทีย่วเมอืงรอง ดังนั้น 

  จงึเป็นโอกาสของผูป้ระกอบการธรุกจิในเมืองท่องเท่ียวรองท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการเช่ือมโยง 

  ไปถึงแหล่งท่องเท่ียวหรือมีผลิตภัณฑ์ท่องเท่ียวท่ีจะท�าตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีก�าลังมองหา 

  แหล่งท่องเท่ียวท่ีสงบ มคีวามเป็นธรรมชาต ิคงความเป็นเอกลกัษณ์และวถิชุีมชน


