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โฉมหนาใหมของการทองเที่ยวไทย

1

ผูใหทุนวิจัย:

• กองประสานการลงทุน (ททท.)

• กรรมการสาขาเศรษฐศาสตร - วช. 

• สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) –สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.)

www.ppsi.or.th2

กิตติกรรมประกาศ
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ประเด็นวันนี้
1. สถานการณการทองเท่ียวของไทย

2. มหากระแสที่กระทบการทองเท่ียว

3. มายาคติและความเปนจริง

4. กลยุทธการวิจัย/ การเรียนการสอนของไทย

5. โฉมหนาใหมของการทองเที่ยวไทย 

6. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอเสนอโครงการ 

3

ความสําคัญของเศรษฐกิจทองเที่ยวใน 
ASEAN พ.ศ. 2557

ประเทศ GDP (%) การจางงาน (%)
กัมพูชา 29.9 26.4

ไทย 19.3 14.1

มาเลเซีย 14.9 13.0

ลาว 14.7 12.8

ฟลิปปนส 11.2 11.1

ท่ีมา: World Travel and Tourism Council (2015)
4 4
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ป 2556 ป 2557

ผูมาเยือน 10 14

รายรับ 7 9

รายรับสุทธิ 4 4

อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายรับ 2 47

5

ลําดับของไทยในโลกทองเที่ยว: ดีมานด

ท่ีมา: UNWTO (2015)
5

6ท่ีมา: World Economic Forum (2015)

ความสามารถในการแขงขัน: ซัพพลาย 

74 4

35 3 ดัชนีรวม

49 5 37 2
การเขาถึง

สภาพแวดลอม

กลุมดัชนี

21 2
กฎระเบียบและ

เงื่อนไข
โครงสรางพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ

และวัฒนธรรม

TTCI: ประเทศไทย 
(2558)

6

สีฟา: ลําดับในโลก
สีเขียว: ลําดับใน ASEAN



17/02/59

4

มหากระแสที่เปลี่ยนโครงสรางการทองเท่ียวไทย
• กระแสบูรพาภิวัฒน (จีน/อินเดีย)

• ใครๆ ก็บินได
• กระแสเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมารท
โฟน/ โซเชียลเน็ตเวิรก/ E-commerce)

• Lifestyle Tourism 

7

จีนในป พ.ศ. 2557: ที่สุดในโลก

• สงออกนักทองเท่ียว 116 ลานคน

• ซ้ือบริการทองเท่ียว USD 165 พันลาน

• ทองเท่ียวในประเทศ 3,600 ลานคน/คร้ัง

มหากระแส 1 : บูรพาภิวัฒน

8 8
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วิกฤตเศรษฐกิจ

คนคร้ัง

SARS
สินามิ

วิกฤตการเมือง

Lost in Thailand ? 
(ธ.ค. 2555)


-0.29%

0.33 M.

ท่ีมา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกรมการทองเที่ยว

7.93 M.


71.15%

เกาะกระแสมังกรบิน
พ .ศ .  2 5 6 0  คาดว าคนจีนจะมา
ทองเที่ยวไทยประมาณ 10 ลานคน

9

ผูใชสารสนเทศออนไลส: นักทองเท่ียวอิสระ (FIT)
• สัดสวนนักทองเที่ยวที่มีอายุอยูระหวาง 25-34 ปคิดเปน
สัดสวนถึงรอยละ 38.6 กลายเปนกลุมอายุที่เดินทาง
ทองเที่ยวตางประเทศสูงที่สุด

• ค.ศ. 2013 พบวา มีเพียง 28.31 ลานคนที่เดินทางผานการ
จองแพ็คเกจทัวร จํานวนกวา 69.9 ลานคนที่เปนกลุม
นักทองเที่ยวอิสระ

ป ค.ศ. 2014 จํานวนนักทองเที่ยวกลุมอิสระในจีนเพิ่มข้ึนรอยละ 26.8 
(ที่มา:蚂蜂窝数据中心)

ท่ีมา : สถาบันวิจัยการทองเที่ยวแหงประเทศจีนในป ค.ศ. 2013 (中国旅游研究院)
10
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ออนไลน: ชองทางการคาใหมของบริษัททัวรจีน

1) รอยละ 26 ของบริษัททองเที่ยวมี

เว็บไซตเปนของตนเอง 

2) รอยละ 29 พัฒนาธุรกรรมแบบ 

B2C เปนระบบออนไลน 

 

11

3) รอยละ 24 ของบริษัทเอเยนต

ทองเที่ยวใหบริการจัดจําหนาย

แพ็กเกจทัวรและบริการอื่นๆ ผาน

ตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ออนไลน: ชองทางการคาใหมของบริษัททัวรจีน (ตอ)

12
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ออนไลน: ชองทางการคาใหมของบริษัททัวรจีน (ตอ)

4) รอยละ 24 ของบริษัทเอเยนต
ทองเท่ียวมีการทําตลาดแบบ O2O 
(O2O หรือ Online To Offline เปน
รูปแบบการทําการตลาดที่ผานระบบ
อินเตอรเน็ตออนไลนเพ่ือใหเขามาใช
บริการผลิตภัณฑออฟไลน 

13

www.ctrip.com เว็บไซดทองเท่ียวอันดับหน่ึงของจีน

14

แหลงทองเท่ียวไทยอยูบน Web จีนแลว
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สถานที่ทองเท่ียวในจังหวัดเชียงราย                     
พรอมระดับคะแนน

15

มหากระแสที่ 2: 
Ecommerce ครบวงจรของจีน

16
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จํานวนของประชากรที่เขาถึงอินเทอรเน็ต: 645 ลานคน  

หมื่นคน

17

ระบบสารสนเทศออนไลนเพ่ือการทองเท่ียว
ผูใชบริการทองเที่ยว

ศึกษาขอมูลจากเว็บ
เรื่องเลาประสบการณ 
และเลือกโปรแกรม
ทองเที่ยว

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม

ชําระเงิน

รับขอมูลยืนยันการจอง

เดินทางถึงไทย/ติดตอกับ
Tour Operator

ทองเที่ยว

แลกเปล่ียนประสบการณ

taobao.com

Wangwang (旺旺)

Alipay (支付宝)

จัดทําขอมูล

พนักงานใหบริการบนระบบคอย
ตอบขอซักถาม

พนักงานแขงขอมูลยืนยันการ
จอง

รับขอมูลการจองจากจีนและจัด
เตรียมการใหบริการ

จัดพนักงานไปยังที่นักหมายและ
นําเทียวตามโปรแกรม

ผูใหบริการทองเที่ยว
 (เอเยนตฝายจีน/operator ฝายไทย)

การหา
ขอมูล

การจอง

การวางแผน

การ
เดินทาง

สงกลับขอมูล

E-commerce

Social 
Network

(จีน)

SCOR model :    Plan  Source Make Delivery Return

18
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วิวัฒนาการกลุมผูประกอบการทองเที่ยวออนไลน

OTA
ctrip, aoyou

elong
mangocity

Search Engine
qunar

kuxun

E-commerce
Taobao(alitrip)

ly (同程)

Social network
+TravelPlan

mafengwo, daodao
tuniu, qyer

全覆盖
E-commerce 

Platform

19

สามผูย่ิงใหญ
BAT (Baidu, Alibaba, Tencent)

• Baidu  Search Engine อันดับหนึ่ง

• Tencent Social Network อันดับหนึ่ง

• Alibaba  E-commerce อันดับหนึ่ง

– รุกเขาสูกิจการทองเที่ยวออนไลนผานการ
เขาควบรวมกิจการ OTA และการพัฒนา
ช อ งทางการชํ า ร ะ เ งิ นออนไลน  และ 
กลายเปน E-commerce แบบครบวงจร

20
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• ชองทางการชําระเงิน ผานระบบ “Wechat Payment”     
แนวรุกใหมของ wechat     โอกาสหรือความทาทาย ???

21

แมรถแดงในเชียงใหมก็มีระบบ WeChat

SoLoMo จีน - on E-CRM
ชม-ชิม-โชว-ชิก-ช็อป-ชิลล-ชอบ-แชร-ชวน

22
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 กําหนดวิธีการทางการตลาด

 เลือก/ รวมกลุมซัพพลายเออร

 การเขามาของ E-commerce จีน

      มัคคุเทศกและบริษัททัวรอาจหมดอาชีพ

     เกิดการควบคุมดานการตลาด

มหากระแส 2 : E-commerce

23

ผลของการมีฐานลูกคาขนาดใหญ

23

สรุปขอคนพบจากการศึกษาตลาดจีน
 การทองเท่ียวไทยSMART/Sharing 

Tourism Economy

ประเทศคูแขงดานการทองเท่ียวไมใช 

ASEAN เปนหลักอีกตอไป

 ภาคเศรษฐกิจทองเท่ียวไทยเกิดการ

แขงขันตลอดซัพพลายเชน
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สรุปขอคนพบจากการศึกษาตลาดจีน (ตอ)

 เกิดระบบการเงินที่ไมผานระบบธนาคาร

พาณิชย/ระบบภาษีไทย

 เกิดการลงทุนดานทองเท่ียวโดยธุรกิจจีนที่

มีผลตอธุรกิจ&ชุมชนทองถิ่นไทย

25

จีนกําลังเปดสนามบินในเมืองรอง

จีนตองการอากาศยานกวา 6 พันลํา

คือ 1 ลําทุกอาทิตยไปอีก 20 ป!|

มหากระแส 3 : AVIATION Growth

26

ใครใครก็เที่ยวได !!!

26
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เราจะเกิดปญหา 
carrying capacities 

จาก 
Large number of 
Chinese tourists 

27

มหากระแส 4 : Lifestyle + Experiential Tourism

28

การพัฒนาระบบนิเวศเมืองทองเที่ยว
ไมใชแคพัฒนาชุมชน แตพัฒนา hub 

ของทองเท่ียวชุมชน (เชียงคาน)

28
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มายาคติ 1
• คิดถึงการทองเท่ียว 

คิดถึงแคแหลงและเสนทางทองเที่ยว

• คิดถึงนักทองเท่ียว 

คิดถึงแตนักทองเท่ียว “ฝรั่ง”

• คิดถึงการทองเท่ียว

คิดถึงแตรายได ไมคํานึงถึงผลกระทบ

29

สินคาทองเที่ยวไมใชแคแหลงทองเที่ยว

• สินคาทองเท่ียวเปน composite product

 สมบัติสวนรวม  (ทะเล  เกาะ  
ชายหาดอนุสรณสถาน  ฯลฯ)

 สาธารณูปโภค/ ความปลอดภยั

 สินคา/ บริการภาคเอกชน  (โรงแรม/ 
ภัตตาคาร/ theme park/ สายการบิน)

30
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      การแขงขันเกิดขึ้นตลอดซัพพลายเชน

      รัฐตองมีบทบาทคุมครอง

       สมบัติสาธารณะ  

      การวิจัย/ นโยบายสาธารณะ

31

Creative Tourism: 
สิ่งที่นักทองเที่ยวตองการ ไมใชแคชม

• กิจกรรมในแหลงทองเที่ยว
• เรื่องราวที่เหมาะกับรสนิยม

32
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• การทองเท่ียว      เปนเร่ืองของการออกแบบ

• ทองเท่ียวชุมชน      ขาดกิจกรรม

     ทําเรื่องอาหารพื้นถิ่นมากขึน้

     ทําเรื่องแปรรูปมากขึ้น

• เมืองทองเท่ียว        ออกแบบ mascot 
                                โลโก ปาย โคมไฟ

การทองเท่ียวตองใหความประทับใจไมใชขอมลู

33

34 34

มายาคติ 2
• นักทองเที่ยวยุคใหมสวนใหญ
ไมใชยุโรปอีกตอไป 

• นักทองเที่ยวตางชาติของไทย
ภายใน 3 ป  50% อาจจะมา
จากจีน
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SO-LO-MO
Social Local Mobile

35

NEW TOURISM: SMART TOURISM

นักทองเท่ียวรุนใหมมาจาก
สังคมกมหนา（低头族）

36
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SO‐LO‐MO @ ม.เชียงใหม

37
37

เลือกสถานที่
ทองเที่ยว

ขอมูลของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แบงปนความ
คิดเห็น

38
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SoLoMo จีน เร่ืองกินเร่ืองใหญ/กินตาม App

• ขาวเหนียวมะมวง

39

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงดานการทองเที่ยว

กรุปทัวร Semi-FIT

SoLoMo

40
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มายาคติ 3
รายไดจากการทองเที่ยว

• รายไดดีขึ้น แตใครได?

• รายไดอาจดีขึ้น แตการกระจายรายไดเลวลง

• เทศกาลไฮโซ (Regatta) มีการกระจายรายได

     สูเทศกาลกินเจไมได

• ตองเทียบรายไดกับตนทุนส่ิงแวดลอม/สังคม

41

42 42

การทองเที่ยวครุยส: ใครได?
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วิกฤตเศรษฐกิจ

คนคร้ัง

SARS

สินามิ

วิกฤตการเมือง

Lost in Thailand ? 
(ธ.ค. 2555)


-0.29

0.33 M.

4.64 M.

 

 

กลยุทธศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ

(1) เพ่ิมขีดความสามารถดานการเรียนการสอน
ภาษาจีน และการส่ือสารผานระบบออนไลส

(2) เนนทักษะ Food Hospitality เชน พัฒนาอาหาร
ทองถิ่น อาหารชาติพันธุ การแปรรูป เปนตน

(3) เพ่ิมงานวิจัยดานกําลังการรองรับนักทองเท่ียว 
Hospitality และผลิตภาพ (Productivity) ของการ
ใหบริการ

 
43

 

 

กลยุทธศึกษาวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐ (ตอ)

(4) จัดการความรูการวิจัยทองเที่ยวเกี่ยวกับ
เสนทาง และชุมชนเพื่อบูรณาการใหเปน
ผลิตภัณฑและบริการเชิงสรางสรรค

(5) ประเมินผลไดผลเสียจากการทองเที่ยว

44
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อาชีพมัคคุเทศก บริษัททัวรจะไดรับ
ผลกระทบมาก 

การเรียน การสอน การวิจัย

-  Multidisciplinary

- เนนการจัดการ 

-  เนนความเปนวิชาชีพ

- เกี่ยวของกับ Art/ Culture/ Design 

45

46 46

การบูรณาการ S+T
 ในการทองเท่ียวเปนเร่ืองจําเปน

(1) ICT

(2) เกษตร/ โภชนาการ/ แปรรูปอาหาร

(3) วิศวกรรมลดตนทุน (อุปกรณตัด/ สับ)

(4) การบําบัดมลพิษ

(5) การขนสงท่ีลดเส่ียง ลดมลพิษ
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47 47

เกษตร
•  ปรับสูตรปุยใหกาแฟ

     กลิ่น รส เปลี่ยนไป

• ทําสาหรายใหเปน caviar/           
salmon eggs

48 48

• ซอสกลวย            
กลิ่นกาแฟ 

• แชมเปญน้ํา
เกกฮวย
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49 49

•  โฉมหนาเอเซีย/ จีนเปนหลัก

• ออนไลนครบวงจร
• ผลกระทบสูง/ รวดเร็ว/ รุนแรง

• ตองการการจัดการ/ บูรณาการ
ความรู

สรุปโฉมหนาใหม

เทคโนโลยี

นวัตกรรม

Design

50

โฉมหนาใหมตองการ
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โฉมหนาใหม

ทองเที่ยว
ไมใชเร่ืองของภาควิชา
ทองเที่ยวแตอยางเดียว

อีกตอไป

ขอเสนอแนะ: 
ดานการเขียนขอเสนอโครงการ

52



17/02/59

27

53 53

งานวิจัยท่ีผานมา
ขาดความเขาใจและ
การใชขอมูลพื้นท่ี

เชน เปดเสนทางในพื้นที่ที่ไมมีศักยภาพ

ขอเสนอวิจัยที่เสนอ สกว.-วช

     การทองเที่ยวคือ

        การตีความหมาย

Design
การเช่ือมโยงอดีตกับปจจุบัน

54



17/02/59

28

ดัชนีความนาลงทุนระดับจังหวัด ลําดับท่ี 1- 20

1. ชลบุรี

2. ภูเก็ต

3. สงขลา

4. เชียงใหม

5. นครราชสีมา

6. กระบ่ี

7. สุราษฎรธานี

8. ขอนแกน

9. ประจวบคีรีขันธ

10. อุดรธานี

55 55

11. นครศรีธรรมราช

12. สมุทรปราการ

13. ตรัง

14. ชุมพร

15. นครปฐม

16. เชียงราย

17. พระนครศรีอยุธยา

18. พิษณุโลก

19. ตราด

20. อุบลราชธานี

56

ดัชนีความนาลงทุนระดับจังหวัด ลําดับท่ี 1- 20 (ตอ)
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กลุมสูงทุกดัชนี : ททท. ยังยกระดับไดอีก
Demand Supply

สงขลา 8 3

เชียงใหม 5 4

นครราชสีมา 13 2

ประจวบคีรีขันธ 6 10

57 57

กลุมท็อปทะเล        ตองเพิ่มการรองรับ  
Demand Supply

1 ชลบุรี 2 1

2 ภูเก็ต 1 6

6 กระบ่ี 3 7

7 สุราษฎรธานี 4 8

58

ดัชนีความนาลงทุนระดับจังหวัด

58
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59

ขอบคุณ

www.ppsi.or.th
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