
ท่องเท่ียวจีน – ไทย:
แรงหนุนภายใต้เศรษฐกิจโลกชะลอตวั

ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด
สถาบนัศึกษานโยบายสาธารณะ

วนัพฤหสับดีท่ี 18 สิงหาคม 2559
ณ ห้อง World Ballroom ชัน้ 23 

ศนูยก์ารประชมุบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวิลด ์กรงุเทพ 
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Prof. Dr. Mingsarn Kaosaard

• Dr. Mingsarn is an Emeritus Professor of Economics, Chiang Mai 
University and currently is the President of the Public Policy Studies 
Institute Foundation.

• She started her career with Chiang Mai University’s Department of 
Economics and became the head of the Economics Department in 
1990 and a full professor in 2003.

• During her career, she won several national research awards 
including the National Best researcher awards in 2005 and the 
prestigious Dushdi Mala Medal in 2007.
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• Dr. Mingsarn has undertaken research and writings in a number of 
areas; in environmental planning and environmental sector priority 
setting in Thailand, water policy, Thailand’s tourism plans. 

• She served in a number of international and national committees. 
These include the Regional Committee for Asia and Pacific of the 
International Council for Science (2005-2010), Member of the Board of 
Trustees of ICRAF (1998-2004), Member of Advisory Committee, 
Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA) 
(1998 – 2003, 2006 – 2008) and is currently a member of the Advisory 
Committee of the Thai-Chinese Strategic Research Center, NRCT.
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ล าดบัของไทยในโลกท่องเท่ียว: ดีมานด์

ท่ีมา: UNWTO (2016)
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รายการ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
ผูม้าเยือน (ล าดบัท่ี) 10 14 11
รายรบั (ล าดบัท่ี) 7 9 5
รายรบัสทุธิ (ล าดบัท่ี) 4 4 3
การเพ่ิมขึน้ของรายรบั (%)
- ฐาน $ (ดอลลารส์หรฐั ) 23 -8 16
- ฐาน ฿ (บาท) 23 -3 22



ขนาดการท่องเท่ียวจีนในปี พ.ศ. 2557
ก. จ านวนทริปในการท่องเท่ียว ข. การใช้จ่ายเพ่ือการท่องเท่ียว

3,844
ล้านคนครัง้

772
พนัล้าน US$

Outbound

Outbound
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ล้านคน/ครัง้ พนัล้าน US$

ท่ีมา: CNTA (2009) และ UNWTO (2015)

China Outbound Tourism
CAGR ของจ านวน = 16.6% ต่อปี
CAGR ของการใช้จ่าย = 31.8% ต่อปี
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ค่าใช้จ่ายขยายตวัเรว็กว่าจ านวน



คนจีนจ่ายเพ่ือการท่องเท่ียวสงูท่ีสดุ

ท่ีมา: UNWTO (2015)

ประเทศ
การใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียว 

(พนัล้าน ดอลลารส์หรฐั)
CAGR 

(% ต่อปี)

พ.ศ.2538 พ.ศ.2553 พ.ศ.2557 ปี 53-57

จีน 3.7 54.9 164.9 31.65

สหรฐัอเมริกา 46.4 86.6 110.8 6.35

เยอรมนี 60.2 78.1 63.3 -5.12

UK 24.9 50 56.9 3.28

รสัเซีย 11.6 26.7 50.4 17.21

ฝรัง่เศส 16.3 38.5 48.7 6.05

แคนนาดา 10.3 29.7 33.8 3.29

อิตาลี 14.8 27.1 28.8 1.53

ออสเตรเลีย 5.2 22.5 26.3 3.98

บราซิล 3.4 16.4 25.6 11.78

ทัง้โลก 415 966 1,248 6.61
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ท่ีมา: Euromonitor (2013), Timetric (2014) และ COTRI (2015)

นักท่องเท่ียวจีนชอบไปไหน
ประเทศ พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

CAGR 
(% ต่อปี)

1. ฮ่องกง 22.684 40.745 47.248 20.13

2. มาเกา๊ 13.229 18.632 21.252 12.58

3. เกาหลีใต้ 1.875 4.327 6.127 34.45

4. ไทย 1.122 4.637 4.623 42.47

5. ไต้หวนั 1.631 2.875 3.983 25.01

6. ญ่ีปุ่ น 1.413 1.390 2.409 14.27

7. สหรฐั 0.802 1.807 2.188 28.54

8. อิตาลี 0.966 1.776 2.183 22.61

9. เวียดนาม 0.905 1.918 1.949 21.14

10. ฝรัง่เศส 0.910 1.773 1.900 20.21

> 50%
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 การขยายตวัของจ านวนเท่ียวบินตรงระหว่างเมืองส าคญัของ

จีน กบั จงัหวดัต่างๆ ในไทย (Physical Flows)

 ประสิทธิภาพการส่ือสาร/ให้ข้อมูลข่าวสารการท่องเท่ียวไทย

ผา่นทางออนไลน์ต่างๆ ของจีน (Information Flows)

 เดินทางเท่ียวได้เอง สะอาด ปลอดภยั และคุ้มค่าเงินท่ีจ่าย

 ภยัคกุคามด้านการก่อการร้ายในตะวนัตก โดยเฉพาะในยุโรป

มีแนวโน้มรนุแรงขึน้

ท่ีมา: ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ (2559)

ท าไมคนจีนจึงนิยมมาเท่ียวไทย
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โครงสรา้งตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติของไทย

ภมิูภาคต้นทาง
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558

CARG
(% ต่อปี)

จ านวน 
(ล้านคน)

สดัส่วน 
(%)

จ านวน 
(ล้านคน)

สดัส่วน 
(%)

อาเซียน 3.97 28.05 7.89 26.39 12.13
เอเชียตะวนัออก 3.11 21.96 11.99 40.11 25.23

- จีน 0.78 5.49 7.93 26.55 47.28
เอเชียใต้ 0.83 5.84 1.40 4.70 9.23
ยโุรป 4.06 28.69 5.63 18.84 5.60
อเมริกา 0.85 6.03 1.24 4.13 6.36
โอซีเนีย 0.74 5.21 0.92 3.08 3.78
แอฟริกา
&ตะวนัออกกลาง 0.60 4.21 0.82 2.74 5.45

รวม 14.15 100.00 29.88 100.00 13.27
หมายเหต:ุ CARG = compound annual growth rate
ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว
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โครงสรา้งตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติของไทย

ภมิูภาคต้นทาง
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558

CARG
(% ต่อปี)

จ านวน 
(ล้านคน)

สดัส่วน 
(%)

จ านวน 
(ล้านคน)

สดัส่วน 
(%)

อาเซียน 3.97 28.05 7.89 26.39 12.13
เอเชียตะวนัออก 3.11 21.96 11.99 40.11 25.23

- จีน 0.78 5.49 7.93 26.55 47.28
เอเชียใต้ 0.83 5.84 1.40 4.70 9.23
ยโุรป 4.06 28.69 5.63 18.84 5.60
อเมริกา 0.85 6.03 1.24 4.13 6.36
โอซีเนีย 0.74 5.21 0.92 3.08 3.78
แอฟริกา
&ตะวนัออกกลาง 0.60 4.21 0.82 2.74 5.45

รวม 14.15 100.00 29.88 100.00 13.27
หมายเหต:ุ CARG = compound annual growth rate
ท่ีมา: กรมการท่องเท่ียว

เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรา้ง
ของตลาดท่องเท่ียวไทย และการ

จดัการต้อนรบั
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สรปุ SMART TOURISM จีนในไทย

ดร. ดนยัธญั พงษพ์ชัราธรเทพ

全
覆
盖

吃

住

行

游

购

娱
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จ านวนชาวจีนท่ีเดินทางสู่ต่างประเทศเกิน 100 ล้านคน

นักท่องเท่ียวจีนสู่ต่างประเทศ
98.19 ล้านคน  ในปี ค.ศ. 2013 
109 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2014

นักท่องเท่ียวจีนสู่ประเทศไทย
4.64 ล้านคน  ในปี ค.ศ. 2013 
4.62 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2014
ค.ศ. 2015 ประมาณ 8 ล้านคน 
และออกต่างประเทศรวม 120 ล้านคน
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จ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีมาท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2551-2556

ที่มา： อคัรพงศ ์อั้นทอง, ม่ิงสรรพ์ ขาวสอาด
แนวโนม้การเตบิโตก่อนปรากฎการณ์ Lost in 

Thailand
ค.ศ. 2009-2012

1）อิทธิพลของส่ือ ละคร และภาพยนตรไ์ทยท่ีถกูเผยแพร่
ผา่นข่องทางออนไลน์ท าให้คนจีนรู้จกัประเทศไทยมากขึน้ 
2) มาตรการผอ่นปรนการออกนอกประเทศของจีน ประกอบ
กบัเท่ียวบินจากจีนสู่ไทยท่ีมากขึน้ ท าให้คนจีนออกมา
ท่องเท่ียวมากขึน้
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เที่ยวบินตรงจากจนีสูจ่งัหวดัเชียงใหม่ คิดเป็นรอ้ยะ  50 

ของเที่ยวบินตรงจากตา่งปร เทศสูเ่ชียงใหม่

พฤษภาคม ค.ศ. 2015
- ปักก่ิง

- กวางเจา

- คุนหมิง

- อู่ฮัน่

- หางโจว

- เซ่ียงไฮ้

- หนานหนิง

- เฉิงตู

- ฉงช่ิง

- มาเกา๊

- ฮ่องกง

- ไทเป

- กวัลาลมัเปอร์

- สิงคโปร์

- หลวงพระบาง

- ยา่งกุง้

- มณัฑะเลย์

- โซล

สิงหาคม ค.ศ. 2014
- ปักก่ิง

- กวางเจา

- คนุหมิง

- อู่ฮัน่

- หางโจว

- เซ่ียงไฮ้

- มาเกา๊

- ฮ่องกง

- ไทเป

- กวัลาลมัเปอร์

- สิงคโปร์

- หลวงพระบาง

- ยา่งกุง้

- โซล
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ยุคใหม่ของการท่องเที่ยวจนี
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การเติบโตของออนไลน์ในตลาดประเทศจีน

 สถานการณช์่องทางออนไะนท์่องเที่ยว ตะาดปร เทศจนี

1) รอ้ยะ  26 ของบริษทัทอ่งเที่ยวมีเว็บไซดเ์ป็นของตนเอง 

2) รอ้ยะ  29 พฒันาธุรกรรมแบบ B2C เป็นร บบออนไะน ์

3) รอ้ยะ  24 ของบริษัทเอเย่นตท์่องเที่ยวใหบ้ริการจดัจ  าหน่าย

แพ็กเกจทวัรแ์ะ บริการอื่นๆผ่านตะาดพาณิชยอ์ิเะ็กทรอนิกส์

4) รอ้ยะ  24 ของบริษัทเอเยน่ตท์่องเที่ยวมีการท าตะาดแบบ O2O 

(O2O หรือ Online To Offline เป็นรูปแบบการท าการตะาดที่
ผ่านร บบอินเตอรเ์น็ตออนไะนเ์พื่อใหเ้ขา้มาใชบ้ริการผะิตภณัฑอ์อฟไะน ์
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การขยายตวัของนักท่องเท่ียวกลุ่มอิสระจีน

 สดัส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีอายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปีคิดเป็นสดัส่วนถึงร้อย
ละ 38.6 กลายเป็นกลุ่มอายท่ีุเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศสงูท่ีสดุ

 ค.ศ. 2013 พบว่ามีเพียง 28.31 ล้านคนท่ีเดินทางผ่านการจองแพค็เกจ
ทวัร ์จ านวนกว่า 69.9 ล้านคนท่ีเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวอิสระ

ปี ค.ศ. 2014 จ านวนนักท่องเท่ียวกลุ่มอิสระในจีนเพ่ิมขึน้ร้อยละ 26.8
(ท่ีมา:蚂蜂窝数据中心)

ที่มา : สถาบนัวิจยัการท่องเที่ยวแห่งปร เทศจนีในปี ค.ศ. 2013 (中国旅游研究院)
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สงัคมก้มหน้า （低头族）
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SO-LO-MO @ ม.เชียงใหม่



เะือกสถานที่

ท่องเที่ยว

ขอ้มูะของ

มหาวิทยาะยัเชียงใหม่

แบ่งปันความ

คิดเห็น

22



SoLoMo จีน เร่ืองกินเร่ืองใหญ่/กินตาม App

ขา้วเหนียวม ม่วง
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กินตามแอพ @ Mango Tango
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www.ctrip.com เวบ็ไซดท่์องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของจีน

ทางเลอืกทอ่งเทีย่ว
แบบอสิระ
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www.ctrip.com เวบ็ไซดท่์องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของจีน
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สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงรายพร้อมระดบัคะแนน
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Taobao.com E-commerce อนัดบัหน่ึงของจีนกบั
บริการแพค็เกจท่องเท่ียว เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง

ตวัอย่าง แพก็เกจท่องเท่ียวแบบ one day trip ท่ีปรากฏบน 
www. taobao.com 

28



จ านวนของประชากรทีเ่ข้าถึงอินเตอรเ์น็ตในประเทศจีน ราว 650 ล้านคน

หม่ืนคน
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สดัส่วนของประชากรทีเ่ข้าถึงอินเทอรเ์น็ตผา่นอปุกรณ์ 
Mobile 85.8%

หม่ืนคน
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จ  านวนผูใ้ชบ้ริการจองโปรแกรมท่องเที่ยวออนไะน์

ในจนีแะ การจองดว้ยสมารท์โฟน เพ่ิมข้ึน 
หม่ืนคน

จองผ่านร บบออนไะน์ จองผ่านร บบออนไะนด์ว้ยสมารท์โฟน

สดัส่วนการใชอ้ินเตอรเ์น็ตเพื่อการจองโปรแกรมท่องเที่ยว สดัสว่นการใชส้มารท์โฟนพื่อการจองโปรแกรม

ท่องเที่ยว
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ผลิตภณัฑท่ี์ท าการจองผา่นระบบออนไลน์

qunar.com by Baidu

ctrip.com

alitrip.com by Alibaba

ly.com เขา้ถือหุน้โดย 

Tencent
elong.com

qyer.com

tuniu.com ถือหุน้โดย Jingdong

mangocity.com

B

A
T
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ระบบสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการท่องเท่ียว

ผูใ้ชบ้รกิารท่องเท่ียว

ศึกษาขอ้มูะจากเว็บเรือ่ง

เะ่าปร สบการณ ์แะ 

เะือกโปรแกรมท่องเที่ยว

สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม

ช าระเงิน

รบัขอ้มลูยนืยนัการจอง

เดินทางถึงไทย/ติดต่อกบั

Tour Operator

ท่องเที่ยว

แลกเปล่ียนประสบการณ์

taobao.com

Wangwang (旺旺)

Alipay (支付宝)

จดัท าขอ้มูะ

พนักงานใหบ้ริการบนระบบคอย

ตอบขอ้ซกัถาม

พนักงานแขง้ขอ้มลูยนืยนัการจอง

รบัขอ้มลูการจองจากจีนและจดั

เตรียมการใหบ้ริการ

จดัพนกังานไปยงัที่นกัหมายแะ 

น าเทียวตามโปรแกรม

Social 

Network
(จีน)

ผูใ้หบ้รกิารท่องเท่ียว

(เอเยน่ตฝ่์ายจีน/operator ฝ่ายไทย)

การหา

ขอ้มลู

การจอง

การ

วางแผน

การ

เดนิทาง

สง่กลบั

ขอ้มลู

E-
commerce

SCOR model :    Plan  Source Make Delivery Return
33
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วิวฒันาการกลุ่มผูป้ระกอบการท่องเท่ียวออนไลน์

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
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E-Commerce/ Mobile Payment

 11.11.2015 วนัคนโสดจีน จ านวนมลูค่าซ้ือขายผา่นระบบ 

E-Commerce (Taobao, Alibaba, Tianmao,  ล ) มีมลูค่าซ้ือขายใน
หน่ึงวนั 90,000 ล้านบาท

 ปี พ.ศ. 2557 ช าระเงินผา่นระบบ Mobile ในจีนมีมลูค่ารวม 
22,600,000 ล้านหยวน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 134 จากปี พ.ศ. 2556 

เจ้าตลาดคือ  Alipay และ wechat payment 

ผูม้าใหม่คือ  apply pay จะมาร่วมกบั Union pay 
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BAT (Baidu, Alibaba, Tencent)

 Baidu Search Engine อนัดบัหน่ึง

 Tencent Social Network อนัดบัหน่ึง

 Alibaba E-commerce อนัดบัหน่ึง
รกุเข้าสู่กิจการท่องเท่ียวออนไลน์ผา่นการเข้าควบรวมกิจการ 

OTA และการพฒันาช่องทางการช าระเงินออนไลน์ และ E-
commerce

ในอนาคต Social Network และ E-commerce ท่ีมีฐานผูใ้ช้อยู่ใน
มือจะเข้ามาสู่ธรุกิจท่องเท่ียวมากขึน้โดยพฒันารปูแบบการช าระ
เงินผา่นระบบ Mobile ท่ีทนัสมยัมาใช้เป็นตวัขบัเคล่ือนธรุกิจ
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 ความส าเรจ็ในการเสนอข้อมลูข่าวสารส าคญัตลอดห่วง
โซ่อปุทาน (Information Flow) 

 ความส าเรจ็ในการสนับสนุนการสร้างระบบโลจิสติกส์
(Physical Flow) เช่นจ านวนเท่ียวบินตรง

 ความส าเรจ็ในการสรา้งระบบการช าระเงินท่ีสะดวก
รวดเรว็ (Financial Flow)

ปัจจยัความส าเรจ็ของการท่องเท่ียวไทยในตลาดจีน
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SoLoMo จีน - on E-CRM

ชม-ชิม-ชีค-โชว-์ช็อป-ชิว-ชอบ-แชร-์ชวน
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สรปุผลการศึกษา
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ความสามารถของไทยในตลาดจีน
 ไทยได้อานิสงสจ์ากการขยายตวัอย่างก้าวกระโดดของตลาดจีน

ในอาเซียน +2

 ไทยดึงดูดนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น และตลาดจีนกลายเป็นดาวรุ่ง

ของไทย (NCAR > 0 หลงัปี พ.ศ. 2555)

 ไทยต้องให้ความสนใจตลาดจีนเป็นพิเศษ เน่ืองจากการ

ขยายตวัของตลาดจีนไม่ได้มาจากการมีความช านาญพิเศษ

 คู่แข่งส าคญัของไทยเกาหลีใต้ และญ่ีปุ่ น 
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สรปุข้อค้นพบจากการศึกษา

 ประเทศคู่แข่งด้านการท่องเท่ียวไม่ใช่ ASEAN

เป็นหลกัอีกต่อไป

 ภาคเศรษฐกิจท่องเท่ียวไทยเกิดการแข่งขัน

ตลอดซพัพลายเชน

 การท่องเท่ียวไทยSMART/Sharing Tourism 

Economy
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 เกิดระบบการเงินท่ีไม่ผ่านระบบธนาคาร

พาณิชย/์ระบบภาษีไทย

 เกิดการลงทุนด้านท่องเท่ียวโดยธุรกิจจีนท่ี

มีผลต่อธรุกิจ&ชมุชนท้องถ่ินไทย

สรปุข้อค้นพบจากการศึกษา (ต่อ)
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ข้อเสนอแนะ
(1) ส่งเสริมการลงทนุร่วมตลอดซพัพลาย

เชนด้านท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดธรุกิจร่วมทนุท่ี

ถกูกฎหมายและเป็นธรรมกบันักท่องเท่ียวจีน 

และประชาสมัพนัธร์ายช่ือบริษทัท่ีถกูต้องตาม

กฎหมาย จงูใจให้บริษทันอกระบบเข้าสู่ระบบ

ภาษีไทย
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ข้อเสนอแนะ
(2) เช่ือมเท่ียวบินระหว่างเมืองเอกของมณฑล

ต่างๆ กบัเมืองท่องเท่ียวไทย เช่น อู่ตะเภา 

เชียงใหม่ ล าปาง พิษณุโลก กระบ่ี และ

สรุาษฎรธ์านี
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ข้อเสนอแนะ
(3) เพ่ิมทกัษะการเรียนรู้ภาษาและ

วฒันธรรมจีน เพื่อให้การต้อนรบัขบัสู้คนจีนมี

ประสิทธิภาพ มีความเป็นมิตรอย่างยัง่ยืน
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ข้อเสนอแนะ
(4) ส่งเสริมงานวิจยัด้านการท่องเท่ียวไทยจีน 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการท่องเท่ียว และลดผลกระทบ

ทางลบด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม รวมทัง้การ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านประสบการณ์การท่องเท่ียว

ระหว่างนักวิชาการไทย-จีน
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ขอบคณุ



ภาคผนวก



พ.ศ. 2531-2542 GC  0.090; พ.ศ. 2543-2552 GC  0.097; พ.ศ. 2553-2556  GINI  0.100

ตรษุจีน

ปิดเทอม

RME  Positive Value.

ท่ีมา: จากการค านวณ

แบบแผนฤดกูาลท่องเท่ียวของตลาดจีน

วนัชาติ?
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นักท่องเท่ียวจีนกบัเหตกุารณ์วิกฤต

50ท่ีมา: ค านวณโดยใช้แบบจ าลอง ARIMA with Intervention ด้วยข้อมลูตัง้แต่เดือนมกราคม 2531-มิถนุายน 2558

ปี พ.ศ. เหตกุารณ์วิกฤต
ระยะเวลา

(เดือน)
จ านวน

(คน)
ความสญูเสีย
ต่อเดือน (%)

2546 การแพร่ระบาดของโรคซารส์ (SARS) 4 168,863 17.71

2547 การแพร่ระบาดของโรคไข้หวดันก (Bird Flu/H5N1) 4 115,927 8.92

2548 สึนามิ (Tsunami) 2 58,557 21.97

2549 รฐัประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549 2 43,598 12.98

2550 ระเบิด 9 จดุในกรงุเทพ  (31 ธ.ค. 2549) 1 14,752 17.03

2551 การปิดสนามบินสวุรรณภมิูและดอนเมือง 1 23,469 49.43

2552
ความรนุแรงในกรงุเทพ 
& การแพร่ระบาดของโรคไข้หวดัใหญ่ 2009 (H1N1)

4 96,956 8.64

2555 ระเบิด 3 จดุในซอยสขุมุวิท 71 (14 ก.พ. 2555) 1 63,875 28.69

2556 ระเบิด ปากซอยรามค าแหง 43/1 (26 พ.ค. 2556) 1 11,932 3.10

2557 การยึดอ านาจโดย คสช. (พฤษภาคม 2557) 3 203,338 5.56

2558
ระเบิดบริเวณทางเดินเช่ือมระหว่าง BTS สยาม 
(1 ก.พ. 2558) และศาลอาญาถนนรชัดาภิเษก 
(7 มี.ค. 2558)

2 44,383 1.57
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 การขยายตวัของเศรษฐกิจจีนมีส่วนช่วยกระตุ้นให้คน

จีนเดินทางมาท่องเท่ียวไทยเพ่ิมขึน้ 

 ความเป็นสินค้า Luxury ในสายตาคนจีนของไทยลดลง

 คนจีนตอบสนองต่อราคาท่องเท่ียวไทยน้อยกว่าคู่แข่ง

 ไทยสญูเสียความได้เปรียบในการแข่งขนัด้วยราคา

ผลการวิเคราะหค์วามยืดหยุ่น
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สรปุผลการเปรียบเทียบ
พฤติกรรมของ

คนจีน ไต้หวนั และฮ่องกง
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แหล่งข้อมลูท่ีใช้ตดัสินใจเลือกประเทศส าหรบัท่องเท่ียว

ท่ีมา: จากการส ารวจปี พ.ศ. 2557

รายการ จีน ฮ่องกง ไต้หวนั

1. เพ่ือน 27.09 27.00 27.75

2. Social network 26.10 18.75 18.75

3. ครอบครวั/ คนใกล้ชิด 20.52 20.50 19.25

4. โทรทศัน์ 5.98 9.00 9.75

5. ทวัรเ์อเย่นต์ 5.38 4.75 4.25

6. เวบ็ไซตอ่ื์นๆ ท่ีไม่ใช่ National Tourism Organization 3.98 6.50 9.50

7. เวบ็ไซตข์อง National Tourism Organization 2.59 2.75 2.50

8. นิตยสาร (Magazine) 2.39 3.00 2.75

9. Forward Mail/ E-Magazine/ E-book 1.20 1.00 3.25

10. ภาพยนตร ์ 1.20 0.75 0.25

หน่วย: ร้อยละของผูต้อบ
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ส่ิงท่ีมีส าคญัมากขึน้เมื่อต้องตดัสินใจเท่ียวไทย
นักท่องเท่ียวจีน นักท่องเท่ียวฮ่องกง นักท่องเท่ียวไต้หวนั

- ความสะดวกในการ
ตรวจคนเข้าเมืองและ
การขอวีซ่า

- ความสะดวกในการ
เดินทางไปยงัประเทศ
ปลายทาง

- อากาศท่ีดี

- อาหารและเครื่องด่ืม
- การช้อปป้ิง
- ราคาท่ีคุ้มค่า

- การช้อปป้ิง
- อาหารและเคร่ืองด่ืม
- ราคาท่ีคุ้มค่า

ท่ีมา: จากการส ารวจปี พ.ศ. 2557
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กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีนิยม 5 อนัดบัแรก
นักท่องเท่ียวจีน นักท่องเท่ียวฮ่องกง นักท่องเท่ียวไต้หวนั

1. ช้อปป้ิง 
(14,358 บาท/คน/ทริป)

2. ชิมอาหารไทย 
(3,670 บาท/คน/ทริป)

3. ทะเลและชายหาด 
(4,029 บาท/คน/ทริป)

4. ชมประวติัศาสตร/์City tour 
(1,260 บาท/คน/ทริป)

5. สปาและสขุภาพ 
(2,054 บาท/คน/ทริป)

1. ช้อปป้ิง 
(11,492 บาท/คน/ทริป)

2. ชิมอาหารไทย 
(4,292 บาท/คน/ทริป)

3. สปาและสขุภาพ 
(2,549 บาท/คน/ทริป)

4. ทะเลและชายหาด 
(3,216 บาท/คน/ทริป)

5. บนัเทิงยามราตรี 
(3,603 บาท/คน/ทริป)

1. ช้อปป้ิง 
(11,495 บาท/คน/ทริป)

2. ชิมอาหารไทย 
(3,324 บาท/คน/ทริป)

3. สปาและสขุภาพ 
(1,970 บาท/คน/ทริป)

4. ทะเลและชายหาด 
(2,972 บาท/คน/ทริป)

5. ชมประวติัศาสตร/์City tour 
(1,127 บาท/คน/ทริป)

ท่ีมา: จากการส ารวจปี พ.ศ. 2557
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ประเภทของสินค้าท่ีซ้ือ

ท่ีมา: จากการส ารวจปี พ.ศ. 2557

นักท่องเที่ยวทัง้ 3 กลุ่ม ใช้จ่ายในการ

ซือ้สินค้าแต่ละประเภทไม่แตกต่างกัน
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ลกัษณะนักท่องเท่ียวจีน 
(ใช้จ่าย  74,350 บาท/คน/ทริป)

ลกัษณะนักท่องเท่ียวฮ่องกง 
(ใช้จ่าย  34,625 บาท/คน/ทริป)

ลกัษณะนักท่องเท่ียวไต้หวนั
(ใช้จ่าย  48,222 บาท/คน/ทริป)

- มีรายได้ >US$50,000 ต่อปี

- เท่ียวกบักรุป๊ทวัร์

- เดินทางกบัครอบครวั/เพ่ือน

- มีการช้อปป้ิง

- ซ้ือเครื่องประดบั/ผลิตภณัฑ์

อิเลคทรอนิกส์

- นักธรุกิจ/ ราชการ/ แม่บ้าน  ล 

- ไม่ได้ตดัสินใจท่องเท่ียวครัง้น้ี

ด้วยตนเอง

- มีการช้อปป้ิง

- ซ้ือเครื่องประดบั/ผลิตภณัฑ์

อิเลคทรอนิกส์

- มีอายตุัง้แต่ 35 ปี ข้ึนไป

- เป็นผู้บริหาร/ผู้จดัการ

- มาเพ่ือท่องเท่ียว/พกัผ่อน

- มีการช้อปป้ิง

- ซ้ือเครื่องประดบั/ผลิตภณัฑ์

อิเลคทรอนิกส์

ลกัษณะคนท่ีจ่ายในกิจกรรมท่องเท่ียวมากท่ีสดุ

ท่ีมา: จากการวิเคราะหข้์อมลูท่ีได้จากการส ารวจปี พ.ศ. 2557
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ล าดบัส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวพึงพอใจ

ท่ีมา: จากการส ารวจปี พ.ศ. 2557

 นักท่องเท่ียวทัง้ 3 กลุ่ม พึงพอใจมากระหว่างท่ีพ านัก

ในประเทศไทย 

 การต้อนรบัของคนท้องถ่ินเป็นส่ิงท่ีนักท่องเท่ียวทัง้ 3 

กลุ่มพอใจมากท่ีสดุ

 การช็อปป้ิงและอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นสองส่ิงท่ี

นักท่องเท่ียวทัง้ 3 กลุ่ม พึงพอใจไม่แตกต่างกนั

 นักท่องเท่ียวจีนพอใจมากกว่านักท่องเท่ียวฮ่องกง

และไต้หวนั
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องคป์ระกอบของความพึงพอใจ
ต่อการท่องเท่ียวไทยของนักท่องเท่ียวจีน
เสริมความสามารถ

ในการแข่งขนั
เพ่ิมคณุค่าโดยไม่คาดหวงั พืน้ฐานจ าเป็น

- ความปลอดภยั
- การจราจร
- ความน่าสนใจของ
สถานท่ีท่องเท่ียว

- สขุอนามยั
- การต้อนรบัของคนท้องถ่ิน

- ความพร้อมของศนูย์
ช่วยเหลือนักท่องเท่ียว

- การขนส่งสาธารณะ
- กิจกรรม/สถานบนัเทิง
ยามราตรี

- ราคาท่ีเหมาะสม

- ความน่าสนใจของ
กิจกรรมการท่องเท่ียว

- การให้บริการ
- อาหารและเครื่องด่ืม
- ส่ิงอ านวยความสะดวก

ท่ีมา: จากการวิเคราะห ์Penalty-Reward
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สรปุรปูแบบการท่องเท่ียว
เชียงใหม่ของ

นักท่องเท่ียวจีนกลุ่มอิสระ
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เหตผุลท่ีตดัสินใจมาท่องเท่ียวเชียงใหม่
- 3 ล าดบัแรก ได้แก่

1. มาพกัผอ่น/เปล่ียนบรรยากาศ (79% ของผูต้อบ)

2. อยากมาเท่ียวธรรมชาติของเชียงใหม่ (28% ของผูต้อบ)

3. อยากมาชมเทศกาล/ถนนคนเดิน (23% ของผูต้อบ)

- ตามรอย Lost in Thailand มีประมาณ 10% ของผูต้อบ

ท่ีมา: จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558
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แหล่งข้อมลูท่ีใช้ในการตดัสินใจ

ท่ีมา: จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558

แหล่งข้อมลู สดัส่วนต่อผูต้อบค าถามข้อน้ี (%)
1. เวบ็ไซต์ 63.11

- Qunaer.com 49.34
- Ctrip.com 32.36
- Tuniu.com 22.28

2. เพ่ือน/ คนใกล้ชิด 54.05

3. Social media/ Application 24.27

- WeChat 62.16

- Weibo 43.92

- Application ทอ่งเทีย่วภาษาจนี 33.11
4. ภาพยนตร/์ ละครไทย 15.05

5. บริษทัน าเท่ียว 8.90

6. อ่ืนๆ เช่น แมกกาซีน เป็นต้น 0.32
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ค่าใช้จ่ายทัง้หมดในเชียงใหม่ครัง้น้ี

หมายเหต:ุ อตัราแลกเปล่ียน 5.5 บาท/หยวน
ท่ีมา: จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558

ระดบัของค่าใช้จ่าย สดัส่วน (ร้อยละ)

1. ต า่กว่า 3,000 หยวน/ทริป (ต า่กว่า 16,500 บาท/ทริป) 24.35

2. 3,000-8,000 หยวน/ทริป (16,500-44,000 บาท/ทริป) 55.16

3. 8,000-15,000 หยวน/ทริป (44,000-82,500 บาท/ทริป) 13.87

4. มากกว่า 15,000 หยวน/ทริป (มากกว่า 82,500 บาท/ทริป) 6.61

รวม 100.00
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ภาพลกัษณ์ของเชียงใหม่

ท่ีมา: จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558

ส่ิงท่ีคิด/นึกถึงก่อนเดินทางมาเชียงใหม่ สดัส่วน (ร้อยละ)   
ก. นึกไม่ออก 43.87
ข. คิดหรือนึกถึงบางส่ิงบางอย่าง ได้แก่ 56.13
 Fresh, Beautiful 34.92
 Relax, Casual, Leisure 33.65
 Temples 13.33
 Deng Lijun 9.52
 Movie (Lost in Thailand) 8.57

Social media 39.13%
ภาพยนตร์ 35.87%
เพ่ือน/ คนใกล้ชิด 19.57%
อ่ืนๆ เช่น บทเพลง เวบไซต์ เป็นต้น 5.43%

รบัรู้จาก

เมืองเลก็ๆ ท่ีสดใส 
สวยงาม 
ผอ่นคลายเหมาะ
ส าหรบัการพกัผอ่น
หย่อนใจ 
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แหล่งข้อมลูท่ีใช้วางแผนจดัรปูแบบ
การท่องเท่ียวเชียงใหม่ในครัง้น้ี

ท่ีมา: จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558

แหล่งข้อมลู สดัส่วนต่อผูต้อบค าถามข้อน้ี (ร้อยละ)
1. เวบ็ไซต์ 71.43

- Qunaer.com 39.09

- Ctrip.com 22.99

- Tuniu.com 14.43
2. เพ่ือนหรือคนใกล้ชิด 59.97

3. Social media/ Application 33.22

- Weibo 31.31

- WeChat 31.31

- Application ทอ่งเทีย่วภาษาจนี 27.80
4. หนังสือท่องเท่ียว 1.83

5. อ่ืนๆ เช่น โรงแรม, ทวัรเ์อเย่นต ์เป็นต้น 0.66
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การก าหนดเส้นทาง ระยะเวลา และงบประมาณ

หมายเหต:ุ อตัราแลกเปล่ียน 5.5 บาท/หยวน
ท่ีมา: จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558

รายการ สดัส่วน (ร้อยละ)

ก. การก าหนดเส้นทางท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ 100.00

- ก าหนดดว้ยตนเอง ณ ประเทศจนี 76.97

- ก าหนดดว้ยตนเอง ณ ประเทศไทย 13.49

- ก าหนดรว่มกบัเพือ่นทีป่ระเทศไทย 7.24

- อื่นๆ เชน่ ไมม่กีารก าหนด สอบถามจากทวัรเ์อเยน่ต ์เป็นตน้ 2.30

ข. ระยะเวลาท่องเท่ียวและพ านักในเชียงใหม่ครัง้น้ีประมาณ 4 วนั 3 คืน

ค. งบประมาณส าหรบัท่องเท่ียวในเชียงใหม่ 100.00

- ไมก่ าหนด 67.95

- ก าหนด ประมาณ 6,000 หยวน/ทรปิ (หรอื 33,000 บาท/ทรปิ) 32.05
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แผนการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่

ท่ีมา: จากการส ารวจปี พ.ศ. 2558

- ส่วนใหญ่ท่องเท่ียว 3 วนั โดยมีแบบแผนท่ีคล้ายคลึงกนัดงัน้ี

วนัท่ี 1: กว่าร้อยละ 63 เท่ียวภายในคเูมืองเชียงใหม่ 

วนัท่ี 2: ร้อยละ 45 ไปดอยสเุทพ-มช.-ถนนนิมมานเหมินทร์

ร้อยละ 36 One-day-trip ในเชียงใหม่ (ปางช้าง, Zip line)

วนัท่ี 3: ร้อยละ 54 One-day-trip ในเชียงใหม่ (ปางช้าง, Zip line)

ร้อยละ 21 ไปดอยสเุทพ-มช.-ถนนนิมมานเหมินทร์

- วนัท่ี 4 เหลือผูต้อบประมาณ 1/3 โดยร้อยละ 36 ไปเชียงราย

- กิจกรรมกลางคืน: ไนทบ์ารซ์าร์ ถนนคนเดิน นวดไทย

- ค่าใช้จ่ายต่อวนัประมาณไม่เกิน 4,000 บาท/วนั/คน

- พาหนะท่ีใช้เดินทางภายในตวัเมือง: รถส่ีล้อแดง
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การตดัสินใจเลือกแพก็เกจทวัร์
นักท่องเท่ียวจีนกลุ่มอิสระจะตดัสินใจเลือก

แพ็กเกจทัวร์ท่ีมีการท่องเท่ียวตามแหล่ง

ท่องเท่ียวธรรมชาติ มากกว่าการดูโชว์หรือ

เท่ียวชมเมือง โดยราคาแพก็เกจทวัรท่ี์มีขาย

โดยทัว่ไปมีราคาต ่ากว่าท่ีนักท่องเท่ียวจีน

ยินดีท่ีจะจ่าย 
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ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจ
- สินค้าและบริการท่องเท่ียวของเชียงใหม่ยงัตอบสนองไม่

ตรงกบัท่ีคนจีนต้องการ โดยเฉพาะในเรือ่ง

 คมนาคม 

 ราคาท่ีสมเหตสุมผล 

 ร้านอาหาร 

 ความสะอาดและปลอดภยั

- คุณลกัษณะทางสงัคมและเศรษฐกิจ และการใช้จ่ายใน

การท่องเท่ียวไม่มีผลท าให้พึงพอใจแตกต่างกนั
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ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจ (ต่อ)
- ส่ิงท่ีเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนั
 ความสะอาดและความปลอดภยั 
 สถานท่ีพกัแรม 

- ส่ิงท่ีคนจีนคาดว่าต้องมีเม่ือมาเท่ียวเชียงใหม่
 ถนนคนเดิน 
 วดั/โบราณสถาน 
 ร้านอาหาร 
 บนัเทิงราตรี 
 อธัยาศยัท่ีดีของคนเชียงใหม่ 
 ราคาท่ีสมเหตุสมผล
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