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บทสรุปผูบริหาร

ปจจุบันการแตงงานนอกประเทศกําลังเปนท่ีนิยมของคูรักชาวตางชาติท่ัวโลก โดยเฉพาะอยางย่ิง
แถบยุโรปและอเมริกา โดยมีสาเหตุดังตอไปนี้

� เปนประสบการณท่ีแปลกใหม  การจัดงานแตงงานนอกประเทศทําใหคูรักรวมถึงแขกท่ีเดินทางไปรวมงาน ได
สัมผัสประสบการณใหมในถิ่นท่ีตนเองไมไดอยูอาศัย ถือเปนความทรงจําท่ีนาจดจําอีกหนึ่งความทรงจํา ซ่ึงโดยมาก
สถานท่ีท่ีเลือกไป มักเปนประเทศท่ีมีอากาศแตกตางจากประเทศของตน

� ความคุมคาในการเดินทาง เนื่องจากการเดินทางไปแตงงานในสถานท่ีเดียว แตสามารถใชเปนสถานท่ีฮันนีมูนได
พรอมกัน นอกจากนี้แขกท่ีมารวมงานยังสามารถใชโอกาสนี้ในการเดินทางมาเท่ียวไดอีกดวย 

� ความคุมคาดานการใชจาย ในการจัดงานแตงงานนอกประเทศโดยรวมแลวอาจมีราคาคาใชจายตํ่ากวา หากคูรัก
ควบคุมจํานวนแขกท่ีเชิญมาใหเหมาะสม

� ความเปนสวนตัว คูรักตางชาติท่ีเดินทางไปแตงงานนอกประเทศ มักจะเลือกสถานท่ีท่ีเล็กและมีความสวยงาม เพื่อ
ใชชวงเวลาท่ีดีกับคนท่ีรักในการจัดงานแบบท่ีตนตองการ และใชเวลากับครอบครัวของตนไดอยางอิสระ

ดวยกระแสการแตงงานและฮันนีมูนนอกประเทศดังกลาวทําใหประเทศตางๆท่ีมีความสวยงาม ไดมี
การจัดวางแผนการสงเสริมการทองเท่ียวเจาะกลุมคูรักโดยเฉพาะ สําหรับประเทศไทยเอง ไดมีคูรักชาวตางชาติเดิน
ทางเขามาจัดงานแตงงานและฮันนีมูนบางแลว โดยสถานท่ีท่ีเปนท่ีนิยม คือ จังหวัดริมทะเลและหมูเกาะทางภาตใต 
เนื่องจากมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม และ จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากมีประเพณีและวัฒนธรรมการจัดงานแตงงานด้ังเดิมท่ี
แปลกใหมและสวยงามในสายตาของคูรักชาวตางชาติ

หากทําการวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออนของประเทศไทยเพื่อประเมินศักยภาพในการรองรับและ
แขงขันตลาดการทองเท่ียวกลุมแตงงานและฮันนีมูนแลวจะพบวา ประเทศไทยมีขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบหลักๆ 
ดังตอไปนี้

จุดแข็ง

ดานสถานท่ีทองเท่ียว / แหลงทองเท่ียว

1. มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงามเปนธรรมชาติเหมาะสมกับการจัดงานโดยเฉพาะ  หาดทราย ทะเล ปา และ ภูเขา 
ซ่ึงเหมาะกับการถายภาพกอนแตงงานอีกดวย

2. มีสถานท่ีพัก ท้ังโรงแรมและรีสอรทท่ีมีหองวิลลาสําหรับคูรักใหเลือกหลากหลายในรูปแบบท่ีทันสมัยและ
ใกลชิดกับธรรมชาติ เชน วิลลาติดชายหาด เปนตน นอกจากนี้ ราคาของท่ีพักมีหลายระดับทําใหนักทองเท่ียว
สามารถเลือกไดเหมาะสมกับความตองการ

3. มีกิจกรรมสําหรับใหคูรักไดทํารวมกันอยางหลากหลายท้ังกิจกรรมในรม และกิจกรรมกลางแจง ทําให
นักทองเท่ียวรูสึกมีกิจกรรมใหทํามากมาย ไมจําเปนตองอยูเฉพาะแตในโรงแรม

ดานการสินคาและบริการ

1. การใหบริการของคนไทยมีความเปนมิตรและมีใจรักการบริการดีกวา เมื่อเทียบกับประเทศคูแขงอ่ืนๆ เชน 
มาเลเซีย ประเทศแถบแคริบเบียน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ เนื่องจากการจัดงานแตงงานมีรายละเอียดท่ีซับซอน 
และความตองการเฉพาะของแตละคูมีสูง

2. คาใชจายในการเดินทางมางานแตงงานและฮันนีมูนในประเทศไทยมีราคาไมแพงมากเกินไป เปนราคาท่ีคุมคา 
หากพิจารณาถึงบริการหรือประสบการณท่ีไดเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ
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3.  แพ็คเกจแตงงานมีชวงราคาท่ีหลากหลาย ทําใหนักทองเท่ียวสามารถเลือกใหเหมาะสม
   กับความตองการของตนไดงาย

4. รูปแบบการแตงงานแบบไทย บางรูปแบบสามารถสรางความแตกตางในดานของบริการได เชน การรด
น้ําสังข การแหขันหมาก การทําบุญประสาทพร เจาบาวขี่ชางเขางาน ซ่ึงผูท่ีเคยเดินทางมาแตงงานใน
เมืองไทยมีความประทับใจอยางมาก

จุดออน

ดานผูประกอบการ
1. ผูประกอบการวางแผนแตงงานท่ีทําตลาดกลุมชาวตางชาติยังมีนอย ทําใหนักทองเท่ียวอาจตองใชการติดตอ

กับโรงแรมท่ีมีบริการดานการแตงงานโดยตรง อยางไรก็ดี ผูประกอบการโรงแรมไมคอยใหความสําคัญกับธุรกิจ
การจัดงานแตงงานมากนักเนื่องจากเปนงานท่ีตองใชกําลังคนมากในการจัดเตรียมงานซ่ึงอาจสงผลตอธุรกิจ
หองพักซ่ึงเปนธุรกิจหลัก

2. ความรวมมือกันระหวางผูประกอบการในประเทศ เพื่อทําการเจาะตลาดชาวตางชาติเพื่อเดินทางมาแตงงาน
และฮันนีมูนยังมีนอย การทําธุรกิจสวนใหญทําในลักษณะตางคนตางทํา ทําใหการจัดหาหรือบริการยังไม
สามารถตอบสนองความตองการของคูรักไดทุกดานและไมมีประสิทธิภาพมากพอ เชน การจัดหาดอกไมพิเศษ
ใหเจาสาว การจัดหาโบสถ  การจัดเตรียมองคประกอบการแตงงานแบบไทย การจัดหาชางตามคําเรียกรอง 
การแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว เปนตน ซ่ึงทําใหคูรักรูสึกวาจําเปนตองมีผูชวยดูแลประสานงานใหบรรลุตามความ
ตองการในวันท่ีสําคัญท่ีสุดตองการในวันท่ีสําคัญท่ีสุด

3. ผูท่ีเก่ียวของกับธุรกิจแตงงานในประเทศไทย ยังไมมีหนวยงานหรือองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมารองรับ
ซ่ึงอาจสงผลตอความเช่ือมั่นในการทํางานอยางมืออาชีพ หากประเทศไทยมีการวางแผนเพิ่มความสามารถ
ของผูประกอบการ จะทําใหคูรักชาวตางชาติมั่นใจวารูปแบบงานในวันแตงงานจะเปนไปตามท่ีตองการ สังเกต
ไดจากการท่ีคูรักบางคูตองนําพอครัว ชางถายภาพ หรือแมแตผูประกอบการวางแผนแตงงานมาเอง

4. แพ็คเกจแตงงานของประเทศไทยยังเปนในลักษณะท่ีไมแตกตางจากประเทศคูแขงมากนัก เชน Beach 
Wedding และ Garden Wedding ซ่ึงผูประกอบการควรมองหาจุดขายใหม เพื่อเพิ่มประสบการณและความ
ประทับใจในงานแตงงาน สําหรับแพ็คเกจฮันนีมูนสวนใหญเนนเรื่องความหรูหราของหองพักและบริการพิเศษ
ของโรงแรมเปนหลัก ดังนั้นผูประกอบการจึงควรหาจุดขายท่ีทําใหประเทศไทยมีบริการทางดานการนําเสนอ
ประสบการณพิเศษท่ีตางออกไป 

5. ประเทศไทยยังขาดจุดศูนยรวมขอมูลขาวสารเก่ียวกับการจัดงานแตงงาน นักทองเท่ียวตองใชเวลาหาขอมูล
จากหลายเว็บไซต อาจตองอีเมลหรือโทรมาสอบถามกับผูประกอบการเองในเรื่องสถานท่ี หรือแมแตการจด
ทะเบียนสมรส ซ่ึงในกรณีหลังบางครั้งผูประกอบการมักหลีกเล่ียงการบริการสวนนี้โดยผลักภาระให
นักทองเท่ียวดําเนินการเอง

จากการทําการศึกษา ทําใหสามารถแบงกลุมประเทศคูแขงหลักๆ และทําการเปรียบเทียบศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศไทยไดดังตารางตอไปนี้
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1. กลุมประเทศโรแมนติกเชนฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน กรีซ สาธารณรัฐเช็ก และ   
โมนาโค

          กลุมประเทศนี้เปนประเทศท่ีนักทองเท่ียวมักมองวาเปนประเทศท่ีมีความโรแมนติกดวยจุดขายท่ีมีดังนี้

� บานเมืองมีลักษณะเต็มไปดวยสถาปตยกรรมเกาอันงดงาม เชน โบสถ ศาลากลางเมือง และสถานท่ีสําคัญทาง
ประวัติศาสตรตางๆ
� มีการจัดระเบียบเมืองเปนไปอยางเรียบรอย สะอาดงดงาม และ มีสวนสาธาธาณะ

สภาพแวดลอมท่ีมีความเปนโรแมนติก

ราคาของสินคาและบริการท่ีไมแพงมาก

ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีมีใหเลือกทํา

ความพรอมของปจจัย

คูแขงตลาดฮันนีมูน

สภาพแวดลอมท่ีมีความเปนโรแมนติก

ราคาของสินคาและบริการท่ีไมแพงมาก

ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีมีใหเลือกทํา

ความพรอมของปจจัย

ความพรอมและความสวยงามของท่ีพัก

ความพรอมของผูประกอบการทองเท่ียว

ความพรอมและความสวยงามของท่ีพัก

2. กลุมประเทศท่ีมีจุดขายเร่ืองชายหาดและทองทะเลท่ีสวยงาม เชน กลุมประเทศ
แคริบเบียน มัลดีฟส มอริเชียส สาธารณรัฐเซเชลล ไซปรัส รัฐฮาวาย และบาฮามาส

       กลุมประเทศนี้เปนประเทศท่ีนักทองเท่ียวมักมองวาเปนประเทศท่ีมีความโรแมนติกดวยจุดขายท่ีมีดังนี้

� ทะเลและชายหาดท่ีสวยงาม
� มีโรงแรมระดับหรูและบริการท่ีเปนเลิศ
� มีกิจกรรมใหทําหลากหลาย

สภาพแวดลอมท่ีมีความเปนโรแมนติก

ราคาของสินคาและบริการท่ีไมแพงมาก

ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีมีใหเลือกทํา

ความพรอมของปจจัย

ความพรอมและความสวยงามของท่ีพัก

ความพรอมของผูประกอบการทองเท่ียว

ความพรอมของผูประกอบการทองเท่ียว
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4. กลุมประเทศท่ีกําลังพฒันาศักยภาพการทองเท่ียวกลุมฮันนีมูนและแตงงาน

3. กลุมประเทศการฮันนีมนูแบบผจญภัย เชน แอฟริกาใต ออสเตรเลีย แคนาดา

          กลุมประเทศนี้เปนประเทศท่ีกําลังมีนักทองเท่ียวเดินทางไปฮันนีมูน เนื่องดวยลักษณะของกิจกรรมท่ีมีการ
นําเสนอเปนกิจกกรมพิเศษ

� มีทัศนียภาพทางธรรมชาติท่ีงดงาม โดยใชจุดขายเรื่องการถายภาพกอนการแตงงาน เพื่อดึงดูดใหนักทองเท่ียว 
เกิดความประทับใจและกลับมาฮันนีมูนอีกครั้ง
� มีกิจกรรมพิเศษเฉพาะท่ีใชเปนจุดขาย เชน การไปขึ้นเขาเลนสกี การเดินเขา การโตคล่ืน บันจ้ีจ้ัม

สภาพแวดลอมท่ีมีความเปนโรแมนติก

ราคาของสินคาและบริการท่ีไมแพงมาก

ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีมีใหเลือกทํา

ความพรอมของปจจัย

ความพรอมและความสวยงามของท่ีพัก

ความพรอมของผูประกอบการทองเท่ียว

4. กลุมประเทศท่ีกําลังพฒันาศักยภาพการทองเท่ียวกลุมฮันนีมูนและแตงงาน
เชน เมืองเซบูและบูโรไคในประเทศฟลิปปนส เกาะลังกาวีในประเทศมาเลเซยี และ      

เกาะบาหลีในประเทศอินโดนิเซีย

         กลุมประเทศนี้เปนประเทศท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางไปฮันนีมูนบางอยูแลว แตเพิ่งเริ่มตนการพิจารณา
วางแผนพัฒนาศักยภาพใหแขงขันกับประเทศอ่ืนๆไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเนนจุดขายดังนี้

� ทะเลและชายหาดท่ีสวยงาม
� มีโรงแรมระดับหรูและบริการท่ีเปนเลิศ
� มีความคุมคาของคาใชจาย เนื่องจากราคาถูกกวาประเทศคูแขงในกลุมอ่ืนอ่ืนๆ

รูปแบบการจัดงานแตงงานท่ีหลากหลาย

สภาพแวดลอมท่ีมีความเปนโรแมนติก

ราคาของสินคาและบริการท่ีไมแพงมาก

ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีมีใหเลือกทํา

ความพรอมของปจจัย

ความพรอมและความสวยงามของท่ีพัก

ความพรอมของผูประกอบการธุรกิจแตงงาน
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โครงการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยวกลุม Honeymoon & Weddingโครงการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยวกลุม Honeymoon & Wedding

1. กลุมประเทศโรแมนติกเชนฝร่ังเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน กรีซ สาธารณเช็ก โมนาโค

กลุมประเทศนี้เปนประเทศท่ีนักทองเท่ียวมักมองวาเปนประเทศท่ีมีความโรแมนติกดวยจุดขายท่ีมีดังนี้

� บานเมืองมีลักษณะเต็มไปดวยสถาปตยกรรมเกาอันงดงาม เชน โบสถ ศาลากลางเมือง และสถานท่ีวําคัญทาง
ประวัติศาสตรตางๆ
� มีการจัดระเบียบเมืองเปนไปอยางเรียบรอย สะอาดงดงาม และ มีสวนสาธาธาณะ

รูปแบบการจัดงานแตงงานท่ีหลากหลาย

สภาพแวดลอมท่ีมีความเปนโรแมนติก

ราคาของสินคาและบริการท่ีไมแพงมาก

ความพรอมของปจจัย

คูแขงตลาดแตงงาน

รูปแบบการจัดงานแตงงานท่ีหลากหลาย

สภาพแวดลอมท่ีมีความเปนโรแมนติก

ราคาของสินคาและบริการท่ีไมแพงมาก

ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีมีใหเลือกทํา

ความพรอมของปจจัย

ความพรอมและความสวยงามของท่ีพัก

ความพรอมของผูประกอบการธุรกิจแตงงาน

ราคาของสินคาและบริการท่ีไมแพงมาก

ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีมีใหเลือกทํา

ความพรอมและความสวยงามของท่ีพัก

ความพรอมของผูประกอบการธุรกิจแตงงาน

2. กลุมประเทศท่ีมีจุดขายเร่ืองชายหาดและทองทะเลท่ีสวยงาม เชน กลุมประเทศ
แคริบเบียน มัลดีฟส มอร้ิชียส สาธารณรัฐเวเชลว ไซปรัส รัฐฮาวาย และ บาฮามาส 

       กลุมประเทศนี้เปนประเทศท่ีนักทองเท่ียวมักมองวาเปนประเทศท่ีมีความโรแมนติกดวยจุดขายท่ีมีดังนี้

� ทะเลและชายหาดท่ีสวยงาม
� มีโรงแรมระดับหรูและบริการท่ีเปนเลิศ
� มีกระบวนการจดทะเบียนท่ีงายไมยุงยาก
� มีกิจกรรมใหทําหลากหลาย

รูปแบบการจัดงานแตงงานท่ีหลากหลาย

สภาพแวดลอมท่ีมีความเปนโรแมนติก

ราคาของสินคาและบริการท่ีไมแพงมาก

ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีมีใหเลือกทํา

ความพรอมของปจจัย

ความพรอมและความสวยงามของท่ีพัก

ความพรอมของผูประกอบการธุรกิจแตงงาน
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โครงการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยวกลุม Honeymoon & Weddingโครงการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยวกลุม Honeymoon & Wedding

3. กลุมประเทศท่ีกําลังพฒันาศักยภาพการทองเท่ียวกลุมฮันนีมูนและแตงงาน
เชน เมืองเซบูและบูโรไคในประเทศฟลิปปนส เกาะลังกาวีในประเทศมาเลเซยี และ      

เกาะบาหลีในประเทศอินโดนิเซีย
          กลุมประเทศนี้เปนประเทศท่ีมีนักทองเท่ียวเดินทางไปแตงงานบางอยูแลว แตเพิ่งเริ่มตนในการพิจารณา
วางแผนพัฒนาศักยภาพในการแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการเนนจุดขาย ดังนี้

� ทะเลและชายหาดท่ีสวยงาม
� มีโรงแรมระดับหรูและบริการท่ีเปนเลิศ
� มีความคุมคาของคาใชจาย เนื่องจากราคาถูกกวาประเทศคูแขงในกลุมอ่ืนอ่ืนๆ

รูปแบบการจัดงานแตงงานท่ีหลากหลาย

สภาพแวดลอมท่ีมีความเปนโรแมนติก

ราคาของสินคาและบริการท่ีไมแพงมาก

ความหลากหลายของกิจกรรมท่ีมีใหเลือกทํา

ความพรอมของปจจัย

ความพรอมและความสวยงามของท่ีพัก

ความพรอมของผูประกอบการธุรกิจแตงงาน

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหช้ีใหเห็นวา ถึงแมประเทศไทยจะมีแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถพัฒนาเพื่อรองรับ
ตลาดการทองเท่ียวเฉพาะกลุมนี้ แตประเทศไทยยังขาดการจัดการทางดานโครงสราง ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือ

8

ตลาดการทองเท่ียวเฉพาะกลุมนี้ แตประเทศไทยยังขาดการจัดการทางดานโครงสราง ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและผูประกอบการเอกชน ในการพัฒนาศักยภาพในการใหบริการ และการทําตลาด ดังนั้น ประเทศ
ไทยควรพิจารณาการจัดวางโครงสรางธุรกิจเพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน โดยมีแนวทางการทําตลาด
ดังตอไปนี้

1) การกําหนดตําแหนงทางการตลาดของประเทศไทย

2) การจัดวางระบบโครงสรางธุรกิจ

3) การจัดความสําคัญของกลุมตลาดนักทองเท่ียว



โครงการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยวกลุม Honeymoon & Weddingโครงการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยวกลุม Honeymoon & Wedding

1      การกําหนดตําแหนงทางการตลาดของประเทศไทย

1. ประเทศไทยมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีความโรแมนติก

           จากการศึกษาท้ังจากผูประกอบการและกับนักทองเท่ียว พบวาประเทศไทยยัง
มีปจจัยทางดานลบหลายปจจัยเชน

� ระบบสาธารณูปโภค

� ระบบขนสงมวลชนระดับทองถิ่น

� การวางผังเมืองท่ีถูกตอง

           ผลจากปจจัยลบดังกลาว ทําใหเกิดภาพลักษณท่ีไมเหมาะสมในการจับกลุม
นักทองเท่ียวกลุมฮันนีมูนและแตงงาน เชน ปญหาความไมเงียบสงบในบริเวณแหลง
ทองเท่ียว ปญหาความสะอาดตามแหลงทองเท่ียว หรือปญหาเรื่องการเดินทางภายใน
ทองถิ่น

สถานการณปจจุบัน

Romantic Destination

• ทางดานสถานท่ี

          เนื่องจากสถานท่ีเปนจุดหมายในการเดินทางไปแตงงานหรือฮันนีมูน ในปจจุบัน 
เชน เกาะสมุย ภูเก็ต มักเปนสถานท่ีท่ีเปนแหลงรวมนักทองเท่ียวหลากหลายประเภททําให
เกิดความวุนวายและความไมเปนสวนตัว ยกเวนแตอยูภายในโรงแรม ดังนั้น ประเทศไทย
อาจจําเปนท่ีจะตองเสาะหาทําเลใหมๆ ท่ีมีความสวยงามและมีการพัฒนาสภาพแวดลอมให
เหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงปญหาจากปจจัยท่ีกลาวมาขางตน ตัวอยางแหลงทองเท่ียวท่ี
ผูประกอบการมองเห็นวามีศักยภาพ เชนผูประกอบการมองเห็นวามีศักยภาพ เชน

� ชานเมืองหรือภูเขาในจังหวัดเชียงใหม

� เกาะลันตา

• ทางดานการส่ือสาร

          จากเหตุผลขางตนประเทศไทยไมควรกําหนดตําแหนงทางการตลาดวาเปนประเทศ
โรแมนติกเนื่องจาก

� เปนจุดท่ีประเทศไทยยังไมสามารถนําไปแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ ไดอยางย่ังยืน 
เนื่องจากประเทศอ่ืนๆ มีความเปนโรแมนติกมากกวาประเทศไทย เชน ฝรั่งเศส 
เยอรมนี อิตาลี และกลุมประเทศแคริบเบียน ซ่ึงอาจเปนการสรางความผิดหวัง
ใหกับนักทองเท่ียว

� การสงเสริมภาพลักษณในลักษณะโรแมนติกอาจกอใหเกิดความขัดแยงกับการ
ทําการตลาดกลุมอ่ืนหรือการสงเสริมการทองเท่ียวของประเทศไทยโดยรวม

           อยางไรก็ดี การทําตลาดท่ีเก่ียวกับความรักคงจะไมประสบความสําเร็จหากไมมี
ความโรแมนติกเขามาเก่ียวของ ทางเลือกท่ีเปนไปได คือ ประเทศไทยสามารถเสนอ
มุมมอง คําวาโรแมนติกใหมโดยใชจุดแข็งของประเทศท่ีมีอยู คือ ความสวยงามของ
สถานท่ีทองเท่ียว ความหลากหลายของแหลงทองเท่ียวและกิจกรรมเขามาชวย

ดังนั้นจุดยืนของประเทศไทยคือการเสนอการสรางความทรงจํากาวแรกใหกับ
ความรัก โดยวัดจากความสุขในชวงเวลาท่ีคูรักเดินทางมาพักผอนดวยกันในประเทศไทย 
แทนท่ีจะใหนักทองเท่ียวมองคําวาโรแมนติกจากเพียงแคความสวยงามของสถานท่ี ความ
หรูหราของโรงแรมหรือความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ซ่ึงส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ี
คูแขงตางๆ พยายามใชเปนจุดขายอยูกอนแลว

การพัฒนา
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โครงการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยวกลุม Honeymoon & Weddingโครงการศึกษาสถานการณและแนวโนมดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยวกลุม Honeymoon & Wedding

1      การกําหนดตําแหนงทางการตลาดของประเทศไทย

2. โอกาสการเกบ็เกี่ยวชวงเวลาประทับใจหรือประสบการณที่แปลกใหม

           ประเทศไทยมีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย และมีกิจกรรมมากมายใหเลือกทํา
จากการศึกษาพบวาจุดแข็งของประเทศไทย คือ การท่ีเดินทางมาประเทศเดียว         
แตสามารถสัมผัสประสบการณและวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย ซ่ึงทําใหเหมาะกับท้ัง
นักทองเท่ียวท่ีเดินทางพักผอนเฉพาะท่ี และนักทองเท่ียวท่ีชอบเดินทางไปหลาย
จุดมุงหมาย

            เนื่องจากผลการศึกษา พบวาชวงเวลาเดินทางมาแตงงานและฮันนีมูนคอนขาง
เปนระยะเวลาท่ีนาน และคูรักสวนใหญเริ่มจะมองหาการบริการเฉพาะท่ีตอบโจทยความ
ตองการสวนตัวได แตในความเปนจริงนักทองเท่ียวสวนใหญมักเลือกทํากิจกรรมท่ีไม
พิเศษมากนัก เชน การชมเมือง การใชเวลาอยูในโรงแรม การอาบแดด หาก
นักทองเท่ียวตองการหากิจกรรมอ่ืนๆ ทํา นักทองเท่ียวมักจะตองเปนฝายสอบถามหรือ
จัดหาเอง  ดังนั้น ประเทศไทยควรตอบโจทยใหไดวาควรจะทําอยางไรใหคูรักมีความสุข
มากท่ีสุดในชวงเวลาท่ีใชอยูในประเทศไทย เชนนําเสนอกิจกรรมท่ีสรางความประทับใจ
ใหกับคูรัก

สถานการณปจจุบัน

• การจัดทําแพ็คเกจท่ีเหมาะสม

แพ็คเกจทางดานแตงงานสวนใหญจะเนนไปทางดานองคประกอบของพิธี 
และแพ็คเกจฮันนีมูนสวนใหญจะเนนไปเรื่องความหรูหราสะดวกสบายของโรงแรม
และหองพัก ดังนั้น ส่ิงท่ีผูประกอบการควรจะคํานึงใหมากขึ้น คือผูประกอบการ
หลายๆฝายควรจะจัดหากิจกรรมท่ีทําใหนักทองเท่ียวมีชวงเวลาท่ีมีความสุขมากท่ีสุด 
ท้ังนี้เพื่อเปนการเพิ่มระดับความพึงพอใจในการเดินทางมาประเทศไทย รวมถึงเปนท้ังนี้เพื่อเปนการเพิ่มระดับความพึงพอใจในการเดินทางมาประเทศไทย รวมถึงเปน
การกระตุนการใชจายเงินของนักทองเท่ียว เพื่อใหเกิด Customer Delight ในการ
ประชาสัมพันธแบบปากตอปาก

การจัดทําแพ็คเกจควรคํานึงถึงท้ังกระบวนการท่ีเก่ียวของกับกระบวนการกอน
การแตงงานท้ังหมด กระบวนการแตงงาน และชวงเวลาฮันนีมูน

การพัฒนา

• การรวมมือกันระหวางผูประกอบการ

         ผูประกอบการในประเทศไทยสวนใหญยังดําเนินการในลักษณะตางคนตางทํา
จึงทําใหเกิดปญหาดังตอไปนี้

� ลักษณะแพ็คเกจเปนแพ็คเกจมาตรฐาน ทําใหขาดจุดขายในภาพรวมของประเทศ
ไทยอยางเดนชัด และขาดการพัฒนารูปแบบแพ็คเกจท่ีซับซอนมากขึ้น เชน การผูก
รวมแพ็คเกจหองพักกับแพ็คเกจกิจกรรมอ่ืนๆ การสรางสรรคแพ็คเกจใหมๆ

� ความสามารถในการตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว เนื่องจาก
ผูประกอบการแตละรายมีขอจํากัดทางดานบริการตางกัน ทําใหมีบอยครั้งท่ี
ผูประกอบการตองปฏิเสธขอเรียกรองพิเศษของนักทองเท่ียว

• การสงเสริมผูประกอบการวางแผนแตงงานหรือ Romantic Tour

          เนื่องจากประเทศไทยยังขาดผูประกอบการวางแผนแตงงานและผูประกอบการ
ทองเท่ียว Romantic Tour ท่ีเนนจับกลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ทําใหเกิดชองวาง
ในการใหบริการทางดานรายละเอียดของงานแตงงาน ซ่ึงผูประกอบการโรงแรมมักจะ
ปฏิเสธท่ีจะเปนธุระจัดการให เชน ชุดแตงงาน การจดทะเบียน หากมีการพัฒนาความ
รวมมือผูประกอบการดังกลาวจะทําใหประเทศไทยสามารถเติมเต็มความตองการของ
นักทองเท่ียวไดมากขึ้น ท้ังสวนของตลาดแตงงานและตลาดฮันนีมูน ซ่ึงจะเปน
จุดเริ่มตนใหมีการจัดทําแพ็คเกจหรือบริการท่ีมีความหลากหลาย เพื่อการแขงขัน
กันเองภายในประเทศ
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1      การกําหนดตําแหนงทางการตลาดของประเทศไทย

3. ความคุมคาของเงินท่ีใชจาย

            การเดินทางมาทองเท่ียวในประเทศไทย คาใชจาย (ไมรวมคาบัตรโดยสาร) 
อาจอยูในระดับท่ีคอนขางถูกในสายตาชาวตางชาติ แตหากเทียบระดับของแพ็คเกจหรือ
การบริการดานจัดงานแตงงานหรือฮันนีมูนระดับ Mid-end และ High-end ยังมีราคาท่ี
ไมถูกไปกวาราคาคาบริการของประเทศอ่ืนในแถบแคริบเบียนหรือประเทศในแถบเอเชีย
มากนัก โดยมิไดคํานึงถึงการบริการท่ีจะไดรับ ซ่ึงอาจทําใหนักทองเท่ียวอาจมองเพียง
แคเทียบราคาของตัวแพ็คเกจเทานั้น

             จากการสํารวจนักทองเท่ียวพบวาความพึงพอใจของความคุมคาของราคานั้น
ยังเปนปจจัยท่ีมีความพึงพอใจในชวงรั้งทาย

สถานการณปจจุบัน

การปรบัปรุงการส่ือสารและการปรบัปรุงทางดานบริการ

           เนื่องดวยนักทองเท่ียวสวนใหญท่ีทําการสํารวจรวมถึงผูประกอบการเองยัง
มองวาประเทศไทยเปน Cheap Destination แตผูประกอบการทางดานตลาดฮันนีมูน
และแตงงานคิดราคาคาบริการท่ีคอนขางอยูในระดับ Premium เนื่องจากผูทําตลาดนี้
มักจะเปนโรงแรมและรีสอรทขนาดใหญ ในขณะเดียวกันนักทองเท่ียวกลับมองวาการ
บริการท่ีไดรับกลับมายังไมคุมคากับเงินท่ีจายไป 

� การสงเสริมตลาดฮันนีมูนและแตงงาน ควรมีการสงขอความส่ือสารท่ีชัดเจนวา
ประเทศไทยจะวางตําแหนงทางการตลาดเปนตลาดทองเท่ียวระดับสูงหรือตลาด
ทองเท่ียวระดับลาง หรือมีศักยภาพท่ีจะตอบสนองความตองการของสองระดับตลาด
พรอมกัน

� การยกระดับภาพลักษณประเทศไทยใหออกจาก Cheap Destination โดย
พิจารณาถึงการบริการ และความสามารถในการตอบสนองความตองการพิเศษระดับ
บุคคลเพิ่มขึ้น ตัวอยางในสวนของตลาดแตงงานและฮันนีมูน อาจเปนการจัดหา
เตรียมงานแตงงานทุกรายละเอียดมากกวาการขายแพ็คเกจสําเร็จรูป และเพิ่มการ
จัดหาความบันเทิงใหชาวตางชาติ เพื่อเปรียบเทียบความคุมคาจากประสบการณ
มากกวาจากตัวของเม็ดเงินท่ีจายไป

� เนนความยืดหยุนในการบริการ เนื่องจากตลาดแตงงานและฮันนีมูนเปนตลาดท่ี
ลูกคามีความคาดหวังคอนขางสูง

การพัฒนา
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นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหช้ีใหเห็นวา ถึงแมประเทศไทยจะมีแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถพัฒนาเพื่อรองรับ
ตลาดการทองเท่ียวเฉพาะกลุมนี้ แตประเทศไทยยังขาดการจัดการทางดานโครงสราง ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือ
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ควรพิจารณาการจัดวางโครงสรางธุรกิจเพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน โดยมีแนวทางดังตอไปนี้
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� ทําการประชาสัมพันธภาพรวมถึงจัดทําเว็บไซตกลาง
ตลาดแตงงานและฮันนีมูนสําหรับนักทองเที่ยว

� ภาพรวมสินคาและบริการ
� แนะนําสถานที่
� ขอมูลผูประกอบการ

� สนับสนุนการจัดทําศูนยกลางขอมูลสําหรับผูประกอบการ
สามารถติดตอสื่อสารกันได หรือ Business Platform

� ทําการตลาดรวมกับการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
� เปนศูนยกลางในการติดตอเช่ือม

สมาคมผูประกอบการ
วางแผนแตงงานใน

ตางประเทศ

บริษัททองเที่ยวใน
ตางประเทศ สมาคมผูประกอบการธุรกิจ

แตงงาน

กลยุทธการตลาดรวม

การจัดการแบงสวนความรับผิดชอบในการพัฒนาตลาด

ทําหนาที่ดึงนักทองเที่ยวมาประเทศไทย

การทองเที่ยวจังหวัด

2    การจัดวางระบบโครงสรางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ

� เปนศูนยกลางในการติดตอเช่ือม
ความสัมพันธระหวางผูประกอบการวางแผน
แตงงานในตางประเทศกับผูประกอบการ
ตางๆ ในประเทศไทย
� ดําเนินการเช่ือมสัมพันธระหวางกลุม
สมาคมที่เกี่ยวของ เชน สมาคมทองเที่ยว 
สมาคมชางภาพ เปนตน

สมาคม
ผูประกอบการ

อื่นๆทีเ่กี่ยวของ

ผูประกอบการ
โรงแรมและ      

รีสอรท

ผูประกอบการ
วางแผนแตงงาน

ผูประกอบการจัด
แพ็คเกจทองเที่ยว   

โรแมนติก

� จัดสรางฐานขอมูลผูประกอบที่เกีย่วของทั้งหมด เพ่ือชวยให
ผูประกอบการวางแผนแตงงานหรือผูประกอบการโรงแรมสามารถหาคูคา
ในการจัดการบริการ
� บริการขอมูลทางการตลาด และจัดการอบรมใหกับผูประกอบการที่
เกี่ยวของ

� ภาษา
� การบริการ
� วัฒนธรรมการแตงงานของแตละชนชาติ
� การวางแผนการแขงขันทั้งภายในประเทศและกับประเทศ
อื่นๆ

ผูประกอบการภายในประเทศและ
นอกประเทศเช่ือมเขาหากัน

           การจัดการดังกลาว จะชวยใหผูประกอบการในประเทศไทยเช่ือมตอกับผูประกอบการนอกประเทศอยาง
เปนระบบ ซ่ึงสามารถนําไปตอยอด เพื่อพัฒนาตลาดฮันนีมูนและแตงงานไดพรอมกัน 12
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การจัดความสําคัญของกลุมลูกคาหลักตลาดแตงงาน

ชนชาติกลุมท่ี 1 
เปนกลุมชนชาติหลักท่ีเดิน
ทางเขามาฮันนีมูนใน
ประเทศไทย

เพิ่มการประชาสัมพันธ เพื่อการ
เจาะตลาดมากขึ้น รวมท้ังการ
ประชาสัมพันธผานส่ือเชน 
นิตยสาร

มีการแนะนําสถานท่ีสําหรับการ
จัดงานแตงงานแตละรูปแบบ

ลดขั้นตอนการจดทะเบียน
สมรส

แพ็คเกจงานแตงงานท่ี
คุมคาพรอมการเดินทางมา
ฮันนีมูน

งานแตงงานแบบลําลอง
หลายรูปแบบและแบบ
ประเพณีไทย

คนหาประสบการณใหม
พรอมคนพิเศษในวันพิเศษ

ชนชาติกลุมท่ี 2
เปนกลุมชนชาติท่ีมี
ศักยภาพเนื่องจากมีการใช
จายในการแตงงานคอนขาง
สูง

แพ็คเกจงานแตงงานท่ี
สอดคลองกับวัฒนธรรมของ
ชนชาตินั้น

การเสนอบริการครบวงจร
และความสามารถในการ
จัดหาบริการรายละเอียด

เพิ่มการประชาสัมพันธเพื่อการ
แนะนําตลาดผานผูประกอบการ
วางแผนแตงงานในประเทศ
นั้นๆ

สนับสนุนโรงแรมท่ีมีพื้นท่ีมาก
ในการจัดงานฉลอง เนื่องจาก

จุดขาย การทําการตลาด

สําหรับกลุมชาวตางชาติท่ีมีศักยภาพในการทําการตลาด สามารถแบงไดดังตอไปนี้

3    การจัดความสําคัญของกลุมตลาดนักทองเที่ยว

จัดหาบริการรายละเอียด
ของงานแตงงาน

คนหาประสบการณใหม
พรอมคนพิเศษในวันพิเศษ

ในการจัดงานฉลอง เนื่องจาก
เปนความตองการพื้นฐานของ
ชนชาติกลุมนี้

ชนชาติกลุมท่ี 3
เปนกลุมชนชาติท่ีมีแนวโนม
เติบโตในอนาคต

แพ็คเกจงานแตงงานแบบ
ตะวันตกท่ีมีราคาคุมคา

เนนการนําเสนอ Pool Villa 
ทันสมัยและมีความเปน
สวนตัวมาก

คนหาประสบการณใหม
พรอมคนพิเศษในวันพิเศษ

เพิ่มการประชาสัมพันธ เพื่อ
การแนะนําตลาดโดยเนน
ผานบริษัททองเท่ียวหรือ
ผูประกอบการวางแผนงาน
แตงงานในประเทศนั้นๆ
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การจัดความสําคัญของกลุมลูกคาหลักตลาดฮันนีมูน

ชนชาติกลุมท่ี 1 
เปนกลุมชนชาติตะวันตกท่ีมี
การเดินทางมาประเทศไทย
สูง และอัตราสวนการ
เดินทางมาฮันนีมูนสูง

เพิ่มการประชาสัมพันธ เพื่อ
การเจาะตลาดมากขึ้น รวม
การประชาสัมพันธผานส่ือ
เชน นิตยสาร

จัดทําแพ็คเกจ ธีมตาม
ลักษณะกิจกรรมโดยไมเนน
การขายแบบ All-inclusive 
แตเปนการ Up-selling เมื่อ
มาถึงประเทศไทยแทน

สถานท่ีพักไมจําเปนตองมี
ความหรูหรามาก แตตองมี
ความเปนสวนตัว

การเสนอกิจกรรมใหคูรัก
สามารถใชเวลาดวยกัน
อยางมีความสุข

ชนชาติกลุมท่ี 2
เปนกลุมชนชาติเอเชียท่ีมี
ความนิยมเดินทางไป
ฮันนีมูนนอกประเทศและ
มองวาประเทศไทยเปน
ประเทศท่ีนาสนใจ

สถานท่ีพักคอนขางทันสมัย
เชน Boutique Resort 

เนนกิจกรรมทางดานจิตใจ
มากกวากิจกรรมทางรางกาย 
เชน สปา การซ้ือของและ   
การเรียนรู

เพิ่มการประชาสัมพันธเพื่อ
การแนะนําตลาดผาน
ผูประกอบการการทองเท่ียว
ทางดานฮันนีมูนในประเทศ
นั้นๆ

จัดทําแพ็คเกจลักษณะ    
All-inclusive ซ่ึงขายผาน
ทางผูประกอบการทองเท่ียว

จุดขาย การทําการตลาด

3    การจัดความสําคัญของกลุมตลาดนักทองเที่ยว

ทางผูประกอบการทองเท่ียว
ในประเทศเกาหลีใต

ชนชาติกลุมท่ี 3
เปนกลุมชนชาติท่ีมีศักยภาพใน
อนาคต เนื่องจากท่ีมีการ
เดินทางไปฮันนีมูนนอก
ประเทศแตประเทศไทย ไมได
เปนจุดหมายท่ีคํานึงถึงใน
ปจจุบัน

แพ็คเกจฮันนีมูนท่ีเนนความ
คุมคาเปนหลัก พรอมคนหา
ประสบการณใหมพรอมคน
พิเศษในวันพิเศษ

เนนการประชาสัมพันธทางดาน
ราคาท่ีไมแพงและความคุมคา
ของประสบการณท่ีจะไดรับ 
เพื่อเปนการสราง Awareness 
วาประเทศไทยเปนทางเลือก
ใหมท่ีดีกวา

ทําการตลาดผานผูประกอบการ
ทองเท่ียวในประเทศนั้นๆ
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