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บทสรุปผูบริหาร 
 
I. ความเปนมาของโครงการ 
 

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)  ไดกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมและเพิ่มความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยกําหนดใหการรุกตลาด
เพื่อขยายฐานลูกคาใหมเปนสวนหนึ่งของกลยุทธการสงเสริมการดําเนินงานดานตลาดตางประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดที่สําคัญของไทยตลาดหนึ่งไดแก ภูมิภาคยุโรป 

ททท. จึงมีความประสงคที่จะทําการศึกษาประเทศในภูมิภาคยุโรป ที่มีนักทองเท่ียวเดินทางมา
เที่ยวประเทศไทยอันดับตนๆ และในแตละปมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางทองเที่ยวตางประเทศจํานวนมาก 
ซึ่งเปนโอกาสในการสงเสริมใหมีการเดินทางทองเที่ยวในไทยไดอีกมาก โดย ททท. ไดกําหนดตลาด
นักทองเท่ียวจากภูมิภาคยุโรปที่ผานเกณฑการคัดเลือก 5 ประเทศ ประกอบดวย ประเทศสหราชอาณาจักร 
ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และ เนเธอรแลนด เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการดําเนินการทางการตลาดที่
คาดวาจะสามารถเพิ่มจํานวนการเดินทางเขาสูประเทศไทยของนักทองเที่ยวกลุมดังกลาวตอไป 

 
II. วัตถุประสงคของโครงการ 
 

2.1 วัตถุประสงคโครงการ 
1. เพื่อสื่อสารกับกลุมลูกคาใหมที่มีศักยภาพ และผูประกอบการทองเที่ยวในยุโรป 
2. เพื่อสรางการรับรูใหกลุมเปาหมายขางตนใหมีความรู ความเขาใจตามที่ผูสงสารตองการสื่อ 
3. เพื่อสามารถขยายฐานการตลาดสําหรับกลุมลูกคาใหมในตลาดยุโรปใหไดตามเปาหมายของ 

ททท. 
 

2.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของการสื่อสารนโยบายของ ททท.  
2. เพื่อศึกษาการรับรู มุมมอง และความเขาใจที่ผูประกอบการทองเที่ยวมีตอประเทศไทย/คูแขง  
3. เพื่อศึกษาการรับรู มุมมอง และความเขาใจที่ผูประกอบการมีตอนโยบายที่ ททท. วางไว 
4. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการ ตอการจัดการการทองเที่ยวในประเทศไทย 
5. เพื่อศึกษาถึงผลตอบรับและมุมมองที่ผูประกอบการไดรับจากนักทองเที่ยว 
6. เพื่อศึกษาทัศนคติ  มุมมอง พฤติกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไป ของลูกคาใหม 
7. เพื่อศึกษาถึงการรับรูและทัศนคติของลูกคาใหมที่มีตอประเทศไทยและคูแขงรวมทั้งความเขาใจ

และมุมมองที่มีตอแนวทางที่ ททท. วางไว 
8. เพื่อศึกษามุมมองที่ลูกคาใหมมีตอผลิตภัณฑ และ บริการดานการทองเที่ยวในประเทศไทย 
9. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคที่ลูกคาใหมตองเผชิญในการหาขอมูลเกี่ยวกับประเทศไทย และ

การจัดการการเดินทางมาประเทศไทย รวมถึงความตั้งใจที่จะเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศคูแขงอื่นๆ 



 
 

บทสรุปผูบริหาร : โครงการสํารวจการรับรูของนักทองเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุมลูกคาใหม (สําหรับตลาดยุโรป) 3 
 

 
2.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1. ททท. สามารถแบงกลุมลูกคาใหม พรอมทั้งเรียงลําดับความสําคัญของกลุมเปาหมายดังกลาว  
เพื่อใหเขาใจถึงกลุมเปาหมายแตละกลุม ตลอดจนการจัดทําแนวทางการขยายฐานตลาดให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม 

2. สามารถเขาถึงตลาดเปาหมายของ ททท. ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเรียนรูจากความ
ตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองของนักทองเที่ยว 

3. สามารถวางตําแหนงทางการตลาด เพื่อการตัดสินใจหรือการกระทําใดๆ ที่จะสรางภาพลักษณ 
และการสื่อความ ตลอดจนสรางกลไกและความสัมพันธกับกลุมลูกคาใหมและผูประกอบการได
อยางมีประสิทธิภาพ  

 
III. ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาในครั้งนี้แบงออกเปน 3 สวนคือ การศึกษาวิจัยจากเอกสาร การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ 
และการศึกษาขอมูลเชิงปริมาณ  รายละเอียดวิธีการศึกษาในแตละสวนมีดังนี้ 
 
3.1 การวิจัยเอกสาร (Desk Research) 

มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตลาดยุโรปทั้ง 5 ประเทศที่ไดมีผูศึกษาหรือจัดทําไวแลว
ทั้งในเชิงมหภาคและจุลภาค เพื่อใหเขาใจถึงสภาพแวดลอมและปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจ
เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยของนักทองเที่ยวยุโรป ตลอดจนพฤติกรรมและทัศนคติของนักทองเที่ยวดวย 

 
3.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของกลุมเปาหมาย 
แตละกลุม ตลอดจนมุมมองและความคิดเห็นตอการทองเที่ยวในประเทศไทย 

วิธีการเก็บขอมูล: การสัมภาษณเชิงลึกทางโทรศัพท 
กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง: แบงไดทั้งสิ้น 5 กลุมรวมจํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 125 ราย 

กลุมเปาหมาย จํานวนตัวอยาง (ราย) 
1) ผูบริหาร ททท./ผูแทน ททท. ที่ประจําอยูสํานักงานฯ ประเทศ 

สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอรแลนด 
 5  

2) ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว/สมาคมทองเท่ียวในประเทศไทย  60  
3) ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว/สมาคมทองเท่ียวในตางประเทศ  35  
4) สายการบินตางประเทศ  10  
5) ส่ือนิตยสาร/ส่ือออนไลนในตางประเทศ  15  

รวม  125  
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3.3 การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
มีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับการรับรู ทัศนคติ พฤติกรรมของนักทองเที่ยวยุโรป 

ตลอดจนปจจัยที่ทําใหตัดสินใจเดินทางทองเที่ยวระยะไกล โดยแบงการศึกษาในสวนนี้ออกเปน 2 วิธี ดังนี้ 
วิธีการเก็บขอมูล:  

1. การตอบแบบสอบถามผานทางออนไลน (Online Survey) 
 2. การสัมภาษณตัวตอตัว (Face-to-Face Interview) 
กลุมเปาหมายและจํานวนตัวอยาง:  
1. Online Survey  

ระยะเวลาดําเนินการเก็บขอมูล: เดือนกันยายน – เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
กลุมเปาหมาย: นักทองเที่ยวยุโรปเปาหมายที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 อายุ 18 ปขึ้นไป 
 รูจักประเทศไทย  และไมปฎิเสธที่จะเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย 
 เคยเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต จีน  
เกาหลี ญี่ปุน ฮองกง) ในชวง 2 ป ที่ผานมา 

 ไมเคยเดินทางมาทองเที่ยวในประเทศไทย 
 จํานวนตัวอยาง: รวมทั้งสิ้น 2,119 ราย 
 

2. การสัมภาษณตัวตอตัว (Face-to-Face Interview) 
ระยะเวลาดําเนินการเก็บขอมูล: เดือนกันยายน – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
กลุมเปาหมาย: นักทองเท่ียวยุโรปเพิ่งเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยมา
เที่ยวประเทศไทย ณ ชวงเวลาที่ทําการเก็บขอมูล เพื่อศึกษาถึงเหตุผลและปจจัยในการ
เลือกมาประเทศไทย 
จํานวนตัวอยาง: รวมทั้งสิ้น 316 ราย 

 
 

IV. ผลการศึกษาภาพรวมตลาดยุโรป 
 

4.1 ผลจากการวิจัยเอกสาร 
 จากการศึกษาวิจัยเอกสาร องคการทองเที่ยวโลกไดประมาณการแนวโนมอุตสาหกรรมทองเที่ยว
โลกในระยะยาว (Tourism 2020 Vision) ระหวางป 1995 – 2020 โดยใชป 1995 เปนปฐานในการประมาณ
การสําหรับชวงป 2010 และ 2020  แสดงใหเห็นวาการเดินทางทองเที่ยวระยะไกล (Long-haul Travel) จะมี
อัตราเติบโตประมาณ 5.4% ตอป ซึ่งสูงกวาการเดินทางทองเที่ยวภายในภูมิภาค (Intraregional Travel) ที่
จะมีอัตราเติบโตอยูที่ 3.8% ตอป นอกจากนี้ ยังมีการคาดการณแนวโนมสถานการณทองเที่ยวในแตละ
ภูมิภาค โดยพบวาภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง เปนแหลงทองเที่ยวที่มีโอกาสขยายตัวสูงที่สุดเฉลี่ย
ประมาณ 6.5% ถึง 6.7%  

ดานแหลงทองเที่ยวของประเทศไทยที่เปนที่นิยมในกลุมนักทองเที่ยวตางชาติ ยังคงเปนแหลง
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร เชน พระบรมมหาราชวัง วัดพระแกว พระที่นั่งวิมานเมฆ วัดโพธิ์ รวมถึง
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โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในป 2010 มีผูเขาเยี่ยมชมแหลงทองเที่ยวกลุมนี้สูงถึง 55% 
ของจํานวนนักทองเที่ยวทั้งหมด และคิดเปน 48% ของรายไดจากแหลงทองเที่ยวทั่วประเทศ สําหรับแหลง
ทองเที่ยวทางธรรมชาติในป 2010 มีอัตราการเติบโตของจํานวนผูเขาเยี่ยมชมประมาณ 6% เนื่องมาจาก
ประเทศไทยมีแหลงทองเที่ยวประเภทอุทยานแหงชาติกวา 200 แหงกระจายอยูทั่วประเทศ ซึ่งยังคงเปนที่
นิยมอยางกวางขวางในกลุมนักทองเที่ยวเชิงนิเวศน และกลุม Backpacker  
 แผนการตลาด ททท. ป พ.ศ. 2554 ไดวางเปาหมายตําแหนงทางการตลาด (Positioning) ให
ประเทศไทยเปน แหลงทองเที่ยวคุณภาพที่หลากหลาย ใหประสบการณที่ทรงคุณคาและประทับใจ โดยใน
สวนของตลาดตางประเทศโดยรวมนั้น ไดกําหนดเปาหมายใหตลาดตางประเทศสรางรายไดเพิ่มขึ้น 9% จาก
ประมาณการจํานวนนักทองเที่ยวตางประเทศรวม 15.5 ลานคน ซึ่งคาดวาจะนํารายไดเขาประเทศจํานวน 
600,000 ลานบาท  
 
4.2 ตําแหนงทางการตลาดของประเทศไทย ในตลาดยุโรป 
 จากการสัมภาษณผูอํานวยการ ททท. ภูมิภาคยุโรป พบวาสําหรับตลาดทองเที่ยวในยุโรป คูแขงใน
ตลาดมีทั้งคูแขงทางตรงที่เปนประเทศแหลงทองเที่ยวระยะไกล (Long-haul) และคูแขงทางออม ซึ่งไดแก
ประเทศในภูมิภาคยุโรป (Intra-region/Short-haul) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงทางตรงแลว ประเทศไทย
นับวายังเปนผูนําในตลาดยุโรปทั้ง 5 ประเทศนี้ โดยประเทศคูแขงสําคัญๆ แบงไดเปน 2 กลุม คือ 

 1) ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแก มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย 
 2) ประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียใต ไดแก จีน อินเดีย ศรีลังกา 

 ทั้งนี้ สิ่งที่ทําใหประเทศไทยยังเปนผูนําในตลาดทองเที่ยวระยะไกล ไดแก ความหลากหลายของ
สินคาทองเที่ยว ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่ม และสรางความรูสึกคุมคาใหแกนักทองเท่ียวยุโรป ที่มีระยะเวลา
พํานักคอนขางยาวได  
 สวนประเทศแหลงทองเที่ยวในยุโรปที่ถือเปนคูแขงทางออมของประเทศไทยนั้น  มีปจจัยหลักที่
สงผลเชิงลบตอการกระตุนใหนักทองเที่ยวยุโรปทั้ง 5 ประเทศพิจารณาเดินทางมาประเทศไทย คือ การรุก
ทําการตลาดของประเทศในยุโรปดวยกัน ซึ่งมีการทํากิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับบริษัทนําเที่ยวและสาย
การบินตางๆ เพิ่มมากขึ้น 
 
4.3 แนวทางในการดึงดูดลูกคาใหมของ ททท. ในปงบประมาณ 2554 
 ททท. ภูมิภาคยุโรป ใหความสําคัญกับการนําเสนอความหลากหลายของแหลงทองเที่ยวของไทยให
มากขึ้น เพื่อใหนักทองเที่ยวยุโรปไดรับรูวาประเทศไทยไมไดเปนที่รูจักเฉพาะในเรื่องชายหาด แตยังมีเรื่อง
ของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต กิจกรรมตางๆ เชน ชอปปง สปา ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถสรางความรูสึก
คุมคาดานการทองเที่ยวใหแกกลุมเปาหมายได 

ในปงบประมาณ 2554 จะใหความสําคัญกับการเจาะกลุมลูกคาใหมประมาณ 40% ที่เหลืออีก 60% 
จะเปนการทําตลาดกับกลุมเดิม (Revisit) เนื่องจากกลุม Revisit มีฐานตลาดคอนขางใหญ  

 
กลยุทธในการดึงดูดนักทองเที่ยวยุโรปกลุมใหมๆ มีดังนี้ 
1) เนนเจาะกลุมตลาดที่ยังมีนักทองเที่ยวอีกพอสมควรที่ยังไมเคยเดินทางมาประเทศ 
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2) ทํา Celebrity Marketing 
3) การทํา Co-branding รวมกับเจาของสินคาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
4) การทํากิจกรรม Online เพิ่มขึ้น ทั้งผาน Social Media และผาน Blogger ตางๆ 
5) การจัด Road Show เพื่อจับคูทางธุรกิจแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One-on-one Matching) ระหวาง

ผูประกอบการในประเทศไทยกับผูประกอบการตางประเทศ เพื่อใหเกิดการซื้อขายและสราง
เครือขายทางธุรกิจที่กวางขึ้น 

6) การทํากิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น  
7) การเชิญผูประกอบการทองเที่ยวและสื่อตางประเทศมาประเทศไทย  

 
4.4 อุปสรรคตอการสงเสริมการทองเที่ยวประเทศไทยในกลุมนักทองเที่ยวยุโรปกลุมใหม 
 ปญหาสําคัญประการแรก คือ เรื่องของภาพลักษณของประเทศไทย ซึ่งปจจุบันนักทองเที่ยวยุโรป
ยังคงมีภาพลักษณเชิงลบตอประเทศไทยในเรื่องตอไปนี้ 

 1. เปนประเทศที่มีการทองเที่ยวเชิงใหบริการทางเพศ 
 2. ปญหามลภาวะ 
 3. ปญหาการใชแรงงานเด็ก 
 4. ปญหาการหลอกลวงนักทองเที่ยว 
สิ่งหนึ่งที่จะชวยแกไขปญหาภาพลักษณในเชิงลบไดอยางมีประสิทธิภาพก็คือ การบอกปากตอปาก 

(Word of Mouth) จากนักทองเที่ยวที่เคยมาเที่ยวประเทศไทยแลว และมีประสบการณที่ดีในเมืองไทย 
ปญหาอีกประการคือ เรื่องของแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม ไมสะอาด ขาดความเปนระเบียบ

เรียบรอย ซึ่งเปนขอเท็จจริงที่อาจสงผลกระทบตอการบอกตอของนักทองเที่ยว  อยางไรก็ตาม การแกไข
ปญหาของอุตสาหกรรมทองเที่ยวเหลานี้ จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ ฝาย และตองพัฒนาใน
องครวม ทั้งระบบโครงสรางพื้นฐาน คุณภาพของคน และสังคม เปนตน 
 
V. การแบงกลุมลูกคาใหม ตลาดยุโรป 

จากขอมูลเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยางนักทองเที่ยวยุโรปทั้งหมด ทั้งผูที่ยังไมเคยเดินทางมา
ประเทศไทย และผูที่เดินทางมาประเทศไทยเปนครั้งแรก รวมทั้งสิ้น 2,435 ตัวอยาง ไดมีการนํามาเฉลี่ย
น้ําหนักตามสัดสวนจํานวนประชากรของแตละประเทศ ตามแตละชวงอายุ และนํามาแบงกลุม 
(Segmentation) ลูกคาใหมตลาดยุโรปทั้ง 5 ประเทศ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และ
เนเธอรแลนด โดยใชวิธีการจัดกลุมแบบ Attitudinal Segmentation รวมได 7 กลุม เรียงตามขนาดของกลุม
ที่มีศักยภาพจากมากไปนอย ดังนี้ 
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1) Holistic Traveler (18.2%)  เปนกลุมที่รักการเดินทางทองเที่ยวเปนชีวิตจิตใจ มีความตองการทางการ
ทองเที่ยวที่หลากหลาย และชอบทํากิจกรรมทางการทองเที่ยวรวมกับผูอื่น กิจกรรมที่สนใจเปนพิเศษ
นอกจากการชมวิวทิวทัศน และการชอปปง ไดแก การทัศนศึกษา/เยี่ยมชมสถานที่ที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม และธรรมชาติ กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงผจญภัยและสันทนาการตางๆ เชน ขี่จักรยาน ปน
เขา ดําน้ํา เปนตน  กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ ไปจนถึงกิจกรรมเพื่อความบันเทิง และความ
บันเทิงในยามราตรี  ประการสําคัญคือ เปนกลุมที่มีทัศนคติในเชิงบวกเกี่ยวกับประเทศไทยมากกวา
กลุมอื่นๆ 

ความถี่ในการเดินทางทองเที่ยวระยะไกล: ประมาณ 2 ครั้งตอป 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยตอครั้ง: ประมาณ 14 วัน 
คาใชจายในการทองเที่ยวระยะไกลตอครั้ง(รวมตั๋วเครื่องบิน): ประมาณ 97,433 บาท 
มุมมองตอการทองเที่ยว: 

• “ไมสามารถจินตนาการถึงชีวิตที่ปราศจากการทองเที่ยวได” 
• “การทองเที่ยวเปดโอกาสใหไดสํารวจแหลงมรดกทางวัฒนธรรม” 
• “การทองเที่ยวเปนสิ่งที่ตองแบงปนรวมกับผูอื่น” 
• “ชอบทองเที่ยวตามแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ เชน แคมปปง และปนเขา” 
• “ประสบการณที่นาตื่นเตนสุดขีดและการผจญภัย เปนสิ่งที่มองหาเมื่อเดินทาง
ทองเที่ยว” 

• “ชอบเดินทางทองเที่ยวไปยังประเทศแหลงทองเที่ยวใหมๆ” 
 

 
 

2) Mainstream Traveler (17.8%) เปนนักทองเที่ยวกระแสหลักทั่วไป ที่ตองการเปลี่ยนบรรยากาศใน
ชีวิตประจําวันและทํากิจกรรมเพื่อพักผอนหยอนใจ โดยกลุมนี้จะคอนขางคํานึงถึงงบประมาณและ
คาใชจายในการเดินทางทองเที่ยวดวย  กิจกรรมการทองเที่ยวที่สนใจเปนพิเศษนอกเหนือจากการชมวิว
ทิวทัศนและการชอปปง ไดแก การทัศนศึกษา/เยี่ยมชมสถานที่ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
ตลอดจนกิจกรรมเพื่อการสันทนาการและความบันเทิงตางๆ 

ตัวอยาง Theme ในการนําเสนอผลิตภัณฑ กลุม Holistic Traveler:  
Key Message:  Travel to the Max 
Key Offering:  ประสบการณการทองเที่ยว ที่ประกอบไปดวยการผจญภัย ประสบการณดาน

วัฒนธรรม ความสนุกสนาน รวมทั้งการผอนคลายไปในตัว เนนนําเสนอความ
หลากหลายใน 1 ทริป 

Key Possible Activities:  สถานที่และกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความตองการทางการทองเที่ยว เชน 
กิจกรรมเดินปา ปนเขา เที่ยวน้ําตก ลองแกง ดําน้ํา กีฬาทางทะเล การทองเที่ยว
เชิงผจญภัยตางๆ กิจกรรมทองเที่ยวแบบโฮมสเตยในรูปแบบที่ใหความ
สะดวกสบาย การทองเที่ยวที่ไดความรูในเชิงศิลปวัฒนธรรม และอาจปดทาย
ดวยสปาเพื่อผอนคลายหลังจากการทองเที่ยวอยางเต็มที่ 

Key Possible Partners:  เชน Jim Thompson’s Farm, Chiang Mai Extreme, Padi, Palio, ไรบุญรอด 
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ความถี่ในการเดินทางทองเที่ยวระยะไกล: ประมาณ 1-2 ครั้งตอป 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยตอครั้ง: ประมาณ 17 วัน 
คาใชจายในการทองเที่ยวระยะไกลตอครั้ง (รวมตั๋วเครื่องบิน): ประมาณ 81,424 บาท 
มุมมองตอการทองเที่ยว: 

• “การทองเที่ยวเปดโอกาสใหไดสํารวจแหลงมรดกทางวัฒนธรรม” 
• “ชอบเดินทางทองเที่ยวไปยังประเทศแหลงทองเที่ยวใหมๆ” 
• “ตองการใชจายอยางฉลาดในการทองเที่ยว” 

 
 

3) Self-Pampering Traveler (17.5%) เปนกลุมที่ใหความใสใจกับสุขภาพและความกินดีอยูดี ตองการ
ความสะดวกสบายในการเดินทางทองเที่ยว  กิจกรรมการทองเที่ยวที่สนใจเปนพิเศษนอกเหนือจากการ
ชมวิวทิวทัศนทั่วไป ไดแก การทํากิจกรรมที่ชวยใหผอนคลายทางสุขภาพรางกาย เชน สปาและการ
นวด และการไปชอปปง  

ความถี่ในการเดินทางทองเที่ยวระยะไกล: ประมาณ 1-2 ครั้งตอป 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยตอครั้ง: ประมาณ 16 วัน 
คาใชจายในการทองเที่ยวระยะไกลตอครั้ง (รวมตั๋วเครื่องบิน): ประมาณ 122,137 บาท 
มุมมองตอการทองเที่ยว: 

• “สุขภาพและความอยูดีมีสุข เปนสวนหนึ่งของการเดินทางทองเที่ยว” 
• “การบริการและที่พักระดับหรู เปนสิ่งที่มองหาเมื่อเดินทางทองเที่ยว” 
• “การไดทําตามใจปรารถนานับเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งสําหรับการทองเที่ยวของฉัน” 

ตัวอยาง Theme ในการนําเสนอผลิตภัณฑ กลุม Mainstream Traveler:  
Key Message:  Let us entice you with the new travel sensation 
Key Offering:  ความครบเครื่องของประสบการณการทองเที่ยว ที่ประกอบไปดวยการพักผอน 

การเรียนรูดานวัฒนธรรม การชอปปง และความสนุกสนานอยางเต็มที่ในยามค่ํา
คืน ดวยคาใชจายที่คุมคา 

Key Possible Activities:  สถานที่ชอปปงที่นําเสนอสินคาหลากหลายประเภท ต้ังแตตลาดนัดวันหยุด 
ตลาดนัดกลางคืน ไปจนถึงหางสรรพสินคาระดับหรู การไดไปเห็น/เยี่ยมชม
สถานที่ทองเท่ียวประเภทวัด วัง เที่ยวทะเล รานอาหารริมแมน้ํา และสถาน
บันเทิงยามค่ําคืน โชวทิฟฟานี่ 

Key Possible Partners:  เชน Grand Pearl, Emporium, Palio, Chao Phraya Cruise 
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4) Anthropological Explorer (14.6%) เปนกลุมที่ชอบแสวงหาการทองเที่ยวที่เปดโลกทัศนทาง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูในทองถิ่นใหแกตนเอง กิจกรรมทองเที่ยวที่สนใจเปนพิเศษ
นอกเหนือจากการชมวิวทิวทัศน ไดแก การทัศนศึกษา/เยี่ยมชมสถานที่ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ กิจกรรมทองเที่ยวเชิงผจญภัยและสันทนาการ กิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ และการใช
ชีวิตรวมกับชุมชนในทองถิ่น เชน โฮมสเตย 

ความถี่ในการเดินทางทองเที่ยวระยะไกล: ประมาณ 1-2 ครั้งตอป 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยตอครั้ง: ประมาณ 20 วัน 
คาใชจายในการทองเที่ยวระยะไกลตอครั้ง(รวมตั๋วเครื่องบิน): ประมาณ 78,940 บาท 
มุมมองตอการทองเที่ยว: 

•  “การทองเที่ยวเปดโอกาสใหไดสํารวจแหลงมรดกทางวัฒนธรรม” 
• “ชอบเดินทางทองเที่ยวไปยังประเทศแหลงทองเที่ยวใหมๆ” 

 
 

5) Tech-savvy Traveler (12.5%)  เปนกลุมที่นิยมวางแผนการเดินทางทองเที่ยวดวยตนเอง ต้ังแตการ
หาขอมูลไปจนถึงการจองตั๋ว/ที่พัก โดยใชประโยชนจากสื่ออินเตอรเน็ตตางๆ รวมถึงอินเตอรเน็ตบน
โทรศัพทมือถือ กิจกรรมการทองเท่ียวที่สนใจเปนพิเศษนอกเหนือจากการชมวิวทิวทัศนทั่วไปและการ 
ชอปปง ไดแก การไปทัศนศึกษา/เยี่ยมชมสถานที่ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

ความถี่ในการเดินทางทองเที่ยวระยะไกล: ประมาณ 1 ครั้งตอป 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยตอครั้ง: ประมาณ 16 วัน 

Theme ในการนําเสนอผลิตภัณฑ สําหรับกลุม Anthropological Explorer: 
Key Message:  Let us take you through the full travel immersion experience 
Key Offering:  ความครบเครื่องของประสบการณการทองเที่ยว ที่ประกอบดวยการผจญภัย 

ประสบการณทางวัฒนธรรม โดยสงเสริมกิจกรรม Homestay และรูปแบบการ
ทองเที่ยวที่ไดสัมผัสวิถีชีวิตคนไทยอยางแทจริง 

Key Possible Activities:  ทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวที่โดดเดนดานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ินที่โดดเดน 
เชน แมฮองสอน อุบลราชธานี หนองคาย เชียงราย เชียงคาน ตลาดน้ําอัมพวา วิถี
ชีวิตชาวสวนดําเนินสะดวก 

Key Possible Partners:  เชน Birds & Bees Resort พัทยา, ผูประกอบการ Homestay 

Theme ในการนําเสนอผลิตภัณฑ สําหรับกลุม Self-Pampering: 
Key Message:  Time to explore your inner spirit and reenergize yourself 
Key Offering:  ใหความสะดวกสบาย ผอนคลาย และสรางการพักผอนที่มีคุณภาพทั้งในดานสุภาพ

กาย และสุขภาพใจ ผานบริการสปา อาหารสุขภาพ การทําสมาธิ และความ
สนุกสนานกับการชอปปง 

Key Possible Activities:  พักผอนในสปารีสอรท / สปาในโรงแรมชายทะเล ฝกโยคะ เรียนทําอาหาร ชอปปงใน
หางสรรพสินคาระดับหรู 

Key Possible Partners:  เชน Chiva-Som, Blue Elephant, Jirung Health Resort, Absolute Sanctuary Samui 
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คาใชจายในการทองเที่ยวระยะไกลตอครั้ง(รวมตั๋วเครื่องบิน): ประมาณ 81,424 บาท 
มุมมองตอการทองเที่ยว: 

• “เมื่อจะเดินทางทองเที่ยว มักจะหาขอมูลตางๆ ผานทางอินเตอรเน็ต หรือทางมือถือที่
เชื่อมตออินเตอรเน็ต” 

• “จัดโปรแกรมการทองเท่ียวของตัวเองผานทางอินเตอรเน็ต หรือทางมือถือที่เชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต” 

 
 

6) Bygone Traveler (11.5%) เปนกลุมที่มีวิถีในการทองเที่ยวแบบด้ังเดิม ไมนิยมใชสื่อสมัยใหมเปน
เครื่องมือในการหาขอมูลและเตรียมการเดินทางทองเที่ยว กิจกรรมทองเที่ยวที่สนใจเปนพิเศษ
นอกเหนือจากการชมวิวทิวทัศน และการชอปปง ไดแก การทัศนศึกษา/เยี่ยมชมสถานที่ที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมและธรรมชาติ และกิจกรรมเพื่อการพักผอนหยอนใจ 

เพศ: ชาย (51%)/หญิง (49%) 
อายุ: 45 ปขึ้นไป 
รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน: 143,248 บาท 
ความถี่ในการเดินทางทองเที่ยวระยะไกล: ประมาณ 1 ครั้งตอป 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยตอครั้ง: ประมาณ 18-19 วัน 
คาใชจายในการทองเที่ยวระยะไกลตอครั้ง(รวมตั๋วเครื่องบิน): ประมาณ 81,424 บาท 
มุมมองตอการทองเที่ยว: 

• “ไมนิยมจัดโปรแกรมการทองเที่ยวของตัวเองผานทางอินเตอรเน็ต หรือทางมือถือที่
เชื่อมตออินเตอรเน็ต” 

• “Social media ไมใชสวนสําคัญในการหาขอมูลในการเดินทางทองเที่ยว” 
 

Theme ในการนําเสนอผลิตภัณฑ สําหรับกลุม Tech-Savvy Traveler: 
Key Message:  Grasp the fun with just one click 
Key Offering:  เนนความสะดวกสบายในการวางแผนการทองเที่ยวผานอินเตอรเน็ต สรางโครงสราง

พ้ืนฐานที่เพียบพรอมใหนักทองเที่ยวสามารถแบงปนประสบการณทองเท่ียวทาง
ออนไลนไดอยางทันใจและสะดวกสบาย 

Key Possible Activities:  ทองเที่ยวไปยังแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม ที่เปนที่นิยมของประเทศ
ไทย เชน พระบรมมหาราชวัง ทะเลฝงอันดามัน หมูเกาะฝงอาวไทย สมุย เชียงใหม 
และสรางรูสึกมั่นใจวานักทองเท่ียวกลุมนี้จะสามารถบอกเลาประสบการณทองเที่ยว 
(เรื่องราว และ/หรือ ภาพถาย) บนโลกออนไลนไดอยางรวดเร็วทันใจ 

Key Possible Partner:  เชน Truemove, AIS, DTAC 
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7) Detached Traveler (7.9%) เปนกลุมที่ชอบไปเที่ยว แตไมไดพิถีพิถันกับการเดินทางทองเที่ยวมากนัก  
นอกจากการชมวิวทิวทัศน อาจกลาวไดวากลุมนี้เปนกลุมที่ไมมีความสนใจในกิจกรรมทองเที่ยวประเภท
ใดประเภทหนึ่งเปนพิเศษอยางเดนชัด นอกจากนี้ กลุมนี้ยังเปนกลุมที่มีทัศนคติตอประเทศไทยไมสูดีนัก
เมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ นักทองเที่ยวกลุมนี้สามารถแบงเปนกลุมยอยได 2 กลุมตามชวงอายุ โดยทั้งสอง
กลุมมีมุมมองตอการทองเที่ยวเหมือนกัน 

 กลุมยอยที่ 1 กลุมยอยที่ 2 
เพศ:  ชาย (68%) / หญิง (32%) ชาย (64%) / หญิง (36%) 
อายุ: 18-29 ป 40-49 ป 
รายไดสวนตัวเฉล่ียตอเดือน: 125,975 บาท 185,377 บาท 
ความถี่ในการเที่ยวระยะไกล: ประมาณ 1-2 ครั้งตอป ประมาณ 1-2 ครั้งตอป 
ระยะเวลาพํานักเฉล่ียตอครั้ง: ประมาณ 18-19 วัน ประมาณ 15-16 วัน 
คาใชจายเฉล่ียตอครั้ง  
(รวมต๋ัวเครื่องบิน): 

ประมาณ 115,658 บาท ประมาณ 111,953 บาท 

มุมมองตอการทองเที่ยว: มองการทองเที่ยวเปนเพียงกิจกรรมการพักผอนหยอนใจ
กิจกรรมหนึ่ง 

 
จากการแบงกลุมลูกคาใหมทั้ง 7 กลุม สามารถนํามาคัดเลือกกลุมเปาหมายหลัก และกลุมเปาหมาย

รองในแตละตลาด โดยใชเกณฑการณพิจารณาดังนี้ 
1. มีขนาดใหญเพยีงพอ (Substantial) ที่สามารถสรางความคุมคากับการลงทุนในการ

ดําเนินการตามกลยุทธการตลาดที่วางได 
2. เปนกลุมที่มีความเปนไปไดในการเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยสูงที่สุด (Accessible) 
3. เปนกลุมที่มีโอกาสในการสรางรายไดใหกับประเทศคอนขางสูงเมื่อเทียบกับกลุมอื่นๆ  

(โอกาสในการสรางรายได = รายจายเฉลี่ยตอทริป x ขนาดของ Segment) 
4. เปนกลุมที่มีทัศนคติที่ดีตอการเดินทางทองเที่ยวระยะไกลสูงที่สุด 
5. เปนกลุมที่มีรายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือนสูงที่สุด 
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ตลาดสหราชอาณาจักร:  
 กลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุม Holistic Traveler  
 กลุมเปาหมายรอง ไดแก กลุม Tech-savvy Traveler และ Self-pampering Traveler 

 

 
 
ลักษณะดานประชากร และพฤติกรรมทั่วไป ของกลุม Holistic Traveler ตลาดสหราชอาณาจักร 
 

อายุ สวนใหญอายุ  25-44 ปขึ้นไป 
สถานภาพการสมรส แตงงานมีบุตร 
อาชีพ ประกอบวิชาชีพเฉพาะเชนแพทย ทนายความ, เปนพนักงาน

บริษัทเอกชน และผูบริหารระดับสูง 
รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน 166,126 บาท 
จํานวนคร้ังในการทองเที่ยวระยะไกลตอป 1-2 ครั้งตอป 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยตอทริป 16 วันตอทริป 
คาใชจายในการเที่ยวระยะไกล 97,433 บาท/ทริป 
ชวงเวลาที่นิยมไปทองเท่ียว นิยมไปเที่ยวชวงฤดูรอน (ประมาณเดือนสิงหาคม) 
ระยะเวลาการวางแผนทองเท่ียวลวงหนา ประมาณ 3 เดือน 
วิธีการจัดการเดินทางทองเท่ียว ชอบใชบริการบริษัทนําเที่ยวพอๆ กับจัดการเดินทางเอง 
บุคคลรวมเดินทางทองเที่ยว สวนใหญชอบไปเที่ยวกับครอบครัว 
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ตลาดฝรั่งเศส:  
 กลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุม Holistic Traveler  
 กลุมเปาหมายรอง ไดแก กลุม Self-pampering Traveler 
 

 
 
ลักษณะดานประชากร และพฤติกรรมทั่วไปของกลุม Holistic Traveler ตลาดฝรั่งเศส 
 

อายุ กระจายทุกชวงอายุ 
สถานภาพการสมรส สวนใหญแตงงานมีบุตรแลว 
อาชีพ รับราชการ, พนักงานบริษัทเอกชน, เกษียณอายุ, แรงงานฝมือ, 

วิชาชีพเฉพาะ 
รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน 166,178 บาท 
จํานวนคร้ังในการทองเที่ยวระยะไกลตอป 1-2 ครั้งตอป 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยตอทริป 15 วันตอทริป 
คาใชจายในการเที่ยวระยะไกล 81,424 บาท/ทริป 
ชวงเวลาที่นิยมไปทองเท่ียว นิยมไปเที่ยวชวงฤดูรอน (ประมาณเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม) 
ระยะเวลาการวางแผนทองเท่ียวลวงหนา ประมาณ 4 เดือน 
วิธีการจัดการเดินทางทองเท่ียว ชอบจัดการเดินทางดวยตนเอง 
บุคคลรวมเดินทางทองเที่ยว สวนใหญชอบไปเที่ยวกับครอบครัว 

 
 



 
 

บทสรุปผูบริหาร : โครงการสํารวจการรับรูของนักทองเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุมลูกคาใหม (สําหรับตลาดยุโรป) 14 
 

ตลาดเยอรมนี:  
 กลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุม Self-pampering Traveler  
 กลุมเปาหมายรอง ไดแก กลุม Holistic Traveler 
 

 
 
ลักษณะดานประชากร และพฤติกรรมทั่วไป ของกลุม Self-pampering Traveler ตลาดเยอรมนี 
 

อายุ สวนใหญอายุ  40-59 ป 
สถานภาพการสมรส มีทั้งแตงงานมีบุตรแลวและคบหากับผูที่อยูในเพศเดียวกัน 
อาชีพ ทํางานบริษัทเอกชน, รับราชการ, แรงงานฝมือ, รับจางอิสระ 
รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน 125,411 บาท 
จํานวนคร้ังในการทองเที่ยวระยะไกลตอป 1 ครั้งตอป 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยตอทริป 16 วันตอทริป 
คาใชจายในการเที่ยวระยะไกล 122,137 บาท/ทริป 
ชวงเวลาที่นิยมไปทองเท่ียว นิยมไปเที่ยวฤดูรอนชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน 
ระยะเวลาการวางแผนทองเท่ียวลวงหนา ประมาณ 6 เดือน 
วิธีการจัดการเดินทางทองเท่ียว ชอบใชบริการบริษัทนําเที่ยวพอๆกับจัดการเดินทางเอง 
บุคคลรวมเดินทางทองเที่ยว สวนใหญชอบไปเที่ยวกับครอบครัว 
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ตลาดอิตาลี:  
 กลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุม Holistic Traveler  
 กลุมเปาหมายรอง ไดแก กลุม Anthropological Traveler 
 

 
 
ลักษณะดานประชากร และพฤติกรรมทั่วไป ของกลุม Holistic Traveler ตลาดอิตาลี 
 

อายุ อายุ 30-49 ป 
สถานภาพการสมรส มีทั้งเปนโสดและแตงงานมีบุตรแลว 
อาชีพ รับราชการ, บริษัทเอกชนทั้งระดับพนักงานและผูบริหารระดับสูง 
รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน 142,061 บาท 
จํานวนคร้ังในการทองเที่ยวระยะไกลตอป 2-3 ครั้งตอป 
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยตอทริป 10-11 วันตอทริป 
คาใชจายในการเที่ยวระยะไกล 101,781 บาท/ทริป 
ชวงเวลาที่นิยมไปทองเท่ียว ชวงตนฤดูรอน (ประมาณเดือนมิถุนายน) 
ระยะเวลาการวางแผนทองเท่ียวลวงหนา ประมาณ 3 เดือน 
วิธีการจัดการเดินทางทองเท่ียว ชอบใชบริการบริษัทนําเที่ยว 
บุคคลรวมเดินทางทองเที่ยว สวนใหญชอบไปเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อน 
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ตลาดเนเธอรแลนด:  
 กลุมเปาหมายหลัก ไดแก กลุม Self-pampering Traveler  
 กลุมเปาหมายรอง ไดแก กลุม Mainstream Traveler 
 

 
 
ลักษณะดานประชากร และพฤติกรรมทั่วไป ของกลุม Self-pampering Traveler ตลาดเนเธอรแลนด 

 
อายุ มากกวาครึ่งอายุ 40 ปขึ้นไป 
สถานภาพการสมรส มีทั้งเปนโสดและแตงงานมีบุตรแลว 
อาชีพ พนักงาน/ผูบริหารบริษัทเอกชนรับราชการ 
รายไดสวนบุคคลเฉลี่ยตอเดือน 126,423 บาท 
จํานวนคร้ังในการทองเที่ยวระยะไกลตอป 1 ครั้งตอป  
ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยตอทริป 20 วันตอทริป 
คาใชจายในการเที่ยวระยะไกล 81,424 บาท/ทริป 
ชวงเวลาที่นิยมไปทองเท่ียว นิยมไปเที่ยวชวงฤดูรอน (ประมาณเดือนกรกฎาคม) 
ระยะเวลาการวางแผนทองเท่ียวลวงหนา ประมาณ 4 เดือน 
วิธีการจัดการเดินทางทองเท่ียว ชอบจัดการเดินทางเองมากกวาใชบริการบริษัทนําเที่ยวใน

เนเธอรแลนดเล็กนอย 
บุคคลรวมเดินทางทองเที่ยว สวนใหญชอบไปเที่ยวกับครอบครัว 

 
 ในสวนตอไป เปนการสรุปผลรายตลาด และขอเสนอแนะในการเจาะกลุมลูกคาใหมที่ตลาดยุโรปทั้ง 
5 ประเทศนี้สามารถนํามาปฏิบัติรวมกันได 
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VI. บทสรุปและขอเสนอแนะรายตลาด 
 
ตลาดสหราชอาณาจักร 
 
1. ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับตลาดสหราชอาณาจักร 

แนวโนมประชากรของสหราชอาณาจักร  ซึ่งประกอบดวย ประเทศอังกฤษ สกอตแลนด เวลสและ
ไอรแลนดเหนือ  ในระยะ 10 ปขางหนามีจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพตลาด
นักทองเที่ยวสหราชอาณาจักรในระยะยาว  

แมวาประเทศสหราชอาณาจักรจะประสบปญหาทางเศรษฐกิจต้ังแตป 2008 ทําใหตัวเลขการ
เดินทางออกนอกประเทศ และตัวเลขการใชจายที่ออกนอกประเทศลดลง แตการเดินทางมาประเทศไทย
ยังคงเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกป และมีแนวโนมที่ยังคงเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคต  

ปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอการตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยอีกประการคือ การขึ้นภาษี
การโดยสารทางอากาศ หรือ Air Passenger Duty (APD) ซึ่งจากการสํารวจของ World Travel Mart 
(WTM) กับกลุมผูเดินทางชาวสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับผลกระทบของระบบภาษีแบบ APD ตอการตัดสินใจ
เดินทาง พบวา 37% ของกลุมตัวอยาง จะลดการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศลง และ 8% วางแผนวาจะ
หยุดเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ หากมีการเพิ่มภาษี APD 

โดยสรุปจากการวิจัยเอกสาร นักทองเที่ยวสหราชอาณาจักรเปนกลุมที่มีศักยภาพตอการทองเที่ยว
ของประเทศไทย เพราะมีการใชจายในประเทศไทยสูงเปนอันดับหนึ่งในป 2010 และจํานวนนักทองเที่ยว
สหราชอาณาจักรที่เดินทางมายังประเทศไทยมีมากเปนอันดับ 4 รองจาก มาเลเซีย จีน ญี่ปุน  
 
2. มุมมอง ความคิดเห็นของสํานักงาน ททท. ลอนดอน และผูประกอบการในสหราชอาณาจักร 

ประเทศไทยมีจุดแข็งที่โดดเดนคือ เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความคุมคาเงิน มีความหลากหลายดาน
สินคาทองเที่ยว ทั้งสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม ไมวาจะเปนมรดกทางวัฒนธรรม ชายหาดสวยงาม และ
กิจกรรมริมชายหาดที่สนุกสนาน นาตื่นเตน คนไทยมีอัธยาศัยไมตรีดี มีที่พักที่ไดมาตรฐานในราคาที่จายได 
และสามารถรองรับกลุมเปาหมายไดหลายประเภท ซึ่งรวมถึงกลุมครอบครัวที่มีเด็กๆ และกลุมฮันนีมูน ที่มี
ความตองการดานที่พักที่แตกตางจากนักทองเที่ยวทั่วไป นอกจากนี้ ผูประกอบการทองเที่ยวยังมองวา
ประเทศไทยในภาพรวมยังคงมีความปลอดภัย และเปน Gateway สูภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และมี
จุดดึงดูดที่สําคัญคือเรื่องของอาหารไทย 
 ดานจุดออนของประเทศไทย ทั้ง ททท. และผูประกอบการในสหราชอาณาจักรมีความเห็นตรงกันวา 
แมสินคาทองเที่ยวของไทยจะเหมาะสมแลวก็ตาม แตประเทศไทยยังจําเปนจะตองสรางการรับรูเพิ่มมากขึ้น
ในวงกวางผานสื่อทั้ง Above และ Below the Line ที่เหมาะสมเพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย ซึ่งจําเปนจะตองใช
งบประมาณทางการตลาดมากขึ้น แตปจจุบัน ททท. มีงบประมาณคอนขางจํากัด 
 จุดออนของประเทศไทย คือเรื่องของสถานการณดานลบตางๆ เชนความไมสงบในประเทศที่ถูก
นําเสนอผานสื่อตางประเทศ และยังรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ แตก็คิดวาไมนาจะสงผลในระยะยาว 
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องความแออัดของแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยม 
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สําหรับกลุมเปาหมายลูกคาใหมนั้น ททท. และผูประกอบการในสหราชอาณาจักร จะเนนเจาะตลาด
เฉพาะกลุม (Niche Market) เชน ตลาดคูแตงงาน/คูฮันนีมูน ตลาดนักเรียนในชวง Gap Year ตลาด
ครอบครัว  นอกจากนี้ ผูประกอบการทองเที่ยวยังพิจารณาถึงกลุมวัยใกลเกษียณ และกลุมผูหญิงที่มีฐานะ
และตําแหนงหนาที่การงานดีดวย เนื่องจากสองกลุมหลังเปนกลุมที่มีอํานาจใชจายคอนขางสูง ซึ่งจาก
การศึกษาเชิงปริมาณกับกลุมลูกคาใหมสหราชอาณาจักรในครั้งนี้ ไดมีการแบงกลุมนักทองเที่ยวเปาหมายที่
มีคุณลักษณะไปในทิศทางเดียวกับกลุมที่ ททท. และผูประกอบการ เนนทําตลาดอยู 
 ดานกลยุทธในการเขาถึงลูกคาใหมนั้น ททท. และผูประกอบการในตลาดสหราชอาณาจักรลวนมี
แนวทางในการรุกตลาดลูกคาใหมอยางเห็นไดชัด โดยรวมมือกันทํากิจกรรมสงเสริมการตลาดและแคมเปญ
การตลาดรวมกันเปนอยางดี ผานการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย ซึ่งนับวา
ทํามาไดถูกทางแลว เนื่องจากคอนขางมีความสอดคลองกับพฤติกรรมการรับสื่อของกลุมเปาหมาย  
 
3. ขอเสนอแนะดานกลยุทธการตลาด เพ่ือเจาะกลุมลูกคาใหมตลาดสหราชอาณาจักร 
 แมประเทศไทยจะถือเปนประเทศแหลงทองเที่ยวในฝน หรือ Dream Destination ของนักทองเที่ยว
ชาวสหราชอาณาจักร แตตําแหนงทางการตลาดของไทยเริ่มถูกประเทศเพื่อนบานคูแขงเขามาเบียดพื้นที่ใน
ความรูสึกนึกคิดของนักทองเที่ยวเปาหมาย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ ททท. จะตองวางกลยุทธในการแขงขันทาง
การตลาดที่เหมาะสม ผานความรวมมือที่ใกลชิดมากยิ่งขึ้นกับผูประกอบการในประเทศสหราชอาณาจักร ทั้ง
บริษัทนําเที่ยวและสายการบิน เพื่อครองตําแหนงผูนําทางการตลาดไวใหได 
 สิ่งที่จะกระตุนใหกลุม Holistic Traveler ในตลาดนี้ อยากมาเที่ยวประเทศไทย ไดแก ความมีเสนห
ของเมืองไทย มรดกทางวัฒนธรรมประวัติศาสตรที่นาสนใจ ไดสัมผัสวิถีชีวิตทองถิ่น ความเปนมิตรของคน
ไทย อาหารไทย ทะเล/ชายหาดที่สวยงาม กิจกรรมทองเที่ยวที่หลากหลายและนาตื่นเตน อื่นๆ เชน 
เทศกาล/ประเพณี ชอปปง/แฟชั่น กิจกรรมเชิงสุขภาพ กิจกรรมเชิงผจญภัย กิจกรรมทองเที่ยวเชิงนิเวศน  
และกิจกรรม Full Moon Party 
 

การเขาถึงกลุม Holistic Traveler ตลาดสหราชอาณาจักร 
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การทําการตลาดกับกลุม Holistic Traveler ตลาดสหราชอาณาจักร 
 

 เนื่องจากกลุมเปาหมายหลักในตลาดสหราชอาณาจักรมีทัศนคติที่ดีตอประเทศไทยเปนทุนเดิมอยู
แลว จุดประสงคของการสื่อสารกับกลุมเปาหมายจึงไมจําเปนตองเริ่มตนที่การสื่อสารเพื่อปรับทัศนคติดาน
ลบ  แตควรเนนที่การสื่อสารเพื่อเพิ่มระดับความคุนเคยและความนิยมชมชอบในประเทศไทยใน พรอมกับ
ตอกย้ําวาประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่คุมคาเงิน  
 

แนวทางการเสนอขายผลิตภัณฑ กับลูกคาใหมกลุม Holistic Traveler ของตลาดสหราชอาณาจักร 
 

1) คุณคาที่นําเสนอตอกลุมเปาหมาย: เสนทางและกิจกรรมการทองเที่ยวสําหรับ 16 วัน เพื่อเปด
ประสบการณทองเที่ยวใหมๆ ที่ใหทั้งความรูและประสบการณทางวัฒนธรรม การสัมผัสกับธรรมชาติที่ทั้ง
สนุกสนานและผอนคลาย 

 

2) เนื่องจากลูกคาใหมกลุม Holistic ตลาดสหราชอาณาจักร มีความสนใจเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมของไทยมากที่สุด ซึ่งรวมถึงมรดกทางวัฒนธรรม อาหารไทย และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย 
รองมาจึงเปนเรื่องของธรรมชาติ ไมวาจะเปนน้ําตก ภูเขา ชายหาด ทะเล ดังนั้น นอกเหนือจากแหลง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่เปนที่นิยมโดยทั่วไป หรือเปนแหลงทองเที่ยวที่ “ตองไปใหได” แลว 
อาจนําเสนอกิจกรรมทองเที่ยวอื่นๆ รวมดวย ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทําไดรวมกันในกลุมที่เดินทางไปกับ
ครอบครัว คูรัก และแมแตผูที่อยูในวัยเกษียณ เพื่อใหรูสึกวามาเที่ยวประเทศไทยแลวไดทํากิจกรรมที่
หลากหลาย เชน 

• สัมผัสชีวิตชาวเขาในภาคเหนือ 
• กิจกรรมชงชา/จิบชาบนดอย จังหวัดเชียงราย 
• ชอปปงตามแหลงทองเที่ยวที่ใกลชิดธรรมชาติ เชน Palio Khao Yai 
• รวมงานประเพณีที่จัดขึ้นในชวงที่กลุมเปาหมายนิยมทองเที่ยวระยะไกล เชน เดือน

สิงหาคม: ชอปปงสินคาพื้นเมือง งานศูนยศิลปาชีพบางไทรฯ หรือประเพณีโลชิงชาบาน
อาผาพัฒนาจังหวัดเชียงรายหรือ เที่ยวสมุยและรวมงานมหกรรมอาหารและของดีเมือง 
สมุย 

• ดําน้ําชมธรรมชาติใตน้ําฝงอันดามัน และขึ้นมาอิ่มอรอยกับอาหารที่หลากหลาย ทั้ง
อาหารทะเล และอาหารพื้นเมืองภาคใต 

• สําหรับกิจกรรมสนุกสุดเหว่ียงริมชายหาด อาจจะเนนเฉพาะกลุมอายุประมาณ 25-30 ป 
และเดินทางทองเที่ยวกับเพื่อนมากกวาครอบครัว 
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ชองทางและกิจกรรมการสื่อสาร กับลูกคาใหมกลุม Holistic Traveler ตลาดสหราชอาณาจักร 
 

ชองทางหลัก กิจกรรม/การสื่อสาร 
1. การสื่อสารผาน Words of 
Mouth 

• จากกิจกรรมทางการตลาดจํานวนมากที่สํานักงาน ททท. ณ กรุงลอนดอน ได
ดําเนินการ ทําใหตลาดนี้คอนขางมีความพรอมสําหรับการจัดทําฐานขอมูล
นักทองเท่ียวสหราชอาณาจักรที่เปนระบบและมีคุณภาพไดโดย ททท. ควร
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานตรวจคนเขาเมืองหรือ
ผูประกอบการทองเที่ยวตางประเทศ หรือในประเทศ จัดทําและใชประโยชน
ของฐานขอมูลนักทองเที่ยวกลุมที่เรียกไดวาเปน “เพ่ือนแท” (True Friend) 
ของประเทศไทย จากนั้น จึงสามารถนํามาใชประกอบการทําแคมเปญสราง
ความภักดี (Loyalty) กับ กลุมนักทองเที่ยว สหราชอาณาจักรที่เคยมา
เมืองไทยแลว เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการอยากบอกใหญาติ/เพ่ือนมาประเทศไทย 

2. เว็บไซต BBC 

 

• บทความนําเสนอจุดขายของประเทศไทยตามที่กลุมเปาหมายสนใจ เพ่ือให
ประเทศไทยเขาไปเปนตัวเลือกหนึ่งในใจนักทองเที่ยวเปาหมาย 
ขณะเดียวกัน อาจมี Message แทรกไวถึงความปลอดภัยเมื่อมาเที่ยว
เมืองไทยดวย  

• ทํา Link “Discover yourself…” มาที่เว็บไซตของ ททท. 
3. โฆษณาสินคา/กิจกรรม
ทองเท่ียวประเทศไทยบน
เครื่องบิน 

• นําเสนอสปอตโฆษณาตามแคมเปญหลักในเสนทางจากสหราชอาณาจักรมา
ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือในอินโดจีน 

• นําเสนอเรื่องราวผานคําบอกเลาของ Celebrity หรือนักทองเท่ียว
สหราชอาณาจักรที่ไดมาและทํากิจกรรมที่กลุมเปาหมายสนใจแลวเพ่ือสราง
การรับรูในคุณภาพของสินคาทองเที่ยวในประเทศไทย (Perceived Quality) 

4. ส่ือโทรทัศนและวิทยุ • นําเสนอสปอตโฆษณาตามแคมเปญหลัก 
• ทํา Scoop และกิจกรรมสงเสริมการขายผานรายการโทรทัศนและรายการ

วิทยุที่กลุมเปาหมายสนใจ 
5. ส่ือเคล่ือนที่ • นําเสนอสปอตโฆษณาตามแคมเปญหลัก 
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ตลาดฝรั่งเศส 
 
1. ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับตลาดฝรั่งเศส 
 ประชากรของประเทศฝรั่งเศส  มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหคาดคะเนไดวาศักยภาพใน
การเดินทางทองเที่ยวนอกประเทศของชาวฝรั่งเศสจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต และมีแนวโนมที่จะใชจายในการ
ทองเที่ยวตางประเทศสูงขึ้นทุกป แมจะยังคงตองระมัดระวังในเรื่องของสถานะทางการเงิน จากการ
ชวยเหลือประเทศที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตการณหนี้สินก็ตาม แตหลังจากการหดตัวของเศรษฐกิจใน ป 
2008 ฝรั่งเศสนับเปนประเทศแรกที่ฟนตัวจากวิกฤตในครั้งนั้น ทําใหการทองเที่ยวไมโดนผลกระทบมากนัก  
 
2. มุมมอง ความคิดเห็นของสํานักงาน ททท. ปารีส และผูประกอบการในฝรั่งเศส 
 จุดแข็งของประเทศไทย คือ ความหลากหลายดานแหลงทองเที่ยว เสนหทางวัฒนธรรม และความ
เปนมิตรของคนไทย ซึ่งจะเปนจุดขายหลักของประเทศไทยได  นอกจากนี้ ผูประกอบการทองเที่ยวใน
ฝรั่งเศสใหความเห็นวา ประเทศไทยสามารถเสนอจุดขายและตอกย้ําในเรื่องของคาใชจายที่ไมสูง เพื่อดึงดูด
ลูกคาใหม ซึ่งมีภาพทางดานลบในเรื่องความคุมคาเงินในการเดินทางมาประเทศไทย 
 ดานจุดออนของประเทศไทยที่จําเปนตองไดรับความรวมมือจากหลายๆ ฝายในการแกไขคือ 
ภาพลักษณดานการทองเที่ยวเกี่ยวกับการใหบริการทางเพศ และความไมสงบทางสังคม/การเมือง สําหรับ
เรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นเปนเรื่องยากที่จะควบคุม แตอาจเนนใหฝายที่เกี่ยวของปรับปรุงการเตือนภัย
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  สวนเรื่องที่สามารถควบคุมไดคือ เรื่องการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว ซึ่งทุก
ฝายมองวายังเปนจุดออนของประเทศไทยอยู โดยเฉพาะเรื่องความเสื่อมโทรมของแหลงโบราณสถาน หรือ
ศิลปวัฒนธรรมในเมืองไทย 
  ททท. และ กลุมผูประกอบการในฝรั่งเศสตางมุงเจาะกลุมลูกคาใหม ที่เปนกลุมครอบครัวและคูรัก/คู
แตงงาน  และอีกกลุมที่ผูประกอบการในฝรั่งเศสเริ่มใหความสนใจคือ กลุมเพื่อน ซึ่งจากการศึกษามุมมอง
ความคิดเห็นของนักทองเที่ยว พบวา ททท. ควรใหความสําคัญในการเจาะตลาดกลุมนักทองเที่ยวที่สนใจ
สถานที่ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม สถานที่ทองเท่ียวทางธรรมชาติ เชน น้ําตก ภูเขา หาดทราย และทะเล 
สถานที่ชอปปง เชน เสื้อผา และอาหารไทย โดยนักทองเที่ยวกลุมนี้มักจะเดินทางในเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคม  
 ดานกลยุทธในการเจาะกลุมลูกคาใหมพบวา ททท . ควรใหความชวยเหลือและสนับสนุน
ผูประกอบการในดานการจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานฯ ปารีส ในการทําโฆษณามากขึ้น และมีชองทางที่
หลากหลาย ประกอบกับสื่อตางๆ ที่ทําควรจะเปนภาษาฝรั่งเศส นอกจากนี้ควรมีการจัดทํา Workshop 
ระหวางผูประกอบการกับ ททท. ซึ่งจะเปนแนวทางที่ชวยในการแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน และชวย
รวมกันวางแผนการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศไทยไดเปนอยางดี 
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3. ขอเสนอแนะดานกลยุทธการตลาด เพ่ือเจาะกลุมลูกคาใหมตลาดฝรั่งเศส 
สิ่งที่กระตุนใหกลุม Holistic Traveler ตลาดฝรั่งเศสอยากมาเที่ยวเมืองไทย ไดแกมรดกทาง

วัฒนธรรม/ประวัติศาสตรที่นาสนใจ แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติสวยงามน้ําตก ภูเขา ปาไมทะเล/ชายหาด
ที่สวยงาม ความเปนมิตรของคนไทย การไดสัมผัสวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น กิจกรรมทองเที่ยวที่หลากหลาย
อื่นๆ เชนกิจกรรมเพื่อสุขภาพ เชน นวด สปาเทศกาล/ประเพณี ชอปปง งานเทศกาลนานาชาติ และ
กิจกรรมเชิงผจญภัยและเชิงนิเวศน 

 
การเขาถึงกลุม Holistic Traveler ตลาดฝรั่งเศส 
 

 
 
การทําการตลาดกับกลุม Holistic Traveler ตลาดฝรั่งเศส 
 

 แมกลุมเปาหมายหลักในตลาดฝรั่งเศสจะมีระดับทัศนคติตอการมาเที่ยวประเทศไทยไปในทางที่ดี 
แตพบวามีบางกลุมที่มีมุมมองความคิดดานลบตอประเทศไทย  การสื่อสารกับกลุมเปาหมายกลุมนี้จึงควร
เปนการสื่อสารเพื่อเสริมทัศนคติในเชิงบวกไปพรอมๆ กับสรางความรูสึกคุนเคยและใกลชิดกับเมืองไทย 
โดยอาจนําเสนอความเปนมิตรของผูคน บรรยากาศและสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติในเมืองไทยที่ดูนารื่นรมยและเชิญชวน พรอมที่จะตอนรับนักทองเที่ยวเปาหมาย  เพื่อให
ภาพลักษณของการถูกเอาเปรียบนั้นหายไปจากสายตานักทองเที่ยว    
 
แนวทางการเสนอขายผลิตภัณฑ กับลูกคาใหมกลุม Holistic Traveler ของตลาดฝรั่งเศส 
 

1) คุณคาที่นําเสนอตอกลุมเปาหมาย: เสนทางและกิจกรรมการทองเท่ียวสําหรับ 2 สัปดาห เพื่อ
เปดประสบการณทองเที่ยวใหมๆที่เนนใหความประทับใจจากความสวยงามของธรรมชาติพอๆ กับความล้ํา
คาและยิ่งใหญของมรดกทางวัฒนธรรม รวมถึงนําเสนอกิจกรรมชอปปงที่เพลิดเพลิน และผอนคลาย 
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2) โดยทั่วไป นักทองเที่ยวฝรั่งเศสจะมีความสนใจเกี่ยวกับแหลงมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งลูกคาใหม
กลุม Holistic ตลาดฝรั่งเศส ก็ไมแตกตางจากนักทองเที่ยวฝรั่งเศสทั่วไปนัก  นอกจากนี้ ความสนใจที่เดนชัด
ของกลุมเปาหมายอีกประการหนึ่งก็คือ การทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม ไดแก  

• ชายหาดที่สงบและโรแมนติก สําหรับคูฮันนีมูน (Romance by the Beach)  
• ชายหาดที่ดูปลอดภัยสําหรับกลุมครอบครัว (Fun Kids on Safe Beach)   
• ชายหาดที่สนุกสนาน (Extreme Beach Party) สําหรับกลุมที่มากับเพื่อน 

 
นอกจากการนําเสนอแหลงทองเที่ยวที่เปนที่นิยมโดยทั่วไปแลว อาจนําเสนอเสนทางทองเที่ยว

พิเศษเพิ่มเติม เชน “เปดประตูสูอีสานใต” สัมผัสวิถีชีวิตอีสานใต ซึ่งมีมรดกทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับ
ศิลปะวัฒนธรรมขอม ซึ่งจะชวยสรางความรูสึกเกี่ยวของกันทางประวัติศาสตรได 

 นอกจากนี้ การที่ลูกคาใหมกลุม Holistic ในตลาดฝรั่งเศส จะคอนขางจัดการอะไรตางๆ ดวยตนเอง 
(แตจะไมคอยนิยมทําผานเว็บไซต) สะทอนใหเห็นถึงลักษณะของการเปนคนรักอิสระ  ประกอบกับการที่มี
คาใชจายทองเที่ยวระยะไกลตอครั้งไมคอยสูงนัก จึงอาจนําเสนอกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและผจญ
ภัยแบบเบาๆ (Soft Adventure) สําหรับกลุมอายุที่ไมสูงนัก ในบริเวณแหลงทองเที่ยวที่มีน้ําตก ภูเขา 

 จากลักษณะของความเปนนักทองเที่ยวแบบ Holistic ที่ตองการความคุมคาของการเดินทางมา
เที่ยว คือตองการมีประสบการณที่หลากหลาย จึงควรนําเสนอเสนทางทองเที่ยวที่มีกิจกรรมทองเที่ยวใหได
ทําหลากหลายรูปแบบ 
 
ชองทางและกิจกรรมการสื่อสาร กับลูกคาใหมกลุม Holistic Traveler ตลาดฝรั่งเศส 
 

ชองทางหลัก กิจกรรม/การสื่อสาร 
1. คนรูจักที่เคยมาเที่ยว
ประเทศไทย 

• ทํากิจกรรมสรางความภักดี (Loyalty) ในกลุมนักทองเที่ยวฝร่ังเศสที่เคยมา
เมืองไทยแลว เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการอยากบอกใหญาติ/เพ่ือนมาประเทศไทย 

2. ศูนยขอมูลขาวสารของ 
ททท. ในฝรั่งเศส 

• นอกเหนือจากการใหขอมูลขาวสาร ผูใหขาวสารควรนําเสนอแคมเปญตางๆ ให
นักทองเท่ียวทราบอยางนาสนใจ 

3. นิตยสาร • โฆษณาประเทศไทย และประชาสัมพันธแคมเปญชวนเพื่อนมาเที่ยวเมืองไทย 
ผานนิตยสารที่กลุมเปาหมายอาน เชน National Geographic Traveler 

4. หนังสือทองเท่ียว • เนื่องจากหนังสือทองเท่ียวเมื่อพิมพออกมาแลวจะมีระยะเวลาใชงานนาน ดังนั้น 
ททท. อาจพิจารณารวมมือกับผูจําหนายหนังสือทองเที่ยว ในการสงเสริมการ
ขาย ณ จุดซื้อ  หรือเผยแพรแคมเปญของ ททท. ผานเว็บไซตของหนังสือ
ทองเท่ียวที่นักทองเท่ียวฝร่ังเศสนิยม เชน Guide de Routard, Michelin Guide, 
Lonely Planet 

5. CNN 

 

• ทํา Link แคมเปญประกวดคลิปวิดีโอในหนา CNN Travel หรือในเว็บไซต CNN 
GO ซึ่งจะเพ่ิมชองทางในการสื่อสารผาน Application บนโทรศัพทมือถือเปนผล
พลอยได เนื่องจาก CNN ทํา Application “CNN GO” บนมือถือใหดาวนโหลด
ได 

6. ส่ือโทรทัศน • ทํา Scoop และกิจกรรมสงเสริมการขายผานรายการโทรทัศนที่กลุมเปาหมาย
นิยม เชน Thalassa, Voyager, Arte Reportage 



 
 

บทสรุปผูบริหาร: โครงการสํารวจการรับรูของนักทองเที่ยวเพื่อการวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุมลูกคาใหม (สําหรับตลาดยุโรป) 24 

 

ตลาดเยอรมนี 
 
1. ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับตลาดเยอรมนี 
 ประชากรของประเทศเยอรมนีมีแนวโนมลดลงคอนขางรวดเร็วอยางตอเนื่อง โดยลดลงเฉลี่ย
มากกวา 1 ลานคนทุกๆ 10 ป จากตัวแปรนี้ทําใหคาดคะเนไดวา  ศักยภาพในการเดินทางทองเที่ยว
ตางประเทศของประเทศเยอรมนีในระยะยาวอาจจะลดลงตามจํานวนประชากร   

ประเทศเยอรมนีถูกจัดใหเปนประเทศที่ยิ่งใหญดานเศรษฐกิจเปนอันดับที่ 4 ของโลก และใหญที่สุด
ในภูมิภาคยุโรป อีกทั้งยังเปนประเทศผูนําในการฟนฟูทางเศรษฐกิจในกลุมยูโรโซนในป 2010 จนถึงปจจุบัน 
ซึ่งก็จะทําใหเกิดศักยภาพในการเดินทางทองเที่ยวออกนอกประเทศ 

อยางไรก็ตาม สิ่งที่ยังคงเปนที่นากังวลคือหนี้สินจากประเทศในกลุม PIIGS ซึ่งอาจจะเปนปจจัยที่
ดึงใหเศรษฐกิจทั่วภาคพื้นยุโรปต่ําลง เนื่องจากกลุมประเทศเหลานี้ใชสกุลเงินรวมกันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ในการชวยเหลือดานการเงินและดานการคา 

โดยสรุปจากการศึกษาวิจัยเอกสาร นักทองเท่ียวเยอรมนีมีศักยภาพเชนกันเพราะมีการใชจายใน
ประเทศไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ ต้ังแตป 2005 จนป 2010 มีการใชจายเปนอันดับ 4 รองจากสหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย  

 
2. มุมมอง ความคิดเห็นของสํานักงาน ททท. แฟรงเฟรต และผูประกอบการในเยอรมน ี

ประเทศไทยมีจุดแข็งที่โดดเดนในเรื่อง ความคุมคาของเงิน ความเปนมิตรของคนไทย อาหารไทย 
เปนแหลงชอปปงที่นาสนใจ  
 ดานจุดออนของประเทศไทยที่จําเปนตองไดรับความรวมมือจากหลายๆ ฝายในการแกไขคือ 
ภาพลักษณเชิงลบเรื่องการทองเที่ยวเชิงใหบริการทางเพศหรือ Sex Tourism และความไมสงบทางการเมือง
และสังคม สําหรับเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้น เปนเรื่องยากที่จะควบคุม  สวนเรื่องที่สามารถควบคุมได
คือเรื่องปญหาทางอาชญากรรม และ การทําใหสถานที่ทองเที่ยวปลอดภัยในขณะเดียวกัน  
 สิ่งที่ควรนําเสนอคือ การเปลี่ยนมุมมองวาประเทศไทย ระยะทางไมไดไกลกวาประเทศอื่นๆ ใน
เอเชีย หรือ หากไกลกวาสามารถใหสิ่งอื่นๆ ที่มากกวาได 

ดานกลุมเปาหมาย ททท. จะมุงเนนกลุมผูสูงอายุ และ กลุมนักศึกษา แตผูประกอบการในเยอรมนี 
จะเนนที่กลุมวัยกลางคนไปจนถึงวัยสูงอายุ  ททท. ควรที่จะเริ่มหันมามองกลุมที่เปนวัยกลางคนมากขึ้นกวา
ที่เปนอยู ซึ่งจากการศึกษาเชิงปริมาณกับกลุมลูกคาใหมในครั้งนี้ พบวากลุมที่ ททท. ควรใหความสําคัญใน
การเจาะตลาดคือกลุมนักทองเที่ยวที่มีพฤติกรรมใสใจสุขภาพและการกินดีอยูดี ตองการความหรูหรา
สะดวกสบายในการเดินทางทองเที่ยว และสนใจกิจกรรมที่ชวยผอนคลายทางสุขภาพรางกาย เชน สปาและ
นวด  
 ดานกลยุทธในการเจาะกลุมลูกคาใหม ททท. ควรปรับเปลี่ยนการใหขอมูลโดยเพิ่มเติมการใหขอมูล
ผานทางเว็บไซต หรือ การสราง Blog ใหนักทองเที่ยวที่มาแลวสามารถแสดงความคิดเห็นได จะสังเกตไดวา
นักทองเที่ยวเยอรมนีใหความสําคัญกับคําแนะนําจากเพื่อนรวมทั้งการใหขอมูลเว็บไซต เนื่องจากลูกคาใหม
นิยมหาขอมูลในการเดินทางทองเที่ยวระยะไกลจากบริษัทนําเที่ยว และเว็บไซต นอกจากนี้ การที่ลูกคาใหม
มักจะตัดสินใจโดยฟงจากคําบอกเลาของคนในครอบครัวและเพื่อน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําให
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นักทองเที่ยวที่เคยมาเมืองไทยแลวรูสึกประทับใจเพื่อที่จะกลับไปบอกตอในทางบวก ทําใหกลุมลูกคาใหม
เกิดทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย 
 
3. ขอเสนอแนะดานกลยุทธการตลาด เพ่ือเจาะกลุมลูกคาใหมตลาดเยอรมนี 
 สิ่งที่กระตุนใหลูกคาใหมกลุม Self-pampering Traveler อยากมาเที่ยวประเทศไทย ไดแก ความ
หลากหลายของแหลงทองเที่ยวในไทย ซึ่งมีความนาสนใจแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค เสนหทาง
วัฒนธรรม และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย เสนหของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ คุณภาพของการบริการ 
กิจกรรมการทองเที่ยวที่นาสนใจ กิจกรรมเชิงสุขภาพ ชอปปง งานเทศกาล/ประเพณี 
 
การเขาถึงกลุม Self-pampering Traveler ตลาดเยอรมนี 
 

 
 
การทําการตลาดกับกลุม Self-pampering Traveler ตลาดเยอรมน ี
  

 แมกลุม Self-pampering Traveler ในตลาดเยอรมนีจะมีทัศนคติที่คอนขางดีตอประเทศไทยเมื่อ
เทียบกับคาเฉลี่ยรวมของลูกคาใหมชาวเยอรมนีที่ศึกษาในครั้งนี้ แตก็ยังมีทัศนคติดานลบที่เปนตัวปดกั้น
ไมใหตัดสินใจเดินทางมาประเทศไทย นั่นคือความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากความไมสงบในการเมือง 
และภาพลักษณที่ไมดีเกี่ยวกับ Sex Tourism 

จุดประสงคของการสื่อสารกับกลุมเปาหมายกลุมนี้ จึงควรเริ่มที่การสื่อสารเพื่อปรับทัศนคติดานลบ
ใหกลายมาเปนบวก เพื่อเพิ่มระดับความมั่นใจในการเดินทางมาเมืองไทย และคุมคาที่จะตองจายคา
เครื่องบิน  พรอมกับตอกย้ําวาประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย คุมคาเงิน และคุมคาที่
จะเดินทางมาเที่ยว   
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แนวทางการเสนอขายผลิตภัณฑ กับลูกคาใหมกลุม Self-pampering Traveler ของตลาดเยอรมนี 
 

1) คุณคาที่นําเสนอตอกลุมเปาหมาย: เสนทางและกิจกรรมการทองเที่ยว 16 วัน ที่เนน                    
กิจกรรมผอนคลายสุขภาพกายและใจ สรางความรูสึกสดชื่นกระปรี้กระเปราใหแกกลุมวัยทํางานตอนกลางถึง
ตอนปลาย ดวยการบริการที่อบอุนเปนมิตร และสรางความประทับใจใหแกลูกคา ตลอดจนผสมผสานเขากับ
กิจกรรมทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอยางลงตัว 

 

2) เนื่องจากกลุมเปาหมายหลักในตลาดเยอรมนีเปนกลุมที่มีอํานาจในการใชจายสูง และมีโอกาสที่
จะใชจายในการทองเที่ยวระยะไกลคอนขางสูง จึงอาจนําเสนอสินคาทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health 
Promotion Tourism) สําหรับตลาดระดับกลางถึงระดับบน (Medium- to High-end Market) ที่ใหบริการใน
ระดับพรีเมี่ยม ตัวอยางกิจกรรม เชน 

• เที่ยววัดโพธ์ิและสัมผัสประสบการณนวดไทยแผนโบราณ 
• ผอนคลายกับกิจกรรมนวดและสปา ในสปารีสอรทริมชายหาด 
• เที่ยวไรบุญรอด จังหวัดเชียงราย ชมพื้นที่เกษตรกรรมไรชาและผลไมนานาชนิด  
• เที่ยวน้ําพุรอน/บอน้ําแร และพักสบายๆ ในรีสอรทระดับ 4 ดาวขึ้นไป  
• ผอนคลายจิตใจกับการฝกโยคะริมชายหาด 

 

3) นอกจากนี้ การศึกษาในครั้งนี้ชี้ใหเห็นวา ตลาดเยอรมนีมีกลุมลูกคาใหมที่มีสถานะคบหากับผูที่
อยูในเพศเดียวกันพอสมควร จึงอาจพิจารณานําเสนอการทองเที่ยวแบบ “Gaycation” กับกลุมเปาหมาย
หลักในตลาดนี้ไดซึ่งจากการศึกษาขอมูลเพิ่มเติม1 พบวา ความตองการของคนกลุมนี้ คือการบริการที่เปน
มืออาชีพ และเขาใจความตองการของนักเดินทางกลุมเกยและเลสเบี้ยนอยางแทจริง เปนกลุมที่คอนขางให
ความสําคัญกับความปลอดภัย กิจกรรมที่อาจนําเสนอ เชน และชอบแหลงทองเที่ยวประเภทความบันเทิง
ยามค่ําคืน กิจกรรมลองเรือสําราญ เปนตน 
 

                                                                    
1http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_tourism 
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ชองทางและกิจกรรมการสื่อสาร กับลูกคาใหมกลุม Self-pampering Traveler ตลาดเยอรมน ี
 

ชองทางหลัก กิจกรรม/การสื่อสาร 
1. คนรูจักที่เคยมาเที่ยว
ประเทศไทย 

• ทํา “Safety Ambassador” โดยเลือกนกทองเท่ียวเยอรมนีที่เคยมาเมืองไทย
แลวและมีทัศนคติที่ดีตอเมืองไทย มาเปน Safety Ambassador ของ
กลุมเปาหมายยอยในแตละเมือง เพ่ือเปนคนสื่อสารภาพลักษณของประเทศ
ไทยดานความสงบสุขและปลอดภัย 

• ทํากิจกรรมสรางความภักดี (Loyalty) ในกลุมนักทองเที่ยว เยอรมนีที่เคยมา
เมืองไทยแลว เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการอยากบอกใหญาติ/เพ่ือนมาประเทศไทย 

2. เว็บไซต ททท. • แนะนํา Safety Ambassador ในแตละกลุม เพ่ือสรางความรูจักในวงกวางขึ้น 
3. ส่ือโทรทัศน • นําเสนอสปอตโฆษณาตามแคมเปญหลัก 

• ทํา Scoop และกิจกรรมสงเสริมการขายผานรายการโทรทัศนที่กลุมเปาหมาย
สนใจ Sonnenklar.Tv และ Vox Travel/Journey Report 

4. หนังสือทองเท่ียว • เนื่องจากหนังสือทองเท่ียวเมื่อพิมพออกมาแลวจะมีระยะเวลาใชงานนาน 
ดังนั้น ททท. อาจพิจารณารวมมือกับผูจําหนายหนังสือทองเท่ียว ในการ
สงเสริมการขาย ณ จุดซื้อ  หรือเผยแพรแคมเปญของ ททท. ผานเว็บไซตของ
หนังสือทองเท่ียวที่นักทองเที่ยวเยอรมนีนิยม เชน Marco Polo Travel Guide, 
Stefan Loose Travel Guide Book, Merian Guide, Polyglott 
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ตลาดอิตาลี 
 
1. ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับตลาดอิตาลี 

ประชากรของประเทศอิตาลี มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่องในระยะ 20 ป จึงนับวา
เปนโอกาสที่จะสามารถวางแผนการตลาดที่จะดึงดูดและกระตุนตลาดการทองเท่ียวในประเทศอิตาลีได
หลากหลายรูปแบบ  

อยางไรก็ตาม ประเทศอิตาลีเปนหนึ่งในประเทศกลุม PIIGS ที่กําลังประสบปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ 
สงผลใหตลาดทองเที่ยวตางประเทศของอิตาลียังไมฟนตัวมากนักในป 2010 และเมื่อพิจารณาการใชจาย
ของนักทองเที่ยวอิตาลีพบวามีสัดสวนคอนขางคงที่เมื่อเทียบกับป 2009 เนื่องจากชาวอิตาลียังคงใชเวลาอยู
บานหรือทองเที่ยวภายในประเทศเปนสวนใหญ  

โดยสรุปจากการวิจัยทางเอกสาร นักทองเที่ยวชาวอิตาลีสวนใหญยังมีการควบคุมคาใชจายในการ
ทองเที่ยว และนิยมทองเที่ยวระยะสั้นมากกวา แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีนักทองเที่ยวกลุมหนึ่งที่มีกําลังซื้อใน
การทองเที่ยวระยะไกล ดังนั้นหากจะเจาะกลุมนักทองเที่ยวอิตาลีนี้จะตองมีการวางแผนเพื่อจูงใจให
นักทองเที่ยวสนใจในประเทศไทย  

 
2. มุมมอง ความคิดเห็นของสํานักงาน ททท. กรุงโรม และผูประกอบการในอิตาล ี

ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่อง ความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีของคนไทย มีจิตใจรักการบริการ ใหการบริการ
ที่นาประทับใจ ตอนรับนักทองเที่ยวอยางอบอุน มีความหลากหลายดานสถานที่ทองเที่ยวและกิจกรรม ไมวา
จะเปนชายหาด หมูเกาะ สถานที่ทองเที่ยวสําหรับการผจญภัย และสถานที่ทองเท่ียวอื่นๆ ที่มีธรรมชาติที่
งดงาม 

นอกจากนี้ จุดแข็งสําคัญอีกประการของประเทศไทยคือ ความคุมคาเมื่อมาเที่ยว เหมาะกับการ
พักผอนในชวงวันหยุดยาว เพราะนอกจากจะประกอบไปดวยสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงาม มีคนไทยที่ให
การตอนรับนักทองเท่ียวอยางอบอุนแลว ประเทศไทยยังมีวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตที่นาสนใจ แตกตางไปจาก
ของชาวอิตาลี และมีอาหารไทยที่อรอย 

ดานจุดออน ประเทศไทยมีปญหาในเรื่องภาพลักษณดานลบเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงบริการทาง
เพศ  และประการสําคัญคือ ความไมสงบภายในประเทศ ทั้งทางสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงที่ผานมา  
ดังนั้น สิ่งที่ควรคํานึงถึงในการดึงดูดใหลูกคาใหมชาวอิตาลีตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทย คือตองสรางความ
เชื่อม่ันในเรื่องความปลอดภัยทั้งจากสถานการณทางการเมือง ดานการรับมือกับภัยธรรมชาติ และความ
ปลอดภัยจากอาชญากรรม 

ดานกลุมเปาหมายในตลาดอิตาลี ททท. และผูประกอบการในอิตาลี ตางก็เนนเจาะตลาดเฉพาะกลุม 
(Niche Market) คือกลุมนักทองเที่ยวอายุนอย ประมาณวัยทํางานตอนตน และมุงเนนไปที่คูแตงงานที่
เดินทางมาฮันนีมูน หรือฉลองครบรอบแตงงาน ซึ่งกลยุทธในการดึงนักทองเที่ยวกลุมนี้คือ มีโปรแกรมการ
ทองเที่ยวที่เฉพาะสําหรับลูกคาแตละกลุมไปนําเสนอโดยตรงกับนักทองเที่ยว เชน ประวัติศาสตรและวิถีชีวิต
ที่แตกตางกับชาวอิตาลี การทองเที่ยวเชิงนิเวศน  การฝกโยคะ เปนตน 

ดานกลยุทธในการเขาถึงลูกคาใหมนั้น ททท. ควรเพิ่มความถี่และชองทางการนําเสนอเกี่ยวกับ
ขอมูลการทองเท่ียวใหมากขึ้น  เชน เว็บไซตการทองเที่ยว ภาพยนตรโฆษณาทางโทรทัศน รายการ
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โทรทัศนที่กลุมเปาหมายนิยมดู (Alle Falde Del Killimangiaro) และหนังสือทองเที่ยว (Lonely Planet, 
Touring Club) เปนตน ประกอบกับ ททท. ควรจะมีการติดตอกับบริษัทผูประกอบการรายเล็กๆ ในประเทศ
อิตาลีเพื่อใหเกิดความรวมมือในการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศไทยใหมากขึ้น  

นอกจากนี้สิ่งที่ควรคํานึงถึงหากจะดึงดูดลูกคาใหมมาประเทศไทย คือตองทําการสงเสริมการตลาด
ดานราคาที่เหมาะสม โปรโมชั่นที่ดึงดูดใจ  ทั้งเรื่องของราคาตั๋วเครื่องบินที่เหมาะสมกับระดับรายไดของ
กลุมเปาหมาย และโปรแกรมทองเที่ยวจะตองมีราคาไมสูงเกินไป  

 
3. ขอเสนอแนะดานกลยุทธการตลาด เพ่ือเจาะกลุมลูกคาใหมตลาดอิตาล ี

 
สิ่งที่กระตุนใหกลุม Holistic Traveler อยากมาเที่ยวเมืองไทย ไดแก แหลงทองเที่ยวมรดกทาง

วัฒนธรรม/ประวัติศาสตรที่นาสนใจ เสนหของการใชชีวิตในทองถิ่น อัธยาศัยไมตรีของคนไทย ความรูสึกวา
มาแลวคุมคาเงิน มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติน้ําตก ภูเขา ปาไมทะเล/ชายหาดที่สวยงาม กิจกรรม
ทองเที่ยวที่หลากหลาย และนาตื่นเตน อื่นๆ เชน กิจกรรมเชิงผจญภัย และเชิงนิเวศนการไดสัมผัสชีวิตของ
คนในทองถิ่น ชอปปง/แฟชั่น กิจกรรมเพื่อสุขภาพ งานเทศกาล/ประเพณี 

 

การเขาถึงกลุม Holistic Traveler ตลาดอิตาลี 
 

 
 
การทําการตลาดกับกลุม Holistic Traveler ตลาดอิตาลี 

 

จากปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศของอิตาลีเอง นักทองเที่ยวอิตาลีคอนขางจะคํานึงถึงเรื่อง
คาใชจาย และในการเดินทางทองเที่ยวระยะไกล จึงมักตองการมองหาแหลงทองเที่ยวที่ราคาไมแพง มีกําลัง
ที่จะจายได ซึ่งประเทศไทยมีขอไดเปรียบในเรื่องความคุมคาทางดานราคาอยูแลว แตในมุมมองของลูกคา
ใหมชาวอิตาลีอาจยังไมไดรับรูขอเท็จจริงนี้ 

นอกจากนี้ แมกลุมเปาหมายหลักในตลาดอิตาลีจะมีระดับทัศนคติตอการมาเที่ยวประเทศไทย
ในทางที่ดี แตพบวายังมีบางกลุมที่มีมุมมองความคิดดานลบตอประเทศไทย และขณะเดียวกัน จะมีบางกลุม
ที่ใหความสําคัญกับความคุมคาในการเดินทางมาเที่ยวเมืองไทย  การสื่อสารกับกลุมเปาหมายกลุมนี้จึงควร
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เปนการสื่อสารเพื่อเสริมทัศนคติในเชิงบวกไปพรอมๆ กับการนําเสนอแหลงทองเที่ยวประเภทชายหาด และ
มรดกทางวัฒนธรรม ทั้งโบราณสถานและวิถีชีวิตของผูคน เพื่อสรางความรูสึกคุมคา และเปนแรงผลักดันให
รูสึกอยากมาเที่ยวเมืองไทย  โดยอาจนําเสนอความสวยงามของทะเลและชายหาด ความเปนมิตรของผูคน 
บรรยากาศและสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยวที่ดูนารื่นรมยและเชิญชวน พรอมที่จะตอนรับนักทองเที่ยว
เปาหมาย  เพื่อใหภาพลักษณของการถูกเอาเปรียบนั้นหายไปจากสายตานักทองเที่ยว     

 
แนวทางการเสนอขายผลิตภัณฑ กับลูกคาใหมกลุม Holistic Traveler ของตลาดอิตาล ี
 

 จากพฤติกรรมทองเท่ียวระยะไกลปละมากกวา 1 ครั้ง แตอยูครั้งละไมนานนักเมื่อเทียบกับตลาด
ยุโรปอีก 4 ตลาด สิ่งที่นําเสนอลูกคาใหมชาวอิตาลี อาจจะทําได 2 แนวทางคือ 
 

1) สรางความรูสึกคุมคา โดยเสนอแพ็คเกจเที่ยวเอเชียสุดคุม 2 ฤดู (เชน ไทย-มัลดีฟส) ผานความ
รวมมือขององคการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศนั้นๆ หรือสายการบินที่มีเสนทางจากอิตาลี-ไทย-อีก
ประเทศที่รวมมือกัน แลวจึงเสนอเสนทางทองเที่ยวเมืองไทย 10 วัน โดยเนนความหลากหลายของแหลง
ทองเที่ยวที่อยูในความสนใจของกลุมเปาหมายเพิ่มเติมจากสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม อาทิ  

• Beach Paradise เนื่องจากกลุมเปาหมายในตลาดอิตาลีมีอายุไมสูงนัก คืออยูในชวง
วัยทํางานที่กําลังมีความกระฉับกระเฉง จึงอาจนําเสนอกิจกรรมริมชายหาดสวยๆ ที่
สนุกสนาน ครื้นเครง เชน กีฬาริมชายหาด ปารต้ีอาหารทะเลริมชายหาด 

• Romance by the Beach สําหรับคูฮันนีมูนชาวอิตาลี เสนอชายหาดบนเกาะที่เงียบ
สงบ มีบริการที่พักที่สวยงาม บรรยากาศดี 

• สัมผัสชีวิตและประเพณีทองถิ่นของชาวเลเที่ยวน้ําตก เดินปา 
• เพลิดเพลินกับมหกรรมอาหาร และของดีเมืองสมุย 
• จากการที่กลุมเปาหมายหลักในตลาดอิตาลีเปนผูชายในสัดสวนที่สูง จึงอาจนําเสนอ

กิจกรรมเพิ่มเติมสําหรับกลุมนักทองเที่ยวชาย เชน การทองเที่ยวเชิงผจญภัย 
 

2) เพิ่มมูลคาของการเดินทางมาทองเที่ยวเมืองไทย โดยเสนอผานสินคาและการบริการที่มากกวา 
ทั้งเรื่องคุณภาพและปริมาณ เชนที่พัก  ในราคาที่ถูกกวาหรือเทากับประเทศแหลงทองเที่ยวระยะไกลอื่นๆ 

 
 แมประเทศอิตาลีจะอยูในกลุมประเทศ PIIGS ซึ่งกําลังประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ แตจากการเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณ เห็นไดชัดวากลุมลูกคาใหมเปาหมาย เปนกลุมที่ไมคอยไดรับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจ และยังคงมีศักยภาพในการใชจายเพื่อการทองเท่ียวระยะไกลอยู แตจะคํานึงถึงความคุมคา
คอนขางมาก 
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ชองทางและกจิกรรมการสื่อสาร กับลูกคาใหมกลุม Holistic Traveler ตลาดอิตาลี 
 

ชองทางหลัก กิจกรรม/การสื่อสาร 
1. คนรูจักที่เคยมาเที่ยว
ประเทศไทย 

• สําหรับตลาดนี้ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรางความประทับใจจากประสบการณในการ
มาประเทศไทย เนื่องจากผลการสํารวจชี้วามีกลุมที่รูสึกวามาแลวไมอยากกลับมา
เมืองไทยอีก แมจะมีอยูเพียงเล็กนอยก็ตาม แตจะเปนสาเหตุใหเกิดการบอกตอ
ทางดานลบได 

• ทํากิจกรรมสรางความภักดี (Loyalty) ในกลุมนักทองเที่ยวอิตาลีที่เคยมาเมืองไทย
แลว เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการอยากบอกใหญาติ/เพ่ือนมาประเทศไทย 

2. ส่ือโทรทัศน • ทํา Scoop และกิจกรรมสงเสริมการขายผานรายการโทรทัศนที่กลุมเปาหมายนิยม 
เชน Alle Falde Del Kilimangiaro 

• ทําสปอตโฆษณาตามแคมเปญหลัก และเผยแพรในชวงเวลาที่เหมาะสมกับ
พฤติกรรมการรับส่ือโทรทัศนของกลุมเปาหมายที่เปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เดินทางทองเท่ียว 

3. บริษัทนําเที่ยวในอิตาลี • ส่ิงที่อาจเปนอุปสรรคสําคัญประการหนึ่งคือราคาบัตรโดยสารเครื่องบินมาเมืองไทย 
ซึ่งมีราคาสูงในมุมมองของลูกคาใหมชาวอิตาลี  ดังนั้น ททท. อาจพิจารณารวมมือ
กับผูประกอบการทองเท่ียวในอิตาลี และสายการบิน เพ่ือนําเสนอแพ็คเกจทองเที่ยว
ในราคาพิเศษแกนักทองเท่ียวเปาหมายดวย 

4. ศูนยขอมูลขาวสารของ 
ททท. ในอิตาลี 

• นอกเหนือจากการใหขอมูลขาวสารการทองเที่ยวโดยทั่วไปแลว ผูใหขาวสารควร
นําเสนอแคมเปญตางๆ ใหนักทองเที่ยวทราบอยางนาสนใจ 

5. ส่ือวิทยุ • นําเสนอสปอตโฆษณาตามแคมเปญหลัก 
• ทํา Scoop และกิจกรรมสงเสริมการขายผานรายการโทรทัศนและรายการวิทยุที่

กลุมเปาหมายสนใจ 

6. CNN 

 

• ทํา Link แคมเปญประกวดคลิปวิดีโอในหนา CNN Travel หรือในเว็บไซต CNN GO 
ซึ่งจะเพ่ิมชองทางในการสื่อสารผาน Application บนโทรศัพทมือถือเปนผลพลอยได 
เนื่องจาก CNN ทํา Application “CNN GO” บนมือถือใหดาวนโหลดได 

7. โฆษณาตามสนามบิน
และบนเครื่องบิน 

• นําเสนอสปอตโฆษณาตามแคมเปญหลัก/ติดปายโฆษณา ที่สนามบิน 
• นําเสนอสปอตโฆษณาตามแคมเปญหลักในเสนทางจากอิตาลีมาประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต หรือในอินโดจีน 
• นําเสนอเรื่องราวผานคําบอกเลาของ Celebrity อิตาลี หรือจากนักทองเท่ียวอิตาลีที่

ไดมาและทํากิจกรรมที่กลุมเปาหมายสนใจแลวเพ่ือสรางการรับรูในคุณภาพของ
สินคาทองเที่ยวในประเทศไทย (Perceived Quality) 
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ตลาดเนเธอรแลนด 
 
1. ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับตลาดเนเธอรแลนด 

ประชากรของประเทศเนเธอรแลนด มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จนถึงป 2040 จากตัวแปรนี้
ทําใหคาดคะเนไดวา  ปริมาณนักทองเที่ยวชาวเนเธอรแลนดไปยังประเทศตางๆ ในระยะเวลาตอจากนี้จะ
เพิ่มสูงขึ้น  ประกอบกับ จากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเนเธอรแลนดที่มีเสถียรภาพ ทําใหไมสงผล
กระทบมากนักกับการเดินทางทองเที่ยวออกนอกประเทศ 

โดยสรุป นักทองเท่ียวเนเธอรแลนดเปนตลาดที่มีศักยภาพของประเทศไทย เพราะมีแนวโนวการ
เพิ่มขึ้นของประชากรที่จะเปนกลุมเปาหมาย และการใชจายของนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศไทยสูงขึ้น
เรื่อยๆ ต้ังแตป 2005 จนป 2010 

 
2. มุมมอง ความคิดเห็นของผูแทนการตลาด ททท. และผูประกอบการในเนเธอรแลนด 
 ประเทศไทยมีจุดแข็งในเรื่อง ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว มีเสนหทางวัฒนธรรม และ
ความเปนมิตรของคนไทย อาหารไทย ซึ่งจะเปนจุดขายหลักของประเทศไทยได  นอกจากนี้ ประเทศไทย
สามารถเสนอจุดขายและตอกย้ําในเรื่องของความสะดวกในการเดินทาง เพื่อใหนักทองเที่ยวเนเธอรแลนด
มั่นใจวาจะไดรับความสะดวกในเรื่องดังกลาว เมื่อมาเที่ยวเมืองไทย 
 ดานจุดออน จะเปนเรื่องของการทองเที่ยวเชิงใหบริการทางเพศหรือ Sex Tourism และความไม
สงบทางการเมืองและสังคม ซึ่งจําเปนตองไดรับความรวมมือจากหลายๆ ฝาย ในการแกไขปญหานี้ และ
ประเด็นที่สามารถควบคุมไดคือ เรื่องของการบริหารจัดการทางการทองเที่ยว ซึ่งหลายๆ ฝายมองวายังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 
 นอกจากนี้ จุดออนประการสําคัญที่สะทอนมาจากมุมของผูประกอบการตางประเทศก็คือ เรื่องของ
ต๋ัวเครื่องบินและที่พักที่ราคาสูงในชวงฤดูทองเที่ยว (High Season) โดยที่ผูประกอบการทองเที่ยว
ตางประเทศจะตองแขงขันกับโรงแรมที่พักในประเทศไทย ซึ่งก็มีการขายตรงไปยังนักทองเท่ียวผานทาง
เว็บไซตของโรงแรม จึงนับวาเปนอุปสรรคตอการเสนอขายประเทศไทยสําหรับผูประกอบการดวย  

ดานกลุมเปาหมาย ขณะที่กลุมผูประกอบการตางประเทศไมไดมีกลยุทธเจาะกลุมเปาหมายลูกคา
ใหมที่ชัดเจน  แตในมุมมองของ ททท. กลุมที่มีศักยภาพสําหรับตลาดลูกคาใหมเนเธอรแลนดคือกลุมวัยรุน
และกลุมครอบครัว  ซึ่งจากการศึกษาเชิงปริมาณกับกลุมลูกคาใหมในครั้งนี้ พบวากลุมที่ ททท. ควรให
ความสําคัญในการเจาะตลาด คือกลุมนักทองเที่ยวที่มีพฤติกรรมใสใจสุขภาพและการกินดีอยูดี ตองการ
ความหรูหราสะดวกสบายในการเดินทางทองเที่ยว และสนใจกิจกรรมที่ชวยผอนคลายทางสุขภาพรางกาย 
ซึ่งอาจจะเจาะกลุมครอบครัวได เนื่องจากนักทองเที่ยวกลุมนี้สวนใหญเปนผูที่แตงงานมีบุตรแลว และนิยม
เดินทางทองเที่ยวรวมกับครอบครัว 
 ดานกลยุทธในการเจาะกลุมลูกคาใหม ปจจุบันนับวา ททท. ไดเดินมาถูกทางแลวในการทํากิจกรรม
รวมกับบริษัทนําเที่ยวและผานเว็บไซต เนื่องจากลูกคาใหมนิยมหาขอมูลในการเดินทางทองเที่ยวระยะไกล
จากบริษัทนําเที่ยว และเว็บไซต  นอกจากนี้ การที่ลูกคาใหมมักจะตัดสินใจโดยฟงจากคําบอกเลาของคนใน
ครอบครัวและเพื่อน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําใหนักทองเที่ยวที่เคยมาเมืองไทยแลวรูสึกประทับใจ
เพื่อที่จะกลับไปบอกตอในทางบวก ทําใหกลุมลูกคาใหมเปาหมายเกิดทัศนคติที่ดีตอประเทศไทย 
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3. ขอเสนอแนะดานกลยุทธการตลาด เพ่ือเจาะกลุมลูกคาใหมตลาดเนเธอรแลนด 

 
 สิ่งที่จะกระตุนใหลูกคาใหมกลุม Self-pampering Traveler ตลาดเนเธอรแลนดอยากมาเที่ยว
เมืองไทย ไดแก ความมีเสนหของเมืองไทย ทะเล/ชายหาดที่สวยงาม ความเปนมิตรของคนไทย อาหารไทย 
มรดกทางวัฒนธรรม/ประวัติศาสตรที่นาสนใจ การไดสัมผัสวิถีชีวิตทองถิ่น ชอปปง มาเท่ียวแลวรูสึก
ปลอดภัย ความคุมคาดานราคา และกิจกรรมเชิงสุขภาพ 
 
การเขาถึงกลุม Self-pampering Traveler ตลาดเนเธอรแลนด 

 

 
 
การทําการตลาดกับกลุม Self-pampering Traveler ตลาดเนเธอรแลนด 
 

 เนื่องจากกลุม Self-pampering Traveler ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักในตลาดเนเธอรแลนด มี
ทัศนคติตอประเทศไทยไมคอยจะดีนัก  จุดประสงคของการสื่อสารกับกลุมเปาหมายจึงควรเริ่มตนที่การ
สื่อสารเพื่อปรับทัศนคติดานลบเปนหลัก และสรางภาพลักษณของความเปนสังคมที่สงบสุข ผูคนอัธยาศัยดี 
ไมเอาเปรียบนักทองเที่ยว และมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงาม ไมเสื่อมโทรม  วิถี
ชีวิตความเปนอยูที่นาสนใจของคนไทย จากนั้นจึงนําเสนอสินคา/กิจกรรมทองเที่ยวที่จะดึงดูดกลุมเปาหมาย
ได โดยวาง Key Message ในการสื่อสารใหตอบจุดประสงคดังกลาว และปรับเปลี่ยนคําพูดในการสื่อสารให
ตรงกับกลุมเปาหมายยอยของนักทองเที่ยวแบบ Self-Pampering ทั้งกลุมครอบครัว และกลุมวัยเกษียณ 

 
แนวทางการเสนอขายผลิตภัณฑ กับลูกคาใหมกลุมSelf-pampering Traveler ตลาดเนเธอรแลนด 
 

1) คุณคาที่นําเสนอตอกลุมเปาหมาย: ควรนําเสนอกิจกรรมผอนคลาย สงเสริมสุขภาพกายและใจ 
ผสมผสานกับการเสนอแหลงทองเที่ยวที่มีเปนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีเรื่องราวความเกี่ยวของทาง
ประวัติศาสตรกับชนชาติดัตช เชน จังหวัดกาญจนบุรี ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และอยุธยา ในสมัยกรุงศรี
อยุธยา เปนตน 
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2) จากคุณลักษณะของชาวเนเธอรแลนดที่ใหความสําคัญกับพลังงานและสิ่งแวดลอม ชอบความ
สงบ ประกอบกับลักษณะของกลุมเปาหมายหลักของตลาดนี้ ที่มีกําลังซื้อสูงแตไมคอยสุรุยสุราย สินคา
ทองเที่ยวที่นําเสนอเพิ่มเติม อาจเปนหมูเกาะ/อุทยานแหงชาติทางทะเลที่สงบเงียบปราศจากความวุนวาย
และมลพิษของสังคมเมือง ตลอดจนมีความปลอดภัย ซึ่งจากพฤติกรรมการพํานักที่นานถึงประมาณ 20 วัน 
ทําใหสามารถออกแบบกิจกรรมทองเที่ยวแบบปรนเปรอตนเองไดหลากหลาย เชน 

• ผอนคลายกับกิจกรรมนวดและสปา ทามกลางธรรมชาติที่มีอากาศเย็นสดชื่นหรือริม
หาดที่สงบเงียบ 

• โยคะรีสอรทริมทะเล หรือบนภูเขา 
• เที่ยวน้ําพุรอน/บอน้ําแร และพักสบายๆ ในรีสอรทธรรมชาติริมแมน้ําแคว  
• สัมผัสธรรมชาติเขาใหญ เที่ยวไรจิมทอมปสัน  
• ชอปปงตามแหลงทองเที่ยวที่ใกลชิดธรรมชาติ เชน Palio Khao Yai 

 
ชองทางและกิจกรรมการสื่อสาร กับลูกคาใหมกลุม Self-pampering Traveler ตลาดเนเธอรแลนด 
 

ชองทางหลัก กิจกรรม/การสื่อสาร 
1. คนรูจักที่เคยมาเที่ยว
ประเทศไทย 

• ทํา “Safety Ambassador” โดยเลือกนกทองเท่ียวเนเธอรแลนดที่เคยมา
เมืองไทยแลวและมีทัศนคติที่ดีตอเมืองไทย มาเปน Safety Ambassador ของ
กลุมเปาหมายยอยในแตละเมือง เพ่ือเปนคนสื่อสารดานภาพลักษณความ
ปลอดภัยของประเทศไทย 

• ทํากิจกรรมสรางความภักดี (Loyalty) ในกลุมนักทองเที่ยวเนเธอรแลนดที่เคยมา
เมืองไทยแลว เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการอยากบอกใหญาติ/เพ่ือนมาประเทศไทย 

2. เว็บไซต ททท. • แนะนํา Safety Ambassador ในแตละกลุม เพ่ือสรางความรูจักในวงกวางขึ้น 
3. Search Engine: 
Google 

• จากการที่กลุมเปาหมายชาวเนเธอรแลนดมีแรงจูงใจในการทองเที่ยวระยะไกล 
มาจากความปรารถนาที่จะไปยังสถานที่ที่ใฝฝน  ททท. อาจใหมีการ Link คําคน
ที่เกี่ยวของ เชน Dream Destination เปนภาษาดัตช เพ่ือให Search แลว
ประเทศไทยขึ้นมาอยูในอันดับตนๆ ของหนาแรกเมื่อแสดงผลการคนหา 

4. ส่ือโทรทัศน • ทํา Scoop และกิจกรรมสงเสริมการขายผานรายการโทรทัศนที่กลุมเปาหมาย
สนใจ เชน RTL Reisen, Erica Op Reis 

5. Road Show / Travel 
Fair 

• นํา Sensory Marketing มาใชในการจัด Road Show ตามเมืองตางๆ ใน
เนเธอรแลนด เชน การทําอาหารที่ใหผูรวมงานไดเขามาชิม เนื่องจาก
กลุมเปาหมายสวนใหญมีทัศนคติในทางบวกตออาหารไทย  หรือจัดบูธสปาที่มี
กิจกรรม AromaTherapy เปนตน 
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VII. สรุปลักษณะของกลุมเปาหมายหลัก สําหรับตลาดยุโรปทั้ง 5 ประเทศ 
 
1) ขอมูลทั่วไปดานประชากร 
 

ตลาด สหราชอาณาจกัร ฝรั่งเศส เยอรมน ี อิตาลี เนเธอรแลนด 
กลุมเปาหมายหลัก Holistic Holistic Self-Pampering Holistic Self-Pampering 
เพศ ชาย:หญิง 51:49 46:54 39:61 71:29 37:63 
อาย ุ 25-44 ป กระจายอยูทุกชวงอาย ุ 40-59 ป 30-49 ป 40 ปข้ึนไป 
สถานภาพสมรส แตงงานมีบุตร แตงงานมีบุตร, โสด แตงงานมีบุตร,  

คบกับเพศเดียวกนั 
แตงงานมีบุตร, 
โสด 

แตงงานมีบุตร, 
โสด 

อาชีพ-1 วิชาชีพเฉพาะ เกษียณอาย ุ พนักงานเอกชน รับราชการ พนักงานเอกชน 
อาชีพ-2 พนักงานเอกชน พนักงานเอกชน รับราชการ พนักงานเอกชน รับราชการ 
อาชีพ-3 ผูบริหารระดับสูง รับราชการ - ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารระดับสูง 
รายได/เดือน 166,126 บาท 166,178 บาท 125,411 บาท 142,061 บาท 126,423 บาท 
 
2) พฤติกรรมการทองเที่ยวระยะไกล 
 

ตลาด สหราชอาณาจกัร ฝรั่งเศส เยอรมน ี อิตาลี เนเธอรแลนด 
กลุมเปาหมายหลัก Holistic Holistic Self-Pampering Holistic Self-Pampering 
ความถี่ในการเที่ยว
ตอป 

1-2 ครั้ง 1-2 ครั้ง 1 ครั้ง 2-3 ครั้ง 1 ครั้ง 

ระยะพํานักตอครั้ง 16 วัน 15 วัน 16 วัน 10-11 วัน 20 วัน 
คาใชจายในการ
เที่ยว (ไมรวมตัว๋
เครื่องบิน) 

97,433 บาท 81,424 บาท 122,137 บาท 101,781 บาท 81,424 บาท 

ฤดูที่นิยมเที่ยว สิงหาคม กรกฎาคม-สิงหาคม สิงหาคม-กันยายน กรกฎาคม กรกฎาคม 
วางแผนลวงหนา 3 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 3 เดือน 4 เดือน 
การจัดการเดินทาง ใชบริษัทนําเที่ยว  

พอๆ กับจัดการเอง 
จัดการเดินทางเอง ใชบริษัทนําเที่ยว  

พอๆ กับจัดการเอง 
บริษัทนําเทีย่ว จัดการเดินทางเอง 

คนรวมเดินทาง ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัว ครอบครัวและเพ่ือน ครอบครัว 
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3) ชองทางสําคัญในการเขาถึงกลุมเปาหมาย (นอกเหนือจากการบอกตอ หรือ Words of Mouth) 
 

ตลาด สหราชอาณาจกัร ฝรั่งเศส เยอรมน ี อิตาลี เนเธอรแลนด 
กลุมเปาหมายหลัก Holistic Holistic Self-Pampering Holistic Self-Pampering 
ชองทาง  
 

บริษัทนําเทีย่วใน 
สหราชอาณาจักร 

บริษัทนําเทีย่วใน
ฝรั่งเศส 

เว็บไซต ททท. โทรทัศน บริษัทนําเทีย่ว 

 เว็บไซต ททท. ศูนยขอมูลขาวสาร 
ททท. 

บริษัทนําเทีย่วใน
เยอรมน ี

บริษัทนําเทีย่วใน
อิตาลี 

เว็บไซต ททท. 

 เว็บไซต BBC นิตยสาร เว็บไซต 
บริษัทนําเทีย่ว 

ศูนยขอมูลขาวสาร 
ททท. 

Search Engine 

 เว็บไซต 
บริษัทนําเทีย่ว 

หนังสือทองเทีย่ว  
(Travel Guide) 

โทรทัศน เว็บไซต ททท. เว็บไซต 
บริษัทนําเทีย่ว 

หมายเหตุ เว็บไซตมีบทบาทมาก เว็บไซตไมคอยมี
บทบาท 

เว็บไซตมีบทบาท
มาก 

เว็บไซตไมคอยมี
บทบาท 

เว็บไซตมีบทบาท
มาก 

 
4) อุปสรรคประการสําคัญที่ทําใหลูกคาใหมไมอยากมาประเทศไทย 
 

ตลาด สหราชอาณาจกัร ฝรั่งเศส เยอรมน ี อิตาลี เนเธอรแลนด 
กลุมเปาหมายหลกั Holistic Holistic Self-Pampering Holistic Self-Pampering 
อุปสรรค - ไมคุนเคยกับ

เมืองไทย 
- คาใชจายในการ
ทองเที่ยวสูง 

- สถานที่ทองเทีย่ว
ไมปลอดภยั 

- บานเมืองไมคอย
สะอาด 

- แหลงทองเที่ยวบาง
แหงแออัด 

- ยานพาหนะตางๆ 
ไมตรงตอเวลา 

- ไมคุนเคยกับ
เมืองไทย 

- แหลงทองเที่ยวบาง
แหงแออัด 

- กังวลวาจะถูก 
เอารัดเอาเปรียบ 

- โบราณสถานเสือ่ม
โทรม 

- ความแตกตางทาง
ชนชั้นในสังคม 

- การบริการทางเพศ 

- ความไมสงบทาง
การเมือง 

- ความแตกตาง
ทางชนชั้นใน
สังคม 

- การบริการทาง
เพศ 

- แหลงทองเที่ยว
บางแหงแออัด 

- รูสึกไมคุมคาตั๋ว
เครื่องบินและที่
ตองนั่งเครื่องบิน
นาน 

- ไมชอบสภาพ
อากาศรอน 

- ไมคุนเคยกับ
เมืองไทย 

- รูสึกไมคุมคาตั๋ว
เครื่องบินและที่
ตองนั่งเครื่องบิน
นาน 

- กังวลวาจะถูก 
เอารัดเอาเปรียบ 

- โบราณสถาน
เสื่อมโทรม 

- สถานที่ทองเทีย่ว
ไมปลอดภยั 

- ไมชอบสภาพ
อากาศรอน 

- ความไมสงบทาง
การเมือง 

- กังวลเรื่องภยั
ธรรมชาต ิ

- การบริการทาง
เพศ 

- ภัยอาชญากรรม 
- การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและ
คอรัปช่ัน 

- ไมชอบสภาพ
อากาศรอน 

- กังวลวาจะถูก
หลอกลวง /  
เอารัดเอาเปรียบ 
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VII. แนวทางการดําเนินงาน สําหรับตลาดยุโรปทั้ง 5 ประเทศ 
 
 หากพิจารณาตามแนวคิดเรื่อง Product/Market Expansion หัวขอการศึกษาและผลการศึกษาใน
ครั้งนี้เปนการยืนยันวาการรุกเจาะกลุมลูกคาใหมในตลาดยุโรป เปนเรื่องของการพัฒนาตลาด (Market 
Development) ซึ่งเปนการเนนนําเสนอขายสินคาเดิมกับตลาดใหม นั่นหมายความวา สินคาและบริการ
ทางการทองเที่ยวของไทยที่ไดรับความนิยมในกลุมนักทองเที่ยวยุโรป ยังสามารถนํามาขายไดกับ
กลุมเปาหมายใหมที่มีศักยภาพของแตละตลาด โดยเนนนําเสนอผานชองทางที่กลุมเปาหมายเหลานี้เขาถึง 
ดังที่ไดกลาวไปแลวในรายตลาด 
 

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาครั้งนี้ ยังพบวามีกิจกรรมการตลาดที่ตลาดยุโรปทั้ง 5 ประเทศนี้
สามารถทํารวมกันได เพื่อสรางใหเกิดการรับรูในวงกวางขึ้นตลอดจนเปนการสรางใหลูกคาใหมเกิด 
ความรูสึกรวม หรือ เกิดความรูสึกเกี่ยวของ กับประเทศไทย ดังนี้ 
 

1. นําเสนอแคมเปญการตลาดใหมๆ ที่มีประสิทธิผล  จากขอจํากัดดานงบประมาณ
การตลาด ที่สํานักงาน ททท. ในแตละตลาดตองเผชิญ จึงควรคิดแคมเปญทางการทองเที่ยวที่แปลกใหม 
สรางสรรค และใชงบประมาณไมมาก โดย ททท. อาจพิจารณารวมมือกับกลุมผูประกอบการทั้งในตลาดนั้นๆ 
และผูประกอบการในประเทศไทยเพื่อดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยวเปาหมาย จนกระทั่งเกิดการตัดสินใจมา
เที่ยวเมืองไทย  ยกตัวอยางในกรณีโรงแรมหลับดี (Lub.d Hostel) ซึ่งทําการสงเสริมการตลาดบนโลก
ออนไลนดวยงบประมาณที่ไมสูง และไดผลตอบรับจากนักทองเที่ยวตางชาติเปนอยางมาก เชน แคมเปญ “1 
Sentence 1 Night Challenge” เมื่อตนป 2011 ที่ผานมา 

 

2. การสรางลูกเลนเปน Gimmick บนเว็บไซต จากการศึกษาครั้งนี้ ไดแบงกลุมนักทองเที่ยว
ออกเปนกลุมๆ ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาโปรแกรมหรือ Application เปนลูกเลน หรือGimmick บนเว็บไซต
ของ ททท. ในแตละตลาดได เชน “Discover yourself: What kind of traveler are you ‘to Thailand’?” โดย
มีคําถามใหนักทองเที่ยวตอบ และประมวลผลออกมาใหวาผูตอบเปนนักทองเที่ยวแบบใดจากนั้น 
Application จะเสนอแนะสินคา/โปรแกรมการเดินทางทองเที่ยวในประเทศไทยที่ใกลเคียงกับความตองการ
ของกลุมเปาหมายและใหนักทองเที่ยวเลือกไดซึ่งหากนักทองเที่ยวตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถใหชื่อและ
อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพทมือถือไวได 

นอกจากนี้ ททท . ยังอาจกระตุนใหเกิดความสนใจตอแคมเปญมากขึ้น โดยการทําเปน 
Application บนสังคมออนไลนอยาง Facebook เพื่อใหมีการแชรผลทดสอบขึ้นบน Facebook ของแตละคน  
หรือให Celebrity ของแตละประเทศเขามารวมทําแบบทดสอบดวยและ Share ผลผานสังคมออนไลนของ
ตัวเอง 

ลูกเลนดังกลาวนี้ ยังสามารถนําไปใชเมื่อ ททท. ไปออกงาน Road Show หรือออกบูธตามงาน
เทศกาลทองเที่ยวที่จัดขึ้นในเมืองตางๆ โดยจัดมุมเล็กๆ บริเวณใหขาวสาร มีคอมพิวเตอรใหนักทองเที่ยวได
ทดสอบ “Discover Yourself: What kind of traveler are you ‘to Thailand’?” และใหนักทองเที่ยวสามารถ
ลองออกแบบเสนทางและกิจกรรมทองเที่ยวของตัวเองและสงเสนทางทองเที่ยวที่ออกแบบแลวไปใหตนเอง
ทางอีเมล 
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3. การเพ่ิมโอกาสทางการตลาดผานผูประกอบการนําเที่ยวในตลาดยุโรป ปจจุบัน ททท. มี
การทํากิจกรรมรวมกับผูประกอบการนําเที่ยวอยูแลว โดยเฉพาะกับกลุม Frontline Staff ซึ่งจะไดสัมผัสกับ
ลูกคาเปาหมายโดยตรง  กิจกรรมเหลานี้ ควรจะตองทําอยางตอเนื่อง และควร เพิ่มความเขมขนมากยิ่งขึ้น
เพื่อใหคนเหลานี้เกิดความภักดีตอประเทศไทย (มีทัศนคติดี และตองการจะเสนอขายเมืองไทยใหกับลูกคา) 
โดยอาจสื่อสารเพื่อใหคนกลุมนี้เห็นภาพประเทศไทยในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศคูแขงสําคัญๆ ของแต
ละตลาด  

 

นอกจากนี้ ยังควรมีการเผยแพรประเทศไทยบนเว็บไซตของผูประกอบการตางประเทศของแตละ
ตลาดดวย เชน การทํา Link ประชาสัมพันธแคมเปญชวนเพื่อนมาเที่ยว มาที่เว็บไซต ททท. หรือทํา Link 
“Discover yourself…” มาที่เว็บไซตของ ททท. เปนตน 

 

4. กิจกรรม Customer Co-Creation หรือ Customer Co-Design ททท. สามารถสรางเปน 
Online Community บนเว็บไซตของ ททท. เพื่อใหนักทองเที่ยวเขามารวมออกแบบเสนทางและกิจกรรม
ทองเที่ยวไทย และทําใหมีรูปแบบการเดินทางทองเที่ยวใหมๆ มานําเสนอมากยิ่งขึ้นซึ่งบริษัทนําเที่ยวทั้งใน
และตางประเทศ สามารถเขามาใชประโยชนจากเสนทางทองเที่ยวที่ชุมชนออนไลนรวมกันออกแบบได  

 

5. การสรางฐานขอมูลลูกคา จากที่ไดสรุปผลการศึกษารายตลาดขางตน แมปจจุบัน ตลาดที่มี
ความพรอมที่จะสรางฐานขอมูลนักทองเที่ยวมากที่สุด แตก็ไมใชวาจะจํากัดอยูเพียงตลาดเดียว ตลาดยุโรป
อื่นๆ ควรเรงเตรียมความพรอมสําหรับการจัดทําฐานขอมูลนักทองเที่ยวเชนกัน เพราะจะทําให ททท. 
สามารถเขาถึงลูกคาและวิเคราะหความตองการของลูกคาไดดียิ่งขึ้น และในขณะเดียวกัน ททท. สามารถใช
ประโยชนจากฐานขอมูลในการทํากิจกรรมสรางความภักดี (Loyalty Program) ตางๆ เพื่อให “ลูกคาเกา” มี
การบอกตอไปยัง “ลูกคาเปาหมาย” ที่ยังไมเคยมาประเทศไทย 

 

6. กิจกรรม Video Clip Competition จัดใหมีการประกวดคลิปกับกลุมนักทองเที่ยวยุโรปฯ 
ที่มาเท่ียวเมืองไทยเปนครั้งแรก รวมลงทะเบียนกับ ททท. เพื่อประกวดถายคลิปวิดีโอประสบการณที่
ประทับใจท่ีสุดในการมาเที่ยวเมืองไทย โดยแทนที่จะเขามาโพสตในเว็บไซตของ ททท. เพียงอยางเดียว ก็
อาจนําไปโพสตขึ้นเว็บไซตสาธารณะอยาง Youtube เพื่อใหสื่อสารออกไปในวงกวางขึ้น  วิธีการตัดสิน อาจ
พิจารณาจาก Clip ที่มีผูเขามาชม (View) มากที่สุดในชวงเวลาที่กําหนด  

 

7. การใชประโยชนจากสังคมออนไลนอยาง Facebook ดวยวิธีการสื่อสารแบบ One-on-
One  เพื่อใหลูกคาใหมที่มาเที่ยวเมืองไทยเกิดประสบการณ “Surprise” หรือ “ประทับใจ” และตองการไป
บอกตอใหคนรูจักไดมา  เชน สายการบิน Spain Air ที่ทําใหผูโดยสารที่เดินทางกับสายการบินในวัน
คริสตมาสรูสึกประหลาดใจและประทับใจ ดวยการมอบของขวัญใหผูโดยสารทุกคน ขณะที่ผูโดยสารมารอรับ
กระเปา และพบวาสิ่งที่ว่ิงมาตามสายพาน กลับไมใชกระเปาเดินทาง แตเปนของขวัญเฉพาะสําหรับแต
บุคคล ที่มีชื่อผูโดยสารแตละคนติดอยู  การสื่อสารการตลาดแบบ one-on-one จะสงผลตอการสื่อสารผาน
สังคมออนไลนได เนื่องจากคนสามารถสื่อสารบนสังคมออนไลนผานโทรศัพทมือถือไดแทบจะตลอดเวลา 
นักทองเที่ยวมีแนวโนมที่จะถายภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อกด “Share” ผานสังคมออนไลนที่ตนเปนสมาชิกอยู 
เกิดการสื่อสารผานเรื่องเลา หรือ Storytelling ซึ่งจะทําใหผูรับสารรูสึกถึงเสนหของประเทศไทยตามไปดวย 


