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เพศ

อายุ หญิง

65.7%

ชาย
อายุ 15-64 ป

อายุต่ำกวา 15 ป 
และสูงกวา 64 ป >

รูจักประเทศอินโดนีเซีย
มีพื้นที่ 1,904,443 ตารางกิโลเมตร
แบงเขตการปกครองออกเปน 34 เขต
เปนประเทศที่มีประชากรมากสุดในอาเซียน และเปนอันดับ 4 ของโลก

มีประชากรทั้งหมด จำนวน

1
NEED TO KNOW NICE TO KNOW

นักทองเท่ียว หรือ 

นักทองเท่ียวกลุมเปาหมาย                     

นักทองเท่ียวกลุมศักยภาพสูง

คำนิยามศัพท

มีอายุต้ังแต 18 ป ข้ึนไป 

ฐานะปานกลางข้ึนไป 

เคยเดินทางทองเท่ียวตางประเทศ

อยางนอยหน่ึงคร้ัง ในชวง 5 ปท่ีผานมา
[ [

251,160,124คน

คน

เคยเดินทางทองเท่ียว
ตางประเทศ จำนวน

9,588,198 

รูจักนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวอินโดนีเซีย2

TOP 5 ประเทศที่เลือกไปเที่ยว
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ฮองกง

มาเลเชีย

สิงคโปร

แหลงขอมูลที่ใชตัดสินใจของ
นักทองเที่ยว
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สำคัญนอย สำคัญมาก

บริษัททัวร

การบอกเลา

สังคมออนไลน

โบรชัวร

คูมือการเดินทาง
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อินโดนีเซียมีรายไดเฉลี่ยตอหัวที่ 
 

อินโดนีเซียมีขนาดเศรษฐกิจ
เปนลำดับท่ี 1 ของอาเซียน

อินโดนีเซียมีรายไดประชากร
เฉลี่ยตอหัวสูงเปนลำดับที่ 5 
ของอาเซียน

  พันลานดอลลารสหรัฐ

ประเทศGDP

ดอลลารสหรัฐตอป

 กรุงจาการตา 
เมืองหลวง

และเปนเมืองที่มีประชากรมากที่สุด

ในประเทศ

นำเสนอสินคาทีี่ดีจริง คุณภาพเหมาะ

กับขอเสนอ เปนธรรม ตรงไปตรงมา

แสดงออกถึงความใสใจตอสรรพสิ่ง 

สังคม และสิ่งแวดลอม

ทิ้งไวใหคิดเอง ตัดสินใจเอง แตกระตุน

ใหเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากได

ประสบการณ ดวยการตัดสินใจของเขาเอง 

หลอกลวง เติมแตงสีสันเกินจริง

กำหนดกฎเกณฑเขมงวดเกินไป

ขั้นตอนซับซอน วุนวาย

การขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ 

ไมมีทางเลือก

นำเสนอเหมือนทั่วๆไป ดูพื้นๆ

ไมมีรสนิยม

เนนการขายแบบทื่อๆ ไมมีแผนการ 

ไมมีทางเลือก ดูซับซอนไมจริงใจ

นำเสนอเฉพาะสินคา และบริการชั้นดีเยี่ยม

เติมแตงอารมณของสินคาใหดูหรูหราฟูฟา

สรางใหเกิดอารมณของความอิสระ สงบ

เนนสินคาเจาะจงเฉพาะกลุมพวกเขา

อยาเนนการลดแลกแจกแถม และเลนราคา

แสดงความเชี่ยวชาญในธุรกิจโดยคาดหมาย

แผนการตอบโจทยความตองการ

แบบเฉพาะเจาะจงไดอยางครบถวน 

ไมสรางความตระหนก แปลกใจ ดวยสิ่งเราที่ 

เกินคาดหวัง

ไมรุกเรา หรือสรางความรูสึกที่ไมคุนเคย

ดวยการเปลี่ยนแปลงแบบหนามือเปนหลังมือ

หลีกเลี่ยงการนำเสนอสิ่งที่แหวกแนว

นอกเหนือสภาพสังคมที่เปนอยู

ไมใชกลยุทธติฉินนินทา หรือเอาแต

ใหรายผูอื่น

หรูหรา สะดวกกวา และปลอดภัยคุมคากับ

คาใชจายสวนเพิ่ม

เรียบงาย แตมั่นใจในการใชชีวิต ดังนั้นความจริงใจ 

ที่ไมซับซอน มักไดรับการตอบรับที่ดี

คำแนะนำที่งายๆ แตครบถวน ชวยสรางความ

จริงใจในการเริ่มตน

เสนอแตสินคาที่มีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐาน 

แตตองไมแพง จนรูสึกถูกเอาเปรียบ 

ดวยราคาที่เหมาะสม หมายถึงไมตองราคาถูก

32.7%

Reformer 

27.7%

Succeeder 

39.6%

Mainstream 

 กลุมไลฟสไตลของนักทองเที่ยวศักยภาพสูงชาวอินโดนีเซีย และกลยุทธการนำเสนอขาย ลักษณะบุคลิก และพฤติกรรม Do’s Don’ts

The Thai Sensation 
of  Prestige 

Festivity & Dining

Once everyone 
is happy, One is 

not enough

แสดงความคิดเห็น ไมยึดติดกรอบ

ชอบประสบการณ

สุนทรีนิยม

ชื่นชมธรรมชาติ

เนนแกนแท

ตองการควบคุม

ปกติ เรียบงาย ครอบครัวใกลชิด

คิดกอนใชจาย

เนนความปลอดภัย

ทำตามกฎเกณฑ

ไมชอบสุมเสี่ยง

ใหรางวัลตัวเอง

วางแผนขั้นตอน

แสวงหาอยางทาทาย

หาความกาวหนา

โดดเดนแตกตาง

(ขอมูล : ขอมูลอางอิง ณ ป 2556)

หญิง

ชาย

คน คน

มีนักทองเที่ยวศักยภาพสูง จำนวน

2,713,460 อายุ อาชีพ
ตั้งแต 55 ป
ขึ้นไป

ต่ำกวา 25 ป

25-39 ป

40-54 ป

พนักงานเอกชน

ผูเชี่ยวชาญ / กลุมวิชาชีพ

ผูบริหาร / ผูจัดการ

นักเรียน / นักศึกษา

แมบาน

บุคลากรภาครัฐ

เกษียณอายุ

แรงงาน / เกษตรกร

เมืองที่นักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซียอยูอาศัย

JAKARTA BANDUNG

30.93% 3.92%

(839,290    ) (106,306    ) คน

SEMARANG
2.11%

(57,102    )

คาใชจายในการทองเที่ยว

16.36%
อาหาร และเครื่องดื่ม

15.37%
กิจกรรมบันเทิง

30.77%
ชอปปง

ที่พัก

37.50%

100%
$

ทัศนคติที่มีตอประเทศไทย 

แสงสี
ยามค่ำคืน

เมืองทองเที่ยวยอดนิยมในประเทศไทย

18.3%
กรุงเทพฯ

4.3% 4.3%
พัทยา

ไปเที่ยวชวงไหน - อยูนานกี่วัน

68.3%

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

นักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซีย

เลือกเดินทางชวง มี.ค. - ก.ค. และ พ.ย.- ธ.ค.

95.6%
นักทองเที่ยวชาวอินโดนีเซีย

เลือกอยูนานระหวาง 
2 วัน -2 สัปดาห

1วัน 2-3วัน 4-5วัน 1สัปดาห 2สัปดาห 3สัปดาห 4สัปดาห 5สัปดาห

20.8%

20.4%

14.7%

41.3%

34.8%

9.4%

ภาพแรกที่นึกถึงประเทศไทย

สถานบันเทิง
ยามค่ำคืน

อาหารไทย

ทะเลและ
ชายหาด

ชางเผือก /
ฝกฝนชาง

เกย และ

เพศที่สาม

ชอปปง

51%

49%

3,594

878.54

คน

มีฐานะดี 

ใชจายสูงในการทองเท่ียว 

ชอบทองเท่ียวเชิงคุณภาพ 

ใสใจส่ิงแวดลอม

37.3%

ภูเก็ต

28.5% วัด และพระเจดีย
ทางศาสนาพุทธ

ชอปปง
สุดคุม

Boundless 
Pleasure, 

Limitless Joy

สถานที่เที่ยว
หลากหลาย
กิจกรรมนาสนใจ

ปรับปรุงความ
ปลอดภัยและ
การสื่อสาร

ล้ิมลองอาหารไทยรสชาติช้ันเลิศ ไดมาตรฐานฮาลาล

และภายใตบรรยากาศเลิศหรู และเพลิดเพลินไปกับ

กิจกรรมเสริมตางๆ ซ่ึงถูกจัดเตรียมไวตอนรับ  “แขก

เมืองผูทรงเกียรติ”

สัมผัสประสบการณชอป ชิม ชม กับสินคา และบริการ

เกรดพรีเม่ียมของไทย เพลิดเพลินไปกับแหลงทองเท่ียว

เชิงประวัติศาสตร หรือจะพักผอนบนชายหาดขาว น้ำ

ทะเลใส ไรกังวล ปลดปลอยอารมณไดสุดข้ัว

สานสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัวกับการ

เดินทางไปแหลงทองเท่ียวท่ีมีกิจกรรม และส่ิง

อำนวยความสะดวกอยางครบถวน สำหรับทุกคนใน

หมูสมาชิก

Safety

#@%^&*)

32.7% 38%

24.8% 23.6%

18.9%

20.1% 14.2%

12.1%

6%

4.7%
3.5%

0.9%

โครงการศึกษาตลาดทองเที่ยวกลุมอาเซ�ยน (ศักยภาพสูง)


