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Disclosures : This report is not intended to provide the basis for any evaluation of the financial instruments discussed 
herein. The information was obtained from various sources; we do not guarantee its accuracy or completeness. In 
particular, information provided herein should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes 
only. There is no representation that any transaction can execute at such terms or price. 

Information provided in this report is not intended to constitute legal, tax or accounting advice in relation to entering 
into any transaction and does not have regard to the particular needs of any specific person who may receive this 
report. Clients should consult their own financial advisors regarding the appropriateness of investing in any 
investment strategies discussed or recommended in this report and should understand that statements regarding 
future prospects may not be realized. While all information this presentation has been produced or compiled from 
sources believed to be reliable, the Bank makes no representation as to its accuracy or completeness. 

Foreword >>

เผยแพร:่ พฤศจกิายน 2019

พชรพจน์ นันทรามาศ

ปัจจุบันน้ีนักท่องเท่ียวชาวจนีมีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อภาคการท่องเท่ียวไทย 

ท้ังในมิติของจ านวนและเม็ดเงนิเข้าประเทศ หากมองไปในอนาคต นักท่องเท่ียว

ชาวจีนจะออกไปเท่ียวต่างประเทศมากน้อยแค่ไหน? และประเทศไทยจะยังเป็นปลายทาง

ยอดนิยมอยู่หรอืไม่? กลายเป็นค าถามท่ีน่าขบคิดและชวนหาค าตอบ

ในบทความน้ี Krungthai COMPASS วเิคราะห์แนวโน้มการออกไปเท่ียวต่างประเทศของ

คนจีนในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยประเมินว่าจะเพ่ิมขึ้นเฉล่ียปีละ 6.9% ตามก าลังซื้อของ

ชาวจีนท่ีจะยังคงเพ่ิมข้ึน และสัดส่วนชนชั้นกลางท่ีจะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง นอกจากน้ัน

โครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนไปจะสร้างนักท่องเท่ียวหน้าใหม่ราว 33 ล้านคน 

ประกอบกับคนจีนท่ีมีพาสปอรต์ยังเป็นสัดส่วนน้อย และทางการจีนมีแผนเพ่ิม

สนามบินเพ่ือรองรบัแนวโน้มน้ี 

จากทิศทางดังกล่าว Krungthai COMPASS ประเมินว่าหากไทยจะยังสามารถ

ครองสัดส่วนจ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีประมาณ 7% ของชาวจีนท่ีเดินทางท่องเท่ียว

ต่างประเทศท้ังหมด โดยเฉพาะผ่านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวอย่างต่อเน่ือง เช่น 

ในเมืองรอง จะท าให้นักท่องเท่ียวจีนในไทยเติบโตได้ราวปีละ 7.0% จนแตะ 23 ล้านคน

ในปี 2030 อย่างไรก็ดี หากการแข่งขันจากประเทศปลายทางอ่ืนๆ รุนแรงข้ึน 

โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเวยีดนามท่ีมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในการดึงดูดกลุ่ม

นักท่องเท่ียวจีน อาจท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวจีนในไทยเติบโตน้อยลงท่ีประมาณปีละ 

5.5% หรอือยู่ท่ี 20 ล้านคนในปี 2030

Krungthai COMPASS แนะน าให้ผู้ประกอบการท าการตลาดบนโซเชียลมีเดียจีน

ให้มากขึ้น เน่ืองจากแนวโน้มการท่องเท่ียวของจีนในอนาคตจะเป็นท่องเท่ียวด้วย

ตัวเอง (FITs) ซึ่งพ่ึงพิงการหาข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียสูงมาก ดังน้ัน การสรา้ง

ตัวตนและโปรโมทธุรกิจผ่านช่องทางน้ีจึงเป็นเร ื่องท่ีไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งผู้ประกอบการในเมืองรองซึ่งยังไม่เป็นท่ีรูจ้ักส าหรบัชาวจีนมากเท่าเมือง

หลัก  โดยหากไม่ถนัดท าเอง อาจเลือกใช้บรกิารจากเอเจนซีการตลาดออนไลน์จีน 

ไม่ว่าจะเป็นบรกิารสรา้งบทความโปรโมท โฆษณาแบบเจาะเฉพาะกลุ่ม หรอืการใช้ 

KOLs (อินฟลูเอนเซอร)์ จีน ในการรวีวิสินค้าและบรกิาร

ณัฐพร ศรทีอง
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Section1

ส่องเทรนด์
จนีเท่ียวนอก



Krungthai COMPASS 
ประเมินคนจีนจะเท่ียวต่างประเทศเติบโตเฉล่ียปีละ 6.9% ในช่วง 10 ปีข้างหน้า

หน่วย: ล้านคน
หมายเหต:ุ f = ประมาณการ

คนจนีจะเท่ียวต่างประเทศ
มากน้อยแค่ไหน
ในอีก 10 ปีข้างหน้า?

2017 2018 2019f 2025f 2030f

131 150 160 244 334

ท่ีมา: Mckinsey, UN, CEIC และ CNN (อา้งองิรายงานของ Civil Aviation), รวบรวมและประมาณการโดย Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ *Mass affluent คือผู้ท่ีมีรายได้ 200-300K USD ต่อปี

กลุ่มชนช้ันกลาง

มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

สัดส่วนชนช้ันกลางระดับสูง 
(Mass affluent)* 

คนจีนท่ีมีพาสปอรต์ยังน้อย

มีโอกาสโตได้อีกมาก 

จะมีนักท่องเท่ียวจีนหน้าใหม่

เพ่ิมขึ้น 33 ล้านคน
จีนมีแผนเพ่ิมสนามบิน

อย่างต่อเน่ือง 

124
181

240

2016 2018 2020f

1.7% 8.2%

43.0%

2017 2018 2030f

162 ล้าน
ครวัเรอืน

คนจนีท่ีมีพาสพอรต์ (ล้านคน)

สัดส่วนต่อประชากรท้ังหมด

8.9%
13.0%

17.1%

167
ล้านคน 

อายุ 10-19 ปี 
ณ ปี 2020

33
ล้านคน 

20% เท่ียวต่างประเทศ

อายุ 20-29 ปี
ณ ปี 2030

จ านวนสนามบิน (แห่ง) 

200 233

450

2014 2018 2035f

+217
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คนจีนเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ิมขึ้นต่อเน่ือง โดยเฉล่ียเติบโตปีละ 8.8% 

(CAGR) ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา (2014-2018) จนมาแตะระดับเกือบ 150 ล้านคน

ในปี 2018 นอกจากน้ัน หากไม่นับรวมการออกไปเท่ียวฮ่องกง มาเก๊า และ

ไต้หวัน ซึ่งกินส่วนแบ่งราว 50-60% พบว่าการเท่ียวต่างประเทศของคนจีน

เติบโตสูงถึงปีละ 20% (รูปท่ี 1) 

Krungthai COMPASS คาดวา่คนจนีจะออกไปเท่ียวต่างประเทศเพ่ิมขึ้นเฉล่ียปีละ 

6.9% ในช่วง 10 ปขี้างหน้า หรอืเพ่ิมข้ึนเป็น 334 ล้านคน ในปี 2030 จากท่ีคาดว่า

จะอยู่ท่ี 160 ล้านคน ในปี 2019 ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ China Outbound 

Tourism Research Institute (COTRI) ท่ีคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะเติบโตราว 

7.6%1 ท้ังน้ี Krungthai COMPASS มองว่ามีหลายปัจจัยสนับสนุนการเติบโต 

ท้ังจากด้าน Demand เช่น ก าลังซื้อและจ านวนชนชั้นกลางเพ่ิมข้ึน โครงสรา้ง

ประชากรและค่านิยมท่ีเปล่ียนไป และด้าน Supply เช่น การขนส่งทางอากาศท่ี

เอ้ืออ านวยมากข้ึน รวมถึงจ านวนประชากรท่ีมีพาสปอรต์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  โดย

จะกล่าวในรายละเอียดท่ีน่าสนใจในส่วนถัดไป

>> จนีจะเท่ียวต่างประเทศมากน้อยแค่ไหน?

1 “Editorial: 2019 Forecast”, COTRI (December 2018)



7

รปูท่ี 1 การเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของคนจีน (Chinese Outbound Tourism)

คนจนีรวยขึ้นและในลักษณะกระจายตัวมากขึ้น สะท้อนผ่านรายได้ส่วนบุคคลสุทธิ 

(Disposable income) ท่ีเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 7.2% จาก 1.8 หม่ืนหยวนต่อคนต่อปี 

ในปี 2013 เป็น 2.6 หม่ืนหยวนในปี 2017 ซึ่งสอดคล้องกับเศรษฐกิจจีนท่ีขยายตัว

เฉล่ียปีละ 7.1%  นอกจากน้ัน หากพิจารณาในระดับมณฑล พบว่าความม่ังค่ัง

ของคนจีนไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะเขตเมืองใหญ่ เช่น ปักก่ิง หรอืเซี่ยงไฮ้ เท่าน้ัน 

แต่เร ิม่เห็นการเติบโตของรายได้ต่อหัวในมณฑลอ่ืนๆ มากข้ึน (รูปท่ี 2) ดังน้ัน 

หากมองไปในอีก 10 ปีข้างหน้า Krungthai COMPASS คาดว่ารายได้ต่อหัวของ

คนจีนจะยังคงเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง แม้อาจในอัตราท่ีชะลอลงบ้าง ตาม GDP จีนท่ี

ล่าสุด IMF2 คาดว่าในช่วง 5 ปีข้างหน้า จะขยายตัวปีละ 5.5-5.9% ซึ่งจะเป็น

ปัจจัยบวกท่ีเอ้ือให้คนจีนออกไปเท่ียวมากข้ึน สะท้อนผ่านความสัมพันธ์เชิงบวก

ระหว่างจ านวนนักท่องเท่ียวกับรายได้สุทธิต่อหัว ไม่ว่าจะในชนบทหรอื

ในเขตเมือง  (รูปท่ี 3)

>> หากมองด้านก าลังซื้อ จะเอื้อให้คนจนีท่องเท่ียวเพ่ิมขึน้หรอืไม?่

คนจนีเท่ียวต่างประเทศมากขึ้นต่อเน่ือง และคาดวา่จะโตปีละ 6.9% ในอีก 10 ปีข้างหน้า

ที่มา: CEIC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS               
หมายเหต:ุ f = forecasted by Krungthai COMPASS โดยพิจารณาและอ้างองิค่าสถิติในอดีต โดยเฉพาะในมติิของความสัมพันธ์ระหวา่ง
จ านวนนักท่องเที่ยวจนี และอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจนี เปน็ส าคัญ

2 “World Economic Outlook, IMF (ตุลาคม 2019)

0

100

200

300

400

2014 2015 2016 2017 2018 2019f 2025f 2030f

การเดินทางไปยังฮอ่งกง มาเก๊า และไต้หวนั การเดินทางไปยังประเทศอื่นๆ

ล้านคน

107

... ...

การเดินทางออกนอกประเทศจนีท้ังหมด

150 160

334

244
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ท่ัวประเทศ

เซีย่งไฮ้
ปักก่ิง

กวางตุ้ง

รายได้สุทธิต่อหัว (หยวน)

เจอ้เจยีง

ช่ือมณฑล

เจยีงซู
เทียนจนิ

รปูท่ี 2 รายได้สุทธิต่อหัวของประชากรแต่ละมณฑลเทียบปี 2013 และ 2017

รายได้ต่อหัวของประชากรจนีท่ัวประเทศเติบโต 41.8% ภายในระยะเวลา 5 ปี หรอืเฉล่ียปีละ 7.2%

ที่มา: National Bureau of Statistics of China และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS

รปูท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหวา่งจ านวนนักท่องเท่ียวกับรายได้สุทธิต่อหัวแบ่งตามระดับพ้ืนท่ี

รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้นมีความสัมพันธเ์ชิงบวกกับจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศของจีน

ที่มา: National Bureau of Statistics of China และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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นอกจากนั้น สัดส่วนชนชั้นกลางจะเพ่ิมขึ้นจนคิดเป็นเกือบครึง่หน่ึงของครวัเรอืนจีน 

โดยกลุ่มชนชั้นกลางระดับสูง (Mass affluent) เพ่ิมจาก 4 ล้านครวัเรอืน หรอื

ราว 1.7% ของครวัเรอืนท้ังหมดในปี 2010 เป็น 8.2% ในปี 2018 และ Mckinsey

คาดว่าจะขยับข้ึนเป็น  43% หรอื 162 ล้านครวัเรอืน ภายในปี 2030 ซึ่งจะท าให้

ประชากรกลุ่มท่ีมีความม่ังค่ังสูง (Mass affluent and above) เพ่ิมจ านวนข้ึน

จนกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่กว่า 58.5% ของประชากรจีน (รูปท่ี 4)

3ค านวณบนหลักการของดัชนี Nominal Effective Exchange Rate โดยน าค่าเงนิสกุลท้องถ่ินหลักๆ เทียบต่อ 1 หยวนจนี และถ่วงน้าหนัก
ด้วยสัดส่วนนักท่องเท่ียวจนีท่ีเดนิทางไปยังประเทศเหล่านั้น ท้ังนี้ พิจารณาท้ังหมด 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุน่ เวยีดนาม เกาหลีใต้ สิงคโปร ์
สหรฐัฯ และอินโดนีเซยี ซึง่คิดเปน็กวา่ 45% ของจ านวนนักท่องเท่ียวจนีท้ังหมดท่ีเดินทางออกนอกประเทศ (ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวนั) 
4 ความสัมพันธ์ระหวา่ง NEER Chinese Outbound Index และจ านวนนักทอ่งเที่ยวจนีเที่ยวต่างประเทศ ณ ชว่งเวลาเดียวกัน อยู่ที่ 0.05 
ขณะที่หากเปรยีบเทียบเมื่อระยะเวลาผ่านไป 6 เดือน (Time lag) จะมีค่าความสัมพันธเ์พ่ิมขึน้เล็กน้อยเปน็ 0.07
5 https://www.prachachat.net/tourism/news-346148

สัดส่วนชนช้ันกลางของจนีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง

รปูท่ี 4 สัดส่วนครวัเรอืนในแต่ละระดับรายได้ต่อปี

ที่มา: Mckinsey (มิถุนายน 2019)
หมายเหต:ุ ตัวเลขในวงเล็บ = การจดักลุ่มความมั่งคั่งตามระดบัรายได้ (หน่วย: ดอลลารส์หรฐัฯ)

มีปัจจัยอื่นท่ีก าหนดอนาคตการท่องเท่ียวมากกวา่ระดับค่าเงิน โดยหากพิจารณา

เฉพาะอิทธิพลของค่าเงนิหยวนต่อจ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีออกไปเท่ียว

ต่างประเทศในภาพรวม ผ่านการมองดัชนีค่าเงนิหยวนเทียบสกุลปลายทาง

ท่องเท่ียวหลักๆ หรอื “NEER Chinese Outbound Index” ท่ีค านวณโดย 

Krungthai COMPASS3 และดูความสัมพันธ์กับจ านวนคนจีนท่ีเดินทางออกไป

เท่ียวในประเทศเหล่าน้ัน (รูปท่ี 5) พบว่าค่าเงนิไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ

นับต้ังแต่ช่วงเวลาเดียวกันไปจนถึง 12 เดือนข้างหน้า4 ท้ังน้ี อาจเน่ืองมาจากมี

ปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีช่วยลดทอนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงค่าเงนิ ดังเช่นในกรณี

การปรบักลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ประกอบการโรงแรมหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ต

ท่ียอมลดราคาห้องพัก เพ่ือบรรเทาปัญหาค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากเงนิบาท

แข็งค่า5 นอกจากน้ัน ประเด็นเฉพาะของแต่ละประเทศก็มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจท่องเท่ียวต่างประเทศของชาวจีนเช่นกัน อาทิ ข้อพิพาททางการเมือง

ระหว่างประเทศ รวมถึงข้อจ ากัดเร ื่องมาตรการตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น 

>> หากมองด้านรายจา่ย ค่าเงินมผีลต่อการท่องเท่ียวต่างประเทศแค่ไหน?
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รปูท่ี 5 ดัชนีค่าเงิน NEER Chinese Outbound Index เทียบจ านวนนักท่องเท่ียวจีนเท่ียวต่างประเทศ

สถานการณ์เฉพาะของแต่ละประเทศส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่องเท่ียวของคนจีนมากกวา่ปัจจยัด้านค่าเงนิ

ที่มา: CEIC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS               

จ านวนชาวจีนท่องเท่ียว 7 ประเทศหลัก(%YOY) 
(RHS)
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ย้อนมองกรณีผลของการอ่อนค่าของเงินสกุลอื่นๆ 
ต่อการออกไปเท่ียวต่างประเทศ

แม้ในช่วงท่ีเงินสกุลรูเบิลรัสเซียและลีราตุรกีอ่อนค่ารุนแรง จะท าให้การ

ท่องเท่ียวต่างประเทศลดลง แต่ก็เป็นเพราะช่วงนั้นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน

ประเทศ โดยในปี 2015 ชาวรัสเซียออกไปเท่ียวต่างประเทศลดลงกว่า 

24.7%YOY ท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างรสัเซียและ

ยูเครน ประกอบกับการแทรกแซงทางการเมืองและขาดวนัิยทางการคลัง 

ซึ่ งกดดันให้เงนิรู เบิลเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ (USD/RUB) ด้อยค่าลง

อย่างรวดเรว็ถึง 58.8%YOY นอกจากน้ัน ในกรณีของตุรกีท่ีประสบปัญหา

ภายในประเทศช่วงปี 2018 จากภาวะทุนส ารองเงนิตราต่างประเทศลดลง 

และขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพ่ิมข้ึน ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างตุรกีและ

สหรัฐฯ ซึ่งกระทบเศรษฐกิจตุรกีหดตัว 2.8% ในไตรมาส 4/2018 และ

กดดันให้เงนิลิราเทียบดอลลาร์สหรัฐฯ (USD/TRY) อ่อนค่าถึง 90% 

ในช่วงเดือน ต.ค. 2018 เม่ือเทียบกับกรณีปี 2016 ขณะท่ีชาวตุรกีออกไป

เท่ียวต่างประเทศลดลง 2.8%YOY ในช่วงเวลาดังกล่าว

รปูท่ี 6 ดัชนีค่าเงินเทียบการขยายตัวของจ านวนนักท่องเท่ียวในช่วงภาวะวกิฤตเศรษฐกิจ

การอ่อนค่าของดัชนีรูเบิลรสัเซียและลีราตุรกีในภาวะวกิฤตส่งผลกระทบต่อจ านวนนักท่องเท่ียว Outbound

ที่มา: CEIC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS               
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รปูท่ี 7 สัดส่วนคนจีนท่ีออกไปเท่ียวต่างประเทศตามช่วงวยั

ชาว Millennials จีน คิดเป็น 80% ของนักท่องเท่ียวท่ีออกไปเท่ียวต่างประเทศ 

โดยจากผลส ารวจล่าสุดของ World Tourism Cities Federation พบว่ า

นักท่องเท่ียวจีนส่วนใหญ่มีอายุเฉล่ีย 35 ปี และเป็นกลุ่ม Millennials หรอื Gen Y 

(เกิดปี 1980-1997) โดยแบ่งเป็น 57% คือผู้ท่ีเกิดในช่วงปี 1980-1989 (อายุ 

30-39 ปี) และกว่า 23% คือผู้ท่ีเกิดในช่วงปี 1990-1999 (อายุ 20-29 ป)ี ดังรูปท่ี 7

กลุ่ม Millennials มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นชัดเจนเม่ือเทียบกับในอดีต ส่วนหน่ึงจากการ

ท่ีมีผู้ท่ีจบการศึกษา และเร ิม่เข้าสู่ตลาดแรงงาน (First Jobber) ซึ่งมีความพรอ้ม

ในการออกเดินทางท่องเท่ียวมากข้ึน ประกอบกับคนกลุ่มน้ีชื่นชอบการเปิดรับ

ประสบการณ์ใหม่ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลในโลกออนไลน์และท่องเท่ียวได้ด้วย

ตนเอง (Free Independent Travelers: FITs) ท้ังน้ี  หากมองไปในอีก 10 ปี

ข้างหน้า กลุ่ม Gen Z และเด็กรุ่นใหม่ท่ีมีอายุ 10-20 ปี ในปัจจุบัน จะกลายเป็น

อีกกลุ่มส าคัญท่ีจะมาเติมจ านวนนักท่องเท่ียวจีนให้เพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกับท่ี

เห็นภาพน้ีในกลุ่ม Millennials

>> หากมองด้านโครงสรา้งประชากร จะมนัีกท่องเท่ียวจนีหน้าใหมม่ากน้อยแค่ไหน?

คนจนีท่ีเท่ียวต่างประเทศส่วนใหญ่กวา่ 80% เกิดปี 1980-2000 หรอืปัจจบุันอายุ 20-39 ปี

ที่มา: World Tourism Cities Federation (WTCF) และ Krungthai COMPASS               
หมายเหต:ุ ขอ้มูลอายุ ณ ปจัจบุนั
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รปูท่ี 8 โครงสรา้งประชากรจีนปี 2020 และประมาณการจ านวนนักท่องเท่ียวหน้าใหม่

Krungthai COMPASS คาดวา่จะมีนักท่องเที่ยวหน้าใหม่ราว 33 ล้านคน ในอีก 

10 ปีข้างหน้า หากพิจารณาจากกลุ่มคนรุน่ใหม่ท่ีปัจจุบันอายุ 10-19 ปี และคาดว่า

ส่วนใหญ่ยังไม่เคยออกไปเท่ียวต่างประเทศ (อ้างอิงจากสัดส่วนจ านวน

นักท่องเท่ียวจีนตามอายุ ดังรูปท่ี 7) ขณะท่ีในอีก 10 ปีข้างหน้า กลุ่มคนเหล่าน้ี

จะมีอายุ 20-29 ปี ซึ่ งเข้าข่ายกลุ่มท่ีเร ิ่มมีศักยภาพท่ีจะเดินทางท่องเท่ียว

ต่างประเทศได้ โดยจากข้อมูลของ United Nations (UN) พบว่า กลุ่มคนเหล่าน้ี

มีจ านวนประมาณ 167 ล้านคนในปัจจุบัน (รูปท่ี 8) อย่างไรก็ดี จากการค านวณ

ของ Krungthai COMPASS พบว่าท่ามกลางกลุ่มคนจีนท่ีมีอายุ 20-29 ปี 

จะมีเพียง 20% เท่าน้ันท่ีออกไปเท่ียวต่างประเทศ หรอืคิดเป็นจ านวน

นักท่องเท่ียวใหม่ราว 33.3 ล้านคน หรอืเฉล่ียปีละ 3.3 ล้านคน ดังน้ัน หาก

ต้ังสมมติฐานให้แต่ละคนออกไปเท่ียวต่างประเทศเฉล่ียปีละ 1 ครัง้ จะท าให้เกิด

การท่องเท่ียวต่างประเทศในแต่ละปีเพ่ิมข้ึน 3.3 ล้านครั้ง ซึ่งคิดเป็นกว่า 27% 

ของจ านวนการท่องเท่ียวต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งอยู่ท่ีปีละ 

11 ล้านครัง้

ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีนักท่องเท่ียวหน้าใหม่เพ่ิมขึ้นประมาณ 33 ล้านคน

ที่มา: World Population Prospects 2019, United Nations (UN) และ Krungthai COMPASS               
หมายเหต:ุ * = (สัดส่วนการท่องเที่ยวต่างประเทศของคนจนีที่มีอาย ุ20-29 ป)ี X (จ านวนการท่องเท่ียวต่างประเทศท้ังหมด)/ (จ านวนประชากร
ที่อายุ 20-29 ป)ี ภายใต้สมมติฐานให้ประชากร 1 คน เที่ยวต่างประเทศ 1 ครัง้ต่อปี
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รปูท่ี 9 จ านวนสนามบิน เส้นทางการบิน เท่ียวบินระหวา่งประเทศ และจ านวนผู้โดยสารท้ังหมดในจีน

จีนมีแผนเพ่ิมสนามบินและเท่ียวบินอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2018 ประเทศจีนมี

สนามบินท้ังหมด 233 แห่ง เพ่ิมข้ึน 33 แห่ง จากปี 2014 หรอืเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 8 

แห่ง ซึ่งสามารถรองรบัผู้โดยสารกว่า 612 ล้านคน หรอืเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 12% 

นอกจากน้ัน จ านวนเท่ียวบินและเส้นทางการบินระหว่างประเทศก็เพ่ิมข้ึน

ต่อเน่ือง เฉล่ียปีละ 15-16% (รูปท่ี 9) นอกจากน้ี ล่าสุดในช่วงเดือนกันยายน 

ปี 2019 จีนได้เร ิม่เปิดใช้สนามบินแห่งใหม่ในปักก่ิง น่ันคือ สนามบิน Daxing ซึ่ง

ช่วงแรกจะสามารถรองรบัผู้โดยสารได้ 45 ล้านคนต่อปี ขณะท่ีภายในปี 2025

จะขยายให้สามารถรองรับได้  72 ล้านคนต่อปี ก่อนท่ีจะด าเนินงานอย่าง

เต็มรูปแบบและรองรบัผู้โดยสารได้สูงสุด 100 ล้านคนต่อปี นอกจากน้ัน จีนยังมี

แผนปรับปรุงโครงสรา้งพ้ืนฐานสนามบินเดิม โดยจะเพ่ิมจ านวนเทอรมิ์นัลและ

รันเวย์ตามสนามบินรอบนอก และเพ่ิมจ านวนสนามบินใหม่อีกกว่า 200 แห่ง 

ภายในปี 20356 เพ่ือรองรับการขยายตัวของจ านวนนักท่องเท่ียวท้ังในและ

ต่างประเทศ รวมถึงยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งและเชื่อมโยงการเดินทาง

ท้ังระบบ 

>> หากมองด้าน Facility เป็นขอ้จ ากัดการเท่ียวต่างประเทศของคนจนีหรอืไม่?

จ านวนสนามบิน ผู้โดยสาร เส้นทางและเท่ียวบินระหวา่งประเทศของจีนเติบโตต่อเน่ืองในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา

ที่มา: CEIC และ Krungthai COMPASS

6 จาก CNN ซึง่อ้างอิงรายงานของ Civil Aviation Administration of China (CAAC)
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รปูท่ี 10 จ านวนผู้ถือพาสปอรต์จีนและสัดส่วนต่อประชากรท้ังหมด

คนจนีท่ีมีพาสปอรต์ยังเป็นสัดส่วนน้อย สะท้อน Rooms ที่จะเติบโตได้อีกมาก ใน

ปี 2018 สัดส่วนผู้ถือพาสปอร์ตจีนเม่ือเทียบประชากรท้ังหมดมีเพียง 13%7

ขณะท่ีสหรฐัฯ สูงถึง 42%8 อย่างไรก็ดี การท่ีรฐับาลจีนได้เพ่ิมช่องทางการยื่น

พาสปอร์ตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Passport) ซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว

มากข้ึน รวมถึงปรบัลดค่าธรรมเนียมพาสปอรต์แบบธรรมดาให้ถูกลงกว่า 25% 

เม่ือกลางปี 2019 ท่ีผ่านมา จะมีส่วนช่วยให้คนจีนต้องการถือพาสปอรต์มากข้ึน 

โดยคาดว่าจ านวนคนจีนท่ีถือพาสปอรต์จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนแตะระดับ 240 ล้านคน 

ในปี 20209

คาดจ านวนผู้ถือพาสปอรต์จีนจะสูงถึง 240 ล้านคนภายในปี 2020

7 ขอ้มูลจาก Xinhua ซึง่อ้างอิง China’s National Immigration Administration (NIA) (กันยายน 2019)
8 ขอ้มูลจ านวนผู้ถือพาสปอรต์ในระบบท้ังหมดจาก US Bureau of Consular Affairs ขอ้มูลจ านวนประชากรจาก World Bank และค านวณโดย 
Krungthai COMPASS
9 ประมาณการโดย Hotelintel.co และ Ctrip (มกราคม 2019)
10 ปจัจบุนัผู้ถือพาสปอรต์จนีสามารถยื่นขอวซีา่ได้หลายรปูแบบตามขอ้ก าหนดของแต่ละประเทศ ได้แก่ 1) ไม่เสียค่าธรรมเนียมวซีา่ (Visa-free) 
37 ประเทศ 2) อนุญาตให้ท าวซีา่ที่ด่านตรวจ (Visa on Arrival: VoA) 40 ประเทศ 3) ยื่นวซีา่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-visa) 22 ประเทศ และ 
4) จ าเปน็ต้องขอวซีา่ (Visa required) อีก 125 ประเทศ 
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จ านวนชาวจนีท่ีมีพาสปอรต์

สัดส่วนผู้ถือพาสปอรต์ต่อประชากรท้ังหมด (%) (RHS)

ผู้ถือพาสปอรต์ (ล้านคน) สัดส่วนต่อประชากร
ท้ังหมด (%)

มาตรการผ่อนคลายด้านวีซ่าของประเทศต่างๆ หนุนคนจีนเท่ียวนอกได้ง่ายขึ้น 

ข้อก าหนดด้านวซี่าของแต่ละประเทศเร ิม่มีแนวโน้มผ่อนคลายลงในระยะหลัง

เพ่ือต้อนรบันักท่องเท่ียวจีนมากข้ึน10 อาทิ มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม VoA

ของไทย มาตรการอนุญาตให้เข้าออกประเทศได้หลายครั้ง (Multiple-entry 

Visa) ของสหรฐัฯ และญ่ีปุ่น รวมถึงอ านวยความสะดวกมากข้ึนจากการยื่นขอ

วซี่าแบบอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซีย ส่งผลให้อัตราการเติบโตของจ านวน

นักท่องเท่ียวจีนเยือนต่างประเทศเพ่ิมสูงข้ึนดังรูปท่ี 11

ที่มา: UNWTO, DBS, Ctrip, Xinhua, Hotelintel.co, World Bank และรวบรวมโดย Krungthai COMPASS
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Linear (นักท่องเท่ียวจนีขาเข้าในแต่ละประเทศ (5Y CAGR))

รปูท่ี 11 อัตราการเติบโตเฉล่ีย 5 ปีของจ านวนนักท่องเท่ียวจีนเทียบระดับการเปิดประเทศ

มาตรการผ่อนคลายการเข้าออกประเทศมีส่วนกระตุ้นการเติบโตของนักท่องเท่ียวจีน

ที่มา: World Economic Forum (2019), CEIC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS
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Section2

จนีเท่ียวไทย 
เจาะกระแส



อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านทรพัยากรธรรมชาติ

คนจนีจะมาเท่ียวไทย
มากน้อยแค่ไหน
ในอีก 10 ปีข้างหน้า?

11.1

17.1

23.4

14.6

20.0

2017 2018 2019f 2025f 2030f… …

ล้านคน

ล้านคน

หมายเหต:ุ*- CAGR, f = ประมาณการโดย Krungthai COMPASS

+7.0%*

+5.5%*

หากไทยยังครองสัดส่วน 7% 
ของชาวจนีท่ีเท่ียวต่างประเทศ

หากการแข่งขันจากประเทศปลายทางอื่นๆ 
รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเวยีดนาม

ท่ีมา: World Economic Forum, CEIC, กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา และ Krungthai COMPASS

 ไทยยืนหน่ึงด้านทรพัยากรธรรมชาติ

17th

 ต้องระวงัเรื่องความปลอดภัย 
เพราะเป็นปัจจยัส าคัญในการเลือก
ปลายทางท่องเท่ียวของคนจนี
อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัย

ท่องเท่ียวเมอืงรอง เริม่ครองใจคนจนีมากขึน้ 
อัตราการเติบโตของจ านวนนักท่องเท่ียวจนีในไทย
(%CAGR ในช่วงปี 2015-2018)

 ประเทศเพ่ือนบ้านมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น
ในการดึงดูดนักท่องเท่ียวจนี
จ านวนนักท่องเท่ียวจนีปี 2018 และอตัราการเติบโต
ในชว่งปี 2014-2018 (%CAGR)
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2
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ล้านคน

+7.5%
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+24.9%

กทม.           เมืองหลัก                เมืองรอง
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ประเทศไทยคือปลายทางแหล่งท่องเท่ียวอันดับ 1 ของคนจีน โดยในปี 2018 

นักท่องเท่ียวจีนเดินทางไปยังประเทศไทยคิดเป็น 15% ของการเดินทางออกนอก

ประเทศท้ังหมด (ไม่รวมการเดินทางไปยังฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน) รองลงมา

คือ ญ่ีปุ่น และเวยีดนาม ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนราว 12% และ 7% ตามล าดับ (รูปท่ี 12) 

นอกจากน้ัน จากข้อมูลล่าสุดในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2019 พบว่ามีจ านวน

นักท่องเท่ียวจีนมาไทยแล้วกว่า 8.5 ล้านคน ซึ่งยังคงครองอันดับ 1 ต่อเน่ือง (รูปท่ี 13)

แต่ญี่ปุ่นและเวียดนามโตแรงกว่าในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา โดยคนจีนออกไปเท่ียว

ญ่ีปุ่นและเวยีดนามเฉล่ียเพ่ิมข้ึนปีละ 37% และ 26% ตามล าดับ เทียบกับไทยซึ่ง

อยู่ท่ี 23% อย่างไรก็ดี ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2019 ประเทศท่ีมาแรงกลับ

กลายเป็นประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งขยายตัวโดดเด่นท่ี 27%YOY ภายหลังจากผลของ

ประเด็นทางการเมืองท่ีท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวจีนลดลงต้ังแต่ปี 2017 

>> ปลายทางการท่องเท่ียวของคนจนีคือประเทศใด?
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ไทย ญี่ปุ่น เวยีดนาม เกาหลีใต้ สิงคโปร์ สหรฐัฯ อนิโดนีเซยี อื่นๆ

รปูท่ี 12 สัดส่วนประเทศท่ีคนจีนเลือกเดินทางท่องเท่ียว

ประเทศไทยครองแชมป์อันดับ 1 ท่ี 15% ขณะท่ีญี่ปุ่นและเวยีดนาม เป็นอันดับ 2 และ 3 ท่ี 12% และ 7% ตามล าดับ

ที่มา: CEIC และ Krungthai COMPASS 
หมายเหตุ: ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวนั 

รปูท่ี 13 จ านวนนักท่องเท่ียวจีนและอัตราการเติบโตในแต่ละประเทศส าคัญ

นักท่องเท่ียวจนีเท่ียวญี่ปุ่นเติบโตสูงสุดในช่วง 5 ปีผ่านมา ส่วนเกาหลีใต้ขยายตัวโดดเด่นในช่วง 9M/2019

ที่มา: CEIC และ Krungthai COMPASS 
หมายเหตุ: ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวนั 
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คนจีนสนใจท่องเท่ียวประเทศอื่นๆ มากข้ึน

คนจีนเริ่มมองหาแหล่งท่องเท่ียว “Unseen” หรือหมายรวมถึงเมืองรอง

มากขึ้น โดยจาก Facebook Page “อ้ายจง” ซึ่ งอ้างอิงรายงานสถิติ

พฤติกรรมการใช้งาน Mafengwo ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ท่องเท่ียวออนไลน์ท่ี

นิยมในหมู่นักท่องเท่ียวจีน โดยเฉพาะกลุ่ม FITs พบว่าคนจีนค้นหาค าว่า 

“小众” ซึ่งหมายถึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคนจีนยังรู้จักไม่มาก หรอืแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีเป็น Unseen หรอืเท่ียวเมืองรองท้ังในและนอกประเทศจีน 

ในช่วงคร ึ่งแรกของปี 2019 เพ่ิมข้ึนสูงถึง 132% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน

ในปีก่อน

เมียนมาและกัมพูชา แหล่งท่องเท่ียวใหม่มาแรงในสายตาคนจีน โดยในช่วง 

5 ปีท่ีผ่านมา พบว่านักท่องเท่ียวจีนเยือนเมียนมาและกัมพูชาเพ่ิมข้ึนเฉล่ีย

ปีละ 35% และ 38% ตามล าดับ (รูปท่ี 14) ขณะท่ีรายงานการท่องเท่ียว

ต่างประเทศของคนจีนปี 2018 โดย Ctrip ยกให้เมียนมาเป็นประเทศม้ามืด

อันดับ 1 นอกจากน้ัน การท่องเท่ียวของกัมพูชายังต้ังเป้ายอดนักท่องเท่ียว

จีนเพ่ิมข้ึนเป็น 2.6 ล้านคนในปี 2019 และเพ่ิมต่อเน่ืองเป็น 3 ล้านคน ในปี 

2020 ก่อนขยับเป็น 5 ล้านคน ในปี 2025 และ 8 ล้านคน ในปี 203011

BOX 2

รปูท่ี 14 จ านวนนักท่องเท่ียวจีนในประเทศเมียนมาและกัมพูชา

นักท่องเท่ียวจนีในเมียนมาและกัมพูชาเติบโตสูงเฉล่ียปีละกวา่ 35-38%

ที่มา: CEIC และวเิคราะห์โดย Krungthai COMPASS               
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11 https://www.tcijthai.com/news/2019/10/asean/9467

จ านวนนักท่องเท่ียวจนีในเมียนมา จ านวนนักท่องเท่ียวจนีในกัมพูชา



เพ่ือตอบค าถามน้ี ในส่วนถัดไป

จะท าการวเิคราะห์ปัจจัยหลักท่ี

มีผลต่อการเลือกปลายทางการ

ท่ อ ง เ ท่ี ย วของคนจีน  และ

ประเมินว่าในแต่ละปัจจัยน้ัน 

ความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศไทยเป็นอยา่งไร?

มาถึงจดุน้ี จงึเกิดค าถามวา่
หากมองไปในอนาคต 
ประเทศไทยจะยังยืนหน่ึงใน
สายตานักท่องเท่ียวจนี
หรอืไม่?
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61% 57% 56%

48% 47%
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รปูท่ี 15 ผลส ารวจปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของคนจีน

“ต่ืนตาความงดงาม มีเอกลักษณ์ สัมผัสวัฒนธรรม” คือหัวใจส าคัญในสายตา

คนจีน โดยจากผลส ารวจนักท่องเท่ียวจีนในปี 2017-2018 ของ Nielsen ซึ่งเป็น

บรษัิทวจิัยด้านการตลาด และ Hotels.com ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์จองท่ีพักท่ัวโลก 

ต่างสะท้อนว่านักท่องเท่ียวจีนให้ความส าคัญกับความสวยงามและความมี

เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียว รวมถึงเน้นความเป็นมรดกและมีเร ื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ ตลอดจนการได้สัมผัสวัฒนธรรมและล้ิมลองอาหารท้องถ่ิน 

(Local authentic experiences) เป็นอันดับต้นๆ (รูปท่ี 15) นอกจากน้ัน ผล

ส ารวจยังชี้ให้เห็นว่า ความปลอดภัย คือ อีกปัจจัยส าคัญ ซึ่ งสอดคล้องกับ

เหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต อย่างเช่นเหตุการณ์เรอืล่มท่ีจังหวัดภูเก็ตเม่ือปี 2018 

ซึ่งบ่ันทอนความเชื่อม่ันของนักท่องเท่ียวจีน จนท าให้จ านวนนักท่องเท่ียวจีนมา

ไทยหดตัวยาวนานถึงเกือบปี นอกจากน้ี ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีนักท่องเท่ียวจีน

ค านึงถึง อาทิ ความยากง่ายในข้ันตอนการขอวซี่าและแหล่งช้อปปิ้ ง เป็นต้น ท้ังน้ี 

เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ปัจจัยด้านราคา ถือเป็นปัจจัยรองๆ ลงมา เม่ือเทียบกับปัจจัยอ่ืนๆ 

ท่ีกล่าวไปก่อนหน้า

>> คนจนีให้น้าหนักกับปัจจยัใด เวลาจะเลือกปลายทางท่องเท่ียว?

ความสวยงาม มีเอกลักษณ์ มีประวติัศาสตร ์สัมผัสวฒันธรรมท้องถ่ิน และความปลอดภัย คือปัจจยัอันดับต้นๆ 

ที่มา: Chinese international travel monitor 2018, Hotels.com (2018)

ที่มา: The Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends: 2017 Survey, Nielsen (2017)
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รปูท่ี 16 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของไทยเทียบประเทศอื่นๆ

แม้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของไทยโดยภาพรวมยังด้อย

กวา่บางประเทศ จากรายงาน Travel & Tourism Competitiveness Report 

201912  ซึ่งจัดท าโดย World Economic Forum พบว่าในปี 2019 ประเทศไทยมี

ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวอยู่ท่ีอันดับ 31 ของโลก (จาก

ท้ังหมด 140 ประเทศ) แม้จะดีข้ึนจากอันดับ 34 ในปี 2017 แต่หากค านึงเฉพาะ

ประเทศปลายทางการท่องเท่ียวหลักๆ ของคนจีน พบว่าไทยยังเป็นรองญ่ีปุ่น 

สิงคโปร์ และมาเลเซีย ขณะท่ีอินโดนีเซียและเวยีดนาม แม้ตามหลังไทยอยู่ 

แต่ก็ขยับมามีอันดับดีข้ึนจนใกล้ไทยมากข้ึนเป็นล าดับ (รูปท่ี 16)

>> ความสามารถในการแขง่ขนัด้านการท่องเท่ียวของไทยเปน็อย่างไร?

ประเทศไทยอยู่ท่ีอันดับ 31 ของโลก และอันดับ 4 ในบรรดาประเทศปลายทางท่องเท่ียวของชาวจนี 

ที่มา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum และ Krungthai COMPASS
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ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย เวยีดนาม

2015 2017 2019

อันดับ

แต่ทรัพยากรธรรมชาติของไทยเป็นแม่เหล็กส าคัญท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวจีน 

โดยไทยมีอันดับด้านทรพัยากรธรรมชาติท่ีดีสุดท่ีอันดับ 10 ของโลก เม่ือเทียบ

กับบรรดาประเทศหลักๆ ท่ีชาวจีนนิยมไปท่องเท่ียว (รูปท่ี 17) ซึ่งคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติน้ี ถือเป็นปัจจัยหลักท่ีชาวจีนให้ความส าคัญมากท่ีสุด  

นอกจากนั้น  ไทยยังมีความโดดเด่นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานบริการ ด้าน

การท่องเท่ียว ซึ่งครอบคลุมท้ังความพร้อม ความเพียงพอและคุณภาพของ

โรงแรม รวมถึงบรกิารอ่ืนๆ เช่น รถเช่าและตู้กดเงนิอัตโนมัติ โดยไทยมีอันดับดีสุด

ในกลุ่มท่ีอันดับ 14 ของโลก ขณะเดียวกัน ก็ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีไทยได้เปรยีบสูง 

โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งทางอากาศ และด้านราคาท่ียังสู้

คู่เทียบได้ ดังน้ัน จึงคาดว่าประเทศไทยจะยังสามารถดึดดูดนักท่องเท่ียวจีนได้ใน

ระยะต่อไป 

12 รายงานที่น าเสนอดัชนีชีว้ดัระดับความสามารถในการแขง่ขนัด้านการทอ่งเที่ยวของ 140 ประเทศท่ัวโลก โดยพิจารณาจากดัชนีย่อย 14 ด้าน ซึง่
มีการจดัท าเปน็ประจ าทุก 2 ป ี(กันยายน 2019)
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รปูท่ี 17 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเท่ียวของไทยเทียบประเทศอื่นๆ ในด้านส าคัญๆ

ไทยมีความได้เปรยีบท่ีโดดเด่นด้านทรพัยากรธรรมชาติ ท่ีพัก และราคา ขณะท่ีด้านความปลอดภัยยังเป็นรองอยู่มาก

อย่างไรก็ดี ต้องระวังประเด็นเรื่องความปลอดภัย ซึ่งไทยยังมีอันดับท่ีไม่ดีนักท่ี

อันดับ 111 เพราะเป็นปัจจัยทางจิตวทิยาท่ีชาวจีนอ่อนไหวสูง และอาจกระทบ

การเติบโตของจ านวนนักท่องเท่ียวจีนอย่างมีนัยส าคัญ เฉกเช่นเหตุการณ์เรอื

ล่มท่ีจังหวัดภูเก็ตเม่ือปี 2018 นอกจากนั้น ไทยยังมีความเส่ียงเรื่องความยั่งยืน

ของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หลังไทยถูกจัดให้อยู่รัง้ท้ายท่ีอันดับ 130 

ของโลก ซึ่งอาจบ่ันทอนจุดแข็งด้านทรพัยกรธรรมชาติในอนาคตได้

ที่มา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum และ Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ น าเสนอเฉพาะ 6 ด้านส าคัญ (จากท้ังหมด 14 ด้าน) ซึง่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกปลายทางท่องเที่ยวของชาวจนี 

ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคา โดยเฉพาะเมื่ อเทียบกับ

เวยีดนาม แม้โดยภาพรวมจะยังได้เปรยีบญ่ีปุ่นและสิงคโปร ์แต่เม่ือเปรยีบเทียบ

กับในอดีต พบว่าในปี 2019 ไทยมีอันดับการแข่งขันด้านราคาแย่ลงมาอยู่ท่ีอันดับ 

25 สวนทางกับเวยีดนาม ท่ีขยับข้ึนมาแซงหน้าไทยจนอยู่อันดับ 22 (รูป 18 ซ้าย) 

ท้ังน้ี คาดว่าส่วนหน่ึงมาจากเงนิบาทท่ีแข็งค่าต่อเน่ือง โดยหากมองในมุม

นักท่องเท่ียวจีน จะพบว่าเงนิบาทเม่ือเทียบเงนิหยวนล่าสุด ณ เดือน ต.ค 2019 

แข็งค่า 8.8% ขณะท่ีเงนิดองเวยีดนามแข็งค่าเพียง 2.3% (รูป 18 ขวา)
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รูปท่ี 18 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านราคา (ซ้าย) และระดับการแข็งค่าของเงินบาทและเงินดอง
เทียบเงินหยวน (ขวา)

ไทยตกอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านราคา ขณะท่ีเวยีดนามดีขึ้น ท่ามกลางเงนิบาทท่ีแข็งค่ารุนแรงกวา่เงนิดอง

ที่มา: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019, World Economic Forum, Bloomberg และ Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ค่าเงนิ ณ ส้ินชว่งเวลา (End Period)

ชูเมืองรอง ครองใจนักท่องเท่ียวจนี หน่ึงในหนทางท่ีน่าสนใจ คือ การดึงดูดด้วย

สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ ในเมืองรองของไทยท่ีคนจีนยังไม่รู้จักมากนัก ซึ่ ง

สอดคล้องกับความต้องการประสบการณ์แปลกใหม่ของคนจีน โดยเฉพาะกลุ่ม 

FITs นอกจากน้ัน หลายสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองรองยังตรงใจนักท่องเท่ียวจีน 

เช่น แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลและประวัติศาสตร ์ซึ่งจะกระตุ้นการมาเยือนซ้าอีก

หลายครัง้ได้

นักท่องเท่ียวจีนยังกระจุกในกรุงเทพฯ และเมืองหลัก โดยในปี 2018 ประมาณ 

48.6% ของนักท่องเท่ียวจีนอยู่ในกรุงเทพฯ และอีกกว่า 49.5% ท่องเท่ียวใน

เมืองหลัก ซึ่งก็กระจุกอยู่เพียงแค่ 5 จังหวัดส าคัญ ได้แก่ ภูเก็ต ชลบุร ีเชียงใหม่ 

กระบี่ และสุราษฎรธ์านี ขณะท่ีการท่องเท่ียวเมืองรองคิดเป็นเพียง 1.9% เท่าน้ัน 

(รูปท่ี 19) อย่างไรก็ดี การท่องเท่ียวเมืองรองมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นและเติบโตโดดเด่น

สุดท่ีเฉลี่ยปีละ 24.9% ในช่วงปี 2015-2018 เทียบกับกรุงเทพฯ และเมืองหลักท่ี

โต 7.5% และ 14.9% ตามล าดับ (รูปท่ี 20)
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>> ในอนาคต เราจะมอีะไรมาดึงดูดนักท่องเท่ียวจนี?
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รปูท่ี 19 สัดส่วนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเข้าพักในไทย ตามกลุ่มจังหวดัท่องเท่ียว

คนจนีส่วนใหญ่ท่องเท่ียวในกรุงเทพฯ และเมืองหลัก แต่เริม่เห็นการท่องเท่ียวในเมืองรองมากขึ้นในระยะหลังๆ

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ เปน็ขอ้มูลจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเขา้พักในสถานท่ีพักในจงัหวดันัน้ๆ (Guest Arrivals at Accommodation) ซึง่แตกต่างกับ
จ านวนผู้มาเยือน นอกจากนัน้ ขอ้มูลดังกล่าวอาจสูงกวา่จ านวนนกัท่องเท่ียวจนีท่ีมาไทยท้ังหมด เนื่องจากกรณีท่ี 1 คน มีการเขา้พักมากกวา่ 1 
จงัหวดัในแต่ละการทอ่งเที่ยว

รปูท่ี 20 จ านวนและอัตราการเติบโตของนักท่องเท่ียวจีนท่ีเข้าพักในไทย ตามกลุ่มจังหวดัท่องเท่ียว

แม้จ านวนนักท่องเท่ียวในเมืองรองยังไม่สูงนัก แต่เติบโตสูงราว 25% ต่อปี

53.7% 47.5% 49.6% 48.6%

44.9% 50.9% 48.7% 49.5%

1.3% 1.7% 1.7% 1.9%

0%

50%

100%

2015 2016 2017 2018

กทม.

เมืองหลัก

เมืองรอง

ภูเก็ต 18.2%
ชลบุร ี 16.1%
เชียงใหม่ 6.1%
กระบี่ 3.3%
สุราษฎรธ์านี 2.5%
อื่นๆ 3.3%

0

5,000,000

10,000,000

กทม. เมืองหลัก

คน

+7.5% +14.9%
CAGR CAGR

0

200,000

400,000

เมืองรอง

คน

+24.9%
CAGR

มีหลายจังหวัดในเมืองหลักอื่นๆ ท่ีเริ่มได้รับความนิยมในหมู่คนจีน ท่ามกลาง

เมืองหลักอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากภูเก็ต ชลบุร ีเชียงใหม่ กระบ่ี และสุราษฎรธ์านี  

พบว่านักท่องเท่ียวจีนให้ความสนใจมากข้ึนในจังหวัดพังงา ประจวบคีรขัีนธ์ และ

เพชรบุร ีซึ่งล้วนมีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล โดยในช่วงปี 2015-2018 จ านวน

นักท่องเท่ียวจีนเพ่ิมข้ึนสูงถึงปีละ 24% 25% และ 42% ตามล าดับ (รูปท่ี 21)

>> มจีงัหวดัไหนท่ีเริม่เขา้ตานักท่องเท่ียวจนีมากขึน้บ้าง?

2015          2018
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รปูท่ี 21 จ านวนและอัตราการเติบโตของนักท่องเท่ียวจีนท่ีเข้าพักในเมืองหลักอื่นๆ ของไทย

คนจนีเริม่หันมาเท่ียวเมืองหลักอื่นๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ จ.พังงา ประจวบฯ และเพชรบุร ีซึ่งมีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเล

เมืองรองท่ีไม่เป็นรองในสายตาคนจีน โดยเฉพาะจังหวัดตราด ตรัง และ

แม่ฮอ่งสอน ท่ีในช่วง 3-4 ปีท่ีผ่านมา มีจ านวนนักท่องเท่ียวจีนเติบโตสูงถึงเฉล่ีย

ปีละ 56% 35% และ 25% ตามล าดับ (รูปท่ี 22) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉล่ียของการเติบโต

ของนักท่องเท่ียวจีนในเมืองรองท้ังหมด นอกจากน้ัน หากพิจารณาในมิติจ านวน

นักท่องเท่ียวจีน พบว่ายังมีอีก 2 จังหวัดท่ีน่าสนใจ คือ จังหวัดเชียงรายและ

สุโขทัย ท่ีแม้อัตราการเติบโตจะต่ากว่าค่าเฉล่ียเล็กน้อย แต่ยอดนักท่องเท่ียวจีน

อยู่ในระดับสูงเป็นอันดับ 1 และ 4 เม่ือเทียบกับเมืองรองอ่ืนๆ ตามล าดับ อย่างไรก็ดี 

ยังมีอีกหลายจังหวัดท่ีจ านวนนักท่องเท่ียวจีนยังอยู่ในระดับต่า โดยเฉพาะใน

ภาคอีสาน สะท้อนท้ังโอกาสท่ียังมีอีกมาก และความท้าทายในการสนับสนุน

เมืองรองท้ัง Ecosystem ของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการคมนาคมท่ีเชื่อม

เมืองรองกับเมืองหลัก และความปลอดภัย ซึ่ งเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับ

นักท่องเท่ียวจีน

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ น าเสนอเฉพาะเมอืงหลักทีน่อกเหนือจากภเูก็ต ชลบุร ีเชยีงใหม่ กระบี ่และสุราษฎรธ์านี

พังงา

ประจวบคีรขัีนธ์

นนทบุรี สมุทรปราการ

ระยอง พระนครศรอียุธยา

ปทุมธานี

เพชรบุรี

กาญจนบุรี

นครราชสีมา
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รปูท่ี 22 จ านวนและอัตราการเติบโตของนักท่องเท่ียวจีนท่ีเข้าพักในเมืองรองของไทย

หลายจงัหวดัในเมืองรองเป็นท่ีนิยมในหมู่คนจีนมากขึ้น เช่น ตราด ตรงั เชียงราย แม่ฮ่องสอน และสุโขทัย

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ * ไม่น าเสนอขอ้มูลของจงัหวดัพัทลงุ เนื่องจากขอ้จ ากัดด้านการน าเสนอขอ้มูล ท้ังนี้ ในจงัหวดัพัทลุงมีนักท่องเท่ียวจนีป ี2018 
จ านวน 128 คน เติบโตเฉล่ีย 163% ต่อป ีในชว่ง 2015-2018

** จ านวนนักท่องเที่ยวจนีในจงัหวดัเชยีงราย ป ี2018 = 127,071 คน
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รปูท่ี 23 อัตราส่วนจ านวนผู้โดยสารต่อศักยภาพการรองรบัผู้โดยสาร (Passenger Capacity) ปี 2018

ปัจจบุันน้ีสนามบินหลักๆ ของไทย มีผู้โดยสารเกินขีดความสามารถในการรองรบั

ของสนามบินแล้ว อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ และดอนเมือง ท่ีข้อมูลในปี 2018 ชี้

ว่าจ านวนผู้โดยสารต่อศักยภาพการรองรบัของสนามบินสูงถึง 139% และ 136% 

ตามล าดับ เช่นเดียวกับสนามบินภูเก็ตและเชียงใหม่ ซึ่ งเป็นปลายทางการ

ท่องเท่ียวส าคัญของชาวจีน ก็มีสัดส่วนดังกล่าวสูงถึง 146% และ 136% 

ตามล าดับ (รูปท่ี 23)

>> โครงสรา้งพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเป็นขอ้จ ากัดหรอืไม่?

สนามบินหลักๆ ของไทย เผชิญสภาวะแออัดจากจ านวนผู้โดยสารท่ีมากกวา่ขีดความสามารถในการรองรบัของสนามบิน 

ที่มา: AOT และค านวณโดย Krungthai COMPASS

บมจ. ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) จึงมีแผนขยายสนามบิน อาทิ ทอท. มีแผนจะ

เพ่ิมขีดความสามารถของสนามบิน (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และ

หาดใหญ่) เพ่ือรองรับจ านวนผู้โดยสารจาก 98 ล้านคนต่อปีในปัจจุบัน เป็น 

157 ล้านคนในปี 2020 ก่อนขยับเป็น 179 ล้านคน ในปี 2025 นอกจากน้ี 

ยังสามารถขยายไปได้เพ่ิมข้ึนอีก 72 ล้านคน เป็น 251 ล้านคน ในปี 2025

หากเทียบกับระดับท่ีเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร (Over 

Capacity) ในปัจจุบันท่ีเฉล่ียอยู่ท่ี 140% (รูปท่ี 24)
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รปูท่ี 24 แผนการขยายศักยภาพการรองรบัผู้โดยสาร (Passenger Capacity) ของ 5 สนามบินหลักๆ

อย่างไรก็ดี ในระยะ 1-3 ปีข้างหน้า ปัญหาความแออัดของสนามบินยังไม่คลายตัว

ลงนัก และจะเป็นข้อจ ากัดการเติบโตของจ านวนผู้โดยสารและภาคการท่องเท่ียว 

โดยมีข้อสังเกตว่าแผนดังกล่าว จะมีผลชัดเจนหรอืใช้เวลาปรบัปรุงอีกอย่างน้อย 

3 ปี ขณะท่ีในกรณีสนามบินดอนเมืองซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินสู่ภูมิภาคหรอื

เมืองรองของไทย จะมีแผนขยายขีดความสามารถในการรองรบัผู้โดยสารเป็น 

40 ล้านคนในปี 2025 ขณะท่ีปัจจุบันก็มีผู้โดยสารเกินกว่า 40 ล้านคนต่อปีแล้ว

ขีดความสามารถในการรองรบัผู้โดยสารจะเพ่ิมขึ้นจาก 98 ล้านคน/ปีในปัจจบุัน เป็น 179 ล้านคน ในปี 2025

ที่มา: AOT และ Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ ทอท. มีแผนเพ่ิมขดีความสามารถของสนามบนิแม่ฟา้หลวง จ.เชยีงราย ในการรองรบัผู้โดยสารจากปจัจบุนัอยู่ที่ 3.0 ล้านคน/ป ีเปน็ 
4.8 ล้านคน/ป ีในป ี2028 และ 5.2 ล้านคน/ป ีในป ี2033
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>> จะมนัีกท่องเท่ียวจนีมาไทยมากน้อยแค่ไหนในอกี 10 ปีขา้งหน้า?

Krungthai COMPASS ประเมินแนวโน้มนักท่องเท่ียวจีนในไทยออกเป็น 2 กรณี 

ดังน้ี

กรณีที่ 1: ประเทศไทยสามารถครองสัดส่วนจ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีประมาณ 7% 

ของชาวจนีท่ีเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศท้ังหมด เช่นเดียวกับในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

ท าให้ในปี 2025 จะมีนักท่องเท่ียวจีนมาเยือนไทยเพ่ิมข้ึนจนอยู่ท่ี 17.1 ล้านคน 

ก่อนจะขยับมาแตะระดับ 23.4 ล้านคนในปี 2030 หรอืเพ่ิมข้ึนเฉล่ียปีละ 7.0% 

(รูปท่ี 25) ท้ังน้ี กรณีน้ีสามารถเกิดข้ึนได้หากประเทศไทยยังคงรกัษาจุดแข็ง

ของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและประวัติศาสตรใ์ห้สามารถครองใจชาวจีนได้

ต่อเน่ือง รวมถึงเพ่ิมความหลากหลายและความพรอ้มของแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ 

เพ่ือดึงดูดการมาเยือนซ้า โดยเฉพาะในเมืองรอง ตลอดจนการสรา้งความเชื่อม่ัน

เร ื่องความปลอดภัย และการขยายศักยภาพสนามบินท่ีสามารถด าเนินการได้

ตามแผน 

กรณีที่ 2: การแข่งขันจากประเทศปลายทางอื่นๆ รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะเวยีดนาม

ท่ีต้ังสมมติฐานว่าจ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีเยือนเวียดนามมีโอกาสเพ่ิมขึ้นอย่าง

น้อยกว่าเท่าตัวในปี 2025 จากท่ีอยู่ท่ีประมาณ 5 ล้านคนในปี 2018 เพ่ิมข้ึนเป็น 

10 ล้านคนในปี 2025 ส่วนหน่ึงจากความได้เปรยีบด้านราคา การส่งเสรมิของ

ภาครฐั และแนวโน้มการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานต่างๆ ท่ีเอ้ืออ านวยมากข้ึน ซึ่ง

จะท าให้สัดส่วนนักท่องเท่ียวจีนในเวยีดนามต่อนักท่องเท่ียวจีนท่ีออกนอก

ประเทศท้ังหมด เพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 4% จาก 3% ในปี 2018 ขณะเดียวกัน ไทย

สูญเสียส่วนแบ่งดังกล่าวจนสัดส่วนลดลงจาก 7% เป็น 6% ซึ่งท าให้จ านวน

นักท่องเท่ียวจีนมาไทยในปี 2025 อยู่ท่ี 14.6 ล้านคน ก่อนจะเพ่ิมข้ึนมาอยู่ท่ี 20 

ล้านคนในปี 2030 หรอืเติบโตเฉล่ียปีละ 5.5% (รูปท่ี 25)

รปูที่ 25 คาดการณ์จ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีจะเดินทางมาเท่ียวไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า

ในปี 2030 คาดนักท่องเท่ียวจนีมาไทยโดเฉล่ียปีละ 5.5-7.0% 

ที่มา: CEIC และ Krungthai COMPASS
หมายเหต:ุ f = ประมาณการโดย Krungthai COMPASS
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Section3

เพ่ิมโอกาส
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จากแนวโน้มการออกเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศของคนจีน ประกอบกับ

พฤติกรรมเสาะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ ท่ีท าให้ปลายทางท่องเท่ียว

หลากหลายมากข้ึน ท่ามกลางกระแสการนิยมท่องเท่ียวด้วยตัวเอง (FITs)

ซึ่งพ่ึงพิงการหาข้อมูลผ่านโลกออนไลน์สูง ท าให้การสร้างตัวตนและโปรโมท

ธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ท้ังโรงแรม รา้นอาหาร หรอืธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ผ่านช่องทางท่ีนักท่องเท่ียวจีนเข้าถึงง่ายจึงเป็นเร ื่องส าคัญท่ีมิอาจมองข้าม

ดังน้ัน ใน Section น้ี Krungthai COMPASS จึงน าเสนอความน่าสนใจและ

กลเม็ดการท าการตลาดบนโซเชียลมีเดียจีน ซึ่งเป็นอีกกลยุทธ์ส าคัญท่ีจะกระตุ้น

การรับรู้และดึงดูดให้นักท่องเท่ียวจีนเลือกใช้บรกิารหรอืซื้ อสินค้าของ

ผู้ประกอบการไทยมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในเมืองรองซึ่งยังไม่

มีการโปรโมทมากเท่าเมืองหลัก
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รปูท่ี 26 เปรยีบเทียบจ านวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียของโลกเทียบกับจีน

ชาวจีนเป็นผู้ใช้โซเชียลมีเดียท่ีมีขนาดใหญ่มาก พิจารณาได้จากข้อมูลในรายงาน

ดิจิทัลปี 2019 (Digital Report 2019) ของ Hootsuite และ We are Social 

ท่ีแสดงให้เห็นว่าจ านวนผู้ใช้โซเชียลมีเดียท่ัวโลก ณ ปัจจุบัน กว่า 3.5 พันล้านคน

น้ัน เป็นชาวจีนมากถึง 1 พันล้านคน หรอืคิดเป็น 1 ใน 3 ของผู้ใช้ ท่ัวโลก 

นอกจากน้ี ยังพบว่าชาวจีนกว่า 70% ของประเทศมีการใช้งานโซเชียลมีเดีย ซึ่ง

ถือว่าสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลกค่อนข้างมาก (รูปท่ี 26)

>> ท าไมโซเชียลมเีดียจนีถึงเป็นช่องทางท่ีน่าสนใจในการโปรโมทธรุกิจท่องเท่ียว?

คนจนีใช้โซเชียลมีเดียสูง ท้ังในเชิงจ านวนและสัดส่วน เม่ือเทียบกับท้ังโลก

ที่มา: Hootsuite และ We are Social (2019)

ชาวจีนใช้โซเชียลมีเดียยอดนิยมหลายตัวส าหรับหาและแชร์ข้อมูลด้านการ

ท่องเท่ียว เช่น WeChat ซึ่ งเป็นโซเชียลมีเดียส าหรับการแช็ต คล้ายคลึง

แอปพลิเคชันไลน์ (LINE) ของไทย แต่ก็มีฟีเจอรข์องการโพสต์และแชรข้์อมูล

ท่องเท่ียวด้วย หรอื Douyin ท่ีชาวจีนนิยมโพสต์รวีวิประสบการณ์ท่องเท่ียวใน

รูปแบบวดิีโอ เป็นต้น (รูปท่ี 27) 

1.007
พันล้านคน

3.484
พันล้านคน

45% 71%
สัดส่วนประชากรท่ีใช้งานโซเชียลมีเดีย

ต่อประชาชากรท้ังหมด

โลก จีน

จ านวนประชากรท่ีใช้งานโซเชียลมีเดีย
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รปูท่ี 27 โซเชียลมีเดียยอดนิยมของชาวจีนส าหรบัการหาและแชรข้์อมูลเพ่ือการท่องเท่ียว

โซเชียลมีเดียเพ่ือการท่องเท่ียวของจนีมีหลากหลาย และมีผู้ใช้งาน (Active Users) ในจ านวนท่ีสูงมาก 
ต้ังแต่ 70 ล้านบัญชี จนถึง 1,000 ล้านบัญชี

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

และโซเชียลมีเดียก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเท่ียวนอกและช้อปปิ้ งของชาวจีนสูงมาก 

โดยข้อมูลส ารวจของบรษัิทคอมพาส เอดจ์ (Compass Edge) ในปีน้ี แสดงให้เห็น

อย่างชัดเจนว่าชาวจีนรุ่นใหม่หาข้อมูลและตัดสินใจเลือกสถานท่ีส าหรับเท่ียว

ต่างประเทศจากโซเชียลมีเดียกว่า 40% ซึ่งสูงกว่าการหาข้อมูลจากคนใกล้ตัวท่ีมี

สัดส่วน 33% เสียอีก (รูปท่ี 28 ซ้าย) นอกจากน้ี รายงานของ Mckinsey ในปี 2019 ยัง

แสดงให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลมากข้ึนต่อการรบัรู ้สนใจและเลือกซื้อสินค้าและ

บรกิารของชาวจีน (รูปท่ี 28 ขวา)

ใช้แช็ตเป็นหลัก แต่ก็มีฟีเจอรอ์ื่นท่ีเป็น
ประโยชน์ เช่น โพสต์ ส่ังซ้ือสินค้า 
จ่ายเงิน หรอืจองคิว เป็นต้น 

WeChat

1,000M +

โพสต์ในรูปแบบวดิีโอ

Douyin

500M +
Tiktok

โพสต์ข้อความ ติดแฮชแท็ก และแชร์
อย่างรวดเรว็เหมือนทวติเตอร ์
แต่สามารถโพสต์ข้อความได้ยาวกวา่ 
และลงรูปได้เยอะกวา่

Wei Bo

400M +

รวีวิรา้นอาหารและสถานท่ีท่องเท่ียว 
และมีฟีเจอรใ์นเรื่องของการส่ังอาหาร
และให้โปรโมชันหรอืส่วนลดต่างๆ

Dian Ping

200M +

รวีวิสถานท่ีท่องเท่ียว และ
ประสบการณ์ท่องเท่ียวท่ีละเอียด และ
ยังสามารถจองต๋ัว หรอืแพ็กเกจทัวร์
ผ่านเวบ็ไซต์ได้

Ma Feng Wo

100M +

โพสต์รูปภาพและรวีวิส้ันๆ

Xiao Hong Shu

70M +
Instagram

โซเชียลมีเดีย มีไวท้ าอะไร
จ านวนบัญชี

Active Users คล้ายอะไรในไทย

Line 

Facebook

Twitter 

Facebook

Wongnai

Eatigo

Pantip

Tripadvisor
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ปี 2017

>20 ล้าน บญัชี (Users)

>3.5 ล้าน บญัชีท่ีเคล่ือนไหว 

(Active Users) 

รูปท่ี 28 สัดส่วนแหล่งข้อมูลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวของชาวจีน (ซ้าย) และอิทธิพลของโซเชียลมีเดีย

ต่อการซ้ือสินค้า (ขวา)

โซเชียลมีเดียคือแหล่งข้อมูลท่ีส าคัญ และมีอิทธพิลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวและช้อปปิ้ งของชาวจีน

ที่มา: iConsumer 2017; McKinsey China Digital Consumer Trends 2019, รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

37%

26%

7%

50% 48%

25%

รบัรูสิ้นค้า ประเมิน/เปรยีบเทียบ ซื้อสินค้า

2017 2019

1.4x

1.8x

3.6x

สัดส่วนนักชอ้ปออนไลน์ที่ใชโ้ซเชยีลมีเดียก่อนซื้อสินค้าในมิติต่าง  ๆ

แหล่งข้อมูลท่ี

มีอิทธิพลต่อ

การท่องเท่ียว

โซเชียล

มีเดีย

เพ่ือน

KOLs13

40%

33%

22%

ธุรกิจและองค์กรด้านการท่องเท่ียวท่ัวโลกจึงพากันเข้าสู่โซเชียลมีเดียจีน เพ่ือ

น าเสนอข้อมูลของตนแก่นักท่องเท่ียวจีน โดยข้อมูลจากรายงานวแีช็ต อิมแพ็ค  

(WeChat Impact Report) ระบุว่าในปี 2017 ยอดสมัครบัญชีทางการ (Official 

account)14 ของ WeChat มีสูงถึง 20 ล้านบัญชี (รูปท่ี 29 ซ้าย)และข้อมูลการ

จัดอันดับ WeChat ของบรษัิทดรากอน เทรล (Dragon Trail) แสดงให้เห็นว่า

ในปี 2019 กลุ่มธุรกิจเรอืส าราญ พิพิธภัณฑ์ โรงแรม หรอืแม้กระท่ังหน่วยงาน

และสมาคมการท่องเท่ียวจากนอกประเทศจีน ต่างมียอดสมัครบัญชีทางการ

สูงข้ึนจากปีก่อน (รูปท่ี 29 ขวา)

รปูท่ี 29 จ านวนบัญชีทางการของ WeChat ภาพรวม และนอกประเทศจีน

ธุรกิจท่ัวโลกต่างสมัครบัญชีทางการ WeChat โดยเฉพาะผู้ประกอบการนอกจีนท่ีมีแนวโน้มเปิดตัวผ่านวธิน้ีีมากขึ้น

ที่มา: WeChat impact report 2018 และขอ้มูลส ารวจบญัชทีางการของ  Dragon Trail เมื่อ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจกิายน 2562

28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2018 2019

โรงแรม 19 46

เรอืส าราญ 17 17

สถานท่ีท่องเท่ียว และพิพิธภัณฑ์ 20 27

สายการบิน 50 48

สมาคมท่องเท่ียวระดับประเทศ 48 52

สมาคมท่องเท่ียวระดับเมือง 69 74

13 Key Opinion Leaders หรอื ผู้มีอิทธิพลทางความคิด นิยมใชเ้รยีกผู้มีชื่อเสียงในโลกออกไลน์ หรอืโซเชยีลมีเดีย
14 เปน็บญัช ีWeChat ที่มีฟเีจอรก์ารใชง้านส าหรบัผู้ประกอบการ คล้ายคลึงกับ บญัชทีางการไลน์ (Line Official Account) ที่ชาวไทยคุ้นเคย

จ านวนบัญชีทางการ 
WeChat ท่ัวโลก

จ านวนบัญชีทางการ WeChat  
ท่ีลงทะเบียนนอกจนี
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ซึง่หากท าการตลาดบนโซเชียลมีเดียได้ดี จะดึงดูดความสนใจจากชาวจีนได้มหาศาล 

เช่น การโปรโมทเมืองซานฟรานซิสโกของสมาคมท่องเท่ียวซานฟรานซิสโก 

(SFTA) ด้วยการจัดแคมเปญผ่านโซเชียลมีเดีย Weibo โดยก าหนดให้ผู้ใช้แชร์

เร ื่องราวภายใต้ค าถาม “สถานท่ีใดในซานฟรานซิสโกท่ีคุณตกหลุมรกั?” และให้

ติดแฮซแท็ก #MyloveMySF เพ่ือลุ้นชิงรางวัลพักฟรท่ีีโรงแรมฮิลตัน ยูเนียน 

สแควร์ (Hilton Union Square) โดยใช้ท้ังกลยุทธ์การเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ี

เจาะจง ซื้อแบนเนอร์ (Banner) โฆษณาบนต าแหน่งโดดเด่น และจ้าง KOLs

ให้ช่วยโปรโมท ผลลัพธ์คือมีผู้ใช้งานเห็นแคมเปญกว่า 14 ล้านราย ขณะเดียวกัน 

มีอัตราการมีส่วนร่วม (Engagement rate)15 สูงถึง 18.1% จากผู้เห็นแคมเปญ

ท้ังหมด  และมียอดรบัชมวดีิโอของแคมเปญกว่า 2.5 ล้านววิ

ที่มา: เวบ็ไซต์ shortyawards.com

รปูท่ี 30 ตัวอย่างแคมเปญ MyloveMySF บนโซเชียลมีเดีย Weibo

แคมเปญได้รบัความสนใจและการมีส่วนรว่มจากผู้ใช้ชาวจีนจ านวนมาก

15 เปน็การแสดงออกถึงการมีส่วนรว่มของผู้ใชง้านที่มากกวา่การดูอย่างเดียว เชน่ การกดไลค์ คอมเมนท์ หรอืแชร ์เปน็ต้น 
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ผู้ประกอบการนอกประเทศจีนอาจเผชิญความท้าทายในการเข้าถึงโซเชียลมีเดียจีน 

ส่วนหน่ึงสะท้อนจากกระบวนการเปิดบัญชีแบบทางการหรอืบัญชีส าหรบัภาค

ธุรกิจบนโซเชียลมีเดียจีน ซึ่งก าหนดให้ผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีต้องเป็นนิติบุคคล และ

ต้องส่งเอกสารเก่ียวกับธุรกิจในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้บรษัิท

เจ้าของโซเชียลมีเดียพิจารณาโดยละเอียด (รูปท่ี 31) โดยสาเหตุส าคัญของ

การตรวจสอบท่ีค่อนข้างเข้มงวดน้ัน ส่วนหน่ึงอาจมาจากการบังคับใช้กฎหมาย 

e-Commerce ของรฐับาลจีนต้ังแต่เดือนสิงหาคม 201816

>> จะโปรโมทธรุกิจบนโซเชียลมเีดียจนีอย่างไรให้ง่าย และได้ผลลัพธ์ท่ีดี?

รปูท่ี 31 ตัวอย่างเงื่อนไขในการเปิดบัญชีทางการบนโซเชียลมีเดียจีนส าหรบัผู้ประกอบการต่างประเทศ

ธุรกิจนอกจีนต้องเป็นนิติบุคคล และมีเอกสารในรูปแบบภาษาอังกฤษและภาษาจีน ถึงจะสามารถสมัคร
โซเชียลมีเดียจนีได้

ที่มา: สรปุจากการให้ขอ้มูลของบรษัิทเอเจนซ ีLevel Up Thailand, Tencent รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

บัญชี Official* 

บัญชี Premium

ต้องเป็นนิติบุคคล 

ย่ืนเอกสารฉบับ
ภาษาอังกฤษ

ย่ืนเอกสารฉบับ
ภาษาจีน

หมายเหต:ุ * ส าหรบั WeChat บญัชทีี่ได้เปน็แบบบญัชรีะหวา่งประเทศ (International 
Account) ซึง่มีขอ้จ ากัดในการโฆษณา เชน่ ลงได้แค่บทความเท่านั้น ไม่สามารถลงรปู วดิีโอ 
และฟเีจอรพิ์เศษ เชน่ คูปองโปรโมชนัได้

Checklist

16 https://www.eurobiz.com.cn/chinas-new-e-commerce-law/
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อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้บรกิารจากเอเจนซีผู้เชี่ยวชาญในการ

ท าการตลาดบนโซเชียลมีเดียจีนแทนได้ ปัจจุบันมีเอเจนซีหลายแห่งท่ีให้บรกิาร

เก่ียวกับการท าตลาดบนโลกออนไลน์จีน ซึ่งมีท้ังเอเจนซีไทยและเอเจนซีซึ่งเป็น

ตัวแทนหรอืรว่มทุนกับบรษัิทต่างประเทศ โดยบรษัิทเหล่าน้ีรบัหน้าท่ีเป็นตัวแทน

ในการเปิดบัญชีธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ และยังมีบรกิารท าการตลาดผ่าน

ช่องทางออนไลน์จีนในรูปแบบต่างๆ ท่ีน่าสนใจอีกด้วย (รูปท่ี 32)

รปูท่ี 32 ตัวอย่างเอเจนซีในไทยท่ีให้บรกิารท าการตลาดออนไลน์กับนักท่องเท่ียวจีน

ที่มา: รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

ประเภทบรกิารหลักประเภท Marketing Agency

สมัครและบรหิารโซเชียล
มีเดียจีนให้ธุรกิจ

จัดท าและเผยแพรค่อนเทนต์
ภาษาจีน

ท าโฆษณาท่ีตรง
กลุ่มเป้าหมาย

จัดหา KOLs ให้ช่วยรวีวิ
สินค้าและบรกิาร

เอเจนซีไทย
เอเจนซีท่ีเปน็ตัวแทน 
หรอืรว่มทุนกับบรษัิทต่างประเทศ

โดยผู้ประกอบการท่ีไม่เคยมีคอนเทนต์ภาษาจีนบนโลกออกไลน์ อาจเริ่มต้นจาก

การเลือกใช้บรกิารจัดท าและเผยแพรบ่ทความแนะน าธุรกิจ เน่ืองจากเป็นการท า

ให้ข้อมูลธุรกิจถูกเผยแพรบ่นโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์จีน และจะท าให้ชาวจีน

ค้นหาข้อมูลบนช่องทางออนไลน์ได้อย่างต่อเน่ือง โดยเอเจนซีจะช่วยน าข้อมูล

ธุรกิจ หรอืสินค้าและบรกิารท่ีต้องการโปรโมทไปจัดท าเป็นบทความภาษาจีนท่ี

น่าสนใจ เพ่ือเผยแพร่ในรูปแบบและช่องทางท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

(รูปท่ี 33)

รปูท่ี 33 ตัวอย่างบรกิารของเอเจนซี ในการจัดท าและเผยแพรบ่ทความแนะน าธุรกิจให้แก่ชาวจีนในโซเชียลมีเดียและเวบ็ไซต์

ที่มา: สรปุขอ้มูลจากบรษัิท Level Up Thailand โดย Krungthai COMPASS
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รปูท่ี 34 ตัวอย่างบรกิารของเอเจนซี ในการยิงแบนเนอรโ์ฆษณาไปยังหน้าจอ WeChat ของชาวจีนท่ีจะมาเท่ียวไทย

บรกิารน้ีช่วยส่งแบนเนอรโ์ฆษณาไปยังหน้าจอ WeChat ของกลุ่มผู้ใช้งานชาวจนีท่ีจะมาไทยได้โดยตรง

ที่มา: สรปุขอ้มูลจาก Top Space 360 Agency และ Tencent โดย Krungthai COMPASS

ผู้ท่ีต้องการโปรโมทประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบรกิารจรงิ สามารถใช้บริการ 

KOLs ชาวจนีชื่อดังท่ีมีอยู่มากมายให้ช่วยรวีวิได้ โดยในจีนจะมี KOLs ท่ีมีชื่อเสียง

จ านวนมากในหลายประเภท เช่น บางคนจะโดดเด่นในการรวีวิสถานท่ีท่องเท่ียว 

ในขณะท่ีบางคนจะโดดเด่นในเร ื่องของการรวีวิอาหารและเคร ื่องด่ืม เป็นต้น 

(รูปท่ี 35) โดยเอเจนซีจะช่วยผู้ประกอบการติดต่อและเลือก KOLs ท่ีเหมาะสม

ท่ีสุดในการโปรโมทธุรกิจหรอืแคมเปญให้ผู้ประกอบการ แล้ว KOLs เหล่าน้ีจะ

เขียนโพสต์หรอืท าวดีิโอรวีวิบนพ้ืนท่ีโซเชียลมีเดียของตนเองให้

ส าหรับธุรกิจท่ีมีเว็บไซต์ในเวอร์ชันภาษาจีนแล้ว และต้องการเพ่ิมยอดเข้าชม 

สามารถใช้บริการโฆษณาแบบตรงกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากมีหลายเอเจนซีท่ี

สามารถท าให้แบนเนอรข์องเว็บไซต์ปรากฏบนหน้าจอโซเชียลมีเดียของชาวจีนได้ 

เช่น เอเจนซีบรษัิท Tencent สามารถส่งแบนเนอร์ของธุรกิจไปยังหน้าจอ 

WeChat เฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานชาวจีน ท่ีตัดสินใจหรอืมีแนวโน้มจะมาไทยได้ 

(รูปท่ี 34) โดยใช้วธิีการเลือกกลุ่มดังกล่าวจากการวเิคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม

ผู้ใช้งานในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ  WeChat 



42

รปูท่ี 35 ตัวอย่างบรกิารของเอเจนซี ในการจ้าง KOLs รวีวิสินค้าหรอืบรกิารให้ชาวจีนผ่านโซเชียลมีเดีย

บรกิารน้ีคือการน าผู้มีชื่อเสียงบนโลกออนไลน์ในจีนมาช่วยรวีวิสินค้า บรกิารให้เป็นท่ีรูจ้กัและน่าสนใจ

ที่มา: สรปุขอ้มูลจาก Level Up Thailand, IH Digital และ Mango Group Media รวบรวมโดย Krungthai COMPASS

โรงแรม Holiday Inn 
Express Sathorn

1,970,000 viewers

3,253 likes

585 Comments528 Forwards

เครื่องด่ืมดอยค า

After You
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เคล็ดลับการใช้ Social Media Marketing 
โปรโมทธุรกิจให้ประสบความส าเรจ็

อย่างน้อยท่ีสุด คือ คนจีนจะรูจ้ักธุรกิจของเรา และด้วยความท่ีคนจีนเชื่อถือข้อมูล

ในโซเชียลมีเดียสูงมาก หากโปรโมทให้คนจีนรูสึ้กสนใจได้เม่ือไหร ่โอกาสการซื้อจะ

ตามมาได้สูงมาก โดยตอนน้ีจะเห็นว่ามีหลายๆ รา้นค้าในไทยท่ีมักจะเจอคนจีนเดิน

เข้ามาในร้านพร้อมเลือกซื้อสินค้าโดยการยื่นรวีวิสินค้าจากโซเชียลมีเดียให้ดู 

นอกจากน้ี คนจีนมักจะมีพฤติกรรมท่ีชอบท าอะไรตามกัน หากชอบอะไรก็มักจะ

บอกต่อกัน น าไปสู่การขยายกลุ่มลูกค้าได้รวดเรว็มาก 

ต้องท าความเข้าใจก่อนว่าจุดขายของสินค้าและบรกิารของเราคืออะไร จากน้ัน

ประเมินให้ออกว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใคร ชอบใช้งานโซเชียลมีเดียแบบไหน 

แล้วลองไปสมัครบรกิารบัญชีแบบบุคคลท่ัวไป ซึ่ งฟรแีละสมัครง่ายกว่าดูก่อน 

จากน้ันลองใช้เวลาศึกษาดูสักพัก เพ่ือประเมินว่าพฤติกรรมผู้ใช้งานในน้ันเป็น

อย่างไร จากน้ันจะได้เลือกใช้เคร ื่องมือหรอืกลยุทธ์บนแพลตฟอรม์เหล่าน้ันได้ตรง

กลุ่มเป้าหมายต่อไปได้

ด้วยความท่ีโซเชียลมีเดีย รวมไปถึงแอปฯ ยอดนิยมเกือบท้ังหมดของจีน เป็น

แบรนด์จีน ซึ่งคนไทยคงไม่คุ้นเคยนัก และหากไม่รู้ภาษาจีนแล้วก็จะยิ่งยากใน

การท า ดังน้ัน ทางเลือกท่ีหลายคนนิยมใช้ คือลองติดต่อเอเจนซีท่ีรบัท าการตลาด

บนแพลตฟอรม์ชาวจีน โดยหลายๆ แห่งสามารถให้ค าปรกึษาเบ้ืองต้นได้ โดยไม่คิด

ค่าใช้จ่าย ซึ่งสุดท้าย อาจจะได้ข้อสรุปเก่ียวกับโซลูชันการตลาดท่ีเหมาะสมได้  ท้ังน้ี

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอเจนซีแต่ละเจ้ามีหลากหลาย ต้ังแต่หลักหม่ืนยันหลักล้านบาท 

ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ และขอบเขตของผลลัพธ์ท่ีต้องการ

คนจีนเด๋ียวน้ี  พร้อมจะจ่ายเงนิเยอะๆ หากรู้สึกว่าสินค้าหรอืบรกิารน้ันให้

ประสบการณ์ท่ีดีกับตน ดังน้ันผู้ประกอบการควรตีโจทย์ให้แตกว่าคุณค่าหรอื

เร ื่องราวในสินค้าและบรกิารของเราคืออะไร เชื่อมโยงกับเอกลักษณ์ของเมืองได้แค่

ไหน เพ่ือจะได้น าไปสู่การน าเสนอขายประสบการณ์ท่ีดี และกลยุทธ์การตลาดท่ี

น่าสนใจ และคนจีนรูสึ้กชื่นชอบได้

BOX 3
คุณภากร กัทชลี

เจ้าของเพจ “อา้ยจง” เล่าเรื่องเมืองจีน
และผู้บรหิาร  Mango Group Media บรษัิทการตลาดออนไลน์จนี

การท าตลาดบนโซเชียลมีเดียจีนจะมีผลดีต่อผู้ประกอบการไทยยังไงบ้าง?

หากสนใจ ควรจะเริม่ต้นท าการตลาดกับชาวจีนบนโซเชียลมีเดียยังไง?

อุปสรรคส าคัญในการท าการตลาดบนโซเชียลมีเดียจีน และทางแก้ไขคืออะไร?

เคล็ดลับส าหรบัการโปรโมทธุรกิจผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจท่ีอยู่ในเมืองรอง 
ให้ประสบความส าเรจ็ คืออะไร ?
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ประเมินความพรอ้ม 3 ด้าน 
ก่อนท าการตลาดบนโซเชียลมีเดียจีน

BOX 4 คุณเอ็ดเวริด์ เชาว์
กรรมการผู้จัดการ V-Click Technology บรษัิทการตลาดออนไลน์จีน

Digitallab@vgi.co.th

ผู้ประกอบการควรตระหนักเรื่องใดบ้าง ก่อนจะบุกตลาดโซเชียลมีเดียจีน?

01

02

03

ในยุคน้ีคงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าโลกออกไลน์จีน คือ พ้ืนท่ีท าการตลาดท่ีส าคัญ

มากส าหรบัธุรกิจท่ีต้องการจับกลุ่มลูกค้าชาวจีน เพราะชาวจีนใช้มือถือและโซเชียล

มีเดียจนเป็นส่วนหน่ึงในการใช้ชีวติประจ าวัน อย่างไรก็ตาม  มีปัจจัยส าคัญ 

3 ประการ ท่ีผู้ประกอบการควรเตรยีมตัวให้พรอ้มก่อนเร ิม่ท าการตลาดบนโซเชียล

มีเดียจีน ไม่ว่าผู้ประกอบการจะท าการตลาดด้วยตนเองหรอืใช้บรกิารจากเอเจนซี 

ประการแรก “ รบัการตรวจสอบ” เพราะประเทศจีนเอาจรงิกับเร ื่องการคุ้มครอง

ผู้บรโิภคเป็นอย่างยิ่ง หากธุรกิจต่างชาติต้องการเข้าไปโฆษณาผ่านแพลตฟอร์ม

รายใหญ่ เช่น WeChat หรอื Baidu จะต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารหลักฐานท่ี

ยืนยันการท าธุรกิจทุกราย และธุรกิจท่ีจะโฆษณาน้ันต้องไม่เข้าข่ายกลุ่มเส่ียง หรอื

ยากต่อการตรวจสอบคุณภาพท้ังสินค้าและบรกิาร เช่น การแพทย์ การเงนิ หรอื

อสังหารมิทรพัย์ 

ประการท่ีสอง “ ศึกษาให้รูจ้รงิถึงกลุ่มลูกค้าชาวจีน” นักท่องเท่ียวจีนไม่ได้คิดหรอื

ชอบทุกอย่างเหมือนกันหมด ดังน้ันการเลือกกลุ่มเป้าหมายท่ีถูกต้องเป็นเร ื่องท่ี

ส าคัญ การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของพวกเขาเป็นส่ิงท่ีต้องลงมือท า

เป็นอันดับแรกๆ ท้ังน้ี เพ่ือน าไปสู่การคิดแคมเปญ และวธิีการโฆษณาให้ได้

ผลลัพธ์ท่ีดี

ประการสุดท้าย “มีงบการตลาดท่ีมากพอ” ตามท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า ชาวจีนใช้

มือถือและโซเชียลมีเดียในชีวติประจ าวันกัน และด้วยจ านวนประชากรของชาวจีนก็มี

จ านวนมหาศาล ท าให้การท าโฆษณาหรอืแคมเปญให้เป็นท่ีรูจ้ัก และเป็นท่ีน่าสนใจ

ส าหรบัชาวจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มท่ีมีก าลังซื้อสูงน้ันย่อมต้องใช้งบประมาณท่ีสูง

เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการบูสต์แอดให้แคมเปญของเราเป็นท่ีรู้จักและเข้าถึง

กลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการจ้าง  KOLs ท่ีมีชื่อเสียงดีและมีผู้ติดตามมากเพียงพอมาช่วย

รวีวิสินค้าจนเป็นท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบรกิารของเรา
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คณะผู้จดัท า >>
ดร.พชรพจน์ นันทรามาศ

ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส 

Global  Business  Development  and  Strategy

ดร.พชรพจน์ เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงวชิาการและส่ือมวลชนใน

ฐานะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเร ื่องเศรษฐกิจและการเงนิ 

สามารถวเิคราะห์ได้อย่างลึกซึ้ง ตรงประเด็น และเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนักธุรกิจ 

ดร.พชรพจน์ จึงได้รบัเชิญเป็นวทิยากรในรายการข่าวและงานสัมมนาอย่างต่อเน่ือง

ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย ดร.พชรพจน์ มีประสบการณ์ท างานกว่า 7 ปีท่ี

ธนาคารไทยพาณิชย์และเคยท างานด้านวชิาการเป็น Assistant Professor 

of Economics ท่ี  San Diego State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

นอกจากน้ัน ยังเคยฝึกงานท่ีธนาคารกลางของสหรฐัฯ (Fed) ดร.พชรพจน์ จบ

การศึกษาระดับปรญิญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร ์จาก University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

Senior Analyst

ณัฐพร มีความรูค้วามเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ท างานวจิัยด้านเศรษฐกิจ

มหภาค  ตลาดการ เง นิ  ธุ ร กิ จ สถา บันการ เ ง นิ  ธุ ร กิ จ  SMEs และ 

Megatrends ต่างๆ มากกว่า 8 ปี ท่ีธนาคารกรุงไทย อีกท้ัง ยังเคยฝึกงาน

ด้านวเิคราะห์ระบบบรหิารจัดการเงนิสดท่ีสายออกบัตรธนาคาร ธนาคาร

แห่งประเทศไทย

ณัฐพร จบการศึกษาปรญิญาตร  ี ( เ กียร ติ นิยม อันดับหน่ึง)  สาขา

เศรษฐศาสตร์ จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ และปรญิญาโท สาขา 

Finance (หลักสูตรนานาชาติ) จากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ณัฐพร ศรทีอง

Senior Analyst

จารุวรรณ มีประสบการณ์ในการท าวจิัยด้านการท่องเท่ียวและธุรกิจบรกิารท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ก่อนร่วมงานกับ

ธนาคารกรุงไทย จารุวรรณ มีประสบการณ์ท างานกว่า 6 ปี ท่ีศูนย์วจิัยกสิกรไทย

และเคยท างานด้านว ชิาการ เป็น ผู้ ช่ วย ว จิั ย ท่ี  Mahidol University 

International College (MUIC) นอกจากน้ี ยังเคยฝึกงานท่ีฝ่ายตรวจสอบ 1 

สายก ากับสถาบันการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย

จารุวรรณ จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอันดับหน่ึง) สาขา

International Business Management (หลักสูตรนานาชาติ )  จาก

มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย และปรญิญาโทสาขา Business Modeling 

and Analysis จาก MUIC

จารุวรรณ เหล่าสัมฤทธิ์



46

Analyst

พิมฉัตร  มีความรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการวเิคราะห์และการพัฒนาตลาดทุน 

รวมถึงเศรษฐกิจมหภาคมากกว่า 3 ปี โดยก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย 

เคยรว่มงานกับตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย อีกท้ังยังมีประสบการณ์

ด้านงานวจิัยรายอุตสาหกรรม เช่น ธุรกิจพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และการ

ลงทุนใน EEC ท่ีศูนย์วจิัยกสิกรไทย

พิมฉัตร จบการศึกษาระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ด้านเศรษฐศาสตร ์

(หลักสูตรสองภาษา) จากมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ และปรญิญาโทด้าน 

Banking and Finance จาก King’s College London สหราชอาณาจักร

พิมฉัตร เอกฉันท์

Analyst

ปรเมศร์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านวเิคราะห์ข้อมูล (Data 

Analytics) และการเป็นท่ีปรกึษาด้านบรหิารจัดการเทคโนโลยี (Business 

Analyst) ท้ังน้ี ก่อนรว่มงานกับธนาคารกรุงไทย เคยมีประสบการณ์ท างาน

ท่ีบรษัิทด้านโทรคมนาคม บรษัิทท่ีปรกึษาด้านยุทธศาสตร์และการจัดการ

เทคโนโลยี และศูนย์วจิัยของมหาวทิยาลัย

ปรเมศร์ จบการศึกษาปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย และปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) จาก

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

ปรเมศร ์รงัสิพล
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