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บทที่ 3
ขีดความสามารถและแนวโนมของไทย ในตลาดทองเท่ียว 

ดังที่เห็นในบทที่ 2 วา ไทยมีความสามารถในการสรางรายไดสูงติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก  
ซ่ึงมีนัยยะวาไทยสามารถครอบครองตลาดทองเที่ยวในโลกไดดีทั้งๆ ที่เปนประเทศกําลังพัฒนา  
โดยท่ัวไปก็ มักจะมีโครงสราง พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทองเ ท่ียวไม ดี นัก  ในบทนี้จะตรวจสอบ 
ขีดความสามารถในการแขงขันของไทยเทียบกับคูแขงในตลาดที่สําคัญของไทย เชน ตลาดอาเซียน จีน 
รัสเซีย อินเดีย ยุโรปตะวันตก และอเมริกาเหนือ 

การวิเคราะหความสามารถในการแขงขันในบทน้ี เปนการพิจารณาสถานะของความไดเปรียบ 
ในการแขงขันของไทย โดยประยุกตใชอัตราสวนความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage 
Ratio: CAR) เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวของไทยกับประเทศคูแขง 
ในตลาดที่สําคัญ และการวิเคราะหที่มาของการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวในตลาดที่สําคัญดวยการ
วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (Shift-share analysis: SSA) เพ่ือทราบถึงผลของแตละองคประกอบที่
ทําใหเกิดการขยายตัวของตลาดสําคัญ เชน ผลของการขยายตัวของตลาดนักทองเท่ียวชาวตางชาติทั้งหมด 
ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักทองเที่ยว ผลของความสามารถในการแขงขันของไทย เปนตน 
นอกจากนี้ ผลลัพธที่ไดยังสะทอนถึงแนวทางการปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดในตลาดที่สําคัญ บทน้ีนําเสนอ
เพียงผลการศึกษาและวิธีอานผลลัพธที่ไดจากการคํานวณเทาน้ัน สวนสูตรการคํานวณและขอมูลเชิงเทคนิค 
สามารถดูรายละเอียดไดในภาคผนวกที่ 3.1  

3.1 อัตราสวนความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive advantage ratio: CAR) 

การวัดความไดเปรียบในการแขงขันในบทนี้ ประยุกตใชวิธีวิเคราะหอัตราสวนความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน (Competitive advantage ratio: CAR) ที่เสนอโดย Kaosa-ard and Untong (2008) ซ่ึงพัฒนา
จากดัชนีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฏ (Revealed Comparative Advantage Index: RCA) 
(Balassa, 1965) ที่นิยมใชอยางกวางขวางในการวิเคราะหความสามารถในการแขงขันดานการคาระหวาง
ประเทศ โดย CAR คํานวณจากการเปรียบเทียบสัดสวนอัตราการดึงดูดนักทองเที่ยว i ของประเทศใด
ประเทศหนึ่ง (แทนดวย j) เทียบกับอัตราการดึงดูดนักทองเที่ยว i ของกลุมประเทศท่ีใชอางอิง (แทนดวย r) 
สามารถแสดงสูตรการคํานวณไดดังน้ี 

)r(อ้างอิงะเทศท่ีใช้ของกลุ่มปรiงเท่ียวงดูดนักท่ออัตราการดึ

jของประเทศiงเที่ยวงดูดนักท่ออัตราการดึ
CAR j,i    

คา CAR มาจาก 2 องคประกอบ ไดแก อัตราการดึงดูดนักทองเที่ยว i ของประเทศ j และ 
อัตราการดึงดูดนักทองเท่ียว i ของกลุมประเทศที่ใชอางอิง (r) ดังนั้น หากประเทศ j มีความไดเปรียบ 
ในการแขงขันในตลาดนักทองเที่ยว i คา CARi,j มีคามากกวา 1 (CARi,j > 1) ในทางกลับกัน ถาประเทศ j 
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ไมมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดนักทองเที่ยว i คา CARi,j จะมีคานอยกวา 1 (CARi,j < 1) ทั้งน้ี 
เพ่ือใหสามารถนําคา CAR มาเปรียบเทียบระหวางประเทศและระหวางชวงเวลาได อัครพงศ อ้ันทอง (2558)  
จึงเสนอใหมีการ normalized CAR (ตอไปนี้เรียกวา NCAR) กอนนํามาใชในการพิจารณาเปรียบเทียบ
ความไดเปรียบในการแขงขันระหวางประเทศและระหวางชวงเวลา โดยคา NCAR ที่คํานวณไดมีคา
ระหวาง -1/4 (-0.25) ถึง 1/4 (0.25) คา NCAR ที่ไดมักคูณดวยรอยเพ่ือความสะดวกในการพิจารณา  

ตลาดนักทองเท่ียวเปาหมายคือ ประเทศจีน (i) ของประเทศไทย (j) และประเทศที่พิจารณา
เปรียบเทียบความไดเปรียบหรือประเทศในภูมิภาคอาเซียน (r = ภูมิภาคอาเซียน) หากคา CARj > 1 หรือ 
NCARj > 0 ถือวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบ และหากคา NCAR สูงกวาคูแขงทุกประเทศในภูมิภาค
อาเซียนก็ถือวา ประเทศไทยมีความไดเปรียบสูงสุด 

นอกจากน้ี สามารถพิจารณาสถานการณและแนวโนมของความไดเปรียบในการแขงขันในตลาด
นักทองเที่ยว i ของประเทศ j โดยประยุกตใช Dynamic-CARi,j ซ่ึงสามารถแยกพิจารณาไดเปน 6 สถานการณ 
ตามการเปลี่ยนแปลงของคา CARi,j ใน 2 กรณี คือ กรณีที่ CARi,j เพ่ิมขึ้น และเม่ือ CARi,j ลดลง  
ดังแสดงรายละเอียดในแตละสถานการณพอสังเขป ดังน้ี  

กรณีที่ CARi,j เพ่ิมขึ้น หมายความวา ในระหวางสองชวงเวลาที่พิจารณา ประเทศ j มีความไดเปรียบ
ในการแขงขันในตลาดนักทองเที่ยว i เพ่ิมขึ้น แบงเปน 3 สถานการณ ดังน้ี 

1) ดาวรุงพุงแรง เปนสถานการณที่ตลาดนักทองเท่ียว i ในกลุมประเทศที่ใชเปรียบเทียบหรืออางอิง
มีแนวโนมดีขึ้น และประเทศ j สามารถดึงดูดนักทองเที่ยว i ไดมากกวาอัตราการดึงดูดของกลุมประเทศท่ี
ใชอางอิง 

2) สวนกระแส เปนสถานการณที่ประเทศ j มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยว i ไดมากขึ้น  
แตสถานการณการทองเที่ยวของนักทองเที่ยว i ในกลุมประเทศที่ใชเปรียบเทียบกลับหดตัว 

3) ตั้งรับปรับตัว เปนสถานการณที่ประเทศ j มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเท่ียว i ลดลง  
โดยความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยว i ของประเทศ j ลดลงชากวาการหดตัวของตลาดนักทองเท่ียว i 
ในกลุมประเทศที่ใชอางอิง 

กรณีที่ CAR ลดลง หมายความวา ในระหวางสองชวงเวลาที่พิจารณา ประเทศ j มีความไดเปรียบ 
ในการแขงขันในตลาดนักทองเท่ียว i ลดลง แบงเปน 3 สถานการณ ดังน้ี 

1) ควาไมทัน เปนสถานการณที่ตลาดนักทองเที่ยว i ในกลุมประเทศที่ใชอางอิงและประเทศ j 
มีแนวโนมดีขึ้นแตความสามารถในการดึงดูดนักทองเท่ียว i ของประเทศ j ขยายตัวในอัตราท่ีต่ํากวา 
อัตราการดึงดูดของกลุมประเทศที่ใชอางอิง 

2) เสียโอกาส เปนสถานการณที่ตลาดนักทองเที่ยว i ในกลุมประเทศที่ใชอางอิงมีแนวโนมดีขึ้น  
แตประเทศ j กลับมีความสามารถในการดึงดูดนักทองเท่ียว i ลดลง 

3) ถอยนํา เปนสถานการณที่ตลาดนักทองเที่ยว i เกิดการหดตัวทั้งในกลุมประเทศที่ใชอางอิง 
และประเทศ j แตประเทศ j มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเท่ียว i ในอัตราที่ลดลงเร็วกวาอัตราการหดตัว
ของกลุมประเทศที่ใชอางอิง 
 จากนิยามทั้ง 6 สถานการณขางตน สามารถนํามาจัดแยกเพ่ือแสดงถึงสถานการณ และแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงในสวนตางๆ ไดดังแสดงในตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1 นิยามสถานการณแนวโนมตลาดนักทองเที่ยว i 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลง 
ของคา CAR 

แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ 
สถานการณแนวโนมของ
ตลาดนักทองเที่ยว i 

อัตราการดึงดูดนักทองเที่ยว i
ของประเทศ j 

 
อัตราการดึงดูดนักทองเที่ยว i 
ของกลุมประเทศท่ีใชอางอิง 

เพ่ิมขึ้น 
 >  ดาวรุง 

   สวนกระแส 

 <  ต้ังรับปรับตัว 

ลดลง 
 <  ควาไมทัน 

   เสียโอกาส 

 >  ถอยนํา 
ท่ีมา: อัครพงศ อ้ันทอง และมิ่งสรรพ ขาวสอาด (2558) 

3.2 การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (Shift-Share Analysis: SSA) 

Shift-Share Analysis เปนเคร่ืองมือที่นักเศรษฐศาสตรนิยมใชแยกองคประกอบของการเติบโต
หรือการขยายตัวของตัวแปรทางเศรษฐกิจ เชน การขยายตัวของเศรษฐกิจภูมิภาค อุตสาหกรรม  
การสงออก การจางงาน เปนตน แบบจําลองพ้ืนฐานของ Shift-share ที่นิยมใชทั่วไป แยกองคประกอบ
ของการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวจากประเทศ i ที่เดินทางมายังประเทศ j ในชวงเวลาที่ 0-t ออกเปน 
4 องคประกอบ ไดแก 1) Area-wide effect 2) Region-mix effect 3) Competitive effect และ 4) Allocation 
effect (ดูรายละเอียดสูตรคํานวณในภาคผนวกที่ 3.1) โดยมีรายละเอียดของแตละองคประกอบพอสังเขปดังนี้ 

1) Area-wide effect หรือผลจากการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด 
ในกลุมประเทศท่ีใชอางอิง ซ่ึงเปนแรงกระตุนที่เกิดจากการขยายตัวโดยทั่วไปของตลาดนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติทั้งหมดในกลุมประเทศท่ีใชอางอิง อยางเชน ในกรณีที่ใหกลุมประเทศท่ีใชอางอิงคือ 
ภูมิภาคอาเซียน ดังน้ัน Area-wide effect ในกรณีน้ีคือ อัตราการขยายตัวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ทั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน เปนตน ทั้งน้ีหากมีการพิจารณาเปรียบเทียบประเทศมากกวา 1 ประเทศ  
(มีประเทศ j มากกวา 1 ประเทศ) คา Area-wide effect ที่คํานวณไดของทุกประเทศจะมีคาเทากันทั้งหมด 

2) Region-mix effect หรือผลของการเปลี่ยนแปลงจํานวนของนักทองเที่ยวในตลาด i ที่เดินทาง
มายังกลุมประเทศที่ใชอางอิง หากคา Region-mix effect มีคาเปนบวก แสดงวา กลุมประเทศท่ีใชอางอิง
สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวจากตลาด i ไดมากกวาการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด
ที่มาเยือนในกลุมประเทศที่ใชอางอิง อยางเชน หากตลาดเปาหมายคือนักทองเที่ยวชาวจีน สวนกลุมประเทศ
ที่ใชอางอิงคือภูมิภาคอาเซียน ดังน้ันคา Region-mix effect ที่คํานวณไดคือ สวนตางระหวางการขยายตัว
ของนักทองเที่ยวชาวจีนกับการขยายตัวของนักทองเที่ยวชาวตางชาตทิั้งหมดในภูมิภาคอาเซียน เปนตน 

3) Competitive effect หรือผลของความสามารถในการแขงขันของประเทศ j ในตลาดนักทองเที่ยว i 
คา Competitive effect ที่คํานวณไดมีคาเปนบวก หมายวา ประเทศ j มีความดึงดูดใจเปนพิเศษสําหรับตลาด
นักทองเที่ยว i เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในกลุมประเทศที่ใชอางอิง  

4) Allocation effect หรือผลของการจัดสรรที่เปนผลกระทบรวมกันระหวาง Region-mix effect 
และ Competitive effect โดยขนาดของ Allocation effect สะทอนใหเห็นถึงความชํานาญพิเศษ และ 
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ความความไดเปรียบในการแขงขันของประเทศ j ในการดึงดูดนักทองเที่ยว i เม่ือเทียบประเทศอื่นๆ ใน
กลุมประเทศที่ใชอางอิง  

ทั้งน้ี ผลรวมของทั้งสี่องคประกอบมีคาเทากับอัตราการขยายตัวของตลาด i ในประเทศ j (Country 
growth effect)  นอกจากนี้ จากองคประกอบของ Allocation effect สามารถนํามากําหนดสถานการณที่
เปนไปไดของประเทศ j ที่จะนําไปสูกลยุทธในตลาดนักทองเท่ียว i ไดดังแสดงในตารางที่ 3.2  

ตารางที่ 3.2 สถานการณและกลยุทธ 

 
ความไดเปรียบในการแขงขัน  

ไมมีความไดเปรียบ (-) มีความไดเปรียบ (+) 

คว
าม

ชํา
นา

ญ
พิเ
ศษ

 

มีความชํานาญพิเศษ  
(+) 

[D, S] 
Sustained attention 

[A, S] 
Right track 

ไมมีความชํานาญพิเศษ 
(-) 

[D, N] 
Re-planning 

[A, N] 
Specific attention 

ท่ีมา: อัครพงศ อ้ันทอง (2558)  
 

จากตารางที่ 3.2 สามารถอธิบายขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินกลยุทธทางการตลาด 
ที่แตกตางกันในอนาคตไดดังน้ี 

A = มีความไดเปรียบในการแขงขัน (Advantage) คือ อัตราการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยว i  
ในประเทศ j มีคามากกวาอัตราการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยว i ในกลุมประเทศที่ใชอางอิง 

D = ไมมีความไดเปรียบในการแขงขัน (Disadvantage) คือ อัตราการเติบโตของตลาด
นักทองเที่ยว i ในประเทศ j มีคานอยกวาอัตราการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยว i ในกลุมประเทศที่ใชอางอิง 

S = มีความชํานาญพิเศษ (Specialization) คือ ตลาดนักทองเที่ยว i ในประเทศ j มีคามากกวา
จํานวนนักทองเท่ียวที่คาดวาจะมาตามสัดสวนของกลุมประเทศที่ใชอางอิง 

N = ไมมีความชํานาญพิเศษ (Non-specialization) คือ ตลาดนักทองเที่ยว i ในประเทศ j มีคา
นอยกวาจํานวนนักทองเท่ียวที่คาดวาจะมาตามสัดสวนของกลุมประเทศที่ใชอางอิง 

[A, S] เปนสถานการณที่ประเทศ j มีทั้งความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษใน
ตลาดนักทองเท่ียว i ดังน้ันจึงไมตองมีกลยุทธหรือดําเนินการใดๆ เพ่ิมเติมจากที่ทําอยู (Right track) 

[A, N] เปนสถานการณที่ประเทศ j มีสวนแบงในตลาดนักทองเท่ียว i นอยเม่ือเทียบกับกลุมประเทศ
ที่ใชอางอิง แตมีแนวโนมการเติบโตสูงกวากลุมประเทศท่ีใชอางอิง หรือมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
ในตลาดนักทองเที่ยว i ดังนั้นประเทศ j ควรใหความสนใจตลาดนักทองเที่ยว i เปนพิเศษ (Specific attention) 

[D, S] เปนสถานการณที่ประเทศ j มีความชํานาญพิเศษในตลาดนักทองเท่ียว i แตสวนแบงในตลาด
นักทองเที่ยว i กลับมีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบกับกลุมประเทศที่ใชอางอิง หรือมีความไดเปรียบในการแขงขัน
ลดลงในตลาดนักทองเที่ยว i ดังน้ันประเทศ j ควรปรับเปลี่ยนตําแหนงทางการตลาดของนักทองเท่ียว i 
(Sustained attention) เพ่ือยกระดับความสามารถในการแขงขันในตลาดนักทองเท่ียว i 

[D, N] เปนสถานการณที่ประเทศ j ไมมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษ
ในตลาดนักทองเที่ยว i ดังนั้นหากตองการขยายตลาดนักทองเที่ยว i ประเทศ j ควรปรับปรุงแผนการตลาดใหม
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(Re-planning) เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษในตลาดนักทองเที่ยว i 
สําหรับรายละเอียดและสูตรตางๆ เพ่ิมเติมอยูในภาคผนวกที่ 3.1 

3.3 ขีดความสามารถในการแขงขันของไทย 

ในป พ.ศ. 2562 จีน และอาเซียนเปนสองตลาดที่มีสวนแบงตลาดสูงสุด ในตลาดทองเที่ยวของไทย
วัดจากจํานวนผูมาเยือน (ตารางที่ 3.3) แมวาทั้งสองตลาดมีสัดสวนของจํานวนผูมาเยือนที่ใกลเคียงกัน 
(ประมาณรอยละ 27) แตไทยมีรายรับจากการทองเที่ยวของคนจีนในสัดสวนที่สูงกวาอาเซียนอยางเห็นไดชัด 
(หมายความวา นักทองเที่ยวชาวจีนใชจายเพ่ือการทองเท่ียวในประเทศไทยมากกวาคาใชจายของ
นักทองเท่ียวอาเซียน) ในขณะที่ตลาดยุโรปตะวันตกซึ่งเคยเปนตลาดหลักของไทยในอดีตกลับมีสัดสวน
จํานวนผูมาเยือนเพียงรอยละ 10 และมีรายรับเพียงรอยละ 14 สวนตลาดที่เหลือมีสัดสวนของผูมาเยือน
และรายรับไมเกินรอยละ 5 (ดูรายละเอียดในตารางที่ 3.3)  

ตารางที่ 3.3  สัดสวนตลาดทองเท่ียวไทย และรายรับจากนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาเยือน
ประเทศไทย ป พ.ศ. 2562 

ประเทศ 
รายรับ  

(รอยละ) 

จํานวนผูมาเยือน  

(รอยละ) 
ประเทศ 

รายรับ  

(รอยละ) 

จํานวนผูมาเยือน  

(รอยละ) 

ยุโรปตะวันตก 14.46 10.04 อาเซียน 17.91 27.25 

อเมริกาเหนือ 4.94 3.48 มาเลเซีย 5.62 10.71 

โอเชียเนีย 3.24 2.19 ลาว 3.04 4.65 

อาเซียน 17.91 27.25 สิงคโปร 2.28 2.88 

จีน 27.80 27.91 เวียดนาม 2.08 2.71 

รัสเซีย 5.38 3.71 กัมพูชา 2.05 2.32 

ญี่ปุน 4.90 4.48 ฟลิปปนส 1.04 1.19 

อินเดีย 4.19 4.91 อินโดนีเซีย 0.96 1.77 

เกาหลีใต 3.95 4.71 เมียนมาร 0.79 0.98 

อ่ืน ๆ 13.23 11.33 บรูไน 0.05 0.05 

ท่ีมา: กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2563) 
 

3.3.1 ตลาดอาเซียน (ASEAN)  

อาเซียนเปนกลุมตลาดที่มีขนาดใหญเปนลําดับที่ 2 ของตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด
ของไทย ไทยมีนักทองเที่ยวจากอาเซียนมาเยือนมากเปนอันดับ 2 รองจากมาเลเซีย โดยในป พ.ศ. 2562 
นักทองเที่ยวจากอาเซียนมาเยือนไทยประมาณรอยละ 22 ของนักทองเท่ียวจากอาเซียนที่เที่ยวในภูมิภาคน้ี
ทั้งหมด โดยคูแขงของไทยในตลาดอาเซียนเที่ยวอาเซียน ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย 
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(ตารางที่ 3.4) โดยที่ประเทศมาเลเซียเปนประเทศที่รองรับตลาดอาเซียนมากที่สุดในบรรดาประเทศใน
ภูมิภาคน้ี แตในการวิเคราะหตอไปน้ี มิไดรวมประเทศบรูไนซึ่งมีขนาดเล็กมากและไมมีแนวโนมที่นาสนใจ 

ตารางที่ 3.4 ขนาดตลาดอาเซียนของแตละประเทศ ป พ.ศ. 2562  

ประเทศ 
นักทองเที่ยวอาเซียน ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ)
มาเลเซีย 17,880,151 36.63 -6.62 
ไทย 10,626,511 21.77 34.16 
สิงคโปร 6,623,930 13.57 15.24 
อินโดนีเซีย 5,312,877 10.89 74.39 
สปป.ลาว 3,198,829 6.55 -10.86 
กัมพูชา 2,228,185 4.57 6.22 
เวียดนาม 2,037,257 4.17 161.32 
ฟลิปปนส 526,832 1.08 9.40 
สหภาพพมา 375,250 0.77 28.51 
รวม 48,809,822 100.00 13.24 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตารางที่ 3.5 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอาเซียน ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง 
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 ∆CAR สถานการณแนวโนม 
NCAR Rank NCAR Rank

กัมพูชา 0.13 3 -0.05 4  ถอยนํา 
อินโดนีเซีย -1.16 6 -0.20 5  ต้ังรับปรับตัว 
สปป.ลาว 1.59 2 1.09 2  ต้ังรับปรับตัว 
มาเลเซีย 8.18 1 6.27 1  ต้ังรับปรับตัว 
สหภาพพมา -0.23 4 -0.21 6  ต้ังรับปรับตัว 
ฟลิปปนส -1.55 7 -1.65 7  ถอยนํา 
สิงคโปร -0.47 5 -0.01 3  ต้ังรับปรับตัว 
ไทย -4.14 9 -2.27 8  ต้ังรับปรับตัว 
เวียดนาม -2.34 8 -2.99 9  ต้ังรับปรับตัว 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

ขณะที่ผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขัน (พิจารณาจาก NCAR) ในป พ.ศ. 2558 
และป พ.ศ. 2562 ในตารางที่ 3.5 พบวา ไทยมีอัตราความไดเปรียบในการแขงขันเทากับรอยละ -4.14 และ  
-2.27 ในป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562 ตามลําดับ แสดงวา ไทยไมมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาด
อาเซียน (NCAR < 0) แตมีแนวโนมความไมไดเปรียบในการแขงขันลดลงในป พ.ศ. 2562 เม่ือเทียบกับป 
พ.ศ. 2558 กลาวคือ ไทยมีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวอาเซียนลดลง แตลดลงชากวาการหดตัว
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ของประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน ประเทศคูแขงหลักก็ตกอยูในสถานการณเชนเดียวกับไทย ทั้งมาเลเซีย 
สิงคโปรและอินโดนีเซีย เกือบทุกประเทศจึงอยูในสถานการณที่เรียกวา “ตั้งรับปรับตัว” (ตารางที่ 3.5) 
ขณะที่การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) ใน 3 ชวงเวลา ระหวาง 
ป พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.6) พบวา ไทยอยูในสถานการณ “ตั้งรับปรับตัว” ตลอดทั้ง 3 ชวงเวลา 

ตารางที่ 3.6 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดอาเซียน ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562   

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
มาเลเซีย ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว
ไทย ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว
สิงคโปร ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว
อินโดนีเซีย ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ถอยนํา
สปป.ลาว ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว
กัมพูชา ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา
เวียดนาม ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว
ฟลิปปนส ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา
สหภาพพมา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

เม่ือทราบถึงสถานภาพความไดเปรียบในการแขงขันและแนวโนมจากการวิเคราะห NCAR แลว 
ลําดับตอไปคือการพิจารณาสาเหตุของการขยายตัวของตลาดทองเท่ียว การอานตาราง Shift share  
ใหอานทางขวางอยางเดียว กลาวคือ ไมเปรียบเทียบกันระหวางประเทศคูแขง (ยกเวนในสดมภแรก) 
ตัวเลขในสดมภ Country growth rate จะเทากับผลรวมของ Area-wide effect บวก Region-mix effect 
บวก Competitive effect และ บวก Allocation effect  

ตารางที่ 3.7 แสดงใหเห็นวา ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 นักทองเที่ยวชาวนานาชาติที่มาเที่ยว
อาเซียนขยายตัวถึงรอยละ 33.57 (การขยายตัวน้ีเรียกวา Area-wide effect) ขณะที่ตลาดอาเซียน 
เที่ยวอาเซียนกลับหดตัวลงรอยละ 20.30 เม่ือเทียบกับการขยายตัวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด 
(เรียกวา Region-mix effect ซ่ึงมีคาเปนลบ) 

สําหรับไทยมีอัตราการเติบโต (Country growth rate) ของจํานวนนักทองเท่ียวอาเซียน 
ที่เขามาเยือนไทยระหวางป พ.ศ. 2558-2562 เทากับรอยละ 34.16 ซ่ึงสูงกวาคูแขงอ่ืนๆ ยกเวน 
อินโดนีเซีย ที่มีคา Country growth rate สูงถึงรอยละ 74.39 ทั้งอินโดนีเซียและไทยมีคา Competitive effect  
เปนบวกที่แสดงวามีความสามารถในการแขงขันในตลาดอาเซียน สวนคา Allocation effect ของไทย 
ในตลาดอาเซียนที่เปนผลกระทบรวมกันของความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษ 
ในการดึงดูดนักทองเที่ยวอาเซียนเมื่อเทียบประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียน มีคาเปนลบ ขณะที่ขอมูลในสดมภ 
Components of allocation effect เปน [A, N] แสดงวา มีความไดเปรียบในการแขงขัน แตไทยยังขาดความ
ชํานาญพิเศษในตลาดอาเซียน หมายความวา การขยายตัวของตลาดอาเซียนในไทยเกิดจากความนิยม
ของตลาดอาเซียนที่สนใจจะมาเที่ยวไทยไมไดเกิดจากการที่ไทยมีความชํานาญพิเศษในตลาดอาเซียน 
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ทั้งน้ีเพราะตลาดอาเซียนสวนใหญเปนกลุมนักทองเที่ยวชาวมุสลิม แตนักทองเท่ียวจากประเทศอาเซียน 
ที่มาไทยสวนใหญเชื้อสายจีน ซ่ึงที่ผานประเทศไทยยังไมไดใหความสนใจเพียงพอกับนักทองเที่ยว 
ชาวมุสลิม ซ่ึงมีความตองการพิเศษดานอาหารและพิธีกรรมทางศาสนา จึงทําใหขาดความชํานาญพิเศษ 
ในตลาดอาเซียน นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป  
พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.8) พบวา แมวาไทยมีความไดเปรียบกวาคูแขงในตลาดอาเซียน แตยังขาด 
ความชํานาญพิเศษในตลาดอาเซียนตลอดทั้ง 3 ชวงเวลา 

สวนคูแขงของไทยในตลาดอาเซียนคือ มาเลเซีย ที่ครองตลาดอาเซียนสูงสุด โดยมีจํานวน
นักทองเที่ยวจากอาเซียนมาเยือนคิดเปนรอยละ 36.63 ของตลาดอาเซียนเที่ยวอาเซียน มาเลเซียมีอัตรา
การเติบโต (Growth rate) ของนักทองเที่ยวจากอาเซียนระหวางป พ.ศ. 2558-2563 เปนลบ (เทากับ 
รอยละ -6.62) หรือตลาดอาเซียนของมาเลเซียมีการหดตัว และมาเลเซียเองก็ไมไดมีความสามารถ 
ในการแขงขัน (คา Competitive effect เปนลบ) ขณะเดียวกันก็เร่ิมสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขัน 
แตยังคงมีความชํานาญพิเศษในตลาดอาเซียน (สดมภ components of allocation effect เปน [D, S])  
สวนสถานการณของประเทศคูแขงหลักของไทยอีก 2 ประเทศ คือ สิงคโปร และอินโดนีเซียก็ใกลเคียงกับไทย 

ตารางที่ 3.7 ผลการวิเคราะหการเปลีย่นแปลงสวนแบงของตลาดอาเซียนชวงป พ.ศ. 2558-2562  
หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

growth rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect 
Components of
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = -20.33) 
กัมพูชา 6.22 -6.55 -0.48 D, S Sustained attention 
อินโดนีเซีย 74.39 85.51 -24.36 A, N Specific attention 
สปป.ลาว -10.86 -12.88 -11.22 D, S Sustained attention 
มาเลเซีย -6.62 -10.92 -8.94 D, S Sustained attention 
สหภาพพมา 28.51 27.60 -12.33 A, N Specific attention 
ฟลิปปนส 9.40 -16.83 12.98 D, N Re-planning 
สิงคโปร 15.24 2.16 -0.17 A, N Specific attention 
ไทย 34.16 32.36 -11.44 A, N Specific attention 
เวียดนาม 161.32 614.18 -466.11 A, N Specific attention 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

แมแตมาเลเซียและอินโดนีเซียก็ไปสนใจตลาดมุสลิมในตะวันออกกลางมากกวา สรุปไดวา 
ประเทศในอาเซียนรวมทั้งไทยไมไดใหความสนใจตลาดอาเซียนเที่ยวกันเองมานัก ซ่ึงจากในตารางที่ 3.8 
กลยุทธที่เสนอคือ ไทยควรใหความสนใจกับตลาดอาเซียนที่ทําใหใหสามารถรองรับนักทองเที่ยวมุสลิม
มากขึ้นเปนพิเศษ แตการขยายตัวของตลาดทองเที่ยวอาเซียนในประเทศเหลาน้ีเกิดจากการขยายตัวของ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด ซ่ึงอาจจะเกิดจากปจจัยอ่ืนๆ เชน เศรษฐกิจขยายตัว แตไมไดเกิดจาก
ความชํานาญพิเศษของกลุมประเทศอาเซียนที่สามารถดึงดูดนักทองเท่ียวอาเซียนดวยกัน 
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ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ของ 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562  
ที่แสดงในตารางที่ 3.8 พบวา ยังไมมีประเทศอาเซียนใดๆ ใชกลยุทธที่ถูกตอง (Right track) ในตลาด
อาเซียน ยกเวน สปป.ลาว ซ่ึงเปนประเทศที่การคมนาคมระหวางประเทศมีขีดจํากัด จึงใหความสนใจกับ
ตลาดอาเซียนมากกวาประเทศอ่ืนๆ 

ตารางที่ 3.8  ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดอาเซียน ใน 3 ชวงเวลา 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562
มาเลเซีย Sustained attention Sustained attention Sustained attention
ไทย Specific attention Specific attention Specific attention
สิงคโปร Specific attention Re-planning Specific attention
อินโดนีเซยี Re-planning Re-planning Specific attention
สปป.ลาว Right Track Right Track Sustained attention
กัมพูชา Specific attention Specific attention Sustained attention
เวียดนาม Specific attention Re-planning Specific attention
ฟลิปปนส Specific attention Specific attention Re-planning
สหภาพพมา Specific attention Specific attention Specific attention

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

3.3.2 ตลาดจีน  

จีนเปนประเทศที่มีการสงออกนักทองเท่ียวมากที่สุดในโลก ไมต่ํากวา 150 ลานคนครั้ง และ 
มีสัดสวนถึง 1 ใน 3 ของจํานวนผูที่มาเยือนอาเซียน และเอเชียตะวันออก โดยคูแขงสําคัญในตลาดจีนของไทย 
ไดแก ญ่ีปุน เกาหลีใต เวียดนาม สิงคโปร และมาเลเซีย ดังน้ันสําหรับตลาดจีนนอกจากเปรียบเทียบกับกับ
ประเทศในอาเซียนแลวยังไดรวมญี่ปุนและเกาหลีใตไวดวย หรือเรียกวา ASEAN +2 (ตารางที่ 3.9) 

ตารางที่ 3.9 ขนาดของตลาดจีนในภูมิภาค ASEAN +2 ป พ.ศ. 2562 

ประเทศ 
นักทองเที่ยวจีน ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ)
ไทย 10,994,721 23.34 38.53 
ญี่ปุน 9,594,394 20.37 92.13 
เกาหลีใต 6,023,021 12.79 0.65 
เวียดนาม 5,806,425 12.33 227.74 
สิงคโปร 3,627,030 7.70 72.21 
มาเลเซยี 3,114,257 6.61 85.69 
กัมพูชา 2,361,849 5.01 239.98 
อินโดนีเซยี 2,072,079 4.40 81.88 
ฟลิปปนส 1,743,309 3.70 255.17 
สปป.ลาว 1,022,727 2.17 99.97 
สหภาพพมา 749,719 1.59 406.08 
รวม                                    47,109,531 100.00 71.59 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association)  
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ผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขันในป พ.ศ. 2558 และป พ.ศ. 2562 ที่แสดงใน
ตารางที่ 3.10 พบวา ไทยจัดไดวามีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดจีน (NCAR > 0) แตมีอัตรา
ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดจีนลดลงจาก 1.43 ในป พ.ศ. 2558 เปน 0.59 ในป พ.ศ. 2562 และ 
มาอยูในลําดับที่ 4 รองจากเกาหลีใต ญ่ีปุน และเวียดนาม ทั้งนี้ แมวาไทยมีความสามารถในการดึงดูด
นักทองเที่ยวชาวจีนเพ่ิมขึ้น แตเปนอัตราการเพิ่มขึ้นที่ลดลง จึงทําใหในชวงเวลาดังกลาวไทยอยูใน
สถานการณที่เรียกวา “ควาไมทัน” เชนเดียวกับญี่ปุนที่เปนหนึ่งในคูแขงสําคัญของไทย ขณะที่เวียดนาม 
จัดวาเปน “ดาวรุง” ดวงใหมในตลาดจีน สวนเกาหลีใตกลับตกอยูในสถานการณที่เรียกวา “เสียโอกาส” 
เน่ืองจาก มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนลดลง แมวาตลาดนักทองเที่ยวชาวจีน 
ใน ASEAN +2 มีแนวโนมที่ดีขึ้น  

ตารางที่ 3.10 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดจีน ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง 
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 
∆CAR สถานการณแนวโนม 

NCAR Rank NCAR Rank 

กัมพูชา -0.19 6 0.38 5  ดาวรุง 
อินโดนีเซีย -0.68 10 -1.01 10  ควาไมทัน 
สปป.ลาว -0.31 7 -0.09 7  ดาวรุง 
มาเลเซีย -2.50 11 -1.77 11  ดาวรุง 
สหภาพพมา -0.08 5 0.14 6  ดาวรุง 
ฟลิปปนส -0.39 8 -0.15 8  ดาวรุง 
สิงคโปร -0.67 9 -0.59 9  ดาวรุง 
ไทย 1.43 2 0.59 4  ควาไมทัน 

เวียดนาม 0.14 4 0.71 3  ดาวรุง 
ญ่ีปุน 0.77 3 0.89 2  ควาไมทัน 

เกาหลีใต 2.47 1 0.91 1  เสียโอกาส 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

 
สวนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) ใน  

3 ชวงเวลา ระหว างป  พ .ศ .  2552-2562 (ตาราง 3.11) พบวา ในชวงป พ .ศ . 2552-2555 และ 
ป พ.ศ. 2555-2558 เปนชวงที่ไทยอยูในสถานการณที่เปน “ดาวรุง” ในตลาดจีน แตในชวงป พ.ศ. 2558-
2562 สถานการณเปลี่ยนเปน “ควาไมทัน” กลาวคือ นักทองเที่ยวจีนเพ่ิมขึ้นทั้งในไทยและในภูมิภาคที่มี
คูแขง (ASEAN +2) แตอัตราเพ่ิมของไทยกลับต่ํากวาคูแขงอ่ืนในภูมิภาค ASEAN +2 สาเหตุหน่ึงอาจเปน
เพราะจํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนในประเทศเหลาน้ันยังต่ํากวาไทย ญ่ีปุน และเกาหลีใตมาก (หรือเปนการ
ขยายตัวมาจากฐานที่ต่ํา)  
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ตารางที่ 3.11 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดจีน ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย ดาวรุง ดาวรุง ควาไมทัน 
ญ่ีปุน ดาวรุง ควาไมทัน ควาไมทัน 
เกาหลีใต ควาไมทัน ควาไมทัน ควาไมทัน 
เวียดนาม ดาวรุง เสียโอกาส ดาวรุง 
สิงคโปร ควาไมทัน เสียโอกาส ดาวรุง 
มาเลเซีย ควาไมทัน ควาไมทัน ดาวรุง 
กัมพูชา ดาวรุง ควาไมทัน ดาวรุง 
อินโดนีเซีย ควาไมทัน ควาไมทัน ควาไมทัน 
ฟลิปปนส ควาไมทัน ดาวรุง ดาวรุง 
สปป.ลาว ควาไมทัน ดาวรุง ดาวรุง 
สหภาพพมา ควาไมทัน เสียโอกาส ดาวรุง 

ท่ีมา: ฐานคํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

เม่ือมาพิจารณาผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ระหวางปพ.ศ. 2558-2562 
พบวา จํานวนนักทองเที่ยวชาวจีนมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในทุกประเทศ (ดูในสดมภ Country growth rate) 
ซ่ึงเปนผลมาจากการขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาเยือนทั้ง ASEAN +2 รอยละ 33.57 
(Area-wide effect) และจากการที่ตลาดจีนในภูมิภาค ASEAN +2 ขยายตัวสูงถึงรอยละ 57.56 เมื่อเทียบกับ
การขยายตัวของนักทองเที่ยวชาวนานาชาติทั้งหมด (Region-mix effect) 

ไทยมีอัตราการเติบโต (Country growth rate) ของนักทองเที่ยวชาวจีนระหวางป พ.ศ.2558-2562 
เทากับรอยละ 38.53 ซ่ึงต่ํากวาอัตราการเติบโตของนักทองเท่ียวชาวจีนที่มาเท่ียวทั้ง ASEAN +2  
ซ่ึงสอดคลองกับคา Competitive effect ที่แสดงถึงความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดจีนมีคาเปนลบ 
แสดงใหเห็นวา ตลาดจีนในไทยโตชากวาตลาดจีนใน ASEAN +2 ทั้งน้ี แมวาไทยมีความชํานาญพิเศษ 
ในการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวจีนเม่ือเทียบประเทศอ่ืนๆ ใน ASEAN +2 แตไทยไมไดใชความชํานาญพิเศษ 
ไปเพิ่มใหตลาดจีนเติบโตเทาที่ควรจะเปน (สดมภ Components of allocation effect เปน [D, S]) ผล
การศึกษาจึงเปนสัญญาณเตือนใหไทยควรใหความสนใจกับตลาดจีนอยางตอเน่ือง (Sustained attention)  

 สวนคูแขงของไทยที่มาแรงในตลาดจีนคือ ญ่ีปุน ที่มีอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวชาวจีน
ระหวางป พ.ศ. 2558-2563 เทากับรอยละ 92.13 ซ่ึงสูงกวาไทยมาก ญ่ีปุนมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขัน
และมีความชํานาญพิเศษในตลาดจีน (สดมภ Components of allocation effect เปน [A, S]) มีสาธารณูปโภค
ที่พรอมกวาไทย มีการดําเนินกลยุทธที่จัดวาอยูใน Right track และจํานวนนักทองเที่ยวจีนที่ไปญี่ปุน 
อาจมีโอกาสแซงหนาไทยไดโดยงาย 

การวิเคราะหในเชิงกลยุทธจากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา 
ระหวางป พ.ศ. 2558-2562 (ตารางที่ 3.13) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยเริ่มมีความไดเปรียบ 
ในการแขงขันในตลาดจีน แตยังไมมีความชํานาญพิเศษในตลาดจีน ซ่ึงไทยไดใหความสนใจตลาดจีน 
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เปนพิเศษ (Specific attention) ไทยจึงประสบความสําเร็จในชวงป พ.ศ. 2555-2558 ซ่ึงเปนชวงที่ 
ไทยมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขันและมีความชํานาญพิเศษในตลาดจีน และเปนการดําเนินการที่ถูกทาง 
(Right track) แตในชวงสุดทายระหวางป พ.ศ. 2558-2562 ไทยกลับไมมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
ในตลาดจีน แมไทยยังคงมีความชํานาญพิเศษในตลาดจีน เน่ืองจาก นักทองเที่ยวจีนเริ่มหันไปเที่ยวญี่ปุน
และเวียดนามมากขึ้น ดังน้ันไทยจึงควรใหความสนใจตลาดจีนอยางตอเน่ือง (Sustained attention) 

ตารางที่ 3.12 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดจีนในป พ.ศ. 2558-2562 
หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

growth Rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect
Components of
allocation effect

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = 57.56)
กัมพูชา 239.98 160.10 -11.26 A, N Specific attention 
อินโดนีเซีย 81.88 -13.24 3.98 D, N Re-planning 
สปป.ลาว 99.97 12.66 -3.83 A, N Specific attention 
มาเลเซีย 85.69 -13.08 7.63 D, N Re-planning 
สหภาพพมา 406.08 429.00 -114.06 A, N Specific attention 
ฟลิปปนส 255.17 269.26 -105.23 A, N Specific attention 
สิงคโปร 72.21 -21.40 2.48 D, N Re-planning 
ไทย 38.53 -31.04 -21.57 D, S Sustained attention
เวียดนาม 227.74 95.31 41.30 A, S Right Track 
ญ่ีปุน 92.13 0.61 0.38 A, S Right Track 
เกาหลีใต 0.65 -30.67 -59.82 D, S Sustained attention

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตารางที่ 3.13 ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดจีน ใน 3 ชวงเวลา 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย Specific attention Right Track Sustained attention
ญ่ีปุน Sustained attention Right Track Right Track 
เกาหลีใต Sustained attention Right Track Right Track 
เวียดนาม Right Track Sustained attention Right Track 
สิงคโปร Sustained attention Sustained attention Re-planning 
มาเลเซีย Re-planning Re-planning Re-planning 
กัมพูชา Specific attention Right Track Specific attention 
อินโดนีเซีย Re-planning Right Track Re-planning 
ฟลิปปนส Re-planning Specific attention Specific attention 
สปป.ลาว Sustained attention Specific attention Specific attention 
สหภาพพมา Sustained attention Right Track Specific attention 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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3.3.3 ตลาดยุโรปตะวันตก  

ตลาดยุโรปตะวันตกในการศึกษาน้ี ประกอบดวย สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเยอรมนี 
ฝรั่งเศส ออสเตรีย เนเธอรแลนด เบลเยียม อิตาลี สวีเดน นอรเวย สเปน สวิตเซอรแลนด ในป พ.ศ. 2562 
ตลาดยุโรปตะวันตกในอาเซียนมีขนาดรวมกัน 13.13 ลานคน โดยมีไทยครองสัดสวนตลาดสูงที่สุด 
ถึงเกือบรอยละ 40 ทิ้งหางลงมาคือ สิงคโปร อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย (ตารางที่ 3.14) 

ตารางที่ 3.14 ขนาดของตลาดยุโรปตะวันตกของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562 

ประเทศ 
นักทองเที่ยวยุโรปตะวันตก ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ) 

ไทย 5,235,661 39.87  10.29 
สิงคโปร 2,052,263 15.63  32.27 
อินโดนีเซีย 1,916,921 14.60  123.64 
เวียดนาม 1,278,046 9.73  503.48 
มาเลเซีย 832,752 6.34  -9.66 
ฟลิปปนส 735,962 5.60  45.57 
กัมพูชา 711,938 5.42  8.72 
สหภาพมา 197,406 1.50  -10.08 
สปป.ลาว 170,411 1.30  -16.78 
รวม 13,131,360 100.00 32.98 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
ผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขันในป พ.ศ. 2558 และป พ.ศ. 2562 พบวา ไทยมี

ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดยุโรปตะวันตก  (NCAR > 0) ทั้งในป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562 
แตมีแนวโนมความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดยุโรปตะวันตกลดลง โดยไทยมีความสามารถในการดึงดูด
นักทองเท่ียวชาวยุโรปตะวันตกลดลง และลดลงในอัตราที่มากกวาประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน ดังน้ัน
ไทยจึงอยูในสถานการณที่เรียกวา “ถอยนํา” สวนอินโดนีเซียที่เปนคูแขงของไทยอยูในสถานการณ  
“ตั้งรับปรับตัว” เน่ืองจาก มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวยุโรปตะวันตกลดลง แตลดลงในอัตรา
ที่นอยกวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน ขณะท่ีผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน (Dynamic-CAR) ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแต ป พ.ศ.2552-2562 ที่แสดงในตารางที่ 3.16 
พบวา ไทยอยูในสถานการณ “ถอยนํา” ทั้ง 3 ชวงเวลา 
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ตารางที่ 3.15 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดยุโรปตะวันตก ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง  
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 
∆CAR สถานการณแนวโนม 

NCAR Rank NCAR Rank 
กัมพูชา 0.20 2 0.07 4  ถอยนํา 
อินโดนีเซีย -0.12 6 0.29 2  ต้ังรับปรับตัว 
สปป.ลาว -0.22 7 -0.20 7  ถอยนํา 
มาเลเซีย -1.42 9 -1.14 9  ถอยนํา 
สหภาพพมา 0.09 4 0.01 5  ถอยนํา 
ฟลิปปนส 0.02 5 -0.02 6  ถอยนํา 
สิงคโปร 0.12 3 0.19 3  ต้ังรับปรับตัว 
ไทย 1.84 1 1.08 1  ถอยนํา 
เวียดนาม -0.50 8 -0.29 8  ต้ังรับปรับตัว 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตารางที่ 3.16 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดยุโรปตะวันตก ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแต ป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 

ไทย ถอยนํา ถอยนํา ถอยนํา 
สิงคโปร ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว 
อินโดนีเซีย ถอยนํา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 
เวียดนาม ถอยนํา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 
มาเลเซีย ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
ฟลิปปนส ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
กัมพูชา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
สหภาพพมา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ถอยนํา 
สปป.ลาว ถอยนํา ถอยนํา ถอยนํา 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 
สําหรับผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ที่แสดงในตารางที่ 3.17 พบวา ในป 

พ.ศ. 2558-2562 ไทยมีอัตราการเติบโต (Country growth rate) ของจํานวนนักทองเที่ยวชาวยุโรปตะวันตก
รอยละ 10.29 ซ่ึงเปนผลจากการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติในอาเซียนในอัตรา 
รอยละ 33.57 (Area-wide effect) ขณะที่ตลาดยุโรปตะวันตกในอาเซียนกลับหดตัวลงรอยละ -0.59  
เม่ือเทียบกับการขยายตัวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด (region-mix effect มีคาเปนลบ)  

สวนคา Competitive effect ที่แสดงถึงความสามารถในการแขงขันของไทยในตลาดยุโรปตะวันตก
มีคาเปนลบ (-13.42) แสดงใหเห็นวา ตลาดยุโรปตะวันตกในไทยโตชากวาตลาดยุโรปตะวันตกในอาเซียน 
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แมวาไทยมีความชํานาญพิเศษในการดึงดูดนักทองเที่ยวชาวยุโรปตะวันตกเม่ือเทียบประเทศอ่ืนๆ  
ในอาเซียน แตไทยไมไดใชความชํานาญพิเศษไปเพิ่มใหตลาดยุโรปตะวันตกโตเทาที่ควรจะเปน (สดมภ 
Components of allocation effect เปน [D, S]) ดังน้ันไทยจึงควรใหความสนใจตลาดยุโรปอยางตอเน่ือง
ตอไป (Sustained attention) 

สําหรับอินโดนีเซียซ่ึงเปนหนึ่งในคูแขงของไทยในตลาดยุโรปตะวันตก แมวาจะมีความไดเปรียบ
ในการแขงขัน แตยังขาดความชํานาญพิเศษในตลาดยุโรป ขณะที่สิงคโปรซ่ึงอยูในสภาพใกลเคียงกับไทย 
แตมีอัตราการเติบโตของนักทองเท่ียวชาวยุโรปตะวันตกที่สูงกวาไทยประมาณสามเทา  

ตารางที่ 3.17 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดยุโรปตะวันตกในป พ.ศ. 2558-2562 
หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

growth Rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect 
Components of 
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = -0.59) 
กัมพูชา 8.72 -16.60 -7.67 D, S Sustained attention 
อินโดนีเซีย 123.64 103.23 -12.57 A, N Specific attention 
สปป.ลาว -16.78 -106.77 57.00 D, N Re-planning 
มาเลเซีย -9.66 -111.59 68.95 D, N Re-planning 
สหภาพพมา -10.08 -23.72 -19.34 D, S Sustained attention 
ฟลิปปนส 45.57 12.02 0.56 A, S Right Track 
สิงคโปร 32.27 -0.66 -0.06 D, S Sustained attention 
ไทย 10.29 -13.42 -9.28 D, S Sustained attention 
เวียดนาม 503.48 1645.75 -1175.26 A, N Specific attention 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

การวิเคราะหการเปล่ียนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2558-2562 
(ตารางที่ 3.18) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญ
พิเศษในตลาดยุโรปตะวันตก ซ่ึงเปนการดําเนินกลยุทธที่ถูกทาง (Right track) ตอมาในชวงป พ.ศ. 2555-
2558 ไทยยังคงมีความไดเปรียบในการแขงขัน แตไมมีความชํานาญพิเศษในตลาดยุโรปตะวันตก สวนในชวง
ป พ.ศ. 2558-2562 ไทยกลับไมมีความไดเปรียบในการแขงขัน แตมีความชํานาญพิเศษในตลาดยุโรป
ตะวันตก เน่ืองจาก ไทยไมไดใชความชํานาญพิเศษไปเพิ่มใหตลาดยุโรปตะวันตกโตเทาที่ควรจะเปน ดังนั้น
ไทยจึงควรใหความสนใจตลาดยุโรปตะวันตกอยางตอเน่ืองตอไป (Sustained attention) โดยใหความ
สนใจตอสหพันธรัฐเยอรมนีที่มีคาใชจายทองเท่ียวลําดับ 3 ของโลกและบอบช้ําจากโควิด-19 นอยกวา
ประเทศอ่ืนๆ ในกลุมเดียวกัน 
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ตารางที่ 3.18  ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดยุโรปตะวันตก 
ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย Right Track Specific attention Sustained attention 
สิงคโปร Re-planning Re-planning Sustained attention 
อินโดนีเซีย Sustained attention Right Track Specific attention 
เวียดนาม Re-planning Specific attention Specific attention 
มาเลเซีย Re-planning Re-planning Re-planning 
ฟลิปปนส Specific attention Specific attention Right Track 
กัมพูชา Right Track Right Track Sustained attention 
สหภาพพมา Right Track Right Track Sustained attention 
สปป.ลาว Re-planning Re-planning Re-planning 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

3.3.4 ตลาดอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนาดา) 

ประเทศในกลุมน้ี ไดแก สหรัฐอเมริกา และแคนาดา ซ่ึงในป พ.ศ. 2562 สหรัฐอเมริกามีรายจาย
ดานการทองเที่ยวตางประเทศเปนลําดับ 2 ของโลก (152.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) รองจากจีน สวนแคนาดา
อยูในลําดับ 8 (35.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ) ในป พ.ศ. 2562 ตลาดอเมริกาเหนือในอาเซียนมีขนาดรวมกัน  
6.17 ลานคน โดยไทยมีสวนแบงตลาดมากที่สุดรอยละ 26.49 (ประมาณ 1.63 ลานคน) สวนคูแขงสําคัญ
ของไทยในตลาดอเมริกาเหนือในภูมิภาคอาเซียนไดแก ฟลิปปนส เวียดนาม และสิงคโปร (ตารางที่ 3.19) 

ตารางที่ 3.19 ขนาดของตลาดอเมริกาเหนือของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562  

ประเทศ 
นักทองเที่ยวอเมริกาเหนือ ป พ.ศ. 2562  อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ) 
ไทย 1,633,991 26.49 32.26 
ฟลิปปนส 1,327,870 21.52 40.37 
สิงคโปร 962,130 15.60 46.38 
เวียดนาม 905,292 14.67 83.69 
อินโดนีเซีย 457,832 7.42 74.61 
มาเลเซีย 357,496 5.79 12.66 
กัมพูชา 353,963 5.74 12.18 
สหภาพพมา 88,044 1.43 -5.45 
สปป.ลาว 82,652 1.34 -7.12 
รวม 6,169,270 100.00 39.93 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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ผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขันในป พ.ศ. 2558 และป พ.ศ. 2562 ที่แสดงใน
ตารางที่ 3.20 พบวา ไทยไมความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอเมริกาเหนือ (NCAR < 0) และไทยยังมี
อัตราสวนความเสียเปรียบในการแขงขันลดลงเล็กนอยจาก -0.02 ในป พ.ศ. 2558 ลดลงเปน -0.08 ในป 
พ.ศ. 2562 โดยการลดลงของความไดเปรียบในการแขงขันของไทยสวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่ไทย 
มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวจากอเมริกาเหนือเพ่ิมขึ้นแตยังนอยกวาการเพ่ิมข้ึนของอาเซียน 
จึงทําใหไทยตกอยูในสถานการณที่เรียกวา “เสียโอกาส” ขณะที่ฟลิปปนสที่เปนคูแขงสําคัญของไทยก็อยูใน
สถานการณ “เสียโอกาส” เชนเดียวกับไทย  

สวนการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) ใน 3 ชวงเวลา 
ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 (ตาราง 3.21) พบวา ชวงป พ.ศ. 2552-2555 และป พ.ศ. 2555-2558  
ไทยเคยอยูในสถานการณ “ถอยนํา” กอนที่จะมีสถานที่ดีขึ้นเปน “เสียโอกาส” ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 

ตารางที่ 3.20 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอเมริกาเหนือ ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 ∆CAR สถานการณแนวโนม 
NCAR Rank NCAR Rank

กัมพูชา 0.11 3 0.05 4  เสียโอกาส
อินโดนีเซีย -0.17 8 -0.18 8  ดาวรุง
สปป.ลาว -0.10 7 -0.09 7  เสียโอกาส
มาเลเซีย -0.73 9 -0.56 9  ดาวรุง
สหภาพพมา 0.04 4 0.00 5  เสียโอกาส
ฟลิปปนส 0.69 1 0.69 1  เสียโอกาส
สิงคโปร 0.02 5 0.09 2  ดาวรุง
ไทย -0.02 6 -0.08 6  เสียโอกาส
เวียดนาม 0.15 2 0.08 3  เสียโอกาส

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association)  

ตารางที่ 3.21 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดอเมริกาเหนือ ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแต ป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562
ไทย ถอยนํา ถอยนํา เสียโอกาส
ฟลิปปนส ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว เสียโอกาส
สิงคโปร ตั้งรับปรับตัว ตั้งรับปรับตัว ดาวรุง
เวียดนาม ถอยนํา ถอยนํา เสียโอกาส
อินโดนีเซีย ตั้งรับปรับตัว ถอยนํา ดาวรุง
มาเลเซีย ตั้งรับปรับตัว ถอยนํา ดาวรุง
กัมพูชา ถอยนํา ตั้งรับปรับตัว เสียโอกาส
สหภาพพมา ตั้งรับปรับตัว ถอยนํา เสียโอกาส
สปป.ลาว ถอยนํา ถอยนํา เสียโอกาส

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 



แผนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาสําหรับการทองเท่ียวไทยหลังโควิด-19 (สัญญาเลขท่ี C17F630173) 

58 

จากตารางที่ 3.22 ซ่ึงเปนผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) พบวา ในชวงป 
พ.ศ. 2558-2562 ไทยมีอัตราการเติบโต (Country growth rate) ของจํานวนนักทองเที่ยวจากอเมริกาเหนือ 
รอยละ 32.26 ซ่ึงไดรับอานิสงสจากการเติบโตของทั้งตลาดนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมดและตลาด
อเมริกาเหนือในอาเซียน (มี Area-wide effect รอยละ 33.57 และ region-mix effect เทากับรอยละ 6.36) 
ขณะที่คา Competitive effect แสดงใหเห็นวา ไทยไมมีความสามารถในการแขงขันในตลาดอเมริกาเหนือ 
(มีคาเปนลบเทากับ -7.78) เน่ืองจาก ตลาดอเมริกาเหนือในไทยโตชากวาตลาดอเมริกาเหนือในอาเซียน 
(ตลาดอเมริกาเหนือมีแนวโนมสนใจมาเที่ยวไทยลดลง)  

สวนขอมูลในสดมภ Components of allocation effect เปน [D, N] แสดงวา ไทยไมมีทั้ง 
ความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษในตลาดอเมริกาเหนือ ดังน้ัน จึงควรปรับเปลี่ยนนโยบาย
เก่ียวกับตลาดนักทองเท่ียวอเมริกาเหนือ (Re-planning)  เน่ืองจาก อัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวอเมริกา
เหนือของไทยขยายตัวในอัตราที่นอยกวาอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวอเมริกาเหนือที่มาเยือนอาเซียน  

สําหรับคูแขงของไทยในตลาดอเมริกาเหนือคือ ฟลิปปนส ซ่ึงมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขัน
และมีความชํานาญพิเศษในตลาดอเมริกาเหนือ เพราะมีประวัติศาสตรทางการเมืองรวมกันมาเปน
เวลานาน และใชกลยุทธการดําเนินการที่ถูกทาง (Right Track) แลว 

ตารางที่ 3.22 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดอเมริกาเหนือในป พ.ศ. 2558-2562 

หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

growth Rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect 
Components of 
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = 6.36) 
กัมพูชา 12.18 -17.59 -10.16 D, S Sustained attention 
อินโดนีเซีย 74.61 57.63 -22.95 A, N Specific attention 
สปป.ลาว -7.12 -103.72 56.66 D, N Re-planning 
มาเลเซีย 12.66 -92.57 65.30 D, N Re-planning 
สหภาพพมา -5.45 -26.31 -19.07 D, S Sustained attention 
ฟลิปปนส 40.37 0.10 0.34 A, S Right Track 
สิงคโปร 46.38 6.25 0.20 A, S Right Track 
ไทย 32.26 -7.78 0.11 D, N Re-planning 
เวียดนาม 83.69 29.36 14.39 A, S Right Track 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562  
ที่แสดงตารางท่ี 3.23 พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันและ 
ความชํานาญพิเศษในตลาดอเมริกาเหนือ ซ่ึงเปนการดําเนินการที่ถูกทาง (Right track) ตอมาในชวง  
พ.ศ. 2555-2558 ไทยยังคงมีความไดเปรียบในการแขงขัน แตกลับไมมีความชํานาญพิเศษในตลาด
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อเมริกาเหนือ สําหรับในชวงป พ.ศ. 2558-2562 ไทยกลับสูญเสียทั้งความไดเปรียบในการแขงขันและ 
ความชํานาญพิเศษในตลาดอเมริกา ดังน้ันจึงควรหากลยุทธการดําเนินงานในตลาดนี้ใหม (Re-planning) 

ตารางที่ 3.23 ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดอเมริกาเหนือ 
ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562  

ไทย Right Track Specific attention Re-planning
ฟลิปปนส Sustained attention Right Track Right Track
สิงคโปร Right Track Re-planning Right Track
เวียดนาม Sustained attention Sustained attention Right Track
อินโดนีเซีย Re-planning Re-planning Specific attention
มาเลเซีย Re-planning Re-planning Re-planning
กัมพูชา Right Track Specific attention Sustained attention
สหภาพพมา Right Track Right Track Sustained attention
สปป.ลาว Re-planning Specific attention Re-planning

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association)  

3.3.5 ตลาดเกาหลีใต 

สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต เปนตลาดที่ใชจายในการทองเที่ยวตางประเทศมากถึง  
32.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2562 (เปนลําดับที่ 9 ของโลก) ในบรรดาชาวเกาหลีใตที่มาเยือน
อาเซียนพบวา เปนการเดินทางมาเที่ยวเวียดนามมากเปนลําดับ 1 ในสัดสวนถึงรอยละ 41 รองลงมาไดแก 
ฟลิปปนส ซ่ึงมีสัดสวนใกลเคียงกันกับไทยที่อยูในลําดับสาม (ประมาณรอยละ 19 และ 18 ตามลําดับ) 
หลังจากนั้นก็ทิ้งหางลงไป โดยมีสัดสวนไมถึงรอยละ 10 (ตารางที่ 3.24) 

ตารางที่ 3.24 ขนาดของตลาดเกาหลีใตของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562  

ประเทศ 
นักทองเที่ยวชาวเกาหลีใต ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ)
เวียดนาม 4,290,802 41.08 272.35 
ฟลิปปนส 1,989,322 19.05 48.49 
ไทย 1,887,853 18.07 37.49 
สิงคโปร 645,839 6.18 11.91 
มาเลเซีย 673,065 6.44 59.81 
กัมพูชา 254,874 2.44 -35.52 
อินโดนีเซีย 388,316 3.72 8.70 
สปป.ลาว 203,191 1.95 22.90 
สหภาพพมา 111,794 1.07 75.48 
รวม 10,445,056 100.00 78.71 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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อยางไรก็ดี เม่ือมาพิจารณาคาความไดเปรียบในการแขงขันในตารางที่ 3.25 พบวา ในป  
พ.ศ. 2562 ไทยไมมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดเกาหลีใต (มีคา NCAR เทากับ -0.76)  
โดยมีลําดับเกือบสุดทาย เชนเดียวกับป พ.ศ. 2558 (ดีกวา มาเลเซีย ประเทศเดียว) ในขณะที่เวียดนาม
และฟลิปปนสที่เปนคูแขงของไทย กลับเปนสองประเทศที่มีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดเกาหลี
ใต สําหรับสถานการณของไทยในตลาดเกาหลีใตในชวงป พ.ศ. 2558-2562 ตกอยูในสภาพ “ควาไมทัน” 
ขณะที่เวียดนามเปน “ดาวรุง” สวนฟลิปปนสอยูในสถานการณ “เสียโอกาส” ในตลาดเกาหลีใต  

สวนผลการวิ เคราะหการเปลี่ยนแปลงความได เปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.26) พบวา ชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยอยูใน
สถานการณ “ควาไมทัน” แตตอมาในชวงป พ.ศ. 2555-2558 ไทยกลับอยูในสถานการณ “เสียโอกาส” สวน
ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 สถานการณเปลี่ยนกลับมาเปน “ควาไมทัน” เหมือนเดิม เน่ืองจาก นักทองเที่ยว
ชาวเกาหลีใตเพ่ิมขึ้นทั้งในไทยและภูมิภาคอาเซียน แตอัตราเพ่ิมของไทยกลับนอยกวาคูแขงอ่ืน ในภูมิภาค
อาเซียน 

ตารางที่ 3.25 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดเกาหลีใต ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง 
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562  ∆CAR  สถานการณแนวโนม 
NCAR Rank NCAR Rank

กัมพูชา 0.12 3 -0.17 5  เสียโอกาส 
อินโดนีเซีย -0.21 6 -0.57 7  เสียโอกาส 
สปป.ลาว -0.09 5 -0.11 4  ควาไมทัน 
มาเลเซีย -0.96 9 -0.90 9  ดาวรุง 
สหภาพพมา -0.01 4 -0.02 3  ควาไมทัน 
ฟลิปปนส 1.00 1 0.98 2  เสียโอกาส 
สิงคโปร -0.26 7 -0.55 6  เสียโอกาส 
ไทย -0.28 8 -0.76 8  ควาไมทัน 
เวียดนาม 0.68 2 2.10 1  ดาวรุง 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตารางที่ 3.26 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดเกาหลีใต ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย ควาไมทัน เสียโอกาส ควาไมทัน 
ฟลิปปนส ดาวรุง ควาไมทัน เสียโอกาส 
เวียดนาม ควาไมทัน ดาวรุง ดาวรุง 
สิงคโปร ควาไมทัน ดาวรุง เสียโอกาส 
มาเลเซีย ควาไมทัน ดาวรุง ดาวรุง 
กัมพูชา ควาไมทัน เสียโอกาส เสียโอกาส 
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ตารางที่ 3.26 (ตอ)    
ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562
อินโดนีเซีย เสียโอกาส เสียโอกาส เสียโอกาส
สปป.ลาว ดาวรุง ดาวรุง ควาไมทัน
สหภาพพมา ควาไมทัน เสียโอกาส ควาไมทัน

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
สําหรับผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ที่แสดงในตารางที่ 3.27 พบวา อัตรา

เพ่ิมของนักทองเที่ยวชาวเกาหลีใตที่มาเยือนอาเซียนสูงกวาอัตราเพ่ิมของนักทองเที่ยวชาวตางชาติทั้งหมด
ของอาเซียนมาก (มี Region-mix effect รอยละ 45.13) และเกาหลีใตเปนตลาดที่มาแรงในไทย ในชวงป พ.ศ. 
2558 -2562 (เติบโตในอัตรารอยละ 37.49) แตไทยไมมีทั้งความสามารถในการแขงขัน (Competitive effect 
มีคาติดลบรอยละ -37.61) และความไดเปรียบในการแขงขัน แตมีความชํานาญพิเศษในตลาดเกาหลีใต 
(สดมภ Components of allocation effect เปน [D, S]) ดังน้ัน ไทยควรใชความชํานาญพิเศษที่มีไปขยาย
ตลาดเพ่ิมขึ้น เชนเพ่ิมการเจาะตลาด Niche มากข้ึนเหมือนกับที่เคยเจาะตลาดกอลฟมาแลว โดยยังคงตอง
ใหความสนใจตลาดเกาหลีใตอยางตอเน่ือง (Sustained attention) เพ่ือมีความไดเปรียบในในการแขงขัน
เหมือนกับชวงป พ.ศ. 2552-2558 ที่มีการดําเนินกลยุทธการตลาดที่เหมาะสม (Right track) (ตารางที่ 3.28) 

ตารางที่ 3.27 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดเกาหลีใต ป พ.ศ. 2558-2562 
หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

growth Rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect 
Components of 
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57%, Region-mix effect = 45.13%) 
กัมพูชา -35.52 -57.78 -56.44 D, S Sustained attention
อินโดนีเซีย 8.70 -85.39 15.39 D, N Re-planning
สปป.ลาว 22.90 -66.21 10.40 D, N Re-planning
มาเลเซีย 59.81 -48.32 29.42 D, N Re-planning
สหภาพพมา 75.48 -2.73 -0.49 D, S Sustained attention
ฟลิปปนส 48.49 -4.86 -25.35 D, S Sustained attention
สิงคโปร 11.91 -73.77 6.98 D, N Re-planning
ไทย 37.49 -37.61 -3.60 D, S Sustained attention
เวียดนาม 272.35 55.58 138.07 A, S Right Track
ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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ตารางที่ 3.28 ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดเกาหลีใต ใน 3 
ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย Right Track Right Track Sustained attention
ฟลิปปนส Right Track Right Track Sustained attention
เวียดนาม Right Track Right Track Right Track 
สิงคโปร Specific attention Specific attention Re-planning 
มาเลเซีย Re-planning Specific attention Re-planning 
กัมพูชา Right Track Specific attention Sustained attention
อินโดนีเซีย Re-planning Specific attention Re-planning 
สปป.ลาว Specific attention Specific attention Re-planning 
สหภาพพมา Right Track Right Track Sustained attention

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

3.3.6 ตลาดโอเชียเนีย (ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด) 

ในป พ.ศ. 2562 ในบรรดาประเทศอาเซียนดวยกัน อินโดนีเซียตอนรับนักทองเที่ยวจากโอ
เชียเนียมากที่สุด ในจํานวนประมาณ 1.39 ลานคน โดยมีอัตราการเติบโตในชวงป พ.ศ. 2558-2562 
ประมาณรอยละ 32.09 สวนไทยมีจํานวนนักทองเที่ยวจากโอเชียเนียประมาณ 0.88 ลานคน หรือ
ประมาณรอยละ 18 ของจํานวนนักทองเท่ียวโอเชียเนียที่มาเยือนอาเซียนทั้งหมด (ตารางที่ 3.29)  

ตารางที่ 3.29 ขนาดของตลาดโอเชียเนียของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562 

ประเทศ 
นักทองเที่ยวโอเชียเนีย ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ) 

อินโดนีเซีย 1,386,803 28.06 32.09 
สิงคโปร 1,296,300 26.23 10.68 
ไทย 881,469 17.83 -4.17 
เวียดนาม  430,599 8.71 32.99 
มาเลเซีย 418,411 8.47 -23.62 
ฟลิปปนส  324,042 6.56 23.79 
กัมพูชา 146,557 2.97 -7.11 
สหภาพพมา 29,867 0.6 -15.16 
สปป.ลาว 28,715 0.58 -27.24 
รวม 4,942,763 100.00 9.68 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

 



   รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ    

63 

ขณะที่ผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขันป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562 พบวา 
ไทยไมมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโอเชียเนีย  (NCAR < 0) และยังมีความไดเปรียบในการแขงขัน
ลดลงเล็กนอย โดยไทยมีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวโอเชียเนียลดลงเล็กนอย แตเปนการ
ลดลงในอัตราที่มากกวาประเทศอ่ืนๆ ที่เปนคูแขงในภูมิภาคอาเซียน ดังนั้นไทยจึงอยูในสถานการณ 
ที่เรียกวา “ถอยนํา” สวนอินโดนีเซียและสิงคโปรที่ เปนสองคูแขงหลักของไทยอยูในสถานการณ  
“ตั้งรับปรับตัว” เน่ืองจาก มีความสามารถในการดึงดูดนักทองเที่ยวจากโอเชียเนียลดลง แตการลดลง
ดังกลาวมีอัตรานอยกวาประเทศอ่ืนๆ ที่เปนคูแขงในภูมิภาคอาเซียน 
 สวนผลการวิ เคราะหการเปล่ียนแปลงความได เปรียบในการแขงขัน  (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.31) พบวา ไทยอยูในสถานการณ “ถอยนํา”  ทั้งใน 
3 ชวงเวลา   

ตารางที่ 3.30 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดโอเชียเนีย ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง  
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 
∆CAR สถานการณแนวโนม 

NCAR Rank NCAR Rank 
กัมพูชา -0.04 6 -0.06 5  ถอยนํา 
อินโดนีเซีย 0.57 1 0.58 1  ต้ังรับปรับตัว 
สปป.ลาว -0.15 7 -0.10 6  ถอยนํา 
มาเลเซีย -0.53 9 -0.35 8  ถอยนํา
สหภาพพมา -0.02 5 -0.03 4  ถอยนํา 
ฟลิปปนส 0.04 3 0.03 3  ถอยนํา 
สิงคโปร 0.49 2 0.44 2  ต้ังรับปรับตัว 
ไทย -0.35 8 -0.37 9  ถอยนํา 
เวียดนาม -0.01 4 -0.14 7  ถอยนํา 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

ตารางที่ 3.31 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดโอเชียเนีย ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแต ป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
อินโดนีเซีย ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 
สิงคโปร ถอยนํา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 
ไทย ถอยนํา ถอยนํา ถอยนํา 
เวียดนาม  ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
มาเลเซีย ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
ฟลิปปนส  ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
กัมพูชา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
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ตารางที่ 3.31 (ตอ)    

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
สหภาพพมา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ถอยนํา 
สปป.ลาว ถอยนํา ถอยนํา ถอยนํา 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association)  
 

ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ที่แสดงในตารางที่ 3.32 แสดงใหเห็นวา ตลาด
โอเชียเนียในอาเชียนมีอัตราการขยายตัวต่ํากวาอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
ทั้งหมดคอนขางมาก (มี Region-mix effect รอยละ -23.90) สําหรับไทยตลาดโอเชียเนียเปนตลาดที่มีการหด
ตัว โดยมีอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวโอเชียเนียที่มาทองเที่ยวไทยในชวงป พ.ศ. 2558-2562 ลดลงรอย
ละ 4.17 และไทยไมมีทั้งความสามารถในการแขงขัน (คา Competitive effect มีคาติดลบรอยละ 19.28) 
ความไดเปรียบในการแขงขัน และความชํานาญพิเศษในตลาดโอเชียเนีย (สดมภ Components of allocation 
effect เปน [D, N]) ดังนั้นไทยจึงควรปรับเปลี่ยนกลยุทธใหมในตลาดโอเชียเนีย (Re-planning)  

ทั้งน้ี การที่ไทยไมมีความสามารถในการแขงขันในตลาดโอเชียเนีย (Competitive effect มีคา 
รอยละ -19.28) เพราะ สิ่งดึงดูดใจที่ไทยมีคือ ทะเล ชายหาด และธรรมชาติ ก็เปนปจจัยดึงดูดหลักของ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนดเชนกัน การขนสงทางอากาศที่ดีขึ้น ทําใหความจําเปนของไทยในฐานะ  
Haf– way ลดลง ขณะที่องคประกอบของ Allocation effect (สดมภ Components of allocation effect) แสดง
ใหเห็นวา ไทยยังไมไดสรางความชาํนาญพิเศษเพิ่มขึ้นจากเม่ือป พ.ศ. 2558 ดังนั้น ไทยจึงตองลงทุนทํา Re-
planning ในตลาดนี้ สวนคูแขง คือ อินโดนีเซียมีทั้งความสามารถในการแขงขัน ความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน และมีความชํานาญพิเศษในตลาดโอเชียเนีย รวมทั้งยังมีการดําเนินกลยุทธที่ถูกทาง  
(Right track) ในตลาดโอเชียเนีย 

ตารางที่ 3.32 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดโอเชียเนียในป พ.ศ. 2558-2562 

หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

Growth Rate
Competitive 

effect 
Allocation 

effect
Components of 
allocation effect

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = -23.90)
กัมพูชา -7.11 -21.74 4.96 D, N Re-planning 
อินโดนีเซีย 32.09 9.51 12.90 A, S Right Track 
สปป.ลาว -27.24 -187.55 150.63 D, N Re-planning 
มาเลเซีย -23.62 -66.92 33.62 D, N Re-planning 
สหภาพพมา -15.16 -38.94 14.10 D, N Re-planning 
ฟลิปปนส 23.79 11.88 2.23 A, S Right Track 
สิงคโปร 10.68 0.56 0.45 A, S Right Track 
ไทย -4.17 -19.28 5.43 D, N Re-planning 
เวียดนาม 32.99 24.34 -1.03 A, N Specific attention
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
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ตารางที่ 3.33 ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดโอเชียเนีย  
ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแต ป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562
อินโดนีเซีย Sustained attention Right Track Right Track
สิงคโปร Sustained attention Sustained attention Right Track
ไทย Right Track Re-planning Re-planning
เวียดนาม  Sustained attention Specific attention Specific attention
มาเลเซีย Re-planning Re-planning Re-planning
ฟลิปปนส  Sustained attention Specific attention Right Track
กัมพูชา Re-planning Specific attention Re-planning
สหภาพพมา Specific attention Specific attention Re-planning
สปป.ลาว Re-planning Re-planning Re-planning
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

สวนผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 
ที่แสดงในตารางที่ 3.33 พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยเคยมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
และความชํานาญพิเศษในตลาดโอเชียเนีย และมีการดําเนินกลยุทธที่ถูกทาง (Right track) แตตอมา 
ในชวงป พ.ศ. 2555-2562 เปนตนมา ไทยกลับไมมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขันและความชํานาญพิเศษ 
ในตลาดโอเชียเนีย ดังน้ันจึงควรทําการวางแผนกลยุทธการตลาดใหม (Re-planning) 

3.3.7 ตลาดญี่ปุน 

ในป พ.ศ. 2562 ญ่ีปุนใชจายเพ่ือการทองเที่ยวตางประเทศมากเปนลําดับที่ 16 ของโลก  
โดยมีคาใชจายประมาณ 21.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซ่ึงนอยกวาฮองกง และสิงคโปร ที่อยูในลําดับที่ 12 
และ 13 ของโลก ในบรรดาชาวญี่ปุนที่มาเยือนอาเซียนกวา 5.64 ลานคน ในป พ.ศ. 2562 เปนการเดินทาง
มาเที่ยวไทยมากเปนลําดับที่ 1 ถึง 1.81 ลานคน (หรือ มีสัดสวนรอยละ 32.00) รองลงมาเปนเวียดนามและ
สิงคโปร ซ่ึงมีสวนแบงการตลาดที่ใกลเคียงกันประมาณรอยละ 16 และ 17 ตามลําดับ (ตารางที่ 3.34)  

ญ่ีปุนเปนตลาดทองเที่ยวด้ังเดิมของไทย แตไทยกลับมีความไดเปรียบในการแขงขันอยูในลําดับ
ที่ 3 ในป พ.ศ. 2562 ซ่ึงต่ํากวาฟลิปปนส และเวียดนาม (ตารางที่ 3.35) อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. 2562  
ไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดญี่ปุนดีขึ้นเล็กนอยเมือเทียบกับป พ.ศ. 2558 และอยูใน
สถานการณ “ตั้งรับปรับตัว” ในขณะที่คูแขงทั้งฟลิปปนส และเวียดนามกลับตกอยูในสถานการณ “ถอยนํา”  
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ตารางที่ 3.34 ขนาดของตลาดญี่ปุนของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562  

ประเทศ 
นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุน ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ) 

ไทย 1,806,340 32.00 30.73 

เวียดนาม 951,962 16.86 40.52 

สิงคโปร 884,304 15.67 12.05 

ฟลิปปนส 682,788 12.10 37.75 
อินโดนีเซีย 519,623 9.20 -1.02 
มาเลเซีย 424,694 7.52 -12.18 
กัมพูชา 207,636 3.68 7.40 
สหภาพพมา 125,706 2.23 39.20 
สปป.ลาว 41,736 0.74 -4.77 

รวม 5,644,789 100.00 20.61 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
  

ตารางที่ 3.35 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดญี่ปุน ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง 
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 
∆CAR สถานการณแนวโนม 

NCAR Rank NCAR Rank 

กัมพูชา -0.02 7 -0.04 6  ถอยนํา 
อินโดนีเซีย 0.06 4 -0.09 7  ถอยนํา 
สปป.ลาว -0.16 8 -0.11 8  ต้ังรับปรับตัว 
มาเลเซีย -0.63 9 -0.44 9  ถอยนํา 
สหภาพพมา 0.03 6 0.03 5  ต้ังรับปรับตัว 
ฟลิปปนส 0.25 2 0.25 1  ถอยนํา 
สิงคโปร 0.11 3 0.08 4  ถอยนํา 

ไทย 0.05 5 0.15 3  ต้ังรับปรับตัว 

เวียดนาม 0.31 1 0.16 2  ถอยนํา 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

 

สวนผลการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.36) พบวา ชวงป พ.ศ. 2552-2558 ไทยอยูใน
สถานการณที่เปน “ถอยนํา” และตอมาในชวงป พ.ศ. 2558-2562 สถานการณไทยในตลาดญี่ปุนเปลี่ยนเปน 
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“ตั้งรับปรับตัว” กลาวคือ นักทองเที่ยวญี่ปุนลดลงทั้งในไทยและในภูมิภาคอาเซียนที่มีคูแขง แตอัตราการลดลง
ของไทยต่ํากวาคูแขงอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน 

ตารางที่ 3.36  ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดญี่ปุน ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 

ไทย ถอยนํา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 

สิงคโปร ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
เวียดนาม ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
อินโดนีเซีย ถอยนํา ถอยนํา ถอยนํา 
ฟลิปปนส ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
มาเลเซีย ต้ังรับปรับตัว ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา 
กัมพูชา ถอยนํา ถอยนํา ถอยนํา 
สหภาพพมา ต้ังรับปรับตัว ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 
สปป.ลาว ถอยนํา ถอยนํา ต้ังรับปรับตัว 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

 

เม่ือมาดูถึงผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ที่แสดงในตารางที่ 3.37 ก็พบวา 
ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนมีแนวโนมเดินทางมาเที่ยวภูมิภาคอาเซียนในอัตราที่
นอยกวาการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียวชาวตางชาติทั้งหมดของอาเซียน (Region-mix effect มีคา 
รอยละ -12.96) แตสําหรับไทยอัตราเพิ่มของตลาดญี่ปุนยังสูงอยูมากในอัตรารอยละ 30.73  

ตลาดญี่ปุนเคยเปนลูกคาด้ังเดิมของไทย โดยคา Competitive effect ของไทยมีคาเปนบวก  
(มีคารอยละ 9.18) กลาวคือ นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนสนใจเดินทางมาเท่ียวไทยมาเปนเวลานานอยางตอเน่ือง 
ไทยไดสรางความชํานาญพิเศษในการตอนรับชาวญี่ปุน และมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดญี่ปุน 
(สดมภ Components of allocation effect เปน [A, S]) ดังน้ันกลยุทธของไทยในตลาดญี่ปุนมาถูกทางแลว 
(Right track) สวนคูแขงคือ สิงคโปรไมมีความไดเปรียบในการแขงขัน แตมีความชํานาญพิเศษในตลาดญี่ปุน 
จึงยังคงตองใหความสนใจตลาดญี่ปุนอยางตอเน่ือง (Sustained attention)  

การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 
(ตารางที่ 3.38) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยเคยมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขันและ 
ความชํานาญพิเศษในตลาดญี่ปุน ซ่ึงเปนการดําเนินการที่ถูกทาง (Right track) แตตอมาในชวงเวลาป 
พ.ศ. 2555-2558 ไทยกลับสูญเสียความไดเปรียบในการแขงขัน แตยังมีความชํานาญพิเศษในตลาดญี่ปุน  
ซ่ึงทําใหไทยตองใหความสนใจตลาดญี่ปุนอยางตอเน่ือง (Sustained attention) จนกระทั่งในชวงป  
พ.ศ. 2558-2562 ไทยกลับมามีความไดเปรียบในการแขงขันและความเชี่ยวชาญพิเศษในตลาดญี่ปุนอีกคร้ัง 
หรือกลับมาสูการดําเนินกลยุทธที่ถูกทาง (Right track) เหมือนกับชวงป พ.ศ. 2552-2555  
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ตารางที่ 3.37 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดญี่ปุนในป พ.ศ. 2558-2562 

Destinations 
Country 

Growth Rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect 
Components of
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57%, Region-mix effect = -12.96%) 

กัมพูชา 7.40 -13.67 0.45 D, N Re-planning 
อินโดนีเซีย -1.02 -17.96 -3.68 D, S Sustained attention 
สปป.ลาว -4.77 -113.61 88.23 D, N Re-planning 
มาเลเซีย -12.18 -73.03 40.24 D, N Re-planning 
สหภาพพมา 39.20 11.11 7.47 A, S Right Track 
ฟลิปปนส 37.75 7.45 9.68 A, S Right Track 
สิงคโปร 12.05 -6.91 -1.65 D, S Sustained attention 

ไทย 30.73 9.18 0.94 A, S Right Track 

เวียดนาม 40.52 9.72 10.19 A, S Right Track 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

ตารางที่ 3.38  ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดญี่ปุน ใน 3 ชวงเวลา 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย Right Track Sustained attention Right Track 
สิงคโปร Right Track Sustained attention Sustained attention 
เวียดนาม Right Track Right Track Right Track 
อินโดนีเซีย Sustained attention Right Track Sustained attention
ฟลิปปนส Right Track Right Track Right Track 
มาเลเซีย Re-planning Re-planning Re-planning 
กัมพูชา Right Track Sustained attention Re-planning 
สหภาพพมา Right Track Right Track Right Track 
สปป.ลาว Specific attention Re-planning Re-planning 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

3.3.8 ตลาดอินเดีย 

อินเดียเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญมาก ถึงแมวาจะเปนประเทศกําลังพัฒนา แตก็มี
คาใชจายดานการทองเที่ยวตางประเทศสูงถึง 22.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป พ.ศ. 2562 เปนลําดับที่ 
14 ของโลก ตลาดอินเดียยังเปนตลาดที่คอนขางใหมสําหรับไทย ในภูมิภาคอาเซียนประเทศที่มี
นักทองเท่ียวอินเดียมาเยือนมากที่สุดคือ ไทยกับสิงคโปร (ประมาณ 2.0 และ 1.4 ลานคน ตามลําดับ หรือ
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มีสัดสวนประมาณรอยละ 39.34 และ 27.95 ตามลําดับ) รองลงไปคือ มาเลเซีย และอินโดนีเซียที่มี 
จํานวนนักทองเท่ียวอินเดียมาเยือนประมาณ 6-7 แสนคน (ตารางที่ 3.39)  

ตารางที่ 3.39 ขนาดของตลาดอินเดียของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562 

ประเทศ 
          นักทองเท่ียวอินเดีย ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ) 
ไทย 1,995,516 39.34 86.60 
สิงคโปร 1,417,931 27.95 39.84 
มาเลเซีย 735,309 14.49 1.82 
อินโดนีเซีย 657,300 12.96 125.56 
ฟลิปปนส 134,963 2.66 80.37 
กัมพูชา 75,286 1.48 105.30 
สหภาพพมา 48,400 0.95 39.78 
สปป.ลาว 8,152 0.16 48.43 
รวม 5,072,857 100.00 56.16 
หมายเหตุ: สําหรับประเทศเวียดนามไมมีขอมลูจํานวนนักทองเท่ียวอินเดียในป พ.ศ. 2562 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ขณะที่ผลการวิเคราะหความไดเปรียบในการแขงขันในป พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2562 พบวา 
ประเทศไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอินเดียทั้งสองป (NRCA > 0) และมีความไดเปรียบ 
ในการแขงขันเพ่ิมขึ้น ดังน้ันไทยจึงอยูในสถานการณที่เรียกวา “ดาวรุง” สวนอินโดนีเซียที่เปนคูแขงหลัก
ของไทย ก็อยูในสถานการณที่เปน “ดาวรุง” เชนกัน (ตารางที่ 3.40) 

สวนผลการวิ เคราะหการเปลี่ยนแปลงความได เปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.41) พบวา ไทยอยูในสถานการณ “ดาวรุง”  
ในทั้ง 3 ชวงเวลา เชนเดียวกับอินโดนีเซียที่เปนคูแขงของไทย 

ตารางที่ 3.40 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอินเดีย ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง  
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 
∆CAR สถานการณแนวโนม 

NCAR Rank NCAR Rank 
กัมพูชา -0.11 7 -0.12 6  ดาวรุง 
อินโดนีเซีย -0.03 4 0.05 3  ดาวรุง 
สปป.ลาว -0.13 8 -0.12 7  ดาวรุง 
มาเลเซีย -0.07 3 -0.15 8  ควาไมทัน 

สหภาพพมา 0.00 5 -0.02 4  เสียโอกาส 
ฟลิปปนส -0.08 6 -0.11 5  ควาไมทัน 

สิงคโปร 0.52 1 0.52 1  ควาไมทัน 

ไทย 0.14 2 0.40 2  ดาวรุง 

หมายเหตุ: คา NCAR ที่นําเสนอคูณดวย 100 เพื่อความสะดวกในการพิจารณา 
ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 



แผนยุทธศาสตรการวิจัยและพัฒนาสําหรับการทองเท่ียวไทยหลังโควิด-19 (สัญญาเลขท่ี C17F630173) 

70 

ตารางที่ 3.41 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดอินเดีย ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 

ไทย ดาวรุง ดาวรุง ดาวรุง 

สิงคโปร เสียโอกาส ดาวรุง ควาไมทัน 
มาเลเซีย ดาวรุง เสียโอกาส ควาไมทัน 
อินโดนีเซีย ดาวรุง ดาวรุง ดาวรุง 
ฟลิปปนส เสียโอกาส ดาวรุง ควาไมทัน 
กัมพูชา เสียโอกาส ดาวรุง ดาวรุง 
สหภาพพมา เสียโอกาส ดาวรุง เสียโอกาส 
สปป.ลาว เสียโอกาส เสียโอกาส ดาวรุง 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

เม่ือมาพิจารณาผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ที่แสดงในตารางที่ 3.42 
พบวา ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 ตลาดนักทองเที่ยวอินเดียของไทยเติบโตสูงมากถึงรอยละ 86.60 สวนหนึ่ง
เปนผลมาจากการขยายตัวของตลาดอินเดียในอาเซียน (มีคา Region-mix effect รอยละ 22.58) และจากการที่
ไทยมีความสามารถในการแขงขันในตลาดอินเดีย (มีคา Competitive effect รอยละ 35.67) อยางไรก็ตาม 
แมวาไทยมีความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดอินเดีย แตไทยยังขาดความชํานาญพิเศษในการรองรับ
ตลาดนี้ในป พ.ศ. 2558 (สดมภ Components of allocation effect เปน [A, N]) ซ่ึงหมายความวา ไทยควร
พัฒนากลยุทธในการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยใหความสนใจกับตลาดอินเดียเปนพิเศษ (Specific attention) 
เพ่ือสรางความชํานาญพิเศษในตลาดอินเดีย 

การสัมภาษณผูประกอบการพบวา ไทยยังขาดความชํานาญพิเศษในการรองรับนักทองเที่ยว
อินเดีย แมวาไทยจะไดมีการจัดงานแตงงานใหแกตลาดบนของนักทองเที่ยวอินเดียก็ตาม แตก็เปนการ
จัดการโดยผูจัดงาน (Organizer) ชาวอินเดีย เพราะพิธีการงานแตงงานของชาวอินเดียนอกจากจะใชเวลา
ไมนอยกวา 3 วันแลว ยังมีรายละเอียดปลีกยอยดานขบวนพิธีขันหมาก ดนตรี อาหาร ซ่ึงมีความแตกตาง
ระหวางชนชั้น ทําใหผูประกอบการไทยยังไมสามารถรับจัดทั้งหมดได ตองอาศัยการวาจางบริษัทหรือ
บุคคลที่มีความชํานาญมารับผิดชอบเปนสวนๆ แมแตเรื่องอาหารก็ตองนําเชฟและภาชนะมาจากอินเดีย  
จังหวัดเชียงใหมมีโรงแรม 5 ดาว เพียง 2 แหงที่จะสามารถจัดงานแตงงานระดับ 5 ดาวได เน่ืองจาก  
โรงแรมที่เหลือไมมีทางลาดใหขบวนรถมาเขามาภายในงานพิธีได 
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ตาราง 3.42 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดอินเดียในป พ.ศ. 2558-2562 

หนวย: รอยละ 

Destinations Growth Rate 
Competitive 

effect
Allocation 

effect
Components of 
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57, Region-mix effect = 22.58)
กัมพูชา 105.30 267.97 -218.82 A, N Specific attention 

อินโดนีเซีย 125.56 103.79 -34.39 A, N Specific attention 
สปป.ลาว 48.43 -275.83 268.11 D, N Re-planning 
มาเลเซีย 1.82 -81.04 26.70 D, N Re-planning 

สหภาพพมา 39.78 -25.54 9.16 D, N Re-planning 
ฟลิปปนส 80.37 69.78 -45.56 A, N Specific attention 
สิงคโปร 39.84 -10.26 -6.06 D, S Sustained attention
ไทย 86.60 35.67 -5.23 A, N Specific attention

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

สําหรับผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป  
พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.43) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยเคยมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
และความชํานาญพิเศษในตลาดอินเดีย ซ่ึงเปนการดําเนินการที่ถูกทาง (Right track) แตตอมาในชวงป 
พ.ศ. 2555-2558 ไทยกลับไมมีทั้งความไดเปรียบในการแขงขัน และความชํานาญพิเศษในตลาดอินเดีย 
ซ่ึงทําใหไทยตองปรับเปลี่ยนกลยุทธ (Re-planning) ในตลาดอินเดีย อยางไรก็ตาม ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 
ไทยกลับมามีความไดเปรียบในการแขงขันอีกคร้ังหน่ึง แตยังขาดความเช่ียวชาญพิเศษในตลาดอินเดีย 
ดังน้ันไทยจึงควรใหความสนใจตลาดอินเดียเปนพิเศษ (Specific attention) เพ่ือสรางความชํานาญพิเศษ
ในตลาดอินเดียดังที่ไดกลาวมาแลว 

ตารางที่ 3.43 ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดอินเดีย ใน 3 ชวงเวลา 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562
ไทย Right Track Re-planning Specific attention
สิงคโปร Sustained attention Sustained attention Sustained attention
มาเลเซีย Re-planning Re-planning Re-planning
อินโดนีเซีย Specific attention Specific attention Specific attention
ฟลิปปนส Specific attention Specific attention Specific attention
กัมพูชา Specific attention Specific attention Specific attention
สหภาพพมา Specific attention Specific attention Re-planning
สปป.ลาว Re-planning Specific attention Re-planning

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association)  
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3.3.9 ตลาดรัสเซีย  

รัสเซียเปนหน่ึงตลาดทองเที่ยวใหญของโลก ในป พ.ศ. 2562 มีคาใชจายดานการทองเท่ียว
ตางประเทศสูงเปนลําดับ 6 ของโลก โดยมีคาใชจายสูงถึง 36.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ นักทองเท่ียว
รัสเซียที่มาเยือนอาเซียน ในป พ .ศ . 2562 จัดวามาเยือนไทยมากที่สุดถึงรอยละ 78 ในขณะที่ 
ประเทศคูแขงอ่ืนๆ ในอาเซียน ไดแก อินโดนีเซีย สิงคโปร กัมพูชา และมาเลเซีย มีสวนแบงในตลาดรัสเซีย
ประมาณรอยละ 5 เทาน้ัน (ตารางที่ 3.44) 

ตารางที่ 3.44 ขนาดของตลาดรัสเซียของแตละประเทศในป พ.ศ. 2562  

ประเทศ 
          นักทองเท่ียวชาวรัสเซีย ป พ.ศ. 2562 อัตราการเติบโต 

ป พ.ศ. 2558-2562 (รอยละ) จํานวน (คน) สัดสวน (รอยละ)
ไทย 1,483,453 77.60 67.79 
อินโดนีเซีย 158,943 8.31 142.18 
สิงคโปร 80,255 4.20 25.71 
มาเลเซีย 79,984 4.18 44.73 
กัมพูชา 55,653 2.91 0.28 
ฟลิปปนส 36,111 1.89 42.86 
สปป.ลาว 12,054 0.63 -3.81 
สหภาพพมา 5,259 0.28 28.77 
รวม 1,911,712 100.00 63.92 

หมายเหตุ: สําหรับประเทศเวียดนามไมมีขอมลูจํานวนนักทองเท่ียวรัสเซียในป พ.ศ. 2562 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

ไทยเปนประเทศเดียวในอาเซียนที่ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดรัสเซีย (NCAR > 0) 
และในป พ.ศ. 2562 ยังมีความไดเปรียบในการแขงขันเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับป พ.ศ. 2558 จึงตกอยูใน
สถานการณที่เรียกวา “ดาวรุง” เหมือนกับอินโดนีเซียที่เปนคูแขงที่ตามมาหางๆ และไมมีความไดเปรียบ
ในการแขงในตลาดรัสเซีย (ตารางที่ 3.45)  

สวนผลการวิเคราะหการเปล่ียนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR)  
ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562 (ตารางที่ 3.46) พบวา ในชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยอยูใน
สถานการณที่เปน “ดาวรุง” แตตอมาในชวงป พ.ศ. 2555-2558 ไทยกลับอยูในสถานการณ “ถอยนํา” และ
ในป พ.ศ. 2558-2562 กลับมาอยูในสถานการณ “ดาวรุง” เหมือนเดิม กลาวคือ นักทองเที่ยวชาวรัสเซีย
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งในไทยและในภูมิภาคอาเซียนที่มีคูแขง แตอัตราเพ่ิมของไทยกลับมีอัตราสูงกวา 
คูแขงอ่ืนในภูมิภาคอาเซียน 
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ตารางที่ 3.45 ความไดเปรียบในการแขงขันในตลาดรัสเซีย ป พ.ศ. 2558-2562 

จุดหมายปลายทาง 
(Destinations) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 
∆CAR สถานการณแนวโนม 

NCAR Rank NCAR Rank 
กัมพูชา 0.002 2 -0.024 3  เสียโอกาส 
อินโดนีเซีย -0.047 6 -0.043 5  ดาวรุง 
สปป.ลาว -0.038 5 -0.038 4  เสียโอกาส 
มาเลเซีย -0.219 8 -0.195 8  ดาวรุง 
สหภาพพมา -0.010 3 -0.015 2  เสียโอกาส 
ฟลิปปนส -0.030 4 -0.053 6  เสียโอกาส 
สิงคโปร -0.100 7 -0.128 7  ควาไมทัน 
ไทย 0.525 1 0.670 1  ดาวรุง 

หมายเหตุ: คา NCAR ท่ีนําเสนอคูณดวย 100 เพ่ือความสะดวกในการพิจารณา 
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตารางที่ 3.46 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบในการแขงขัน (Dynamic-CAR) 
ของตลาดรัสเซีย ใน 3 ชวงเวลา ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 

ไทย ดาวรุง ถอยนํา ดาวรุง 
อินโดนีเซีย ควาไมทัน ถอยนํา ดาวรุง 
สิงคโปร เสียโอกาส ต้ังรับปรับตัว ควาไมทัน 
มาเลเซีย ควาไมทัน ต้ังรับปรับตัว ดาวรุง 
กัมพูชา ดาวรุง ถอยนํา เสียโอกาส 
ฟลิปปนส ควาไมทัน ต้ังรับปรับตัว เสียโอกาส 
สปป.ลาว ควาไมทัน ต้ังรับปรับตัว เสียโอกาส 
สหภาพพมา เสียโอกาส ถอยนํา เสียโอกาส 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ที่แสดงในตารางที่ 3.47 พบวา ในชวงป 
พ.ศ. 2558-2562 ตลาดรัสเซียสนใจทองเที่ยวในอาเซียนมากขึ้น (Region-mix effect มีคาสูงถึงรอยละ 85.78) 
ซ่ึงมีสวนทําใหจํานวนนักทองเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 67.79 แตอยางไรก็ตาม 
คา Competitive effect ที่มีคาเปนลบ (-19.33) แสดงใหเห็นวา ไทยยังทําไดนอยกวาสัดสวนที่ควรจะเปน  
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ที่แสดงใหเห็นวา ไทยไมมีความไดเปรียบ
ในการแขงขันในตลาดรัสเซีย อยางไรก็ตาม ไทยยังมีความชํานาญพิเศษในตลาดรัสเซีย ดังน้ันกลยุทธ 
ที่เสนอคือ ควรใชความชํานาญพิเศษท่ีมีไปขยายตลาดเพิ่มขึ้น โดยยังคงตองใหความสนใจตลาดรัสเซีย
อยางตอเน่ือง (Sustained attention)  
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ตารางที่ 3.47 ผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบงของตลาดรัสเซียในป พ.ศ. 2558-2562 

หนวย: รอยละ 

Destinations 
Country 

growth Rate 
Competitive 

effect 
Allocation 

effect 
Components of
allocation effect 

กลยุทธ 

(Area-wide effect = 33.57%, Region-mix effect = 85.78%) 
กัมพูชา 0.28 -113.49 -5.59 D, S Sustained attention 

อินโดนีเซีย 142.18 40.10 -17.27 A, N Specific attention 
สปป.ลาว -3.81 -509.98 386.81 D, N Re-planning 
มาเลเซีย 44.73 -384.71 310.09 D, N Re-planning 

สหภาพพมา 28.77 -316.81 226.22 D, N Re-planning 
ฟลิปปนส 42.86 -172.60 96.10 D, N Re-planning 
สิงคโปร 25.71 -247.31 153.67 D, N Re-planning 
ไทย 67.79 -19.33 -32.23 D, S Sustained attention 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

ตารางที่ 3.48 ผลการวิเคราะหองคประกอบของ Allocation effect ของตลาดรัสเซีย ใน 3 ชวงเวลา 
ตั้งแตป พ.ศ. 2552-2562 

ประเทศ พ.ศ. 2552-2555 พ.ศ. 2555-2558 พ.ศ. 2558-2562 
ไทย Specific attention Re-planning Sustained attention 
อินโดนีเซีย Specific attention Re-planning Specific attention 
สิงคโปร Specific attention Specific attention Re-planning 
กัมพูชา Specific attention Specific attention Sustained attention 
มาเลเซีย Specific attention Specific attention Re-planning 
ฟลิปปนส Specific attention Re-planning Re-planning 
สปป.ลาว Specific attention Re-planning Re-planning 
สหภาพพมา Specific attention Re-planning Re-planning 

ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 
 

สวนผลการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสวนแบง (SSA) ใน 3 ชวงเวลา ระหวางป พ.ศ. 2552-2562  
ที่แสดงในตารางที่ 3.48 พบวา ชวงป พ.ศ. 2552-2555 ไทยมีความไดเปรียบในการแขงขัน แตไมมี 
ความชํานาญพิเศษในตลาดรัสเซีย แตตอมาในชวงป พ.ศ. 2555-2558 ไทยกลับไมมีทั้งความไดเปรียบ 
ในการแขงขันและความชํานาญพิเศษในตลาดรัสเซีย ซ่ึงทําใหไทยตองปรับเปลี่ยนกลยุทธ (Re-planning) 
ในตลาดรัสเซีย อยางไรก็ตาม ในชวงป พ.ศ. 2558-2562 แมวาไทยยังคงไมมีความไดเปรียบในการแขงขัน 
แตกลับมีความชํานาญพิเศษในตลาดรัสเซีย ดังนั้นจึงควรตองใหความสนใจตลาดรัสเซียอยางตอเน่ือง 
(Sustained attention) เพ่ือใชความชาํนาญพิเศษในการขยายตลาดรัสเซียใหเพ่ิมขึ้น 
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3.4 สรุป 

จากผลการศึกษาดานตลาด ขีดความสามารถในการแขงขันและแนวโนมในตลาดนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติที่สําคัญ 9 ตลาด (ตารางที่ 3.49) โดยใชขอมูล PATA พบวา 

ตารางที่ 3.49 สรุปขีดความสามารถในการแขงขันของไทยใน 9 ตลาดเปาหมาย 

ตลาด
เปาหมาย 

NCAR (rank) 
สถานการณ
แนวโนม 

อัตรา 
การเติบโต พ.ศ.

2558-2562 

Shift hare analysis (Area-wide effect = 33.57) 
กลยุทธทาง
การตลาด1 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 

Region-mix 
effect  

Competitive 
effect 

Allocation effect 
(Component) 

อาเซียน -4.14 (9) -2.27 (8) 
ตั้งรับ
ปรับตัว 

34.16 -20.33 32.36 
-11.44  
(A, N) 

Specific 
attention 

อินเดีย 0.14 (2) 0.40 (2) ดาวรุง 86.60 22.58 35.67 
-5.23  
(A, N) 

Specific 
attention 

จีน 1.43 (2) 0.59 (4) ควาไมทัน 38.53 57.56 -31.04 
-21.57  
(D, S) 

Sustained 
attention 

ยุโรปตะวันตก 
(ยกเวนรัสเซีย) 

1.84 (1) 1.08 (1) ถอยนํา 10.29 -0.59 -13.42 
-9.28  
(D, S) 

Sustained 
attention 

รัสเซีย 0.53 (1) 0.67 (1) ดาวรุง 67.79 85.78 -19.33 
-32.23  
(D, S) 

Sustained 
attention 

โอเชียเนีย -0.35 (8) -0.37 (9) ถอยนํา -4.17 -23.90 -19.28 
5.43  

(D, N) 
Re-planning 

อเมริกาเหนือ -0.02 (6) -0.08 (6) เสียโอกาส 32.26 6.36 -7.78 
0.11  

(D, N) 
Re-planning 

ญ่ีปุน 0.05 (5) 0.15 (3) 
ตั้งรับ
ปรับตัว 

30.73 -12.96 9.18 
0.94  
(A, S) 

Right track 

เกาหลีใต -0.28 (8) -0.76 (8) ควาไมทัน 37.49 45.13 -37.61 
-3.60  
(D, S) 

Sustained 
attention 

หมายเหตุ: 1การวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดพิจารณาจากองคประกอบของ Allocation effect  
ท่ีมา: คํานวณจากฐานขอมูล PATA (Pacific Asia Travel Association) 

 
ตลาดอาเซียน ไทยรวมทั้งประเทศอ่ืนๆ ในอาเซียนไมใครสนใจตลาด “อาเซียนเที่ยวอาเซียน” 

ทุกประเทศพยายามไปไขวควาตลาดขางนอกภูมิภาค หากไทยตองการขยายตลาดนี้ตองใชกลยุทธให
ความสนใจเปนพิเศษ (Specific attention) กับนักทองเท่ียวมุสลิม ศึกษาความตองการของตลาดมุสลิม
และการรองรับดานอาหารและวัฒนธรรมมุสลิม ทั้งน้ีควรเพิ่มการศึกษาการฟนฟูตลาดหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
สําหรับนักทองเท่ียวจากอาเซียน 

ตลาดจีน ไทยเปนดาวรุงในตลาดจีนมาตั้งแตป พ.ศ. 2552 มีแนวโนมที่มีความไดเปรียบในตลาดนี้
โดยเฉพาะตลาดเดิมในเมืองใหญในจีน และไทยยังไมใชความชํานาญพิเศษในการรองรับตลาดจีนใหทัน
กับการขยายตัวของจีน ในปจจุบันผูประกอบการจีนเขามาจัดการ Pain point ดานการทองเที่ยวของไทย
อยางครบวงจร นักทองเที่ยวจีนใชระบบขอมูลเก่ียวกับไทยใน App จีนทั้งสิ้นแลว และยังใชพันธมิตร
กิจการจีนมาลงทุนดานการทองเที่ยวในไทย งานวิจัยควรสนใจเครือขายธุรกิจจีนในประเทศไทยใหมากขึ้น 
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ตลาดยุโรปตะวันตก เปนตลาดที่นาเปนหวง เพราะยุโรปหันไปสนใจดาวรุงดวงใหมคือ 
อินโดนีเซีย ตลาดนี้ยังเปนตลาดที่ไดรับผลกระทบจากโควิด-19 อยางรุนแรง จึงนาจะเปนตลาดที่ซึมยาวที่สุด
และนักทองเที่ยวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากที่สุด ไทยควรใหความสนใจในการเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันในตลาดนี้ โดยเฉพาะการวิจัยเชิงพฤติกรรมของนักทองเที่ยวดานจริยธรรมและพฤติกรรม 
ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปสูภาวะปกติใหม (New normal) ในตลาดนี้ 

ตลาดโอเชียเนีย ไทยตกอยูในสถานการณ “ถอยนํา” ตลอดทศวรรษที่ผานมาในตลาดนี้ และ 
มีความไดเปรียบเปนอันดับสุดทายของอาเซียน ไทยจึงควรเพิ่มงานวิจัยดานตลาด ความสัมพันธ 
ระหวางประเทศที่ดี และความสามารถในการจัดการโควิด-19 ใหเกิดความไดเปรียบ และทํา Re-planning 
สําหรับตลาดนี้ 

ตลาดอเมริกาเหนือ เปนตลาดใหญของโลกเปนลําดับ 2 แตมาเที่ยวอาเซียนไมมากนัก  
แตอเมริกาเหนือเปนตลาดที่มีการขยายตัวคอนขางดีในอาเซียน แตการขยายตัวในไทยยังนอยกวาที่ควร
จะเปนจึงควรมีการวิจัยตลาดนี้ใหมเพ่ือทํา Re-planning  

ตลาดเกาหลีใต ไทยมีโอกาสจะขยายตลาดนี้อีก ไทยมีความชํานาญพิเศษในการรองรับตลาดนี้
อยูแลว แตควรมีการวิจัยเพ่ือเพ่ิมความดึงดูดใจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดนี้ 

ตลาดญี่ปุน เปนตลาดท่ีไทยไมมีปญหาทั้งในดานความสามารถในการแขงขัน ความไดเปรียบ 
ในการแขงขัน และความมีชํานาญพิเศษ 

ตลาดอินเดีย เปนตลาดที่มีศักยภาพเพราะมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมบางสวนรวมกัน แตมี
รายละเอียดในการบริหารจัดการที่แตกตางกัน เพ่ือรองรับตลาดบนและตลาดกลางอีกมากจึงตองใหความ
สนใจพิเศษกับการสรางความชํานาญพิเศษในตลาดนี้ 

ตลาดรัสเซีย สนใจประเทศไทยมากที่สุดในกลุมอาเซียน และไทยยังสามารถใชความชํานาญพิเศษ
ไปพัฒนาตลาดนี้ใหมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นไดอีก 
 การทําการตลาดในอนาคต ควรจะเนนประเทศที่มีคาใชจายทองเที่ยวสูง เชน ฮองกง และ 
สิงคโปร มีขนาดตลาดวัดจากคาใชจายอยูในลําดับสูงกวาญ่ีปุน คือ สิงคโปรเปนลําดับที่ 12 ฮองกงเปน
ลําดับที่ 13 ในป พ.ศ. 2562 แตญ่ีปุนเปนลําดับที่ 16 แตขอดีของญี่ปุน คือ มีประชากรมาก หาตลาดเพ่ิม
งาย ในขณะที่สิงคโปร ฮองกง ตองปรับเปนตลาดบน สวนตลาดสหรัฐอเมริกา เปนตลาดที่นาจะทํา
การตลาดสําหรับกลุมคุณภาพสูง เพราะกลุมรายไดสูงไมไดผลกระทบจากโควิด-19 สูงและมีอัตราออม
ในชวงโควิด-19 และมีที่ทาวาจากเศรษฐกิจจะฟนตวัเร็วเพราะฉีดวัคซีนไดรวดเร็ว 


