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“การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนจีน ทั้งในกลุ่มวัยกลางคน และกลุ่ม
วัยรุ่นชาวจีน อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่พึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยวจีนเป็นหลัก 
ส่งผลให้ธุรกิจเหล่าน้ีจ าเป็นต้องปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการด าเนินธุรกิจให้เข้ากับ
รูปแบบและพฤติกรรมการท่องเท่ียวของคนจีนท่ีก าลังเปล่ียนแปลงไป” 
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รูปแบบและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนจีนเริ่มเปลี่ยนไป นับตัง้แต่ที่รฐับาลจนีอนุญาตให้
ประชาชนสามารถเดนิทางไปท่องเทีย่วต่างประเทศไดอ้ย่างอสิระในปี 2011 ส่งผลใหจ้ านวนทรปิทีค่นจนีเดนิทาง
ออกไปยงัต่างประเทศ (ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวนั) ในปี 2018 เพิม่ขึน้ถึงเกอืบ 3 เท่าตวัหรอืจากราว 24  
ล้านทริปในปี 2011 เป็น 69 ล้านทริป ณ สิ้นปี 2018 ประกอบกบัความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และการ
เกดิขึน้ของสื่อออนไลน์ ซึง่ช่วยใหข้อ้มูลดา้นการท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลาย และเขา้ถงึไดง้่ายขึน้ ปจัจยัเหล่าน้ีช่วย
ส่งเสรมิใหค้นจนีจ านวนหนึ่งเกดิความคุน้เคยกบัการท่องเทีย่วในต่างประเทศ นอกจากนี้รายไดข้องคนจนีทีเ่ตบิโต
สอดคลอ้งกบัเศรษฐกจิทีข่ยายตวัในช่วงทีผ่่านมา สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงรปูแบบและพฤตกิรรมการท่องเทีย่ว
ทัง้ในกลุ่มคนจนีวยักลางคน และกลุ่มคนจนีรุ่นใหม่เช่นเดยีวกบักระแสการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพฤตกิรรมของ
นกัท่องเทีย่วจากประเทศอื่นๆ ทัว่โลก 

คนจีนวัยกลางคนเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวจากกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่เป็นกรุ๊ป
ทัวร์ที่เล็กลงและยืดหยุ่นมากข้ึน ผลส ารวจของ McKinsey เปิดเผยว่า กลุ่มคนจนีอายุ 35 ปีขึน้ไปเริม่สนใจ
การท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทวัร์ที่สามารถออกแบบได้ด้วยตนเอง (Private & customized tour) ซึ่งมกัจะมลีกัษณะที่
เฉพาะเจาะจงมาก เช่น ทวัรท์่องเทีย่วขัว้โลกเหนือ ทวัรปี์นเขาเอเวอเรสต์ ทวัรซ์าฟารใีนแอฟรกิา ทวัรท์ีเ่น้นทาน
อาหารมื้อหรูในร้านระดบั Michelin Star และชิมไวน์ที่มชีื่อเสยีง ทวัร์เจาะลึกด้านสถาปตัยกรรม ฯลฯ กรุ๊ปทวัร์
ลกัษณะนี้มกัเกดิจากความต้องการท่องเทีย่วเฉพาะในกลุ่มเพื่อนฝงูหรอืครอบครวั ท าใหม้จี านวนนักท่องเทีย่วต่อ
กรุ๊ปไม่มากนักและมรีาคาสูง ทัง้นี้ สถิติของ Ctrip ระบุว่า แพก็เกจทวัร์ที่ลูกค้าออกแบบ และปรบัแต่งผ่านบรกิาร
ของ Ctrip จะมรีาคาสงูกว่าราคากรุ๊ปทวัรร์ูปแบบทัว่ไปอย่างน้อย 23% และถอืเป็นตลาดทีก่ าลงัเตบิโตอย่างรวดเรว็
ในจนี ตรงขา้มกบัตลาดกรุ๊ปทวัรท์ัว่ไปทีก่ าลงัหดตวัลงอย่างต่อเนื่อง 

ในขณะเดียวกันคนจีนรุ่นใหม่เริ่มนิยมจ้างไกด์ท้องถิ่นเพื่อเสาะหาประสบการณ์แปลกใหม่  
ผลส ารวจเดยีวกนัจาก McKinsey ยงัชีใ้หเ้หน็อกีว่า คนจนีอายุระหว่าง 20-34 ปี นิยมเลอืกจุดหมายปลายทาง จอง 
ทีพ่กั และตัว๋เครื่องบนิดว้ยตนเอง แต่จะเสาะหากจิกรรมหรอืแหล่งท่องเทีย่วทีแ่ปลกใหม่ในจุดหมายปลายทางนัน้
ผ่านสื่อออนไลน์ จากนัน้จงึจา้งไกดท์อ้งถิน่เพื่อใหน้ าเทีย่วในสถานทีท่่องเทีย่วทีต่นเองสนใจแบบเจาะลกึควบคู่กบั
การช่วยแกป้ญัหาด้านการสื่อสารเน่ืองจากคนจนีส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถสื่อสารภาษาองักฤษได้อย่างคล่องแคล่ว 
หรอือาจเลอืกซื้อแพ็กเกจทวัร์ที่ตนเองสนใจจากบรษิัททวัร์ท้องถิ่นเพื่อหาแหล่งท่องเที่ยวที่แปลกใหม่มากขึน้ได้
เช่นกนั ทัง้น้ีในปจัจุบนัมบีรษิัทน าเที่ยวและมคัคุเทศก์อิสระจ านวนมากที่ให้บรกิารแก่นักท่องเที่ยวในลกัษณะน้ี 
รวมถึงมธีุรกจิ Startup หลายรายทีส่ร้างแพลตฟอรม์ออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสใหน้ักท่องเที่ยวได้เลอืกซื้อแพ็กแกจ
กจิกรรมทีต่นเองสนใจจากคนในชุมชนทอ้งถิน่ไดโ้ดยตรง เช่น LocalAlike, TakeMeTour หรอื Airbnb Experience 
ซึง่ถอืเป็นช่องทางทีช่่วยกระจายรายไดจ้ากการท่องเทีย่วไปยงัชุมชนทอ้งถิน่ไดอ้กีทางหนึ่ง  
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ผลส ารวจรปูแบบการท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมในกลุ่มคนจนีแต่ละชว่งอายุ ปี 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีม่า: McKinsey&Company 
 
ภาคการท่องเที่ยวไทยควรปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวจีน บรษิทัน าเทีย่วขนาดใหญ่อาจปรบัเปลีย่นหรอืขยายรปูแบบการด าเนินธุรกจิ
เพื่อใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่วจนีรุ่นใหม่ โดยการน าเสนอกจิกรรมหรอืแหล่งท่องเทีย่วทีแ่ปลกใหม่และน่าสนใจใน
แพก็เกจทวัร ์ซึง่อาจเน้นกจิกรรมทีน่ักท่องเทีย่วจนีรุ่นใหม่ชื่นชอบ เช่น กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหาร การเดนิชม
ตลาดและวถิชีวีติ รวมถงึการไดม้ปีฏสิมัพนัธก์บัคนทอ้งถิน่ เป็นตน้ นอกจากนี้ธุรกจิทีพ่ึง่พารายไดจ้ากนกัท่องเทีย่ว
กรุ๊ปทวัรข์นาดใหญ่อาจขยายฐานลกูคา้และกระจายความเสีย่งไปยงักลุ่มนกัท่องเทีย่วจนีรุ่นใหม่ทีน่ิยมหาขอ้มลู และ
วางแผนการท่องเทีย่วดว้ยตนเองผ่านสื่อออนไลน์ ซึง่ต้องใชว้ธิกีารท าการตลาดทีต่่างออกไปจากเดมิเพื่อใหเ้ขา้ถึง
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ เช่น การโปรโมทสนิค้าหรอืแหล่งท่องเที่ยวผ่าน Influencer หรอื blogger ที่มชีื่อเสยีงในกลุ่ม
วยัรุ่นชาวจนี การฉายคลปิโฆษณาผ่านแพลตฟอรม์ การแชรว์ดิโีอออนไลน์ของจนี เป็นต้น ในขณะเดยีวกนัชุมชน
ทอ้งถิน่ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัทีน่่าสนใจกส็ามารถสรา้งธุรกจิจากจุดเด่นของตนเพื่อใหบ้รกิารแก่นักท่องเทีย่ว และ
รบัประโยชน์จากกระแสการเปลีย่นพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของคนจนีไดเ้ช่นกนั 
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