




 The Emerging 
of

Lady Travelers

TOURISM RESEARCH
ท่องเที่ยววิจัย

โดย กองบรรณาธิการ



2 The Emerging of Lady TravelersTOURISM RESEARCH

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันนี้ เราก�าลังอยู่ใน 
ยุคแห่งความเท่าเทียมทางเพศอย่าง 
เข้มข้นที่สุดยุคหนึ่ง แม้ว่าเราคงมิอาจ 
คาดเดาได้ถึงขั้นว่า ความเท่าเทียมทาง 
เพศอย่างแท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่  
แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นอย่างชัดเจนแน่นอน  
คือการเปลี่ ยนแปลงครั้ ง ใหญ่ของ 
พฤติกรรมผู้บริโภคเพศหญิงทั่วโลก  
พวกเธอกลายมาเป็นตลาดหลักของ 
หลายธุรกิจและหลายอุตสาหกรรม  
ด้วยก�าลังซื้อและอ�านาจการตัดสินใจ 
แบบทีไ่มต่อ้งพ่ึงพาใครอกีตอ่ไป พวกเธอ 
กลายเป็นกระบอกเสียงของกันและกัน  
ขยายกลายเป็น community ขนาดยอ่ม 
ในหลากหลาย segment พวกเธอ 
กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายอันทรงพลัง 
ที่เหล่านักการตลาดในยุคปัจจุบันต่าง 
ต้องท�ากลยุทธ์เพ่ือให้ได้ครอบครอง 
พวกเธอในฐานะลูกค้าคนส�าคัญ

เช่นเดียวกับตลาดการท่องเที่ยว ที่อัตราการ 
เดินทางท่องเท่ียวของผู้หญิงท่ัวโลกสูงข้ึน 
อย่างต่อเนื่อง และยิ่งเห็นได้ชัดในระยะเวลา  
6 ปีท่ีผ่านมา จนเห็นได้ชดัเจนในบางประเทศ  
จากท่ีผู้ชายเคยเดินทางมาท่องเท่ียวมากกว่า 
ผู้หญิง แต่ในทุกวันน้ีกลับกันเสียแล้ว! และ 
เมื่อหันกลับมามองประเทศไทยในฐานะของ 
เจ้าบ้าน ข่าวดีคือเรามขุีมทรพัย์ทางวฒันธรรม  
วิถีชีวิต และความสะดวกสบายทันสมัย  
ท่ีพร้อมต้อนรับเหล่านักท่องเท่ียวผู้หญิงท่ี 
ก�าลังเติบโตน้ีอย่างดีอยู่แล้ว ทว่าหากเรา  

ไม่ท�าอะไรเพ่ิมเติมเพ่ือคว้าโอกาสอันดีน้ีไว้  
กลุ่มนักท่องเท่ียวผู้หญิงก็อาจจะถูกประเทศ 
คู่แข่งแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปได้ในระยะ 
เวลาต่อจากนี้

จงึเป็นท่ีมาของการศกึษาตลาดนักท่องเท่ียว 
เพศหญิงท้ัง 12 ตลาด จากภูมิภาคต่างๆ    
ท่ัวโลก ท่ีล้วนแล้วแต่มอัีตราการเติบโตเฉล่ีย 
ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือมีขนาดของตลาดที่น่าสนใจ  
โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยมีการ 
ส�ารวจข้อมลูเพ่ือการวเิคราะห์พฤติกรรมของ 
นักท่องเท่ียวเชิงลึก ต้ังแต่ปี 2556-2561  
แล้วน�ามาวิเคราะห์และสรุปประเด็นท่ีส�าคัญ 
เราจึงขอน�าข้อมูลเหล่าน้ันมาแบ่งปันให้เห็น
ว่าพวกเธอมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวใน 
ประเทศไทยอย่างไร ชอบท�าอะไร ใช้จ่าย 
อย่างไร มีกลุ่มของลักษณะพฤติกรรมใด 
ท่ีจุดประกายความน่าสนใจแตกต่างจาก 
ภาพรวมหรือไม่ เพ่ือให้อย่างน้อยการวาง 
กลยทุธ์ทางการสือ่สารและการตลาดไปจบัใจ 
กลุ่มนักท่องเที่ยวเพศหญิงนี้ มีความชัดเจน 
มากข้ึนในภาพของสินค้าและบริการท่ีเธอ 
ต้องการ และปัญหาท่ีต้องได้รับการแก้ไข 
เพื่อดึงดูดให้พวกเธอกลับมาอีก 
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นักท่องเท่ียวเพศหญิงจากจีน เป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ี 
ไม่เพียงแต่จะน่าสนใจมากในแง่ของอัตราการเติบโตท่ีสูง 
ข้ึนเรื่อยๆ อย่างต่อเน่ือง แต่ยังมีข้อมูลหลายประการ 
ท่ีบ่งชี้ว่า พวกเธอมีความภักดีต่อการเท่ียวเมืองไทยและ 
ประทับใจประเทศไทยในหลากหลายแง่มุม 

เป็นกลุ่มที่ระบุว่าท�า  
กิจกรรม ‘รับประทาน  
อาหารไทย’ สูงถึงร้อยละ  
94.49 

Ladies with the Gang
#การกินจะเยียวยาทุกสิ่ง

Ladies with Families
#มนุษย์แม่แพ้ของ SALE

Solo Lady 
Traveler
#ฮิปสเตอร ์
รักเมืองไทย 

กว่าครึ่งหนึ่ง 
เป็นกลุ่ม Revisit  
(ร้อยละ 50.26) 

มีอัตราความ
พึงพอใจโดยรวมสงู 

มีอัตราการบอกต่อ  
(Advocate) สูง 

มีอัตราส่วนการ  
กระจายตัวไปยัง  
เมืองรอง สูงกว่า  
กลุ่มอื่นๆ 

มีสัดส่วนการท�ากิจกรรม 
ประเภท ‘ช้อปปิ้ง’ สูงถึง  
ร้อยละ 93.06 

มีมลูค่าการใช้จ่ายเฉล่ียใน 
กิจกรรมช้อปป้ิงสงูกว่ากลุ่ม
อืน่ๆ 

สินค้าที่ซื้อมากที่สุดคือ  
‘ผลิตภัณฑ์อาหารไทย’ 

ซื้อ Thai Food กลับบ้าน  
สินค้าที่ซื้อกลับบ้าน 
มากที่สุด คือ ‘ผลิตภัณฑ ์
อาหารไทย’ 

โปรโมตกิจกรรมและสถานท่ีท่องเท่ียว ‘สดใหม่’ และ 
สือ่สารในเชงิ ‘ความหลากหลาย’ ของสถานท่ีท่องเท่ียว  
รวมท้ังสือ่สารให้รูจ้กัอาหารไทยประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือ 
จากอาหารไทยที่กลุ่มนี้รู้จักดีอยู่แล้ว 
สิ่งส�าคัญคือการท�าให้นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ี รู้สึกว่า 
ตนเองมทีางเลือกท่ีจะจ่ายหากพอใจในคุณภาพ ไม่ได้ 
ถูกบังคับให้ต้องจ่าย
ปัจจัยท่ีต้องมีเป็นพ้ืนฐานเพ่ือดึงดูดให้นักท่องเท่ียว 
กลุ่มนี้เข้ามาคือ ความคุ้มค่าคุ้มราคา มิตรไมตรีของ 
เจ้าบ้าน รวมทั้ง Facility ที่ดี 

 22.30%

มาซ�้า ประทับใจ บอกต่อ

The Chinese Ladies Market
นักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
6 ปีย้อนหลัง

แม้จะมกีารเติบโตทีต่่อเนือ่ง แต่หากเมอืงไทยยงัไม่
สามารถตอบโจทย์เรือ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย
มากขึ้น
รวมท้ังยังได้รับประสบการณ์ไม่ดี จากการถูกโก่ง
ราคาสินค้าและบริการ หรือสินค้าและบริการไม่มี
คุณภาพ จนรู ้สึกว ่าไม่คุ ้มค่าคุ ้มราคาอีกต่อไป          
ในอนาคตนักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีอาจจะกลับมาเท่ียว
เมืองไทยน้อยลง หรือไม่แนะน�าเมืองไทยอีกต่อไป
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The Malaysian Ladies Market
นักท่องเที่ยวหญิงชาวมาเลเซีย

นักท่องเท่ียวเพศหญิงจากมาเลเซยี เป็นตลาดจากบ้านใกล้ 
เรอืนเคียงท่ีมอัีตราการเติบโตสงูข้ึนทุกปี ด้วยความสะดวก 
ในการเดินทาง หากมองในมุมของมูลค่าการใช้จ่ายท�า 
กิจกรรม นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจจะแพ้ชาติอื่นๆ (สาเหตุ 
อาจเพราะมาได้บ่อยๆ จงึไม่ได้ใช้จ่ายมากนักต่อหน่ึงทรปิ)  
ทว่าในแง่ของศักยภาพในการผลักดันเพ่ือขยายตลาด 
มูลค่าให้มากขึ้นนั้น กลับมองเห็นช่องทางที่เป็นประโยชน์ 
ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว 

มากถึงร้อยละ 51.77 มา  
ท่องเที่ยวพร้อมครอบครัว 
(Travel with Families)  

ด้วยความท่ีเดินทางมา 
สะดวก อัตราการมาซ�้าจึง 
สงูในกลุ่มน้ี ทว่าระยะเวลา 
พ�านักในไทยก็สั้นเช่นกัน 

แม้ว่าจะมีมูลค่าการใช้จ่ายด้านช้อปปิ้งมากกว่าเพศชาย 
อย่างเห็นได้ชัด แต่มูลค่าต่อคนต่อทริป ยังไม่สูงมาก 
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 

Most 
Popular
Activity

‘ช้อปป้ิง’ ‘รบัประทานอาหาร  
ไทย’ และ ‘นวดแผนไทย 
หรอืท�าสปา’ คือ 3 กิจกรรม 
ยอดฮิต 

‘กิจกรรมทางทะเล’ กลับไม่ใช ่
กิจกรรมติดอันดับท็อปส�าหรับ 
ตลาดน้ีเหมือนตลาดอ่ืนๆ อาจ 
เพราะมาเลเซียก็มทีรพัยากรทาง 
ทะเลของตนเองอยูแ่ล้วเช่นกัน 

Most Visited Destination

ส ่วนใหญ่เดินทางด ้วย 
รถยนต์ ผ่านด่านตรวจคน 
เข้าเมือง ทางบก 

 16.75%

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
6 ปีย้อนหลัง

การกระจายตัวรายจังหวัด ส่วนใหญ่แล้วกระจุกอยู่ 
บรเิวณภาคใต้ แม้อาจมบีางส่วนข้ึนมาเท่ียวกรงุเทพฯ 
บ้าง แต่มีสัดส่วนน้อยมากท่ีเดินทางไปยังภาคอ่ืนๆ  
อย่างภาคอีสานหรือภาคเหนือ 
หากพิจารณาร่วมกับปัจจัย ‘แหล่งท่องเที่ยวประเทศ 
ไทยไม่หลากหลาย’ ท่ีนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีส่วนหน่ึง 
ระบุว่าเป็นปัจจัยท่ีท�าให้พวกเธอ Non-advocate  
ต่อประเทศไทย สองประเด็นน้ีน่าจะมคีวามสอดคล้อง  
เชื่อมโยงกัน 

กุญแจส�าคัญในการเพ่ิมมลูค่าทางการท่องเท่ียวให้กับ 
กลุ่มน้ีคือ การสื่อสารให้ได้รู้จักกับสถานท่ีท่องเท่ียว 
ในภาคอื่นๆ นอกเหนือจากภาคใต้ที่พวกเธอคุ้นเคย
โดยเน้น ‘ความหลากหลาย’ ‘ความสดใหม่’ ของ 
สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยตั้ง 
อยู่บนพ้ืนฐานของความสะดวกสบาย เดินทางง่าย  
คุ้มค่าคุ้มราคา และสาธารณูปโภคครบครัน 

         สงขลา                  ภูเก็ต                     กรุงเทพฯ
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The South Korean Ladies Market
นักท่องเที่ยวหญิงชาวเกาหลีใต้

นักท่องเท่ียวเพศหญิงชาวเกาหลีใต้ ถือเป็นอีกหน่ึงกลุ่ม 
เป้าหมายท่ีน่าสนใจส�าหรับตลาดการท่องเท่ียวของไทย   
ท้ังในเชิงของอัตราการเติบโตเฉล่ีย และขนาดของตลาด 
ท่ีติดอันดับ Top 5 เมือ่เทียบกับตลาดนักท่องเท่ียวท้ังหมด 

นักท่องเท่ียวหญิงชาวเกาหลีใต้ มแีนวโน้มท่ีจะไปท่องเท่ียว 
ยงัสถานท่ีท่ีมคีนเคยไปมาก่อน แล้วน�ามาบอกเล่าต่อๆ กัน  
หรอือาจเห็นข้อมลูจากโลกออนไลน์ (พิจารณาจากช่องทาง 
การสื่อสารและการกระจายตัวตามจังหวัดหลัก) ไม่ค่อยมี 
การกระจายตัวไปยังเมืองรองเพ่ือ Explore สถานท่ี 
ท่องเท่ียวใหม่ๆ สักเท่าใด รวมท้ังไม่ได้มีประเด็นปัญหา 
หลักเรื่องแหล่งท่องเท่ียวท่ีเมืองไทยไม่หลากหลายหรือ    
ไม่น่าสนใจ 

กลุ่ม Solo Lady Traveler มีแนวโน้มไปจังหวัดเชียงใหม่ 
สูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ รวมท้ังมีแนวโน้มท�ากิจกรรมท่องเท่ียว 
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสูงกว่ากลุ่มอ่ืน และยังมี 
มูลค่าการช้อปป้ิงสนิค้าประเภท ‘เสือ้ผ้า’ สงูกว่ากลุ่มอ่ืนๆ    

กลุ่ม Ladies with the Gang ที่อายุระหว่าง 18-35 ปี  
เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะท่องเที่ยวตามเมืองรองมากที่สุด 

กลุ่ม Ladies with Families มีสัดส่วนการท�ากิจกรรม 
ประเภท Sea & Beach และ Spa & Massage สูงกว่า 
กลุ่มอ่ืนๆ รวมท้ังมีการกระจายตัวไปยังจังหวัดชายทะเล 
สูงกว่า (เช่น ภูเก็ต ชลบุรี และกระบี่)

#เธอไปก่อนเดี๋ยวฉันตาม
The Mainstream Traveler อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อแตกต่างตาม 

Segment และกลุ่มอายุที่น่าสนใจ
อยู่บ้าง ดังนี้

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
6 ปีย้อนหลัง

แม้ว่าในภาพรวม ณ ปัจจุบันนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ียัง 
พึงพอใจและมีอัตราการบอกต่อ (Advocate) ท่ีสูง 
ในระดับหน่ึง ทว่ายังมีบางส่วนท่ีไม่พึงพอใจจาก      
‘การบริการท่ีไม่ดี’ (ซ่ึงเป็นประเด็นคล้ายคลึงกันกับ 
นักท่องเท่ียวจีนและญี่ปุ่น) โดยเฉพาะกลุ่ม Solo  
Traveler และ Ladies with Families

จากแนวโน้มท่ีชอบท่องเท่ียวตามกระแส หากสามารถ 
สร้าง Routing การท่องเท่ียวใหม่ๆ ท่ีเจาะไปยงัความ 
ต้องการแต่ละกลุ่ม เช่น การท่องเท่ียวแนววฒันธรรม 
และวถีิชวีติส�าหรบักลุ่ม Solo Traveler หรอื สถานท่ี 
ท ่องเท่ียวแนวธรรมชาติและทะเลส�าหรับกลุ ่ม 
ครอบครวั เพ่ือกระตุ้นการกลับมาเท่ียวซ�า้ตามกระแส 
หรือตามค�าบอกต่อ น่าจะช่วยเพ่ิมอัตราการเติบโต 
ของกลุ่มน้ีได้ โดยอย่าท้ิงปัจจัยพ้ืนฐานส�าคัญอย่าง 
ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว และความ 
ปลอดภัย 

8.05%
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The Indonesian Ladies Market
นักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวอินโดนีเซีย

นักท่องเท่ียวเพศหญิงจากอินโดนีเซีย เป็นอีกหน่ึงตลาด 
ศกัยภาพท่ีไม่ควรมองข้าม ถึงแม้ว่าประเทศอินโดนีเซยีเอง 
จะมแีง่มมุท่ีคล้ายประเทศไทยอยูม่ากในเชงิการท่องเท่ียว  
เช่น ทะเล วัฒนธรรม และภูมิประเทศ ทว่าสิ่งแตกต่าง 
ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวอินโดนีเซียให้เดินทางเข้ามายัง 
ประเทศไทย คือ ‘ความทันสมัย’ และ ‘สาธารณูปโภค’ 
ที่ท�าให้ไทยมีนักท่องเที่ยวจ�านวนไม่น้อย โดยเฉพาะเหล่า 
นักท่องเท่ียวเพศหญิงท่ีถูกดึงดูดเข้ามาโดยกิจกรรมช้อปป้ิง  
สร้างรายได้ดีทีเดียว 

กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่น่าสนใจ 
การสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ดี 
การจราจรไม่ดี 
สิ่งอ�านวยความสะดวกไม่ดี 

กิจกรรมช ้อปป ิ ้ง เป ็น 
กิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียวหญิง  
ชาวอินโดนีเซียนิยมมาก 
ท่ีสุดในทุก Segment  
รองมาคือการรับประทาน 
อาหารไทย

กลุ่มท่ีเดินทางมากับครอบครวั  
(Ladies with Families)      
มมีลูค่าการใช้จ่ายกับกิจกรรม 
ช้อปป้ิงต่อคนต่อทรปิสงูกว่า 
กลุ่มอื่นๆ 

เสื้อผ้า
ของที่ระลึก
อาหารไทย

Key Point: 
อ�านวยความสะดวกในการมา ‘กิน ดื่ม เที่ยว’ 

The 
Shopaholic

 11.04%

แม้ว่าภาพรวมจะมีทั้งอัตราการ Revisit ที่สูง ความ 
พึงพอใจ และอัตราการบอกต่อ (Advocate) ที่อยู่ใน 
ระดับท่ีน่าพึงพอใจ ทว่ายังมีนักท่องเท่ียวบางส่วน 
ท่ี Non-advocate ต่อประเทศไทย เพราะเหตุผล 
ด้านความไม่สะดวกเก่ียวกับการท่องเท่ียวด้านต่างๆ  
เช่น คนไทยสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ดี การจราจรไม่ดี  
หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกไม่ครบครัน 

การเพ่ิมความพึงพอใจ และอัตราการ Advocate  
ของกลุ่มน้ีจึงไม่ซับซ้อนเลย เพียงแค่หาวิธีการ 
อ�านวยความสะดวกเพ่ือกิจกรรม ‘กิน ด่ืม ช้อป’ ต้ังแต่  
การเข้าถึงสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งช้อปปิ้งจะต้อง 
สะดวกสบาย หากการจราจรไม่ดี ต้องมีระบบขนส่ง 
สาธารณะท่ีสะดวก มศีนูย์ให้บรกิารนักท่องเท่ียวเพียงพอ 
และที่ส�าคัญคือ ควบคุมมาตรการราคา ไม่ให้รู้สึกว่า 
ถูกบีบบังคับให้ต้องจ่าย หรือจ่ายราคาที่สูงเกินไป 

ปัจจัยที่ท�าให้ไม่เกิดการบอกต่อ 
(Non-advocate)

#ขาช้อปตัวจริง #คุณแม่นักช้อป Best Sellers
หมวดสินค้าที่จับจ่าย 
มากที่สุด

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
6 ปีย้อนหลัง
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กลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวกับเพ่ือน (Ladies with the Gang)  
ท่ีมีอายุระหว่าง 18-35 ปี (Millennials) มีอัตราส่วน  
Non-advocate ประเทศไทยถึงร้อยละ 61.63 

ซึง่นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีให้คะแนนความพึงพอใจต�า่ในปัจจยั 
ดังต่อไปนี้ 

มีแนวโน้มเท่ียวในจังหวัด 
ท่ีมีแหล่งท ่องเท่ียวเชิง 
ประวติัศาสตร์ เช่น อยธุยา  
และเชียงใหม่

มีแนวโน้มท่ีจะท�ากิจกรรม 
แนว ‘Thai Ways of Living’

Where did they go? What did they do?

‘ระบบขนส่ง 
สาธารณะ’

‘การจราจร’ ‘ความสะอาด’

กลุ่มที่มาท่องเที่ยวคนเดียว (Solo Lady Traveler) ที่มี 
อายุระหว่าง 36-55 ปี (Working Adults) มีอัตราส่วน  
Advocate ต่อประเทศไทยถึงร้อยละ 60.01

The Japanese Ladies Market
นักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวญี่ปุ่น

ถึงแม้ว่านักท่องเท่ียวเพศหญิงชาวญี่ปุ่น จะเป็นกลุ่มท่ีม ี
อัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปีไม่สูงนัก ทว่าเมื่อมองภาพ 
ในระยะยาว นักท่องเท่ียวผู้หญิงกลุ่มน้ีไม่เคยหายไปจาก 
ตลาดการท่องเที่ยวเมืองไทยเลยจริงๆ 

ประเด็นหลักของการวางกลยทุธ์เพือ่สือ่สารกับนักท่องเท่ียว 
กลุ่มน้ี จงึเป็นการดึงกลุ่มท่ีเคยมาแล้วให้กลับมาเท่ียวใหม่  
เพ่ือให้เห็นเมอืงไทยในมมุท่ีแตกต่างออกไปจากท่ีเคยเห็น  
รวมท้ังดึงกลุ่มเจเนอเรชั่นใหม่ท่ีไม่เคยเท่ียวเมืองไทย 
มาก่อนให้เกิดความประทับใจในทรปิแรก เพ่ือให้เกิดความ 
ต้องการอยากกลับมาเท่ียวใหม่ และน�าเรือ่งราวดีๆ กลับไป  
บอกต่อ ณ บ้านเกิดของตนเองมากขึ้น 

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
6 ปีย้อนหลัง

6.16%

กลุ่มน้ีส่วนหน่ึงค่อนข้างไม่พึงพอใจต่อการมาเยือน 
ประเทศไทย ด้วยสาเหตุเดียวกับท่ีเหล่านักท่องเท่ียว 
จากแถบเอเชียตะวันออกต่างประสบเหมือนกัน 
ถ้วนหน้าคือ ‘อัธยาศัยไมตรีของคนท้องถ่ินไม่ดี’ 
ซึง่ส�าหรบัชาวญ่ีปุ่นท่ียึดถือธรรมเนียมเรื่องมารยาท 
กลายเป็นประเด็นท่ีกลับมาท�าร ้ายภาพลักษณ์ 
การเที่ยวเมืองไทยพอสมควร 

กลุ่มที่มีแนวโน้มชื่นชอบการเที่ยวเมืองไทย คือกลุ่ม 
ท่ีชอบการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชีวิต 
ของคนท้องถ่ินจรงิๆ การดึงกลุ่มเหล่าน้ีให้กลับมาอีก 
คงหนีไม่พ้นการโปรโมตแหล่งท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม 
วิถีชีวิตที่สดใหม่ และ Authentic รวมถึงการแสดง 
จุดยืนท่ีชัดเจนเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแล 
รักษาวิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน
ส�าหรับกลุ่มท่ีมีแนวโน้มไม่พอใจกับการท่องเท่ียว 
เมอืงไทย อาจต้องใช้การโปรโมตการท่องเท่ียวเมอืงไทย 
ในด้านอ่ืนๆ นอกจากแค่ Night Life รวมท้ังโปรโมต 
สถานทีท่่องเท่ียวแนว Sea & Beach อ่ืนๆ นอกเหนือ 
จากที่นักท่องเที่ยวรู้จักอยู่แล้ว 
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The Indian Ladies Market
นักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวอินเดีย

นักท่องเท่ียวเพศหญิงจากอินเดีย เป็นกลุ่มท่ีมีสัดส่วน 
การเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวมากถึงร้อยละ 76.89   
ซึง่อาจจะเกิดจากวฒันธรรมของประเทศอินเดียท่ีให้ความ 
ส�าคัญกับครอบครัวเป็นอย่างมาก ทว่าโดยภาพรวมแล้ว 
ถือเป็นอีกหน่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีมีมูลค่าการใช้จ่ายไม่น้อย  
และหากมีการวางกลยุทธ์ทางการสื่อสารที่เหมาะสม ก็จะ 
สามารถผลักดันการเติบโตของตลาดกลุ่มนี้มากข้ึนอีก 
ในอนาคตได้ไม่ยาก 

 11.25%

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
6 ปีย้อนหลัง

ร้อยละ 76.89 เดินทางมาพร้อมครอบครัว
กลุ่มท่ีเดินทางมาพร้อมครอบครัว ท�ากิจกรรม   
ช้อปปิ้งสูงถึงร้อยละ 93.06 
ทว่ากลุ่มนี้มีอัตราการ Revisit เพียงร้อยละ 28.90  
เท่านั้น

การจราจร ความสะอาด ความครบครันของ 
สาธารณูปโภค

กรุงเทพฯ

ชลบุรี

ภูเก็ต

สุราษฎร์ธานี

กระบี่

กลุ ่มท่ีมากับเพ่ือน มีสัดส่วนการท�ากิจกรรม     
Night Life สูงถึงร้อยละ 63.11
แต่ท่ีน่าแปลกใจกว่าน้ันคือ กลุ่มท่ีมากับครอบครวั   
ก็มสีดัส่วนการท�ากิจกรรม Night Life ไม่น้อยเช่นกัน  
(ร้อยละ 47.21)

กลุ่มนักท่องเท่ียวเพศหญงิท่ีมากับเพ่ือน และกับครอบครวั  
เป็นสองกลุ่มท่ีพบว่าประมาณครึง่หน่ึง ระบุว่าไม่ Advocate  
ต่อประเทศไทย โดยปัจจยัท่ีท�าให้ไม่พึงพอใจหลักๆ คือ...

#ช้อปต่อไม่รอแล้วนะ #แดนซ์ต่อไม่รอแล้วนะ
The BIG Spender The Party Goer

เน่ืองจากนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีแนวโน้มท่ีจะเดินทาง 
มากับครอบครวั หรอืมากับเพ่ือน เพราะฉะน้ันอ�านาจ 
การตัดสนิใจส่วนหน่ึงจงึอยูกั่บคนรอบข้าง เช่น เพ่ือน 
และคนในครอบครวั อาจส่งผลให้อัตราการ Revisit ต�า่  
โดยเฉพาะกลุ่มที่มากับครอบครัว 
สิ่งส�าคัญหลักๆ ในการเลือกท่องเท่ียวต่างประเทศ 
ของกลุ่มน้ีคือ ความหลากหลายของสถานทีท่่องเท่ียว  
และศลิปวฒันธรรม ทว่าเมือ่เปรยีบเทียบกับประเทศ 
ไทยแล้ว ‘การช้อปป้ิง’ เท่าน้ันท่ีกลุ่มน้ีมองว่าประเทศ 
ไทยโดดเด่นกว่าประเทศอื่นๆ 

การผลักดันให้เกิดการมาเยอืนซ�า้ท่ีมากข้ึนของกลุ่มน้ี  
อาจจะต้องท�าการสื่อสารการท่องเท่ียวประเทศไทย 
ในแง่มมุของการเป็น ‘สถานท่ีส�าหรบัสานสมัพันธ์ของ 
คนในครอบครวั’ เป็นหลัก โดยเน้นความหลากหลาย 
ของกิจกรรมท่ีสามารถท�าได้ท้ังครอบครวั และเดินทาง 
ท่ีสะดวกสบาย เหมาะกับครอบครัวท่ีมีลูกเล็ก 
โดยท้ังหมดน้ีต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความคุ้มค่า 
คุ้มราคา
กุญแจส�าคัญของการสื่อสาร จะต้องใส่ Gimmick  
เล็กๆ ให้นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีเห็นว่า พวกเธอสามารถมี  
‘me time’ หรือช่วงเวลาส่วนตัวที่ได้พักผ่อนจากการ 
เล้ียงดูลูกๆ เช่น มเีวลาท�าสปาคนเดียว ไปช้อปป้ิง 
กับเพ่ือนสาว หรอืดินเนอร์กับเฉพาะเพ่ือนสาว โดยใช้  
ข้อความที่สามารถสร้าง Emotional Touch ให้กับ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้ 

Top 5
Destination: 
The Sea Lover

มีแนวโน้มกระจายตัว
ตามจังหวัดติดชายทะเล

I would love you more, if…
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The Singapore Ladies Market
นักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวสิงคโปร์

High in Value

High in Value

The High Quality Traveler

นักท่องเท่ียวเพศหญิงชาวสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นอีกหน่ึง 
ตลาดคุณภาพท่ีสามารถยกระดับการท่องเท่ียวของเมอืงไทย  
ได้ในอนาคต เน่ืองจากมีปริมาณนักท่องเท่ียวขาเข้าท่ีสูง  
อัตราการเติบโตดีอย่างต่อเน่ือง มีมลูค่าการใช้จ่ายไม่น้อย 
โดยเฉพาะกิจกรรมทางการแพทย์ และยงัเป็นกลุ่มท่ีเปิดรบั 
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตท้องถ่ิน 
อีกด้วย 

มสีดัส่วนการท่องเท่ียวแนวอนุรกัษ์ธรรมชาติ (Eco-Tourism)  
สูงกว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเดียวกัน (ใกล้เคียงกับ 
ไต้หวัน) 

นักท่องเท่ียวเพศหญิงกลุ่ม Senior Traveler มีแนวโน้ม 
ท่องเท่ียวยังจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ 
วิถีชีวิตท้องถ่ิน เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ 
กาญจนบุรี รวมทั้งมีสัดส่วนการท�ากิจกรรมแนว ‘ส�ารวจวิถี 
ชีวิตคนท้องถ่ิน’ (Learn the way of living of local  
residents) สูงกว่าช่วงอายุอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด 

นักท่องเท่ียวเพศหญิงท่ีเดินทางมากับเพ่ือน (Ladies  
with the Gang) มีสัดส่วนการท�ากิจกรรมช้อปปิ้งสูงถึง 
ร้อยละ 93.80 

หากพิจารณาในหลายปัจจัยท่ีกล่าวมา จะพบว่าตลาด 
นักท่องเที่ยวหญิงจากสิงคโปร์ เป็นอีกหนึ่งตลาดคุณภาพ       
ที่ไม่ควรมองข้าม 

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
6 ปีย้อนหลัง

9.53%

กลุ่มนี้มีบางส่วนมองว่า แหล่งท่องเที่ยวของประเทศ 
ไทยยังไม่หลากหลาย และกจิกรรมการท่องเที่ยวยัง 
ไม่น่าสนใจมากเพียงพอ รวมท้ังหากพิจารณาใน 
แง่มุมของการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิต  
เรายงัมคู่ีแข่งท่ีน่ากลัวซ่ึงต้องเอาชนะให้ได้ในแง่ของ 
กลยุทธ์อย่าง ประเทศเวียดนาม เป็นต้น 

จดุแข็งของประเทศไทยท่ีน่าดึงดูด คือแหล่งท่องเท่ียว  
เชงิวฒันธรรม ธรรมชาติ และวถีิชวีติท้องถ่ิน  จงึควร 
โปรโมตกิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียวเหล่าน้ี ควบคู่กับ 
การน�าเสนอกิจกรรมและแหล่งท่องเท่ียวท่ีสดใหม่ใน 
เมืองรอง โดยต้องเตรียมความพร้อมด้านสิง่อ�านวย 
ความสะดวก และการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวได้ง่าย 
ไว้รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วย 
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The Taiwanese Ladies Market
นักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวไต้หวัน

ถึงแม้จะเป็นตลาดเล็กๆ แต่ไต้หวันนับเป็นอีกหนึ่งตลาด 
คุณภาพท่ีส่งนักท่องเท่ียวมายงัประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง  
และเติบโตข้ึนเรือ่ยๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง ซึง่จากสดัส่วน 
เปรียบเทียบกับเพศชาย เติบโตขึ้นจากร้อยละ 44 ในปี  
2557 มาเป็นร้อยละ 50 ในปี 2561 นี้

นักท่องเท่ียวเพศหญงิชาวไต้หวนั เม่ือพิจารณาในภาพรวม 
พบว่ายงัคงนิยมท่องเท่ียวและท�ากิจกรรมรปูแบบเดิมท่ีได้รบั 
ความนิยมในวงกว้าง มคีวามพึงพอใจและอัตราการบอกต่อ  
(Advocate) ประเทศไทยในสัดส่วนท่ีน่าพึงพอใจ และม ี
ปัญหาเรื่องมูลค่าการใช้จ่ายท่ีไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ประเทศอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม นักท่องเท่ียวเพศหญิง 
ชาวไต้หวันมีแนวโน้มท่ีจะเปิดรับการท่องเท่ียวแนวใหม่ๆ  
เช่น Eco-Tourism หรือแหล่งท่องเท่ียวในเมืองรอง  
มากกว่านักท่องเที่ยวชาติอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งท�าให้ 
ตลาดกลุ่มน้ีเป็นอีกหน่ึงเป้าหมายท่ีมีศักยภาพในการ 
พัฒนาให้เป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงได้ไม่ยาก 

กลุ่มที่มากับเพื่อน (Ladies with the Gang) มีแนวโน้ม 
เลือกเดินทางท่องเท่ียวแบบกรุป๊ทัวร์สงูกว่ากลุ่มอ่ืนๆ รวมท้ัง 
มแีนวโน้มจองทรปิการเดินทางผ่านบรษิทัทัวร์เช่นเดียวกัน กิจกรรม Spa & Wellness เป็นท่ีชืน่ชอบของนักท่องเท่ียว 

หญิงชาวไต้หวันในทุก segment

มีอัตราการ Revisit สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ
มสีดัส่วนการกระจายตัวไปยงัเมอืงรอง สงูกว่ากลุ่มอ่ืน 
โดยเฉพาะกลุ่มอายรุะหว่าง 18-35 ปี มแีนวโน้มท่ีจะ  
Advocate ประเทศไทย สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ

มสีดัส่วนการท่องเท่ียวแนวอนุรกัษ์ธรรมชาติ (Eco-Tourism)  
สงูกว่าประเทศอ่ืนๆ ในภูมภิาคเดียวกัน (ไล่เล่ียกับประเทศ 
สิงคโปร์)

 8.98%

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
6 ปีย้อนหลัง

มักจะเดินทางมาประเทศไทยระยะสั้น ไปเพียง 1-2  
จังหวัด 
มมีลูค่าการใช้จ่ายหมวดช้อปป้ิงสงูพอควร ทว่าในแง่ 
กิจกรรมอื่นๆ นั้นการใช้จ่ายยังไม่สูงมาก แม้จะเป็น 
กิจกรรมที่ชื่นชอบของกลุ่มนี้อย่าง Spa & Wellness  
ก็ตาม 

การกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากข้ึนในกิจกรรมต่างๆ  
ผ่านการเพ่ิมกิจกรรมท่ีน่าสนใจเข้าไปในกิจกรรม  
ซึ่งเป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวเพศหญิงชาวไต้หวัน 
นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมีศักยภาพที่จะถูกพัฒนาให้เป็น 
นักท่องเท่ียวคุณภาพท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังน้ัน 
สิง่ท่ีควรท�าไปควบคู่กันคือ โปรโมตการท่องเทีย่วเชงิ 
คุณภาพ เช่น การท่องเท่ียวในเมอืงรอง ท่องเท่ียวเชงิ 
อนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมท่ีจะได้สัมผัสวัฒนธรรม  
และวิถีชีวิตท้องถิ่นของเมืองไทย 

Tour Group Preferred : Ladies with the Gang

มาบ่อยแถมจ่ายหนัก!

Spa Lover!
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The Russian Ladies Market
นักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวรัสเซีย

Tour Agent/ Tour Operator Preferred

Popular Activity

Potential Activity

แม้ว่าตัวเลขการเติบโตเฉล่ียราย 6 ปี ของตลาดผู้หญิง 
ชาวรสัเซยีจะค่อนข้างต�า่เมือ่เปรยีบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ  
ทว่าในส่วนของขนาดตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีท่ีเข้ามา 
เยือนไทยต่อปียังคงมีจ�านวนไม่น้อย       

นักท่องเท่ียวเพศหญิงชาวรสัเซยีมพีฤติกรรมการท่องเท่ียว 
ท่ีไม่แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ มากนัก กล่าวคือชืน่ชอบกิจกรรม 
และแหล่งท่องเท่ียวเก่ียวกับทะเลของเมืองไทยเป็นหลัก  
ผนวกกับไทยเป็นประเทศท่ีค่อนข้างห่างไกล การจองทรปิ 
มายังประเทศไทยจึงมีแนวโน้มท่ีจะใช้บริการบริษัททัวร์ 
มากกว่า รวมทั้งยังมีสัดส่วนมาท่องเที่ยวกับทัวร์มากกว่า 
ประเทศอื่นๆ ด้วย 

ภูเก็ต

ชลบุรี

กรุงเทพฯ

จังหวัดติดชายทะเลอื่นๆ

1

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
6 ปีย้อนหลัง

1.56%

นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีท่ีมาเมอืงไทยหลักๆ เพราะชืน่ชอบ  
แหล่งท่องเท่ียวทางทะเล เพ่ือหลบหนีจากอากาศ 
หนาวเยน็ และท�ากิจกรรมทางทะเลท่ีไม่สามารถท�าได้ 
ในบ้านเกิดของตน 
หากมองในแง่มุมของความพึงพอใจและอัตราส่วน 
การบอกต่อ (Advocate) ยังอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ  
ทว่าหากเราไม่สามารถหาแง่มุมการท่องเท่ียวไทย 
ใหม่ๆ ที่จะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาอีก 
ในอนาคต หรือขยายพฤติกรรมการท่องเท่ียวให้ได ้
เชงิลึกมากข้ึน อาจสุม่เสีย่งท่ีจะเสยีส่วนแบ่งการตลาด 
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ตลาดคู่แข่งอื่นๆ ได้ 

การโปรโมตแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลใหม่ๆ เพ่ือดึง 
โอกาสการกลับมาเท่ียวซ�า้ ควรมองหาโอกาสในตลาด 
กลุ่ม Niche ท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมและสถานท่ี 
ท่องเท่ียวทางทะเล ซึ่งประเทศไทยมีจุดแข็งอยู่แล้ว  
เช่น Scuba Diving ท่ีแม้จะมีสัดส่วนจ�านวนน้อย 
เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ทว่าการมองหาโอกาสใน 
การเปิดท�าตลาดใหม่ๆ น่าจะช่วยเพ่ิมความยั่งยืน 
ของการเติบโตของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้มากขึ้น
จากข้อมลูท่ีเห็นได้ชดัว่านักท่องเท่ียวกลุ่มน้ียงัคงมกีาร 
ใช้บริการ Tour Agent/Tour Operator ในสัดส่วน   
ท่ีสงูพอสมควร ในการโปรโมตกิจกรรมการท่องเท่ียว 
ใหม่ๆ จึงควรพิจารณาช่องทางเหล่านี้เป็นพิเศษ 

ชอบเดินทางมากับกรุ๊ปทัวร์ / ซื้อและจองทริป 
ผ่านตัวแทนหรือบริษัททัวร์

สัดส่วนการมา 
กับกรุ๊ปทัวร์ 50.10%

61.75%

52.21%

63.46%

Ladies 
with the Gang

Ladies with 
Families

สัดส่วนการจอง
ผ่านบริษัททัวร์

แน่นอนว่า กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีได้รบัความนิยมมากท่ีสดุ  
ในทุก Segment คือ Sea & Beach 

Medical Treatment และ Scuba Diving เป็นสองกิจกรรม 
ที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่ท�ากิจกรรมแม้จะไม่สูง แต่มีการ 
ใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวสูง

กรุงเทพฯ 
กลับไม่ใช่ 
‘เป้าหมายแรก’ 
ของนักท่องเที่ยว
หญิงชาวรัสเซีย...

2

3

4
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The U.S.A. Ladies Market
นักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวสหรัฐอเมรกิา

นักท่องเท่ียวเพศหญิงจากสหรฐัอเมรกิา สามารถถูกน�ามา 
พิจารณาได้ในสองมิติ มิติแรกในแง่มุมของความน่าสนใจ 
ของพฤติกรรมการท่องเท่ียว ซึ่งต้องบอกว่าโดยภาพรวม 
ยังคงไม่ต่างจากนักท่องเท่ียวท่ัวไป เช่น ชอบทะเล  
ชอบอาหารไทย และวัฒนธรรมไทย มาช้อปปิ้งเสื้อผ้า  
ของฝากและอาหาร เป็นต้น รวมท้ังยงัมีการกระจายตัวตาม 
จังหวัดหลักๆ ที่ไม่หนีไปจากภาพใหญ่ของการท่องเที่ยว 

ทว่าหากพิจารณาในมติิท่ีสอง ว่าด้วยมลูค่าการใช้จ่ายและ 
สดัส่วนกิจกรรมท่ีท�า จะพบว่ามช่ีองว่างทางการตลาดท่ีจะ 
ช่วยดึงนักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีมายังประเทศไทยได้มากข้ึน 
ไปอีก ซึ่งถือเป็นสัญญาณท่ีดีส�าหรับอีกหน่ึงตลาดนัก 
ท่องเที่ยวระยะไกลที่เป็นตลาดหลักของไทย 

กลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวกับเพ่ือน (Ladies with the Gang)  
โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มอาย ุ18-35 ปี มอัีตราการ Revisit  
ไม่มากนัก เพียงร้อยละ 19 (สาเหตุอาจเป็นเพราะระยะทาง 
และค่าใช้จ่าย) 

มีการใช้จ่ายด้าน Medical Treatment เฉลี่ยสูงและ
ยังมีสัดส่วนการท�า กิจกรรมดังกล่าวค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับประเทศ อื่นๆ  

มีสัดส่วนผู้ที่ท�ากิจกรรม Scuba Diving ค่อนข้างสูง 
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ อีกท้ังยังมีการใช้จ่าย 
กับกิจกรรมดังกล่าวสูงด้วยเช่นกันกลุ่ม Solo Lady Traveler และกลุ่มท่ีมากับเพ่ือน  

(Ladies with the Gang) มีอัตราส่วนการท่องเท่ียว 
แนว Eco-Tourism สูงกว่าประเทศอื่นๆ อย่างชัดเจน 

 9.74%

อัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR)
6 ปีย้อนหลัง

ปฏเิสธไม่ได้ว่า เมือ่เป็นการเดินทางระยะไกล (Long- 
Haul Trip) อัตราการเดินทางกลับมาซ�า้จะค่อนข้างต�า่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีอายุยัง 
ไม่มาก
มีกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ียังไม่พึงพอใจต่อประเทศไทย 
ในหลายๆ ปัจจัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปัจจัยเดียวกับ 
ท่ีนักท่องเท่ียวจากประเทศอ่ืนๆ ประสบ อาทิ  
ความสะอาด การจราจร ความรู้สึกไม่คุ้มค่าคุ้มราคา  
หรือความปลอดภัย 

ตลาดน้ีถือเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวระยะไกล การโปรโมต 
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หรือกิจกรรมใหม่ๆ เพียง 
อย่างเดียว ไม่เพียงพอท่ีจะท�าให้ตัดสนิใจบินข้ามทวปี 
มาเทีย่วประเทศไทยได้ หรอืหากได้ก็ยากท่ีจะกลับมา 
เท่ียวซ�า้อีก สิง่ท่ีต้องท�าควบคู่กันคือ การประสานงาน 
กับสายการบินเพ่ือหาทางเชื่อมต่อเส้นทางการบิน     
ท่ีสะดวกท่ีสุดให้กับนักท่องเท่ียว ผนวกกับการ 
โปรโมตการท่องเท่ียวร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านใน 
ลักษณะ ‘Bundle Trip’ หรือมาครั้งเดียวเท่ียวได ้
หลายประเทศ เพื่อเพิ่มความรู้สึกคุ้มค่าและเพิ่มการ 
ดึงดูดให้ตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทย 

Potential Activity








