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เทรนด์ท่องเที่ยวดี 
SME รีบคว้าโอกาส

ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

Analysis

ข้อมูลวิจัย กันยายน 2561



Analysis2

จากรายงานของกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีาพบว่าสถานการณ์การท่องเทีย่วภายในประเทศไทย 

7 เดือนแรกของปี 2561 ยังคงเติบโตได้ดี โดยจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก มกราคม - กรกฎาคม 

2561 มจี�านวนทัง้สิน้ 22,657,730 คน - คร้ัง ขยายตวัร้อยละ 11.00 จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีทีผ่่านมา 

รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7 เดือนแรกสูงถึง 1.18 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 14.44        

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา รายได้จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดีได้แก่ จีน รัสเซีย อินเดีย 

และมาเลเซีย ส�าหรับตลาดนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยนั้นยังขยายตัวได้ดี โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 

นักท่องเทีย่วไทยเทีย่วไทยมจี�านวน 74.96 ล้านคน - คร้ัง ขยายตวัร้อยละ 4.68 ก่อให้เกดิรายได้ 519 พนัล้านบาท 

ท�าให้รายได้รวมสู่ภาคการท่องเทีย่วจากนักท่องเทีย่วต่างชาตเิทีย่วไทย 7 เดอืนแรก และนักท่องเทีย่วไทย

เทีย่วไทย 6 เดอืนแรกของปี 2561 มมีลูค่าสงูถงึ 1.701 ล้านล้านบาท ขยายตวัร้อยละ 12.87 จากช่วงเวลาเดยีวกนั

ของปีที่ผ่านมา 

ประเด็นสำ�คัญ

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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ส�าหรับทศิทางของธุรกจิท่องเทีย่วในระยะถดัไป ศนูย์วจิยักสกิรไทยมองว่าธุรกิจการท่องเทีย่วน่าจะยงัขยายตวัได้

ในไตรมาสสุดท้ายจากการเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นและปัจจัยสนับสนุนต่างๆ อย่างไรก็ตามจากการแข่งขันกันดึงดูด       

นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศของตนที่ดุเดือดมากข้ึนและแนวโน้มการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน       

รวมทัง้เทคโนโลยีการท่องเทีย่ว (Travel Tech) ทีปั่จจบุนัเข้ามามบีทบาทในภาคการท่องเทีย่ว ท�าให้ผูป้ระกอบการ    

ที่เกี่ยวข้องจ�าเป็นต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือต่อความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น

ศนูย์วิจยักสกิรไทยคาดว่าจ�านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติเทีย่วไทยรวมทัง้ปี 2561 จะมจี�านวนประมาณ 38.2 ล้านคน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.03 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 11.3 จากปี 2560 ในส่วนของนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยรวมทั้งปี 2561 คาดว่าจะมีจ�านวนประมาณ       

159.8 ล้านคน - คร้ัง ขณะทีร่ายได้จากนักท่องเทีย่วไทยทัง้ปีคาดว่าจะอยูท่ีป่ระมาณ 1.01 ล้านล้านบาทโดยพจิารณา

จากปัจจยัสนับสนุนต่างๆ และการเข้าสูช่่วงไฮซซีัน่ ซึง่ทศิทางการเตบิโตน้ีน่าจะด�าเนินต่อเน่ืองไปยงัช่วงต้นปี 2562 

ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

จะขยายตัวถึงร้อยละ 6.5 ในปี 2562 โดยปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่

ทิศท�งของธุรกิจในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวที่ยังคงได้รับผลบวกจ�กปัจจัยสนับสนุนต่�งๆ



Analysis4

ปัจจัยที่สนับสนุนและก่อให้เกิดโอก�สในอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยว

1.	 นโยบ�ยสนับสนุนจ�กท�งฝั่งภ�ครัฐบ�ล จากร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ได้เน้นย�้าถึงความส�าคัญ       

ของธุรกิจการท่องเที่ยวในการเป็นตัวผลักดันและกระจายรายได้ลงไปยังระดับท้องถิ่นรวมถึงนโยบาย    

ของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลให้จ�านวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยว

มีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นโอกาสสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

• งบประมาณสนับสนุนที่ถูกจัดสรรลงไปยัง 55 จังหวัดรอง เพื่อใช้ในการปรับปรุงด้านต่างๆ เช่น 

ปัจจยัพืน้ฐาน พฒันาบคุลากรในท้องถิน่ พฒันาการตลาดผ่านสือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์ต่างๆ 

• การเข้าสู่ช่วงโค้งสดุท้ายของมาตรการภาษีท่องเทีย่วเมอืงรองและบางพืน้ทีข่องเมอืงหลกั เพีอ่กระตุน้

ความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย โดยนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

ในปี 2561 สามารถน�าค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนจากการท่องเทีย่วในพืน้ทีเ่มอืงรองมาลดหย่อนภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาได้สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

• นโยบายสนิเช่ือเพือ่ยกระดบัชุมชน (Local Economy Loan) เพือ่สนับสนุนส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการ

ท่องเทีย่วภาคเอกชนขอสนิเช่ือเพือ่การลงทนุและขยายกจิการ ตามนโยบายรัฐบาลในการซ่อม สร้าง 

พัฒนา และกระจายการท่องเที่ยวสู่เมืองรอง 

• จ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเมืองรองที่มีจ�านวนมากข้ึนกว่าปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นโอกาส

สร้างรายได้ของผู้ประกอบการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ที่ด�าเนินธุรกิจอยู่ในเมืองรอง เช่น 

โรงแรม ห้องพัก ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร รวมถึงชาวบ้านในชุมชน 

2.	 เทศก�ลและง�นประเพณต่ี�งๆ ทีย่งัมจี�านวนมากในช่วงเวลาทีเ่หลอืของปีทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่ 

เช่น เทศกาลถือศีลกินเจ เทศกาลลอยกระทง เทศกาลไม้ดอกเมืองหนาวในจังหวัดเลย เป็นต้น            

ซึง่เทศกาลและงานประเพณีต่างๆ น้ีนับได้ว่าเป็นปัจจยัสนับสนนุให้นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ

เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย
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ปัจจัยที่อ�จสร้�งคว�มท้�ท�ยต่อธุรกิจก�รท่องเที่ยว

อย่างไรก็ดถีงึแม้จะมปัีจจยัสนับสนุนต่างๆ ทีส่ร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกจิการท่องเทีย่ว 

แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีปัจจัยบางอย่างที่เข้ามาสร้างความท้าทายให้แก่ผู้ประกอบการ เช่น

1.	 ก�รแข่งขันกันอย่�งรุนแรงม�กข้ึนของอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวในระดับประเทศ เห็นได้จากการ

สนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศต่างๆ ที่มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เช่น การให้การยกเว้นวีซ่า   

ท่องเทีย่วในประเทศต่างๆ เพือ่ดงึดดูปริมาณนักท่องเทีย่วต่างชาติ รวมถงึลงทนุในโครงสร้างและระบบขนส่ง

พืน้ฐาน ประชาสมัพนัธ์และโฆษณาผ่านสือ่ออนไลน์ต่างๆ หรือแม้กระทัง่นโยบายการคนืเงินภาษมีลูค่าเพิม่

จากการซื้อสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจับจ่ายในประเทศของตน โดยประเทศในแถบเอเชีย     

ที่ถือได้ว่าเป็นคู่แข่งที่ส�าคัญของไทยได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย สปป.ลาว และเวียดนาม 

เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นความท้าทายที่มีผลต่อจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามายัง

ประเทศไทย 

2.	 บทบ�ทของ	OTA	ทีม่มี�กข้ึน	โดยมผีลต่อธุรกจิโรงแรมและบริษทัน�าเทีย่วต่างๆ ให้ต้องแข่งขันกนัมากยิง่ข้ึน 

อีกทั้งยังท�าให้ผู้ประกอบการต้องพบกับต้นทุนที่สูงขึ้นจากการที่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้แก่บริษัท OTA 

โดยมสีดัส่วนระหว่าง 20-35% ของราคาห้องพกั รวมถึงการเข้ามาท�าหน้าทีเ่ป็นพ่อค้าส่ง โดยทีบ่ริษทั OTA 

จะติดต่อขอซื้อห้องพักจากผู้ให้บริการหลายประเภทล่วงหน้าในจ�านวนหลายหน่วยเพื่อให้ได้ราคา           

ที่ถูกกว่าราคาตลาด เช่น ห้องพักจากโรงแรม ตั๋วเครื่องบิน รถเช่า แล้วน�ามารวมเป็นแพ็คเกจเพื่อขาย

ให้แก่นักท่องเที่ยวในราคาที่ต�่าลงกว่าราคาที่นักท่องเที่ยวจองโดยตรงกับผู้ให้บริการ ท�าให้นักท่องเที่ยว

หันมาใช้การจองผ่าน OTA มากขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นความท้าทายที่มีผลต่อผู้ประกอบการในกลุ่มโรงแรม

และที่พัก

เทรนด์ที่มีผลต่อผู้ประกอบก�รในธุรกิจก�รท่องเที่ยว

จากการแข่งขันทีม่คีวามรุนแรงมากข้ึนในปัจจบุนั เทรนด์ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องทัง้ทางตรงและทางอ้อมย่อมเข้ามา   

มีส่วนส�าคัญต่อธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยธุรกิจการท่องเที่ยวก็เช่นกัน ซึ่งทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้วิเคราะห์

และเลง็เหน็ถึงเทรนด์ในโลกบางอย่างซึง่น่าจะมผีลต่อผูป้ระกอบการในธุรกจิการท่องเทีย่วในประเทศไทย อาทิ
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เทรนด์พฤติกรรมและคว�มต้องก�รของนักท่องเทีย่วทีผ่ลกัดนัให้รปูแบบก�รท่องเทีย่วมคีว�มหล�กหล�ย

ม�กยิ่งขึ้น	(ขับเคลื่อนโดยอุปสงค์)

ในอดีตการเดินทางท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่มีเป้าหมายหลักคือการพักผ่อน ท�าให้ผู ้ประกอบการ       

สามารถแบ่งกลุม่ลกูค้าได้จากองค์ประกอบต่างๆ เช่น อาย ุ รายได้ หรือพฤตกิรรมด้านใดด้านหน่ึง อย่างไรกต็าม      

ในปัจจบุนันับเป็นเร่ืองยากทีจ่ะแบ่งกลุม่ลกูค้าโดยใช้เพยีงแค่องค์ประกอบทีก่ล่าวมา เน่ืองจากกลุม่นกัท่องเทีย่วน้ัน

มีความต้องการที่หลากหลายและพฤติกรรมที่ซับซ้อนมากยิ่งข้ึน ท�าให้ผู ้ประกอบการต้องพยายามอัพเดต          

และท�าความเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของนักท่องเที่ยว อาทิ

1.	 เทรนด์ก�รให้คว�มสำ�คัญกับคว�มต้องก�รส่วนบุคคล จากข้อมูลของ PhocusWire, 2017 นักท่องเที่ยว

จ�านวนร้อยละ 36 ยินดีที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ดีข้ึน ข้อมูลน้ี       

อาจบอกเป็นนัยได้ว่า นกัท่องเทีย่วบางส่วนมคีวามต้องการทีจ่ะได้รับบริการหรือสนใจสินค้าทีเ่หมาะกบั

ความต้องการส่วนบคุคล (Personalization) โดยพฤตกิรรมความต้องการทีห่ลากหลายของนักท่องเทีย่ว

และการให้ความส�าคัญกับความต้องการส่วนบุคคล อาจเป็นปัจจัยส�าคัญที่มีส่วนผลักดันให้เกิดเทรนด์

การท่องเที่ยวทางเลือกต่างๆ เพิ่มเข้ามา เช่น 

•	 ก�รท่องเทีย่วเชิงอ�ห�ร	(Food	Tourism) ทีไ่ม่เพยีงมจีดุประสงค์ในการรับประทานอาหารแค่อย่างเดยีว 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว การท่องเที่ยวเชิงอาหารน้ัน มีส่วนคล้ายคลึงกับการท่องเที่ยวชุมชน       

และวัฒธรรมอยู่ไม่น้อย เพราะส่วนประกอบและวัตถุดิบต่างๆ ภายในอาหารน้ันยังสามารถ       

เชื่อมโยงเข้าไปถึงประวัติความเป็นมาและวัฒธรรมท้องถิ่นนั้นๆ ได้อีกด้วย

•	 ก�รท่องเที่ยวชุมชน		(Community	-	Based	Tourism) ซึ่งนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะมีความสนใจ

ในประวัติศาสตร์ พื้นหลังของชุมชน อีกทั้งยังให้ความส�าคัญกับความเป็นตัวตนที่แท้จริงของ      

แหล่งท่องเที่ยว ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน วัฒนธรรมของชุมชนที่มีความเป็น

เอกลักษณ์ 

•	 ก�รท่องเที่ยวแบบครอบครัว	 (Family	 Tourism) เป็นที่รู้กันว่านักท่องเที่ยวในประเภทน้ีจะมา        

ท่องเที่ยวกันแบบกลุ่ม ซึ่งจุดประสงค์ของการท่องเที่ยวก็เพื่อพักผ่อนและกระชับความสัมพันธ์      

ในครอบครัว โดยอาจมกีจิกรรมกลางแจ้งหรือพืน้ที ่ทีใ่ช้ในการจดักจิกรรมเป็นปัจจยัหลกัทีนั่กท่องเทีย่ว

กลุ่มน้ีน่าจะให้ความส�าคัญ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากนักท่องเที่ยวในกลุ่มน้ีจะมีความหลากหลาย   

ทางด้านอายุ ท�าให้มีปัจจัยต่างๆ ที่ผู้ประกอบการควรต้องตระหนักถึงมากข้ึน โดยเฉพาะอย่าง    

ความปลอดภยัในด้านต่างๆ ของเดก็เลก็และผูส้งูอายทุีจ่�าเป็นต้องระวังเป็นพเิศษ อกีทัง้ความต้องการ

ที่ต่างกันในแต่ละช่วงวัย ที่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องศึกษาและท�าความเข้าใจ เพื่อที่จะน�าเสนอ

บริการและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้สามารถท�าร่วมกันได้

•	 ก�รท่องเที่ยวประเภทที่รวมก�รเดินท�งเพื่อธุรกิจเข้�กับก�รเดินท�งเพื่อก�รท่องเที่ยว	 (Bleisure)	

โดยที่นักท่องเที่ยวอาจใช้เวลาส่วนหน่ึงเพื่อท�างานในระหว่างที่ท่องเที่ยว ปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิด     

การท่องเทีย่วประเภทน้ีย่อมหนีไม่พ้นเทคโนโลยต่ีางๆ ทีเ่ข้ามามบีทบาทในการท�างานมากข้ึน ท�าให้

ข้อจ�ากดัในการท�างานระหว่างเดนิทางท่องเทีย่วถกูลดลง เพราะฉะนัน้ผูป้ระกอบการควรจดัเตรียม

อุปกรณ์พื้นฐานที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ 
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•	 ก�รท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 (Ecotourism) โดยที่นักท่องเที่ยวในกลุ่มน้ีอาจมีรูปแบบการท่องเที่ยว

ตัง้แต่กลุม่ทีพ่ยายามลดปริมาณขยะหรือจ�ากดัการสร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการท่องเทีย่ว 

ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนา

ระบบนิเวศ เช่น การปลูกป่า ปลูกปะการัง ปล่อยปลา เป็นต้น

นอกเหนือจากเทรนด์การท่องเที่ยวทางเลือกต่างๆ แล้ว ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความเป็น

ปัจเจกมากยิง่ข้ึนยงัมส่ีวนผลกัดนัให้เกดิทีพ่กัในรูปแบบทีแ่ปลกใหม่ เพือ่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการทีห่ลากหลาย

ของนักท่องเที่ยว เช่น ที่พักกึ่งกระโจม บ้านผีสิง ที่พักธีมการ์ตูนแบบต่างๆ เป็นต้น

2. อกีหน่ึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีม่คีวามน่าสนใจคอื	พฤติกรรมก�รใช้ง�นอนิเทอร์เน็ตและ	Social	Media	

ที่เพิ่มขึ้นอย่�งม�ก จากรายงานของ Hootsuit พบว่าร้อยละ 57 ของประชากรบนโลกนี้สามารถเข้าถึง

ระบบอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงร้อยละ 42 ของประชากรมีการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างสม�่าเสมอ             

ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผู้บริโภครวมถึงนักท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะใช้เวลาว่างไปกับกิจกรรม    

ทางอินเทอร์เน็ต เช่น การน่ังอ่านรีวิวอัพเดตชีวิตตนเองผ่าน Social Media รวมถึงการแชท              

ผ่านแอพพลเิคชัน่ต่างๆ ซึง่หากเราพจิารณาให้ดแีล้ว สิง่เหล่าน้ีจดัได้ว่าเป็นช่องทางการรับส่งข้อมลูทีส่�าคญั

เพราะท�าให้ผู้บริโภคสามารถรับส่งข้อมูลในปริมาณมากๆ ด้วยเวลาที่รวดเร็ว จากพฤติกรรมข้างต้น      

รวมถึงการทีนั่กท่องเทีย่วยคุใหม่ให้ความส�าคญักบัข้อมลูในการตดัสนิใจ (Data-driven) ท�าให้คนกลุม่น้ี   

มีแนวโน้มที่จะใช้แหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตในการเข้ามามีส่วนช่วยในการตดัสนิใจต่างๆ เน่ืองจาก       

เป็นช่องทางทีส่ามารถช่วยให้เข้าถงึแหล่งข้อมลูในปริมาณมากในเวลาทีร่วดเร็ว ท�าให้ปัจจุบันผู้ประกอบการ

บางส่วนที่เห็นโอกาสในจุดนี้ว่าจ้าง Youtuber รวมถึง Blogger ที่มีชื่อเสียงเข้ามาช่วยในการโฆษณา

และท�าการตลาดเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้าและบริการของตน

  นอกเหนือจากการใช้ช่องทางออนไลน์ในการหาข้อมูลต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะจองที่พัก

หรือซื้อสินค้าผ่านอุปกรณ์พกพา เช่น มือถือและแท็ปเล็ตมากกว่าในอดีต เน่ืองจากปัจจุบันราคา          

ของสมาร์ทโฟนและสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีราคาต่อหน่วยที่ถูกลง รวมถึงระบบ wifi ที่มีอยู่ครอบคลุม

ในเกือบทุกสถานที่ ท�าให้นักท่องเที่ยวสามารถจองบริการต่างๆ ผ่านมือถือ หรือ แท็ปเล็ตในทุกที่ที่มี

อนิเทอร์เน็ตเข้าถงึได้ จากข้อมลูของ PhocusWire ประมาณ 1 ใน 3 ของยอดจองได้ท�าผ่านทางอปุกรณ์

พกพาประเภทต่างๆ

3.	 สัดส่วนของนักท่องเที่ยวแบบอิสระ(Free	 Independent	 Traveler)	 ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มม�กข้ึน													

โดยอาจสงัเกตได้จากสดัส่วนของนักท่องเทีย่วประเภท FIT ในกลุม่นักท่องเทีย่วหลกัอย่างจนีทีม่มีากถงึ 60% 

ในปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนจากการเดินทางผ่านกรุ๊ปทัวร์เป็นการเดินทาง

ด้วยตนเองหรือ FIT มากข้ึน คอืการเพิม่ข้ึนของช่องทางการจองทีพ่กัและการเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตทีง่่ายขึน้ 

อีกทั้งการที่นักท่องเที่ยวมีความต้องการที่หลากหลายมากข้ึน ท�าให้การท่องเที่ยวแบบกรุ๊ปทัวร์            

อาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพวกเขาเหล่านี้ได้
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เทรนด์เทคโนโลยีที่เข้�ม�มีบทบ�ทต่อธุรกิจก�รท่องเที่ยวม�กยิ่งขึ้น	(ขับเคลื่อนโดยอุปท�น)

นอกเหนือจากเทรนด์พฤติกรรมและความต้องการของผู ้บริโภคที่ได ้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว                          

เทรนด์เทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจการท่องเที่ยวมากข้ึนก็เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรติดตาม      

และพยายามท�าความเข้าใจ เพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบอุปสงค์และอุปทานที่เปลี่ยนไป เช่น

•	 Online	Travel	Agencies	หรือ	OTA อย่างเช่น Expedia, Booking, Agoda, Ctrip ทีเ่ข้ามามบีทบาท

ต่อธุรกจิท่องเทีย่วมากข้ึนในปัจจบุนั โดยกระบวนการท�างานของ OTA ในส่วนของการเป็นเอเจนซีน้ั่น 

จะเร่ิมจากการทีนั่กท่องเทีย่วค้นหาข้อมลูทีพั่กบนระบบ หลงัจากนัน้หากนักท่องเทีย่วท�าการจองทีพ่กั 

ทาง OTA จะตรวจสอบไปยังโรงแรมแล้วจึงส่งค�ายืนยันไปยังนักท่องเที่ยว หลังจากนั้นเมื่อผู้ขาย 

(โรงแรม) และผูซ้ือ้ (นักท่องเทีย่ว) ได้ยนืยนัค�าสัง่ซือ้-ขาย และทางนกัท่องเทีย่วจ่ายเงนิผ่านระบบ

ออนไลน์ ทางบริษัท OTA ก็จะจัดการหักค่าคอมมิชชั่น โดยอาจสูงถึง 20-35% ของราคาห้องพัก

จากทางโรงแรม ตามแต่ที่ตกลงกันไว้ 

•	 ระบบก�รค้นห�ชนิด	 Meta	 Search	 engine ที่ส่งค�าสั่งการค้นหาไปยัง Search engine           

และ Web Directories อืน่ๆ เช่น Google, Yahoo, Tripadvisor เป็นต้น ซึง่นับได้ว่าเป็นเทคโนโลยี

ที่เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอยู่ไม่น้อย เห็นได้จากการที่   

บริษทั OTA รายใหญ่อย่าง Expedia และ Priceline เร่ิมพฒันา Meta Search engine เป็นของตนเอง 

เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม

•	 เทคโนโลย	ีQR	code หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นบาร์โคดในรูปแบบ 2 มติิ ทีส่ามารถน�ามาประยกุต์ใช้

ในการบอกข้อมูลสิ่งของ และสถานที่ท่องเที่ยว โดยเทคโนโลยีน้ีช่วยลดข้อจ�ากัดในเร่ืองวิธีการ     

และรูปแบบในการน�าเสนอข้อมูลของสิ่งพิมพ์แบบเดิมๆ เพียงแค่ใช้โทรศัพมือถือหรือแทปเล็ต       

ที่มีกล้องดิจิตอลไปสแกนที่ QR code ก็จะสามารถเห็นข้อมูลต่างๆ ได้

•	 ก�รใช้	Augmented	Reality	(AR) ทีส่ามารถสร้างภาพสามมติิเพ่ือทบัซ้อนภาพจริงผ่านกล้องดจิิตอล

เช่นเดยีวกนักบัระบบทีเ่ราเหน็ในเกม Pokemon Go บนสมาร์ทโฟน รวมถงึระบบ Virtual Reality (VR) 

ที่สามารถจ�าลองภาพและเสียงในระบบสามมิติผ่านเคร่ืองมือต่างๆ อาทิ แว่นสามมิติ มือถือ      

และสมาร์ทโฟน เป็นต้น

• ระบบการช�าระเงินแบบ Electronic	payment	system เช่น ระบบ QR payment ของ Alipay 

ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจีน หรือ กระเป๋าสตางค์ดิจิทัล (Digital Wallet), Apple pay, 

Android pay ที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้แอปพลิเคชันบนมือถือในการจ่ายเงินค่าสินค้า             

และบริการ

โดยในแต่ละเทคโนโลยีก็มีเงี่อนไขและความคุ้มค่าต่อเงินลงทุนที่ต่างกัน ซึ่งอาจจ�าเป็นต้องพิจารณา    

ตามความเหมาะสมและศักยภาพของผู้ประกอบการแต่ละราย
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คำ�แนะนำ�ในก�รปรับตัวต่อผู้ประกอบก�รที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจก�รท่องเที่ยว

จากเทรนด์ทีเ่กดิข้ึนรวมถึงปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลต่อธรุกจิการท่องเทีย่วให้มกีารเปลีย่นแปลงและมคีวามหลากหลาย

มากข้ึน ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วข้องควรศกึษาและท�าความเข้าใจถงึเทรนด์การท่องเทีย่วแบบใหม่ๆ เพือ่ทีจ่ะคว้าโอกาส

ในการเจาะกลุม่ลกูค้านักท่องเทีย่วทางเลอืก โดยผูป้ระกอบการและผูเ้กีย่วข้องอาจวเิคราะห์ถงึขีดความสามารถเดมิ

ของตนรวมถงึการปรับกลยทุธ์ เพือ่ทีจ่ะขยายขอบเขตสนิค้าและบริการให้ครอบคลมุและสามารถเจาะกลุม่ฐานลกูค้า

ประเภทใหม่ๆ ได้มากขึ้น อาทิ

นำ�เทคโนโลยีเข้�ม�ใช้เพื่อสนับสนุนในส่วนต่�งๆ	ของธุรกิจ

จากการพฒันาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยแีละความสามารถในการเข้าถงึเทคโนโลยต่ีางๆของนักท่องเทีย่ว

ในปัจจบุนั ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ควรพจิารณาในการใช้เทคโนโลยเีหล่าน้ีสร้างโอกาสในส่วนต่างๆ 

ของธุรกิจเริ่มตั้งแต่การขาย ไปจนถึงบริการหลังการขาย ในขณะเดียวกันการอาศัยเทคโนโลยีเหล่าน้ีเข้ามา    

สนับสนุนกอ็าจจะเป็นวธีิทีด่อีย่างหน่ึงในการหลกีเลีย่งการลงทนุจ�านวนมากในทรัพย์สนิหรือค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นได้ 

เช่น เซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ หรือ ค่าจ้างโปรแกรมเมอร์ ซึ่งล้วนแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่อาจมีผลต่อกระแสเงินสด           

ในธุรกิจขนาดเลก็ทีม่ปีริมาณเงินทนุหมนุเวยีนจ�ากดั โดยผูป้ระกอบการธุรกิจดงักล่าวสามารถน�าเทคโนโลยดีจิทิลั

มาปรับใช้กบัการด�าเนินธุรกจิได้ในหลายๆ กระบวนการ ซึง่สามารถอธิบายด้วยการยกตัวอย่างประกอบได้ดงันี้

• ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า และบริษัทน�าเที่ยวต่างๆ ควรที่จะ

ประชาสัมพันธ์และโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ชนิดต่างๆ ทั้งในรูปแบบสากลและแบบที่ใช้เฉพาะ                   

ในแต่ละประเทศ เช่น Facebook, Kakaotalk ในประเทศเกาหลีใต้ , QZone ในประเทศจีน และ VK 

ในประเทศรัสเซีย เป็นต้น

• ผู้ประกอบการด้านโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านขายสินค้า 

 อาจน�าเทคโนโลยี QR code เข้ามามีส่วนช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

เพือ่เพิม่ความน่าสนใจในการน�าเสนอข้อมลูประเภทต่างๆ เช่น ทางร้านอาหารอาจน�า QR code 

เข้ามาใส่ในเมนูอาหารเพื่อให้ลูกค้าได้ดูคลิปวิดีโอการท�าอาหารหรือคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ

ขณะรออาหารมาเสริฟ ในส่วนของโรงแรมและที่พักอาจใช้ QR code แปะตามจุดต่างๆ          
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เพือ่บอกรายละเอยีดของสถานที ่หรือร้านขายสนิค้าอาจน�า QR Code มาใช้เป็นส่วนลดให้ลกูค้า

แลกกับการยินยอมให้ติดต่อผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น Line, WeChat เป็นต้น

 ใช้เทคโนโลยี VR และ AR เข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างในการบริการ เช่น การใช้ VR ในธุรกิจ

ที่พกัและโรงแรม เพือ่จ�าลองหอ้งตวัอยา่งแบบ 3 มติ ิใหล้กูค้าไดเ้ห็นภาพหอ้งพกัและบรรยากาศ

โดยรอบ หรือการใช้ AR เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ในส่วนของตัวอย่างอาหารในร้านอาหาร     

แทนที่โมเดลอาหารที่ใช้กันในปัจจุบัน

• โรงแรมและที่พักขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมถึงบริษัทน�าเที่ยวต่างๆ

 ควรร่วมมอืกบับริษทั OTA และแพลตฟอร์มการจองทีพั่กแบบต่างๆ เพือ่เพิม่ช่องทางการเข้าถึงลกูค้า

กลุม่ใหม่ๆ โดยทางผูป้ระกอบการอาจจะเปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายทีเ่กดิข้ึนกบัโอกาสในการสร้างรายได้   

ที่จะเพิ่มขึ้น (Cost & Benefit)

ตัวอย่�งของเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบก�รด้�นก�รท่องเที่ยวอ�จพิจ�รณ�นำ�ม�ใช้

เทคโนโลยี โรงแรมและที่พัก ร้�นอ�ห�ร ร้�นข�ยสินค้� บริษัทนำ�เที่ยว

ก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นสื่ออนไลน์
และ	Social	Media

O O O O

ก�รใช้	QR	Code	ในก�รโฆษณ�
ประช�สัมพันธ์

O O O

ก�รใช้เทคโนโลยี	VR	และ	AR O O O

ร่วมมือกับ	OTA
และแพลตฟอร์มก�รจองที่พักต่�งๆ

O O

นำ�เสนอสินค้�และบริก�รสำ�หรับลูกค้�เฉพ�ะกลุ่ม

จากเทรนด์การให้ความส�าคญักับความต้องการส่วนบคุคล รวมถงึความต้องการของลกูค้าและนักท่องเทีย่ว

ที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน ผู้ประกอบการควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และหาช่องทางในการเจาะกลุ่มลูกค้า             

ที่เหมาะสมกับทรัพยากร เป้าหมาย และความถนัดของตน เช่น

• ผู ้ประกอบการโรงแรมและที่พักควรพิจารณาถึงการน�าเสนอที่พักรูปแบบใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง           

ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น บ้านพักแบบเป็นหลังที่มีพื้นที่ท�ากิจกรรมส�าหรับลูกค้า         

แบบครอบครัว ทีพ่กัทีส่ามารถลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม (Low carbon) เพือ่เจาะกลุม่ลกูค้าทีค่�านึงถึง

ธรรมชาติ หรือจะเป็นที่พักที่มีการเปลี่ยนธีมตามช่วงฤดูกาล 

• ผูป้ระกอบการธุรกจิน�าเทีย่วจ�าเป็นต้องปรับรูปแบบในการท�าตลาด เพือ่ลดผลกระทบจากจ�านวนนักท่องเทีย่ว

ผ่านกรุ๊ปทวัร์ทีม่ปีริมาณลดลง โดยอาจเลอืกน�าเสนอบริการให้แก่ลกูค้าเพยีงบางกลุม่ เช่น กลุม่นักท่องเทีย่ว

ที่เน้นความหรูหราและสะดวกสบาย กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงวัย เป็นต้น

• ร้านค้าและช่างฝีมือในท้องถิ่นอาจร่วมมือกันผลิตสินค้าหัตถกรรมมูลค่าสูงที่ท�าจากวัตถุดิบในท้องที่      

เช่น ผ้าไหม เครื่องประดับ ภาพวาด เป็นต้น เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีก�าลังจ่ายสูง    

และนิยมในงานหัตถกรรม 
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ปรับกลยุทธ์เพื่อตอบรับกับจำ�นวนนักท่องเที่ยวเมืองรองที่เพิ่มขึ้น

• ผู้ประกอบการที่ด�าเนินธุรกิจอยู่ในเมืองรองควรเตรียมความพร้อมรับโอกาสที่จะเกิดข้ึนจากการเข้ามา

ของนักท่องเทีย่วทีเ่พิม่ข้ึน โดยเพิม่จ�านวนโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ต่างๆ เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย

ของภาครัฐในการสนับสนุนเมืองท่องเที่ยวรอง รวมถึงการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการและชาวบ้าน        

ในชุมชนส�าหรับการท�าโครงการต่างๆ ทีต้่องการทรัพยากรมาก เช่น การบรูณะแหล่งท่องเทีย่วของชุมชน 

หรือการลงทุนในเทคโนโลยีบางประเภทที่มีเงินลงทุนล่วงหน้าสูง

• ผู้ประกอบการในเมืองหลักก็ควรที่จะปรับกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับความท้าทายที่จะเกิดข้ึนโดยอาจท�า

แคมเปญร่วมกับผู้ประกอบการในเมืองรอง ในลักษณะของ Twin Travel ชกัชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว

สองเมอืงภายในหน่ึงทริป โดยอาจจะเร่ิมต้นจากเมอืงท่องเทีย่วหลกัทีม่รีะบบขนส่งทีด่กีว่าแล้วจงึเดนิทาง  

ไปยังแหล่งท่องเที่ยวรองที่สามารถน�าเสนอสิ่งแปลกใหม่ให้นักท่องเที่ยว ซึ่งการกระท�าเช่นน้ีจะท�าให้     

ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน


