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แนวโนม้เศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียวปี 2561 

18 มกราคม 2561
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ประเด็นส าคญัเศรษฐกิจไทย

• ศูนยวิ์จยักสิกรไทย ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 น่าจะขยายตวัที่ 3.9% จากภาคการส่งออกที่ขยายตวัดีกว่าที่

คาด และการท่องเที่ยว

• เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวประมาณ 3.5%-4.5% โดยแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยมาจากการลงทุน

โครงการภาครฐั

• อยา่งไรก็ดี ยงัมีประเด็นที่ตอ้งติดตามการฟ้ืนตวัของประเทศที่เป็นเศรษฐกิจหลักของโลก เน่ืองจากยงัมีอีกหลายปัจจยั

ทา้ทายที่ตอ้งติดตาม ไดแ้ก่ จงัหวะการคุมเขม้นโยบายการเงินโดยธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะสหรฐัฯ ประเด็ นการ

เจรจา Brexit และความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ขณะที่ในประเทศการบริโภคเอกชนอาจยงัเผชิญความเสี่ยงจาก

ประเด็นก าลงัซ้ือและความไม่แน่นอนของราคาพืชผลเกษตร
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ไดแ้รงหนุนจากการลงทุนภาครฐัและเอกชน ท่ามกลางการสง่ออกและท่องเท่ียวท่ียงัเป็นปัจจยั

ขบัเคล่ือนส าคญั

แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2561 

ปัจจยัสนับสนุน ปัจจยัท่ีตอ้งตดิตาม 

• การส่งออกและท่องเที่ยวจะเป็นเป็นแรงขบัเคล่ือนทาง

เศรษฐกิจ แมว้า่จะชะลอตวัลง

• การลงทุนของภาครัฐ ท่ีมี โครงการเริ่มด าเนินการ

กอ่สรา้งไดม้ากขึ้ น

• การลงทุนของภาคเอกชนคาดว่า จะเร่ิมทยอยฟ้ืนตัว

ตามนโยบายของภาครฐั 

• มาตรการการเงินการคลัง ท่ีช่วยประคองภาพการ

เติบโตของเศรษฐกิจ

• ก าลงัซ้ือประชาชนในกลุม่ฐานราก จากราคาสินคา้เกษตรท่ีมี

แนวโนม้ชะลอลง หน้ีครวัเรือนท่ีอยู่ระดบัสงู

• ปัจจยัทางการเมือง ท่ีจะมีผลต่อความเชื่อมัน่ของนักลงท น

• ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลกัของโลก ท่ี

เขา้สู่การปรบัตวัใหเ้ป็นปกติ ส่งผลต่อการทยอยตึงตัวของสภาพ

คล่องในระบบการเงิน และอาจจะส่งผลต่อความผนัผวนของการ

เคล่ือนยา้ยเงินท น

• ประเด็นภูมิรฐัศาสตรค์วามตึงเครียดในคาบสม ทรเกาหลีท่ียงั

เป็นประเด็นต่อเน่ืองไปยงัปีหนา้
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แนวโนม้เศรษฐกิจไทยปี 2561

4.0%
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4Q/17 1H/18 2H/18

การขยายตวัเฉลี่ยของ GDP (%YOY)

เศรษฐกิจไทยปี 2561: ปัจจยัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจจากภายนอกและภายในเร่ิมมีความสมดลุมากข้ึน

คร่ึงปีแรก

2561

คร่ึงปีหลงั

2561

o การบริโภคภาคเอกชนยงัรกัษาระดบัการ

เตบิโตได ้โดยมาตรการภาครฐัช่วยประคอง

การใชจ้า่ยของกลุ่มครวัเรือนฐานราก

o การลงทุนภาครฐัที่อยู่ในแผนการด าเนินงานปี

2561คาดว่าจะมีเม็ดเงินเบิกจา่ยทยอยเขา้ใน

ไตรมาสท่ี 2 

o ภาพการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกยงัหนุนการ

ส่งออกและท่องเท่ียวใหเ้ตบิโตได ้แมว่้าจะผ่อน

แรงลงตามฐานท่ีสูงในปี 2560

o ตดิตามการผ่านร่างแผนปฏิรูปภาษีของสหรฐัฯ

o หาก พ.ร.บ. เขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออกมีผล

บงัคบัใชต้น้ปี 2561 จะส่งผลใหก้ารลงทุน

เอกชนเริ่มทยอยมีเม็ดเงินเขา้มาในช่วงครึ่งปี

หลงั

o หากการเลือกตั้งเป็นไปตามโรดแมปท่ีวางไวจ้ะ

ช่วยหนุนความเชื่อมัน่ตอ่นกัลงทุน

ปัจจยัทา้ทาย: ราคาสินคา้เกษตรหดตวั | การเบิกจา่ยงบลงทุนภาครฐั

ล่าชา้ | การเลือกตั้งทัว่ไปไม่เป็นไปตามโรดแมป
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โครงการท่ีจะเป็นตวัขบัเคล่ือนกิจกรรมการก่อสรา้งภาครฐัในปี 2561

โครงการคมนาคมท่ีก าลงัด าเนินการภายใตแ้ผนปี 2559 โครงการคมนาคมท่ีก าลงัด าเนินการภายใตแ้ผนปี 2560

Source : Ministry of Transportation 
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มูลค่าการสง่ออกสินคา้ไทย อตัราการขยายตวัเม่ือเทยีบกับปีก่อน

(2.0-7.0)

%YoY Growthลา้นดอลลารฯ์

มลูค่าสง่ออกสินคา้ของไทยในชว่งปี 255 -2561F

ท่ีมา: กระทรวงพา ิชย และศนูย วิจยักสิกรไทย

ศูนยวิ์จยักสิกรไทยประเมินว่า ทิศทางการส่งออก

สินค้าไทยในปี 2561 แม้จะขยายตัวเป็นบวก

ต่อเน่ือง แต่จะผ่อนแรงลงจากปี 2560 ท่ีคาดว่า

จะขยายตัวไดป้ระมาณ 9.0%-10.0% (YoY) มา

อยู่ที่  .5% (YoY) (ช่วงกรอบประมาณการท่ีรอ้ย

ละ 2.0%-7.0%) 

การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกยงัช่วยหนุนสง่ออกปี 2561
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อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัเชิงโครงสรา้งยงักดดนัภาพรวมก าลงัซ้ือ

ของประชาชนฐานรากในปี 2561 

จ  านวนผูว่้างงาน

รายไดเ้กษตรกร

หน้ีครวัเรือน

• ในเชิงเทคนิค เม่ือภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน การว่างงานจะลดลง

• อยา่งไรก็ตาม ตลาดแรงงานไทยยงัมีปัญหาเชิงโครงสรา้ง จากประเด็นเร่ือง

คณุสมบตัิของแรงงานไม่ตรงตามความตอ้งการของตลาด รวมถึงภาคการผลิตมี

การน าเทคโนโลยีมาใชม้ากข้ึน

• ประเด็นเร่ืองราคาสินคา้เกษตรยงัมีความทา้ทาย ซ่ึงจะมีผลตอ่รายไดเ้กษตรกร

• จากการคาดการณป์ริมาณผลผลิตท่ีออกมามากตามสภาวะอากาศท่ีเอ้ืออ  านวย 

รวมถึงค าสัง่ซ้ือจากตา่งประเทศท่ีอาจจะชะลอลง น่าจะเป็นแรงกดดนัราคาสินคา้

เกษตรในปี 2561

• หน้ีครวัเรือนท่ียงัอยูใ่นระดบัสูง แมว่้าสดัส่วนหน้ีครวัเรือนตอ่ GDP คาด

ว่าจะลดลงในปี 2561 แตห่น้ีครวัเรือนคงคา้งยงัอยูใ่นระดบัสูงเป็นปัจจยั

กดดนัก าลงัซ้ือฐานราก
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ครวัเรือนมีมุมมองตอ่ภาวะเศรษฐกิจในอีก 3 เดือนขา้งหนา้ดีข้ึนตอ่เน่ืองเป็นเดือนที่ 3

นับเป็นสญัญาณบวกตอ่การบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 1/2561

o ครวัเรือนมีมุมมองตอ่เศรษฐกิจไทยท่ีดีข้ึนในระยะ 3 เดือนขา้งหนา้ สะทอ้นจากมุมมองตอ่การจา้งงานและรายไดท่ี้ดีข้ึน

ดชันีภาวะเศรษฐกิจของครวัเรอืน (KR Household Economic Condition Index หรอื KR-ECI) จดัท าขึ้นโดยศนูยว์จิยักสิกรไทย เพ่ือใหเ้ป็นเครื่ องช้ีท่ีสะทอ้นความรูสึ้กของครวัเรอืนท่ีมีตอ่ภาวะการครองชีพทัง้ในปัจจบุนั และในชว่ง 

3 เดือนขา้งหน้า โดยค่าดชันีท่ีสงูกวา่ระดบั 50 หมายถงึ ครวัเรอืนสว่นใหญม่องวา่ ภาวะการครองชีพ “ดีขึ้น” ในทางตรงกันขา้ม ค่าดชันีท่ีต  า่กวา่ระดบั 50 หมายถงึภาวะการครองชีพ “แยล่ง”

หมายเหตุ: ศูนยวิ์จยักสิกรไทยขยายขอบเขตการส ารวจภาวะเศรษฐกิจของครวัเรอืนไปยงัส่วนภูมิภาค (ต่างจงัหวัด) ตัง้แต่เดือนกันยายน 2560 เป็นตน้ไป
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เงินเฟ้อเรง่ตวัข้ึนมาอยูท่ี่ 1.1% ในปี 2561...จากปัจจยัทางดา้นตน้ทุนสินคา้

เงินเฟ้อปี’61

1.1% 

(0.6-1.5%)
ปัจจยัสนับสนุน

1. ราคาพลังงานในปี 2561 มี

แนวโน้มเพิ่มขึ้ นตามราคาน ้ามนัดิบ

ในตลาดโลก

2 .  ต ้ น ทุ น ท า ง ด้ า น

แรงงานท่ีเพิ่มขึ้ นจะสะทอ้น

เ ข ้ า ม า ใ น ร า ค า สิ น ค้ า

บางส่วน

3. ผลของการปรับโครงสรา้งภาษี

สรรพสามิตในช่วงเดือนก.ย. 2560 

ยงัสะทอ้นเขา้มาในอัตราเงินเฟ้อช่วง 

9 เดือนแรกของปี 2561

ปัจจยัทา้ทาย

1.ราคาพลังงานในปี 2561 ปรบั

ขึ้ นในกรอบที่จ  ากัด เน่ืองจากยงัมี

อ ปทานน ้ามนัส่วนเกินประกอบกบั

จีนและอินเดียมีนโยบาย

สนับสน นการใชร้ถไฟฟ้า

2. ราคาอาหารสดยงัเผชิญ

ความทา้ทายทางดา้นปรมิาณ

ท่ีในปี 2561 คาดว่าจะออกสู่

ตลาดอย่า งต่อเ น่ืองตามสภาพ

อากาศ ท่ียัง เอื้ ออ านวย ต่อกา ร

เพาะปลูก 

ปี 2561 มีอปุทานน ้ามนัดิบเพ่ิมข้ึน

ท่ีมา: Bloomberg

3 .  ก า ลั ง ซ้ื อ ข องผู ้บ ริ โ ภค ฟ้ื น

ตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
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 เฟดน่าจะทยอยปรบัข้ึนดอกเบ้ียนโยบายต่อเน่ืองใน

ปี 2561

 แต่อตัราดอกเบ้ียนโยบายของไทยอาจจะยงัทรงตวั

ท่ีระดบั 1.50% ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี ... อย่างไร

ก็ดี การปรับข้ึนดอกเบ้ียของเฟดอาจมีผลต่อแนวโนม้

อตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลของไทย

ดอกเบ้ียสหรฐัฯ ขยบัข้ึน ...  แตด่อกเบ้ียไทยยงัอาจทรงตวั

ท่ีมา: คาดการ  โดยธนาคารกสิกรไทย
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%
Fed Funds Rate

BOT's MPC Rate

อตัราดอกเบ้ียนโยบายของไทยและสหรฐัฯ

ท่ีมา: ธนาคารกลางสหรฐั  ธปท. คาดการ  โดยศนูย วิจยักสิกรไทย    19 ธ.ค. 2560 

อตัราดอกเบี้ ยนโยบาย
ณ สิ้ นปี 2260 ไตรมาส 1 

ปี 2561

ณ สิ้ นปี 

2561

อตัราดอกเบี้ ยนโยบาย

ของไทย
1.50% 1.50% 1.50%

อตัราดอกเบี้ ยนโยบาย

ของสหรฐัฯ
1.25-1.50%

1.25-

1.50%

1.75-

2.00%
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ค่าเงินบาทยงัมีความผนัผวนตอ่เน่ือง

• แนวโน้มค่าเงินบาท ธนาคารกสิกรไทย คาดว่า เงิน

บาทอาจจะยัง มี โอกาสเคลื่ อนไหวในกรอบท่ีแข็ง

ค่าประมาณ 32.25 บาทต่อดอลลารฯ์ ในช่วงไตรมาส 1

ของปี 2561 ก่อนท่ีจะกลับมามีทิศทางท่ีอ่อนค่าลง

ระหว่างปี

• อยา่งไรก็ดี ผูป้ระกอบการอาจจะตอ้งติดตามปัจจยัอ่ืนๆ 

ท่ีมีผลตอ่ค่าเงินดอลลารฯ์ ทั้งนโยบายการเงินของเฟด ซ่ึง

ยังมีแนวโน้มปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายและการ

ทยอยลดงบดุล และอาจจะมีแรงหนุนเพ่ิมเติมหากแผน

ปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ซ่ึงจะมีผลต่อการอ่อนค่าของเงิน

บาท
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เศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตวัใกลเ้คียงปี 2560

กรณีพ้ืนฐาน กรอบประมาณการ

อตัราการขยายตวัของ GDP 3.2 3.9 4.0 3.5-4.5

การบริโภคภาคเอกชน 3.1 3.1 3.0 2.5-3.5

การบริโภคของรฐับาล 1.7 2.7 1.0 0.0-3.0

การลงทุน 2.8 1.6 4.3 2.0-6.5

  -เอกชน 0.4 1.6 3.0 1.0-5.0

  -ภาครฐั 9.9 1.8 8.0 5.0-11.0

การสง่ออก (ฐานศุลกากร ในรูปดอลลารฯ์) 0.5 9.0 4.5 2.0-7.0

การน าเขา้ (ฐานศุลกากร ในรูปดอลลารฯ์) -4.2 14.0 8.0 4.0-10.0

อตัราเงินเฟ้อทัว่ไป 0.2 0.8 1.1 0.6-1.5

ราคาน ้ามนัดิบดูไบเฉล่ีย (USD/Barrel) 41.3 52.0 55.0 52.0-60.0

เคร่ืองช้ีท่ีส  าคญั

(%YoY ยกเวน้ระบุเป็นอยา่งอ่ืน) 2559 2560f

2561f

ที่มา : สศช. กระทรวงพาณิชย์ และประมาณการโดย ศูนย์วิจยักสิกรไทย (ณ 19 ธ.ค. 2560)

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 และ 2561
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Source: World Economic Outlook, IMF as of October 2017

% Growth 2017f 2018f

Global 3.6 3.7

U.S. 2.2 2.3

Euro Area 2.1 1.9

Germany 2.0 1.8

U.K. 1.7 1.5

Japan 1.5 0.7

China 6.8 6.5

ASEAN-5 5.2 5.2

Thailand 3.7 3.5

World Trade Volume (Goods) 4.3 4.1

Oil 17.4 -0.2

IMF ปรบัเพ่ิมประมาณการอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 จากการเพ่ิมประมาณการในเศรษฐกิจสหรฐัฯ ในขณะ

ท่ีมองว่าเศรษฐกิจยุโรป ญ่ีปุ่น และจนี แมว่้าจะชะลอตวัลง แตก็่ไม่มากอยา่งท่ีเคยประเมิน
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แนวโนม้การท่องเที่ยวปี 2561 
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Tourism Industry: ตลาดนักทอ่งเที่ยวตา่งชาตเิท่ียวไทยปี 2561 ขยายตวัดีตอ่เน่ือง

2558 2559R 2560P 2561F

จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ (ล้ำน
คน)

29.92 32.53 35.4 37.80

อัตรำกำรเปล่ียนแปลง (%Y-o-Y) 20.6 8.7 8.8 7.0

รำยได้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติ (ล้ำน
ล้ำนบำท)

1.46 1.63 1.82 1.99

อัตรำกำรเปล่ียนแปลง (%Y-o-Y) 23.3 12.1 11.7 9.3

ที่มา: กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา

• ปี 2560 ตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียวไทยคาดว่าเติบโต 8.8% หรือมี

จ  านวนประมาณ 35.  ล ้านคน โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการฟ้ืนตัวของ

นักท่องเท่ียวจีน ซ่ึงคาดว่า ทั้งปี 2560 จ  านวนนักท่องเท่ียวจีนเดินทาง

ท่องเท่ียวไทยน่าจะอยู่ท่ี 9.81 ลา้นคน 

• ส าหรับทิศทางตลาดนักท่องเท่ียวต่างชาติในปี 2561 คาดว่าจะมีจ  านวน

ประมาณ 37.8 ลา้นคน ขยายตวัประมาณรอ้ยละ 7.0 จากปี 2560 ซ่ึงปัจจยัท่ี

เป็นแรงขบัเคลื่อนการเตบิโตของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ อาทิ การขยายเสน้ทาง

การบินของธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายเสน้ทางการ

บินของไทยที่เช่ือมไปยงัเมืองรองของจนี เป็นตน้
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จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ (แกน ้ำย) กำร ยำยตัว (แกน วำ)

%YoYล้ำนคน %

จ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติ ปี 2560
อยู่ที่ 35.4 ล้ำนคน  ยำยตัว 8.8%

0.99
1.03
1.06
1.35
1.41
1.54
1.61
1.71

3.35
9.81

  รำชอำ ำจักร
 ิงค ปร 
  รั  
รั เ ีย
อินเดีย
 ี่ป ่ น

 ปป.ลำว
เกำ ลี ต้
 ำเลเ ีย

จีน

นักท่องเที่ยวที่  ำคั  10 ล ำดับแรก ปี 2560 (ล้ำนคน)

จ ำนวนและรำยได้นักท่องเที่ยวต่ำงชำติเที่ยวไทยปี 2561
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Tourism Industry: ตลาดนักทอ่งเที่ยวไทยเที่ยวไทย

มาตรการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรอง 55 จงัหวดั 

นักท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการธ รกิจน าเท่ียว ค่าท่ีพกัในโรงแรม หรือ โฮมสเตย  ท่ีขึ้ น

ทะเบียนอย่างถูกตอ้ง สามารถน าค่าใชจ้่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 15,000

บาท ไปลดหย่อนภาษีได้

นอกจากน้ีบริษัทเอกชนท่ีจ่ายเงินค่าสัมมนา ค่าหอ้งพกั ค่าขนส่ง หรือรายจ่าย

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการอบรมใน 55 จงัหวดัเมืองรอง สามารถน าค่าใชจ้่ายดังกล่าว

มาหกัลดหย่อนได ้100% โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2561

•ปี2560 คาดว่าจ านวนนักท่องเท่ียวไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศประมา  

156.2 ลา้นคน-ครั้ง  ข ะท่ีคาดว่ารายไดจ้ะอยู่ท่ีประมา  9.3 แสนลา้นบาท  

•ขณะท่ีในปี 2561 คาดว่าจ  านวนนักท่องเท่ียวไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ

ประมาณ 165.  ลา้นคน-ครั้ง ขณะท่ีคาดว่ารายไดจ้ะอยู่ท่ีประมาณ 9.9 แสนลา้น

บาท 
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Tourism Industry: ตลาดนักท่องเท่ียวไทยเท่ียวตา่งประเทศปี 2561 ยงัขยายตวัดีตอ่เน่ือง 
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หน่วย: คน

7.9%

5. %

20.7%

11.0%

8.5%-9.5%

26.18%

73.82%

Group Tour

Non-Group Tour

สดัส่วนรูปแบบการเดินทางท่องเท่ียวของไทยไปยงัตา่งประเทศ

• ปี 2561 การเดินทางท่องเท่ียวของคนไทยไปต่างประเทศยงัมีทิศทางท่ี

เติบโตไดดี้ตอ่เน่ือง 

• การแข่งขนัการท าตลาดการท่องเท่ียวต่างประเทศกลบัมาเขม้ขน้อีกครั้ง 

โดยเฉพาะการแข่งขันจากสายการบินหลังจากท่ีไทยถูกปลดธงแดงจาก 

ICAO 

• ประเทศญ่ีปุ่นยังเป็นจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวยอดนิยม จากการ

ประเมินเบ้ืองตน้ ในปี 2560 ท่ีผ่านมา จ  านวนนักท่องเท่ียวไทยเดินทาง

ท่องเท่ียวญ่ีปุ่นน่าจะแตะท่ี 1 ลา้นคน และในปี 2561 ยงัน่าจะเติบโตไดดี้

ตอ่เน่ือง

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

มาเลเซีย

สปป.ลาว

ญี่ปุ่น

จีน

สิงคโปร์

ฮ่องกง

เกาหลีใต้

เวียดนาม

ไตห้วัน

สหราชอาณาจกัร

แนวโนม้การเดินทางท่องเท่ียวของไทยไปยงัตา่งประเทศ

ปี 2561 ใกลแ้ตะท่ี 10 ลา้นคน 

10 อนัดบัจดุหมายปลายทางท่องเท่ียวของคนไทย

ที่มา: กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา
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พฒันาการทางเทคโนโลยกีบัการปรบัตวัใน

ธุรกิจท่องเท่ียว
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Digital Disruption

ธุรกิจตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัที่ไม่รูว่้าใครคือคู่แข่ง 

วิถีการท าธุรกิจก าลงัเปลี่ยนไป
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https://www.digi-capital.com/news/2016/07/virtual-augmented-and-mixed-reality-are-the-4th-wave/#.WdNByluCyUk

• การปรับตวัของบริษัท IT ชั้นน าของโลก 

ซ่ึ ง ผู ้ที่ ส า ม า ร ถป รั บ ตั ว ไ ด้ทั น กั บ ก า ร

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสามารถอยูร่อด

ได ้
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ธุรกิจคา้ปลีก

ธุรกิจสถาบนัการเงิน

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

ธุรกิจโฆษณา

ธุรกิจทอ่งเที่ยว

การเตบิโตของโลกออนไลน์ … สรา้งรูปแบบธุรกิจใหม่

รูปแบบเดิม รูปแบบที่เปลี่ยนไป

หนา้รา้น

เงินสด/สาขา

ทีวี/หนังสือพิมพ/์นิตยสาร

ทีวี/หนังสือพิมพ/์นิตยสาร

บริษทัน าเที่ยว

แพลตฟอรม์ออนไลน/์

แอพพลิเคชัน่มือถือ

ดิจติอลแบ็งคก้ิ์ง/ QR 

Payment

ออนไลน์

Youtube/ Facebook/Line

แพลตฟอรม์ออนไลน/์

แอพพลิเคชัน่บนสมารท์

โฟน
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การปรบัตวัของธุรกิจ 

รา้นคา้น าเสนอมิติใหม่ๆ ผสมผสานกบัเทคโนโลยี

การช าระค่าสินคา้และบริการผ่าน Mobile Phone

รา้นคา้ปรบัขนาดเล็กลง 

การจดัสง่สินคา้ท่ีมีความรวดเร็ว

ผูป้ระกอบการหาช่องทางใหม่ๆในการสรา้ง

ยอดขาย เช่น เครือข่ายสงัคมออนไลน ์หรือ

พฒันาแอพพลิเคชัน่ของตนเอง 

ขอ้มูลของสินคา้มีความส าคญั เช่น ผลิตจากท่ีไหน มี

สินคา้ท่ีคลา้นกนัก่ีประเภท 

รา้นคา้ท่ีขายสินคา้เฉพาะยงัคงมีบทบาทส าคญั

ww.vendhq.com/university/retail-trends-and-predictions-2017
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การปรบัตวัของ Shopping Mall ในตา่งประเทศ 

Source: Westfield

Westfield Retail Solutions (1) (1).mp4
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จากธุรกิจ Online สู ่ธุรกิจ Offline

 Alibaba เขา้รุกธุรกิจคา้ปลีกสรา้งรูปแบบใหม่ในธุรกิจ (New Retail) จากจดุแข็งในธุรกิจ 

Online  โดยใช ้Technology และ Data ธุรกรรมตา่งๆท าผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีสมารท์โฟน

Hema stores — customers can shop, dine and order 

groceries for delivery from their mobile phones and use 

Alipay to make payments

../Homepro/final/Take a Tour of a Hema Supermarket and Experience _New Retail_.mp4
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Digital Adaptation – Key to future growth of tourism sector

Source: https://mediaindia.eu/digital/digitalisation-of-indias-travel-and-hospitality-sector/
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กำรปรับตัว องผู้ประกอบกำรธ รกจิท่ำ กลำงกำรเ ้ำ ำ องเทค น ลยี 
ธุรกิจท่องเท่ียวเผชิญกับการแข่งขันท่ีสูง โดยเฉพาะกับการเขา้มาของเทคโนโลยีท่ีท  าใหก้ ารเดินทาง

ท่องเท่ียวมีความสะดวกมากข้ึน 

• การใชแ้อพพลิเคชัน่ Augmented Reality (AR) มาใชเ้พ่ือท าตลาดแนวใหม่อย่างการแบ่งปันบอกเล่า

ความเป็นมาของสถานท่ีท่ีพกัหรือประวตัิศาสตร ์หรือวฒันธรรมของสถานท่ีท่องเท่ียว หรือแมก้ระทัง่

ประยุกตใ์ชใ้นรา้นอาหารหรือรา้นขายของท่ีระลึก เพ่ือสรา้งประสบการณใ์หม่ๆ ใหแ้ก่นักท่องเท่ียว

ท่ีมาใชบ้ริการ 

•ธุรกิจท่องเท่ียวอย่างบริษัทน าเท่ียวอาจจน าเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) เขา้มาเป็นเครื่องมือใน

การท าตลาด เพ่ือใหลู้กคา้สามารถเห็นภาพสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเสมือนจริง ซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใจ

เลือกสถานท่ีท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
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กำรปรับตัว องผู้ประกอบกำรธ รกจิท่ำ กลำงกำรเ ้ำ ำ องเทค น ลยี 
ธุรกิจท่องเท่ียวเผชิญกับการแข่งขันท่ีสูง โดยเฉพาะกับการเขา้มาของเทคโนโลยีท่ีท  าใหก้ ารเดินทาง

ท่องเท่ียวมีความสะดวกมากข้ึน 

• การประยุกตใ์ช ้QR Code

• เลือกใชส้ื่อ Social Media ใหเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมนักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชาติ และการ

ประยุกตใ์หเ้กิด engagement กบัผูท่ี้เป็น Fan Page

• การน าฐานขอ้มูลของลกูคา้มาวิเคราะหใ์หเ้กิดประโยชนท์างธุรกิจ
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• ผูป้ระกอบการในหลายธุรกิจมี

การน าเทคโนโลยี VR เขา้มาใช้

อ า ทิ  ก า ร อ อ ก แ บบ สิ น ค้ า 

การศึกษา เป็นตน้

• ปัจจุบัน เทคโนโลยี VR ได้

กลายเป็นเครื่องมือในการท า

ตลาดการท่องเท่ียวมากข้ึน

Source: http://blog.ventureradar.com/2015/10/07/25-virtual-reality-use-cases-and-their-leading-innovators/
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• เทคโนโลยี AR ไดก้ลายเป็นเครื่องมือในการท าตลาด

การท่องเท่ียว ช่วยสรา้งประสบการณก์ารท่องเท่ียว

ใหก้บันักท่องเท่ียว

• ผูป้ระกอบการธุรกิจน าเท่ียวอาจจะแสวงหาสถานท่ี

ท่องเท่ียวในต่างประเทศท่ีมีการใช ้AR technology ใน

การโปรโมทเมืองท่องเท่ียวหรือแหล่งท่องเท่ียวมาท า

ตลาด

Credit pictures: https://www.xcubelabs.com/our-blog/enterprise-mobility/augmented-reality-apps-the-future-is-real-virtual/

https://www.revfine.com/augmented-reality-hospitality-industry/

https://www.xcubelabs.com/our-blog/enterprise-mobility/augmented-reality-apps-the-future-is-real-virtual/
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สรา้ง QR code เช่ือมตอ่กบัเว็บไซต ์หรือคลิปวิดโีอ ของ

ผูป้ระกอบการ 

Credit pictures: https://www.crystalski.co.uk/

https://www.xcubelabs.com/our-blog/enterprise-mobility/augmented-reality-apps-the-future-is-real-virtual/

http://www.qr-code-generator.com/

https://www.crystalski.co.uk/
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สื่อ Social Media อาทิ 

Facebook Instragram

• การเลือกใชส้ื่อสงัคมออนไลนใ์หส้อดคลอ้งกับ

พฤติกรรมของนกัทอ่งเที่ยวแตล่ะกลุ่ม

• การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการท าการตลาด

ประชาสมัพนัธธุ์รกิจของผูป้ระกอบการ อาทิ การ

ท าตลาดประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเท่ียว โดย

แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวดว้ยคลิปวิดีโอ เพื่อให้

เ ห็ น ส ถ า น ท่ี ท่ อ ง เ ท่ี ย ว จ ริ ง  ห รื อ  ก า ร

ประชาสมัพนัธโ์ปรโมชัน่ของผูป้ระกอบการ และ

การใหค้วามรูใ้นเรื่องการเตรียมตัวการเดินทาง

ไปยงัสถานท่ีตา่งๆ

Credit pictures: 

https://adespresso.com/blog/differences-facebook-messenger-day-snapchat-instagram-stories/

ความทา้ทาย

“จะท าอย่างไรใหมี้คนตามจ านวนมาก และน ามาสู่การปิดการขาย”
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