แนวโน้มเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยวปี 2561
18 มกราคม 2561
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ประเด็นสาคัญเศรษฐกิจไทย
• ศูนย์วิจยั กสิกรไทย ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2560 น่าจะขยายตัวที่ 3.9% จากภาคการส่งออกที่ขยายตัวดีกว่าที่
คาด และการท่องเที่ยว
• เศรษฐกิจไทยปี 2561 คาดว่ าจะขยายตัวประมาณ 3.5%-4.5% โดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยมาจากการลงทุน
โครงการภาครัฐ
• อย่างไรก็ดี ยังมีประเด็นที่ตอ้ งติดตามการฟื้ นตัวของประเทศที่เป็ นเศรษฐกิจหลักของโลก เนื่องจากยังมีอีกหลายปั จจัย
ท้าทายที่ตอ้ งติดตาม ได้แก่ จังหวะการคุมเข้มนโยบายการเงินโดยธนาคารกลางต่างๆ โดยเฉพาะสหรัฐฯ ประเด็ นการ
เจรจา Brexit และความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี ขณะที่ในประเทศการบริโภคเอกชนอาจยังเผชิญความเสี่ยงจาก
ประเด็นกาลังซื้อและความไม่แน่นอนของราคาพืชผลเกษตร
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561
ได้แรงหนุนจากการลงทุนภาครัฐและเอกชน ท่ามกลางการส่งออกและท่องเที่ยวที่ยงั เป็ นปั จจัย
ขับเคลื่อนสาคัญ

ปั จจัยสนับสนุน

ปั จจัยที่ตอ้ งติดตาม

• การลงทุ น ของภาครัฐ ที่ มี โ ครงการเริ่ ม ด าเนิ นการ
ก่อสร้างได้มากขึ้ น

• กาลังซื้ อประชาชนในกลุม่ ฐานราก จากราคาสินค้าเกษตรที่มี
แนวโน้มชะลอลง หนี้ ครัวเรือนที่อยู่ระดับสูง

• การลงทุน ของภาคเอกชนคาดว่า จะเริ่มทยอยฟื้ นตัว
ตามนโยบายของภาครัฐ

• ปั จจัยทางการเมือง ที่จะมีผลต่อความเชื่อมัน่ ของนั กลงทน

• การส่งออกและท่องเที่ยวจะเป็ นเป็ นแรงขับเคลื่ อนทาง
เศรษฐกิจ แม้วา่ จะชะลอตัวลง

• มาตรการการเงิ น การคลัง ที่ ช่ ว ยประคองภาพการ
เติบโตของเศรษฐกิจ

• ประเด็นภูมิรฐั ศาสตร์ความตึงเครียดในคาบสมทรเกาหลีที่ยงั
เป็ นประเด็นต่อเนื่ องไปยังปี หน้า
• ทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักของโลกที่
เข้าสู่การปรับตัวให้เป็ นปกติ ส่งผลต่อการทยอยตึงตัวของสภาพ
คล่องในระบบการเงิน และอาจจะส่งผลต่อความผันผวนของการ
เคลื่อนย้ายเงินทน
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2561
การขยายตัวเฉลี่ยของ GDP (%YOY)

4.2%

3.9%

4.0%
4Q/17

2H/18

1H/18

เศรษฐกิจไทยปี 2561: ปั จจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภายนอกและภายในเริ่มมีความสมดุลมากขึ้ น

ครึ่งปี แรก
2561

o การบริโภคภาคเอกชนยังรักษาระดับการ
เติบโตได้ โดยมาตรการภาครัฐช่วยประคอง
การใช้จา่ ยของกลุ่มครัวเรือนฐานราก
o การลงทุนภาครัฐที่อยู่ในแผนการดาเนินงานปี
2561คาดว่าจะมีเม็ดเงินเบิกจ่ายทยอยเข้าใน
ไตรมาสที่ 2
o ภาพการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกยังหนุนการ
ส่งออกและท่องเที่ยวให้เติบโตได้ แม้ว่าจะผ่อน
แรงลงตามฐานที่สูงในปี 2560
o ติดตามการผ่านร่างแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ

ครึ่งปี หลัง
2561

o หาก พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีผล
บังคับใช้ตน้ ปี 2561 จะส่งผลให้การลงทุน
เอกชนเริ่มทยอยมีเม็ดเงินเข้ามาในช่วงครึ่งปี
หลัง
o หากการเลือกตั้งเป็ นไปตามโรดแมปที่วางไว้จะ
ช่วยหนุนความเชื่อมั ่นต่อนักลงทุน

ปั จจัยท้าทาย: ราคาสินค้าเกษตรหดตัว | การเบิกจ่ายงบลงทุนภาครัฐ
ล่าช้า | การเลือกตั้งทั ่วไปไม่เป็ นไปตามโรดแมป
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โครงการที่จะเป็ นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมการก่อสร้างภาครัฐในปี 2561
โครงการคมนาคมที่กาลังดาเนินการภายใต้แผนปี 2559

โครงการคมนาคมที่กาลังดาเนินการภายใต้แผนปี 2560
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Source : Ministry of Transportation

การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกยังช่วยหนุนส่งออกปี 2561
มูลค่าส่งออกสินค้าของไทยในช่วงปี 255 -2561F
%YoY Growth

ล้านดอลลาร์ฯ
250,000
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มู ลค่าการส่งออกสินค้าไทย
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อัตราการขยายตัวเมื่ อเทียบกับปี ก่ อน
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ศูนย์วิจยั กสิกรไทยประเมินว่า ทิศทางการส่งออก
สิ น ค้า ไทยในปี 2561 แม้จ ะขยายตัว เป็ นบวก
ต่อเนื่ อง แต่จะผ่อนแรงลงจากปี 2560 ที่คาดว่ า
จะขยายตัวได้ประมาณ 9.0%-10.0% (YoY) มา
อยู่ที่ .5% (YoY) (ช่วงกรอบประมาณการที่ร อ้ ย
ละ 2.0%-7.0%)
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ที่มา: กระทรวงพา ิชยและศูนยวิจยั กสิ กรไทย
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อย่างไรก็ตาม ปั จจัยเชิงโครงสร้างยังกดดันภาพรวมกาลังซื้อ
ของประชาชนฐานรากในปี 2561
จานวนผูว้ ่างงาน

• ในเชิงเทคนิค เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น การว่างงานจะลดลง
• อย่างไรก็ตาม ตลาดแรงงานไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้าง จากประเด็นเรื่อง
คุณสมบัติของแรงงานไม่ตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงภาคการผลิตมี
การนาเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้ น

รายได้เกษตรกร

• ประเด็นเรื่องราคาสินค้าเกษตรยังมีความท้าทาย ซึ่งจะมีผลต่อรายได้เกษตรกร
• จากการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตที่ออกมามากตามสภาวะอากาศที่เอื้ ออานวย
รวมถึงคาสั ่งซื้ อจากต่างประเทศที่อาจจะชะลอลง น่าจะเป็ นแรงกดดันราคาสินค้า
เกษตรในปี 2561

หนี้ครัวเรือน

• หนี้ ครัวเรือนที่ยงั อยูใ่ นระดับสูง แม้ว่าสัดส่วนหนี้ ครัวเรือนต่อ GDP คาด
ว่าจะลดลงในปี 2561 แต่หนี้ ครัวเรือนคงค้างยังอยูใ่ นระดับสูงเป็ นปั จจัย
กดดันกาลังซื้ อฐานราก
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ครัวเรือนมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าดีข้ ึนต่อเนื่องเป็ นเดือนที่ 3
นับเป็ นสัญญาณบวกต่อการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาสที่ 1/2561
o ครัวเรือนมีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นในระยะ 3 เดือนข้างหน้า สะท้อนจากมุมมองต่อการจ้างงานและรายได้ที่ดีขึ้น

ดัชนี ภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน (KR Household Economic Condition Index หรือ KR-ECI) จัดทาขึ้นโดยศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย เพื่อให้เป็ นเครื่องชี้ท่ สี ะท้อนความรูส้ ึกของครัวเรือนที่มีตอ่ ภาวะการครองชีพทัง้ ในปั จจุบนั และในช่วง
3 เดือนข้างหน้า โดยค่าดัชนี ท่ สี งู กว่าระดับ 50 หมายถึง ครัวเรือนส่วนใหญ่มองว่า ภาวะการครองชีพ “ดีข้ นึ ” ในทางตรงกันข้าม ค่าดัชนี ท่ ตี า่ กว่าระดับ 50 หมายถึงภาวะการครองชีพ “แย่ลง”
หมายเหตุ: ศูนย์วิจยั กสิกรไทยขยายขอบเขตการสารวจภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือนไปยังส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ตัง้ แต่เดือนกันยายน 2560 เป็ นต้นไป
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เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นมาอยูท่ ี่ 1.1% ในปี 2561...จากปั จจัยทางด้านต้นทุนสินค้า

1.ราคาพลังงานในปี 2561 ปรับ
ขึ้ นในกรอบที่จากัด เนื่ องจากยังมี
อปทานน้ ามันส่วนเกินประกอบกับ
จีนและอินเดียมีนโยบาย
สนับสนนการใช้รถไฟฟ้ า
2. ราคาอาหารสดยังเผชิญ
ความท้าทายทางด้านปริมาณ
ที่ในปี 2561 คาดว่าจะออกสู่
ตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ องตามสภาพ
อากาศที่ ยั ง เอื้ ออ านวยต่ อ กา ร
เพาะปลูก

3 . ก า ลั ง ซื้ อ ข อ ง ผู ้ บ ริ โ ภ ค ฟื้ น
ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป

ปั จจัยสนับสนุน
1. ราคาพลั ง งานในปี 2561 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้ นตามราคาน้ ามันดิบ
ในตลาดโลก

Total World Supply
ล้านบารเรลต่อวัน

Total World Consumption

102.0

100.0

2 . ต้ น ทุ น ท า ง ด้ า น
แรงงานที่เพิ่มขึ้ นจะสะท้อน
เ ข้ า ม า ใ น ร า ค า สิ น ค้ า
บางส่วน

98.0

96.0

3. ผลของการปรับโครงสร้า งภาษี
สรรพสามิต ในช่วงเดือนก.ย. 2560
ยังสะท้อนเข้ามาในอัตราเงินเฟ้ อช่วง
9 เดือนแรกของปี 2561

94.0

Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4

ปั จจัยท้าทาย

เงินเฟ้อปี ’61
1.1%
(0.6-1.5%)

ปี 2561 มีอปุ ทานน้ ามันดิบเพิ่มขึ้ น

2016

ที่มา: Bloomberg

2017

2018f
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ดอกเบี้ยสหรัฐฯ ขยับขึ้น ... แต่ดอกเบี้ยไทยยังอาจทรงตัว

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยและสหรัฐฯ
%
6

Fed Funds Rate

5

BOT's MPC Rate

4
3

 เฟดน่าจะทยอยปรับขึ้ นดอกเบี้ ยนโยบายต่อเนื่องใน
ปี 2561
 แต่อตั ราดอกเบี้ ยนโยบายของไทยอาจจะยังทรงตัว
ที่ระดับ 1.50% ในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปี ... อย่างไร
ก็ดี การปรับขึ้ นดอกเบี้ ยของเฟดอาจมี ผลต่อแนวโน้ม
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทย

2
1
0
1Q-06 1Q-08 1Q-10 1Q-12 1Q-14 1Q-16 1Q-18
ที่ มา: ธนาคารกลางสหรัฐ ธปท. คาดการ โดยศูนยวิ จยั กสิกรไทย 19 ธ.ค. 2560

ณ สิ้ นปี 2260

ไตรมาส 1
ปี 2561

ณ สิ้ นปี
2561

อัตราดอกเบี้ ยนโยบาย
ของไทย

1.50%

1.50%

1.50%

อัตราดอกเบี้ ยนโยบาย
ของสหรัฐฯ

1.25-1.50%

1.251.50%

1.752.00%

อัตราดอกเบี้ ยนโยบาย

ที่มา: คาดการ โดยธนาคารกสิกรไทย
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ค่าเงินบาทยังมีความผันผวนต่อเนื่อง
• แนวโน้มค่ าเงิ น บาท ธนาคารกสิ ก รไทย คาดว่ า เงิ น
บาทอาจจะยั ง มี โอกาสเคลื่ อ นไหวในกรอบที่ แ ข็ ง
ค่าประมาณ 32.25 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงไตรมาส 1
ของปี 2561 ก่ อ นที่ จ ะกลับ มามี ทิ ศ ทางที่ อ่อ นค่ า ลง
ระหว่างปี
• อย่างไรก็ดี ผูป้ ระกอบการอาจจะต้องติดตามปั จจัยอื่นๆ
ที่มีผลต่อค่าเงินดอลลาร์ฯ ทั้งนโยบายการเงินของเฟด ซึ่ง
ยัง มี แ นวโน้ม ปรับ ขึ้ นอัต ราดอกเบี้ ยนโยบายและการ
ทยอยลดงบดุล และอาจจะมี แรงหนุ นเพิ่มเติมหากแผน
ปฏิ รูปภาษี ของสหรัฐฯ ซึ่งจะมี ผลต่อการอ่อนค่าของเงิ น
บาท
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เศรษฐกิจไทยปี 2561 ขยายตัวใกล้เคียงปี 2560
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 และ 2561
เครือ่ งชี้ ที่สาคัญ
(%YoY ยกเว้นระบุเป็ นอย่างอื่น)

2561f
2559

2560f กรณีพื้นฐาน กรอบประมาณการ

อัตราการขยายตัวของ GDP

3.2

3.9

4.0

3.5-4.5

การบริโภคภาคเอกชน

3.1

3.1

3.0

2.5-3.5

การบริโภคของรัฐบาล

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

-ภาครัฐ

9.9

1.8

8.0

5.0-11.0

การส่งออก (ฐานศุลกากร ในรูปดอลลาร์ฯ)

0.5

9.0

4.5

2.0-7.0

การนาเข้า (ฐานศุลกากร ในรูปดอลลาร์ฯ)

-4.2

14.0

8.0

4.0-10.0

0.2

0.8

1.1

0.6-1.5

41.3

52.0

55.0

52.0-60.0

อัตราเงิ นเฟ้อทั ่วไป
ราคาน้ ามันดิบดูไบเฉลีย่ (USD/Barrel)

ที ่มา : สศช. กระทรวงพาณิ ชย์ และประมาณการโดย ศูนย์ วิจยั กสิ กรไทย (ณ 19 ธ.ค. 2560)
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IMF ปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 จากการเพิ่มประมาณการในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในขณะ
ที่มองว่าเศรษฐกิจยุโรป ญี่ปุ่น และจีน แม้ว่าจะชะลอตัวลง แต่ก็ไม่มากอย่างที่เคยประเมิน
% 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

4.3

4.1

17.4

-0.2

World Trade Volume (Goods)
Oil
Source: World Economic Outlook, IMF as of October 2017
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แนวโน้มการท่องเที่ยวปี 2561
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Tourism Industry: ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยปี 2561 ขยายตัวดีตอ่ เนื่อง
นักท่ องเที่ยวที่ ำคั 10 ลำดับแรก ปี 2560 (ล้ ำนคน)

จำนวนนักท่ องเที่ยวต่ ำงชำติ ปี 2560
อยู่ท่ ี 35.4 ล้ ำนคน ยำยตัว 8.8%

ล้ ำนคน

%

4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

40
20
0

Oct-17

Jul-17

Apr-17

จำนวนนักท่องเที่ยวต่ ำงชำติ (แกน ้ ำย)

Jan-17

Oct-16

Jul-16

Apr-16

Jan-16

Oct-15

Jul-15

-20

กำร ยำยตัว (แกน วำ)

• ปี 2560 ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยคาดว่ าเติบโต 8.8% หรือมี
จ านวนประมาณ 35. ล้า นคน โดยได้รับ ปั จ จัย หนุ น จากการฟื้ นตัว ของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ซึ่ ง คาดว่ า ทั้ง ปี 2560 จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น เดิ น ทาง
ท่องเที่ยวไทยน่าจะอยู่ที่ 9.81 ล้านคน
• สาหรับทิ ศ ทางตลาดนัก ท่องเที่ ยวต่า งชาติใ นปี 2561 คาดว่ าจะมี จ านวน
ประมาณ 37.8 ล้านคน ขยายตัวประมาณร้อยละ 7.0 จากปี 2560 ซึ่งปั จจัยที่
เป็ นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของนักท่องเที่ยวต่างชาติ อาทิ การขยายเส้นทาง
การบินของธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายเส้นทางการ
บินของไทยที่เชื่อมไปยังเมืองรองของจีน เป็ นต้น
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จีน
%YoYำเลเ ีย
เกำ ลี ต้
ปป.ลำว
่ป
ี ่น
อินเดีย
รั เ ีย
รั
ิงค ปร
รำชอำ ำจักร

9.81

3.35
1.71
1.61
1.54
1.41
1.35
1.06
1.03
0.99

จำนวนและรำยได้ นักท่ องเที่ยวต่ ำงชำติเที่ยวไทยปี 2561
2558

2559R

2560P

2561F

จำนวนนักท่ องเที่ยวต่ ำงชำติ (ล้ ำน
คน)

29.92

32.53

35.4

37.80

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (%Y-o-Y)

20.6

8.7

8.8

7.0

รำยได้ นักท่ องเที่ยวต่ ำงชำติ (ล้ ำน
ล้ ำนบำท)

1.46

1.63

1.82

1.99

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลง (%Y-o-Y)

23.3

12.1

11.7

9.3
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Tourism Industry: ตลาดนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย
•ปี 2560 คาดว่าจานวนนักท่องเที่ยวไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศประมา
156.2 ล้านคน-ครั้ง ข ะที่คาดว่ารายได้จะอยู่ที่ประมา 9.3 แสนล้านบาท
•ขณะที่ ใ นปี 2561 คาดว่ า จานวนนัก ท่ องเที่ ย วไทยเดิ นทางท่ อ งเที่ ย วในประเทศ
ประมาณ 165. ล้านคน-ครั้ง ขณะที่คาดว่ ารายได้จะอยู่ที่ประมาณ 9.9 แสนล้าน
บาท

มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธรกิจนาเที่ยว ค่าที่พกั ในโรงแรม หรือ โฮมสเตย ที่ขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้อง สามารถนาค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 15,000
บาท ไปลดหย่อนภาษีได้
นอกจากนี้ บริษัทเอกชนที่จ่ายเงินค่าสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ ง หรือรายจ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมใน 55 จังหวัดเมืองรอง สามารถนาค่าใช้จ่ ายดังกล่าว
มาหักลดหย่อนได้ 100% โดยจะมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.- 31 ธ.ค. 2561
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Tourism Industry: ตลาดนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวต่างประเทศปี 2561 ยังขยายตัวดีตอ่ เนื่อง
แนวโน้มการเดินทางท่องเที่ยวของไทยไปยังต่างประเทศ
ปี 2561 ใกล้แตะที่ 10 ล้านคน
8.5%-9.5%

2561f

11.0%

2560e
2559

20.7%

2558

5. %

2557

11,000,000

8,800,000

6,600,000

4,400,000

หน่ วย: คน

2,200,000

0

7.9%

สัดส่วนรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของไทยไปยังต่างประเทศ

26.18%

Group Tour
Non-Group Tour
73.82%
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

10 อันดับจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวของคนไทย
สหราชอาณาจักร
ไต้หวัน
เวียดนาม
เกาหลีใต้
ฮ่องกง
สิงคโปร์
จีน
ญี่ปุ่น
สปป.ลาว
มาเลเซีย

0

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

• ปี 2561 การเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยไปต่างประเทศยังมี ทิศทางที่
เติบโตได้ดีตอ่ เนื่อง
• การแข่งขันการทาตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศกลับมาเข้มข้นอี กครั้ง
โดยเฉพาะการแข่งขัน จากสายการบิ นหลังจากที่ ไทยถูกปลดธงแดงจาก
ICAO
• ประเทศญี่ ปุ่ นยังเป็ นจุ ด หมายปลายทางท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย ม จากการ
ประเมิ นเบื้ องต้น ในปี 2560 ที่ผ่านมา จานวนนักท่องเที่ ยวไทยเดิ นทาง
ท่องเที่ยวญี่ปุ่นน่าจะแตะที่ 1 ล้านคน และในปี 2561 ยังน่าจะเติบโตได้ด17
ี
ต่อเนื่อง

พัฒนาการทางเทคโนโลยีกบั การปรับตัวใน
ธุรกิจท่องเที่ยว
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Digital Disruption

ธุรกิจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่ไม่รูว้ ่าใครคือคู่แข่ง
วิถีการทาธุรกิจกาลังเปลี่ยนไป

19

• การปรับตัวของบริษัท IT ชั้นนาของโลก
ซึ่ ง ผู ้ ที่ ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว ไ ด้ ทั น กั บ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสามารถอยูร่ อด
ได้
20
https://www.digi-capital.com/news/2016/07/virtual-augmented-and-mixed-reality-are-the-4th-wave/#.WdNByluCyUk

การเติบโตของโลกออนไลน์ … สร้างรูปแบบธุรกิจใหม่
รูปแบบเดิม
ธุรกิจค้าปลีก

หน้าร้าน

ธุรกิจสถาบันการเงิน

เงินสด/สาขา

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์

ทีวี/หนังสือพิมพ์/นิตยสาร

ธุรกิจโฆษณา

ทีวี/หนังสือพิมพ์/นิตยสาร

ธุรกิจท่องเที่ยว

บริษทั นาเที่ยว

รูปแบบที่เปลี่ยนไป
แพลตฟอร์มออนไลน์/
แอพพลิเคชั ่นมือถือ
ดิจติ อลแบ็งค์ก้ ิง/ QR
Payment
ออนไลน์

Youtube/ Facebook/Line
แพลตฟอร์มออนไลน์/
แอพพลิเคชั ่นบนสมาร์ท
โฟน

21

การปรับตัวของธุรกิจ
ร้านค้านาเสนอมิติใหม่ๆ ผสมผสานกับเทคโนโลยี

ร้านค้าปรับขนาดเล็กลง
การจัดส่งสินค้าที่มีความรวดเร็ว
ข้อมูลของสินค้ามีความสาคัญ เช่น ผลิตจากที่ไหน มี
สินค้าที่คล้านกันกี่ประเภท

การชาระค่าสินค้าและบริการผ่าน Mobile Phone

ผูป้ ระกอบการหาช่องทางใหม่ๆในการสร้าง
ยอดขาย เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือ
พัฒนาแอพพลิเคชั ่นของตนเอง

ร้านค้าที่ขายสินค้าเฉพาะยังคงมีบทบาทสาคัญ
22
ww.vendhq.com/university/retail-trends-and-predictions-2017

การปรับตัวของ Shopping Mall ในต่างประเทศ

23
Source: Westfield

จากธุรกิจ Online สู่ ธุรกิจ Offline

 Alibaba เข้ารุกธุรกิจค้าปลีกสร้างรูปแบบใหม่ในธุรกิจ (New Retail) จากจุดแข็งในธุรกิจ
Online โดยใช้ Technology และ Data ธุรกรรมต่างๆทาผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน
Hema stores — customers can shop, dine and order
groceries for delivery from their mobile phones and use
Alipay to make payments
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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 องผู้ประกอบกำรธรกิจท่ ำ กลำงกำรเ ้ ำ ำ องเทค น ลยี
ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วเผชิ ญกับ การแข่ง ขัน ที่ สู ง โดยเฉพาะกับ การเข้า มาของเทคโนโลยี ที่ ท าให้ก ารเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้น
• การใช้แอพพลิเคชั ่น Augmented Reality (AR) มาใช้เพื่อทาตลาดแนวใหม่อย่างการแบ่งปั นบอกเล่า
ความเป็ นมาของสถานที่ที่พกั หรือประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้กระทั ่ง
ประยุกต์ใช้ในร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลึก เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่นั กท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริการ
•ธุรกิจท่องเที่ยวอย่างบริษัทนาเที่ยวอาจจนาเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) เข้ามาเป็ นเครื่องมือใน
การทาตลาด เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่เสมือนจริง ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ
เลือกสถานที่ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
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กำรปรับตัว องผู้ประกอบกำรธรกิจท่ ำ กลำงกำรเ ้ ำ ำ องเทค น ลยี
ธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วเผชิ ญกับ การแข่ง ขัน ที่ สู ง โดยเฉพาะกับ การเข้า มาของเทคโนโลยี ที่ ท าให้ก ารเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้น
• การประยุกต์ใช้ QR Code
• เลือกใช้สื่อ Social Media ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มหรือแต่ละชาติ และการ
ประยุกต์ให้เกิด engagement กับผูท้ ี่เป็ น Fan Page

• การนาฐานข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจ
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• ผูป้ ระกอบการในหลายธุรกิจมี
การนาเทคโนโลยี VR เข้ามาใช้
อ า ทิ ก า ร อ อ ก แ บ บ สิ น ค้ า
การศึกษา เป็ นต้น
• ปั จจุบัน เทคโนโลยี VR ได้
กลายเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการท า
ตลาดการท่องเที่ยวมากขึ้น

Source: http://blog.ventureradar.com/2015/10/07/25-virtual-reality-use-cases-and-their-leading-innovators/
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• เทคโนโลยี AR ได้กลายเป็ นเครื่องมือในการทาตลาด
การท่ อ งเที่ ย ว ช่ วยสร้า งประสบการณ์การท่ อ งเที่ ย ว
ให้กบั นักท่องเที่ยว
• ผูป้ ระกอบการธุรกิ จนาเที่ยวอาจจะแสวงหาสถานที่
ท่องเที่ยวในต่างประเทศที่มีการใช้ AR technology ใน
การโปรโมทเมื องท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวมาทา
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/
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สร้าง QR code เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ หรือคลิปวิดโี อ ของ
ผูป้ ระกอบการ

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

Credit pictures: https://www.crystalski.co.uk/
https://www.xcubelabs.com/our-blog/enterprise-mobility/augmented-reality-apps-the-future-is-real-virtual/
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สื่อ Social Media อาทิ
Facebook Instragram
ความท้าทาย
“จะทาอย่างไรให้มีคนตามจานวนมาก และนามาสู่การปิ ดการขาย”

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

• การเลื อกใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่ม
• การใช้สื่ อ สัง คมออนไลน์ใ นการท าการตลาด
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผูป้ ระกอบการ อาทิ การ
ท าตลาดประชาสัม พัน ธ์ส ถานที่ ท่อ งเที่ ยว โดย
แนะนาสถานที่ท่องเที่ ยวด้วยคลิ ปวิ ดีโ อ เพื่ อให้
เ ห็ น ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว จ ริ ง ห รื อ ก า ร
ประชาสัมพันธ์โปรโมชั ่นของผูป้ ระกอบการ และ
การให้ความรู ใ้ นเรื่องการเตรียมตัวการเดิน ทาง
ไปยังสถานที่ตา่ งๆ
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