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3 กระแสโลกสำ�คัญท่ีกำ�ลังเกิดข้ึนทำ�ให้ธุรกิจท่องเท่ียวต้องปรับตัว 1) กระแสการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรโลกสู่
สังคมผู้สูงอายุโดยนักท่องเท่ียวสูงอายุมีแนวโน้มจะเดินทางท่องเท่ียวต่างประเทศเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับกลุ่มวัยอ่ืนๆ 2) กระแส
การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในหลายประเทศโดยการผ่อนปรนกฎระเบียบการออกวีซ่าแก่นักท่องเท่ียวและการสนับสนุน
การลงทุนได้ส่งผลให้สภาวะการแข่งขันระหว่างประเทศทวีความรุนแรงข้ึน และ 3) กระแสการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
ท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทำาให้โซเชียลมีเดียและสมาร์ทโฟนมีบทบาทสำาคัญในชีวิตประจำาวันของผู้บริโภคมากข้ึนและส่งผลให้พฤติกรรม
ของนักท่องเท่ียวเปล่ียนไป รวมถึงทำาให้การดำาเนินธุรกิจจำาเป็นต้องปรับตัวให้ทัน

สัดส่วนนักท่องเที่ยวสูงอ�ยุที่เพิ่มข้ึนเร็วกว่�วัยอื่นๆ พร้อมกับก�รเข้�สู่สังคมสูงอ�ยุ ทำ�ให้เป็นกลุ่มตล�ดที่น่�จับต�
มองสำ�หรับธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเท่ียวสูงอายุมีกำาลังซ้ือและเวลาว่าง ซ่ึงเป็นโอกาสให้กับธุรกิจท่องเท่ียว ท้ังน้ี สองกลุ่มหลักท่ีมี
ศักยภาพ คือ นักท่องเท่ียวสูงอายุและผู้เกษียณอายุต่างชาติ ซ่ึงกลุ่มนักท่องเท่ียวสูงอายุจะมีค่าใช้จ่ายท่องเท่ียวต่อคนต่อทริปสูงกว่า
นักท่องเท่ียวท่ัวไป นอกจากน้ี จำานวนนักท่องเท่ียวสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนยังส่งผลให้จำานวนผู้เกษียณอายุต่างชาติในไทยเพ่ิมข้ึนตามอย่างมี
นัยสำาคัญ ท้ังน้ี ในปัจจุบันไทยสามารถขยายตลาดนักท่องเท่ียวเกษียณอายุต่างชาติท่ีมีศักยภาพ อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ ญ่ีปุ่น 
และ เยอรมนี เป็นต้น 

ก�รส่งเสริมอุตส�หกรรมท่องเท่ียวแต่ละประเทศทำ�ให้ก�รแข่งขันสูงข้ึน ธุรกิจท่องเท่ียวจึงจำ�เป็นต้องห�ช่องท�งใหม่ๆ ใน
ก�รขย�ยตัว เช่น ก�รบุกเซกเมนต์ท่องเท่ียวใหม่ๆ ท้ังน้ี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลางมีสถานท่ีท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน
ท้ังจากการลงทุนของภาครัฐในการสร้างสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ ทำาให้นักท่องเท่ียวมีทางเลือกมากข้ึนในการเลือกจุดหมายปลายทาง
และส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียวไทยต้องเผชิญการแข่งขันรุนแรงข้ึน การมุ่งเน้นตลาดท่องเท่ียวเดิมๆ ดูเหมือนจะส่งผล
เสียมากกว่าผลดี ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรจะมุ่งเน้นขยายตลาดการท่องเท่ียวในเซกเมนต์ต่างๆ มากข้ึน เช่น การท่องเท่ียวเชิง 
ผจญภัยซ่ึงจะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมการให้บริการแก่ธุรกิจท่องเท่ียวพร้อมนำาเสนอประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่และเป็นเอกลักษณ์ประจำา
แต่ละท้องถ่ินซ่ึงไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

พฒัน�ก�รของเทคโนโลยอีอนไลนแ์ละดจิทิลัต�่งๆ ทำ�ใหพ้ฤติกรรมก�รทอ่งเทีย่วเปล่ียนไป โดยเฉพ�ะเอือ้ใหก้�รเดนิท�ง 
ท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (Freely Independent Traveler : FIT) เป็นไปได้ง่�ยขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวอ่อนไหวต่อร�ค� 
และกลยทุธก์�รตล�ดในสือ่ออนไลนท์วคีว�มสำ�คญั รวมถึงธรุกจิเผชญิกบัคูแ่ขง่ใหม่ๆ  เช่น การจองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
ท่ีช่วยให้การเปรียบเทียบราคาสะดวกข้ึน แต่ขณะเดียวกันก็ทำาให้นักท่องเท่ียวมีความอ่อนไหวต่อราคามากข้ึนตามไปด้วย นอกจากน้ี 
เทคโนโลยียังทำาให้รูปแบบการทำาการตลาดของธุรกิจท่องเท่ียวหันมาใช้ blogger หรือ influencer เพ่ือแชร์ประสบการณ์และ 
เสริมสร้างภาพลักษณ์ นอกจากน้ี การพัฒนาทางเทคโนโลยียังก่อให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ เช่น Airbnb ท่ีเปิดโอกาสให้เจ้าของท่ีพัก
ส่วนตัวนำาห้องพักมาปล่อยเช่าแก่นักท่องเท่ียวน้ันจนส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะโรงแรมระดับกลาง-ล่าง ซ่ึง Airbnb มี
โอกาสเข้ามาเป็นคู่แข่งหลักกับตลาดโรงแรมในไทยในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเท่ียวจีนท่ีหันมาใช้ Airbnb มากข้ึนกว่า 1 ล้าน
คน รวมถึงการขยายตัวของห้องพัก Airbnb ในกรุงเทพฯ ท่ีสูงกว่า 100%

อีไอซีแนะ 3 แนวท�งสำ�คัญสำ�หรับก�รปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน  
อันได้แก่ 1) การสร้างความแตกต่างเพ่ือมุ่งเน้นตลาดนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพมากข้ึนโดยส่งเสริมการท่องเท่ียวในเซกเมนต์ใหม่ๆ ท่ี
มีภาวะการแข่งขันไม่สูงและใช้จุดเด่นท่ีมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถ่ิน 2) การสร้างความร่วมมือกับธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ 
เพ่ิมมูลค่าซ่ึงไทยเองยังมีจุดเด่นท่ีมีช่ือเสียงในด้านการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ (medical tourism) ท่ีควรนำามาให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 
สูงอายุและผู้เกษียณอายุต่างชาติอย่างครบวงจร และ 3) การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและส่ือออนไลน์ท่ีเหมาะสมท้ังในด้านการ
บริหารเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงตลาดนักท่องเท่ียว ท้ังน้ี ความเปล่ียนแปลงจากกระแสท่ีเกิดข้ึนนำามาซ่ึงโอกาสและ
ความท้าทายท่ีภาคธุรกิจท่องเท่ียวของไทยต้องปรับตัว
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บทสรุปผู้บริหาร







ธุรกิจท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะต้องปรับตัวรับโอก�สและคว�มท้�ท�ย
จ�กเมกะเทรนด์ต่�งๆ ที่กำ�ลังเกิดขึ้น ซึ่งอีไอซีเล็งเห็น 3 กระแสก�ร
เปล่ียนแปลงสำ�คัญที่จะส่งผลกระทบค่อนข้�งม�ก ได้แก่ 1) ก�ร
เปลีย่นแปลงของโครงสร�้งประช�กรโลกเข�้สูส่งัคมผู้สงูอ�ยทุีจ่ะทำ�ให้
นักท่องเที่ยววัยเกษียณมีบทบ�ทต่อก�รท่องเที่ยวม�กย่ิงขึ้น 2) ก�ร
แขง่ขันระหว่�งประเทศโดยเฉพ�ะในเอเชยีทีห่นัม�สง่เสรมิอตุส�หกรรม
ท่องเที่ยวม�กขึ้น ทั้งก�รลงทุนพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวและก�รผ่อน
ปรนกฎระเบียบต่�งๆ เพื่อแย่งชิงตล�ดนักท่องเที่ยวต่�งช�ติ และ 3) 
พฒัน�ก�รท�งด�้นเทคโนโลยแีละดจิทิลัทีท่ำ�ใหพ้ฤตกิรรมก�รทอ่งเทีย่ว
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งส่งผลให้ธุรกิจไม่ส�ม�รถดำ�เนินธุรกิจแบบเดิมๆ ได้ 

กระแสการเปล่ียนแปลงท่ี 
ส่งผลต่อธุรกิจท่องเท่ียว

1



1.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ตล�ดนักท่องเที่ยวหลักของโลกส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เข้�สู่สังคมสูงอ�ยุโดยสมบูรณ์ ซึ่งมีสัดส่วนประช�กร 
สูงอ�ยุ (อ�ยุ 60 ปี ขึ้นไป) ม�กกว่� 20% ทั้งนี้ ประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุด 10 อันดับ
แรกส่วนใหญ่จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วและมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุจำานวนมาก อาทิ สหรัฐฯ เยอรมนี และ  
สหราชอาณาจักร เป็นต้น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันประเทศที่มีการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุดกลายเป็น
จีน ซึ่งถึงแม้จะยังเป็นประเทศท่ีไม่เข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ แต่คาดว่าสัดส่วนประชากรสูงอายุอยู่ที่ 15% และจะ 
เพิ่มขึ้นเป็น 25% ในปี 2030
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* ประมาณการตัวเลขปี 2015 โดย EIC
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ UNWTO, International Monetary Fund (IMF) และ World Bank

จำานวนนักท่องเท่ียวจากประเทศท่ีมีการใช้จ่ายด้านการ 
ท่องเที่ยวมากที่สุด 10 อันดับแรกของโลก

ประมาณการสัดส่วนประชากรสูงอายุของแต่ละประเทศ 
(ปี 2015–2030F)

หน่วย: ล้านคน   หน่วย: % สัดส่วน 
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ตลาดนักท่องเที่ยวหลักของโลกส่วนใหญ่เป็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์1



นอกจ�กนี้ นักท่องเที่ยวสูงอ�ยุเป็นกลุ่มที่เดินท�งท่องเที่ยวต่�งประเทศเพิ่มขึ้นม�กเมื่อเทียบกับกลุ่มวัยอื่นๆ สะท้อน
จากตลาดนักท่องเที่ยวหลักของโลก ยกตัวอย่าง เยอรมนี หรือสหราชอาณาจักร ที่มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวสูงอายุเดินทาง
ไปต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสหราชอาณาจักรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 18% เป็น 25% ในช่วงปี 2009-2015  หรือแม้แต่ 
นักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ ที่พบว่ามีกลุ่มผู้เกษียณอายุนั้นเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 13% เป็น 
15% ในช่วงปี 2012-2015 ยิ่งเป็นการตอกย้ำาให้เห็นว่านักท่องเที่ยวสูงอายุกำาลังมีความสำาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ 
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ German National Tourist Board, UK Office for National Statistics และ U.S. 
National Travel and Tourism Office

สัดส่วนนักท่องเที่ยวสูงอายุแบ่งตามช่วงอายุ สัดส่วนนักท่องเที่ยวสูงอายุแบ่งตามอาชีพ
หน่วย: % หน่วย: % 
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กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอ�ยุซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเจเนอเรชั่น Baby Boomer มีไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวที่แตกต่�งและก�รใช้
จ่�ยท่องเที่ยวที่สูงกว่� Gen X และ Millennial ถึง 1.5 และ 3 เท่� ต�มลำ�ดับ จากผลสำารวจของเว็บไซต์ TripAdvisor 
พบวา่ นกัทอ่งเทีย่วสูงอายกุลุม่ Baby Boomer ชืน่ชอบการทอ่งเทีย่วเชงิสันทนาการและสมัผสักบัวถิชีวีติคนทอ้งถิน่ ราคา
ตั๋วเครื่องบินหรือโปรโมชั่นที่พักไม่มีผลต่อการตัดสินใจมากนัก นอกจากนี้ ยังคงใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในการหาข้อมูลท่องเที่ยว  
ซึง่ตรงกนัขา้มกบั Millennial ทีค่อ่นข้างใหค้วามสำาคัญกบัเรือ่งของราคาและมกัใช้สือ่ออนไลน์เพ่ือเปรยีบเทยีบขอ้มลูกอ่น
ทำาการจอง โดยเฉพาะราคาตั๋วเครื่องบิน ขณะที่ Gen X จะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะกลางๆ โดยจะเน้นที่ความคุ้มค่าของราคา 
และให้ความสนใจกับโปรโมชั่นที่พัก 

นอกจ�กน้ี กลุม่นกัทอ่งเทีย่วสงูอ�ยใุหค้ว�มสำ�คญักับคณุภ�พของก�รทอ่งเทีย่วและส�ม�รถเดินท�งทอ่งเทีย่วในช่วง
นอกฤดูก�ล ซึ่งเป็นโอก�สสร้�งร�ยได้ ให้กับอุตส�หกรรมท่องเที่ยว เน่ืองจากนักท่องเที่ยวสูงอายุมีเวลาว่างค่อนข้าง
มาก ทำาให้นิยมท่องเท่ียวในช่วงนอกฤดูกาลเพ่ือหลีกเลี่ยงความแออัด ซึ่งการท่องเที่ยวในแต่ละครั้งจะเที่ยวในหลายๆ 
เมืองและมีระยะเวลาท่องเที่ยวนานตั้งแต่ 15 วัน ถึง 1 เดือน นอกจากนี้ ยังให้ความสำาคัญในเรื่องของความสะดวกและ 
ความปลอดภัยในการเดินทาง ทำาให้มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่สูง
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ TripAdvisor และ Virtuoso

ผลสำารวจแนวโน้มการท่องเที่ยว TripBarometer ปี 2016

รูปแบบการทองเที่ยวในแตละเจเนอเรชั่น
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ประชากรสูงอายุในแต่ละเจเนอเรชั่นมีพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวแตกต่างกัน3



1.2 การแข่งขันระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตส�หกรรมท่องเที่ยวมีคว�มสำ�คัญต่อเศรษฐกิจแต่ละประเทศเพิ่มม�กขึ้น โดยเฉพ�ะประเทศในแถบเอเชียและ
ประเทศกำ�ลังพัฒน� อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของโลกมากขึ้น โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
รายได้จากการท่องเท่ียวเติบโตเฉลี่ยถึง 7.2% ต่อปี ซึ่งเร่งตัวจากราว 5.6% ต่อปี ในช่วงปี 1995-2010 ทั้งนี้  
ประเทศในแถบเอเชยี เชน่ มาเกา๊ ฮอ่งกง และ ไทย รวมถงึประเทศกำาลงัพฒันาในตะวนัออกกลาง เชน่ สหรฐัอาหรับเอมเิรตส ์
และกาตาร์ ล้วนแต่มีแนวโน้มที่จะให้ความสำาคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยสะท้อนจากมูลค่าการ
ลงทุนด้านการเดินทางและท่องเที่ยวต่อ GDP ของประเทศที่สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก

ก�รเปลี่ยนแปลงท�งโครงสร้�งเศรษฐกิจในหล�ยประเทศที่หันม�พึ่งพ�อุตส�หกรรมท่องเที่ยวอย่�งเต็มตัว ส่งผล 
ให้ก�รแข่งขันในอุตส�หกรรมท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะทวีคว�มรุนแรงขึ้น เช่น มาเก๊า และ ฮ่องกง ที่มีการเพิ่มขึ้น 
ของสัดส่วนรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อ GDP ราว 23% และ 9% จากปี 2004-2014 หรือประเทศที่มี 
การเตบิโตของรายไดจ้ากอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วทีส่งูมากในชว่ง 10 ปทีีผ่า่นมาอยา่ง ไทย กาตาร์ และ สหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์ 
ที่รายได้เติบโตต่อปีเฉลี่ย 36%, 12% และ 24% ตามลำาดับ นอกจากนี้ แต่ละประเทศยังมีแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Bank

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะแข่งขันรุนแรงขึ้น  4
เปรยีบเทยีบความสำาคญัของอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่วในแตล่ะ 
ประเทศ

สัดส่วนมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
ต่อ GDP ของแต่ละประเทศ

หน่วย: %  (2016E,2026F)
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2026F2016E ประเทศที่กําลังพัฒนาขนาด: รายไดจากนักทองเทีย่วป 2014  (ลานดอลลารสหรัฐฯ)
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โดยประเทศในแถบตะวันออกกล�งอย่�ง ก�ต�ร์ และสหรัฐอ�หรับเอมิเรตส์ มีก�รผลักดันให้อุตส�หกรรมท่องเที่ยว 
ขึ้นม�มีบทบ�ทสำ�คัญม�กขึ้น เพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รพึ่งพ�อุตส�หกรรมพลังง�นม�กเกินไป ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เชน่ การสรา้งสนามบนิ Hamad International Airport เพือ่จะรองรบักบัจำานวนผู้โดยสารทีม่ากขึน้ 
จากเดิมซึ่งอยู่ที่ราว 23 ล้านคนต่อปี เป็น 30 ล้านคนต่อปี และกำาลังจะเป็น 53 ล้านคนต่อปี ในปี 2020 นอกจากนี้ ยังมี 
การลงทุนเพื่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น เกาะต้นปาล์ม และการลงทุนสร้างสนามฟุตบอล 
เพื่อรองรับฟุตบอลโลกของกาตาร์ในปี 2022 ตลอดจนภาครัฐได้มีการออกนโยบายเพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนจาก 
ต่างประเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การเปิดการค้าและการลงทุนเสรีเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ 
รวมถึงการให้โอกาสภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกับภาครัฐ (PPP) และยังมีการผ่อนปรนกฎระเบียบการออกวีซ่าและ 
ขอวีซ่าที่ง่ายขึ้น

นโยบ�ยก�รผ่อนปรนกฎระเบียบก�รออกวีซ่�ในกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒน� เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำ�ให้อุตส�หกรรม 
ทอ่งเท่ียวเตบิโต ตัง้แตป่ ี2010-2015 มกีารผอ่นปรนนโยบายการออกวซีา่แกน่กัทอ่งเท่ียวในกลุม่ประเทศกำาลงัพฒันามาก
ขึ้น วัดได้จากดัชนี Tourism Visa Openness ของประเทศในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นกว่า 12 จุด ในระยะเวลาเพียง 5 ปี ซึ่งส่วนใหญ่
มาจากการขอวีซ่าประเภท Visa on arrival และ eVisa ทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 21% ของวีซ่าทั้งหมดในช่วงเดียวกัน 
ทั้งนี้ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการขอวีซ่าเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวในประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้น

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ UNWTO

ประเทศกำาลังพัฒนามีการผ่อนปรนกฎระเบียบการออกวีซ่ามากขึ้น  
เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ5

ดชัน ีTourism Visa Openness และนกัทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิ
ทั่วโลก

สัดส่วนของวีซ่าทั่วโลกแบ่งตามประเภท

หน่วย: % 
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1.3 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล
เทคโนโลยีท่ีก้�วหน้�อย่�งรวดเร็วส่งผลให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไป และทำ�ให้ก�รดำ�เนินธุรกิจแตกต่�งไปจ�กเดิม 
เทคโนโลยีในปัจจุบันกำาลังก้าวไปสู่ยุคของ automation ท่ีมากข้ึนกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไปสู่ internet of things 
(IoT) หรือ Artificial Intelligence (AI) เทคโนโลยีเหล่าน้ีจะทำาให้การดำาเนินงานของหลายธุรกิจท้ังภาคการผลิตและภาค
บริการเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะแนวโน้มท่ีจะใช้แรงงานคนลดลงเร่ือยๆ ท้ังน้ี อุตสาหกรรมท่องเท่ียวก็มีการเปล่ียนแปลงตาม 
การเติบโตของการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลเช่นกัน โดยเฉพาะจากการเติบโตของโซเชียลมีเดียและสมาร์ทโฟนท่ี
เข้ามามีบทบาทสำาคัญในชีวิตประจำาวันของผู้บริโภคมากข้ึน 

ปัจจุบันผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่�นโทรศัพท์มือถือมีสัดส่วนกว่�คร่ึงหน่ึงของประช�กรท้ังโลก ซ่ึงเพ่ิมข้ึนกว่�เท่�ตัวจ�กปี 2012 
และก�รใช้บริก�รในต่�งแดนมีค่�ใช้จ่�ยถูกลงม�ก บริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันมีประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน ท้ังในแง่ของความเร็ว
ในการใช้งานและความครอบคลุมของพ้ืนท่ีให้บริการ รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีถูกลง ซ่ึงการใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างการท่องเท่ียวน้ัน
ช่วยให้นักท่องเท่ียวมีความสะดวกมากข้ึน ท้ังการค้นหาข้อมูล และการติดต่อส่ือสาร อย่างไรก็ดี ในช่วงก่อนหน้าการใช้บริการ 
roaming มีค่าใช้จ่ายสูงและยังมีข้อจำากัดในเร่ืองความครอบคลุมของพ้ืนท่ีท่ีให้บริการ ในขณะท่ีปัจจุบันบริการ Pocket Wi-Fi 
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้มากข้ึน ท้ังน้ี การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอที และข้อจำากัดใน 
การเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตท่ีลดลงจะทำาให้การเช่ือมโยงผ่านช่องทางออนไลน์มีมากข้ึน
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*Commonwealth of Independent States ประกอบไปด้วย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน มอลโดวา 
รัสเซีย ทาจิกิสถาน และ อุซเบกิสถาน
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ ITU

จำานวนผู้ ใช้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ6

จำานวนผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ต จำานวนผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ

หน่วย: ล้านเลขหมาย , %หน่วย: ล้านคน , %
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นอกจ�กโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นไอทีและอินเทอร์เน็ตที่
พฒัน�ม�กขึน้แลว้ ยงัสง่ผลใหม้กี�รพฒัน�แอปพลเิคชัน
เพือ่ตอบสนองและอำ�นวยคว�มสะดวกใหก้บัก�รเดนิท�ง
ทอ่งเทีย่วม�กขึน้ จากขอ้มลูใน Google Play Store พบวา่ม ี
แอปพลิเคชันสำาหรับการท่องเท่ียวอยู่ราว 1 แสนแอปพลิเคชัน 
ซ่ึงในจำานวนดังกล่าวนับว่ามีความหลากหลายและครอบคลุม
กิจกรรมระหว่างการท่องเท่ียวโดยเฉพาะแอปพลิเคชัน 
Google Maps ที่ใช้สำาหรับการนำาทาง ค้นหาสถานที่ 
ทอ่งเทีย่ว ร้านอาหาร และทีพ่กั นอกจากนี ้ยังมแีอปพลเิคชัน 
อีกหลากหลายท่ีช่วยแนะนำาสถานท่ีท่องเท่ียวและร้านอาหาร 
ซึง่ขอ้มลูตา่งๆ นัน้จะรวบรวมมาจากกลุม่นกัทอ่งเทีย่วดว้ย
กันเอง หรือกลุ่มคนในท้องถิ่น 

14        3 กระแสแรงแห่งยุค ปรับลุคธุรกิจท่องเที่ยว

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Bank และ Ericsson

อัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟน
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3.2

สมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำาวันมากขึ้น  
โดยปัจจุบันมีอัตราการเข้าถึงสมาร์ทโฟน ทั่วโลกราว 44% เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากปี 20127

หน่วย: พันล้านคน, %

คว�มสะดวกรวดเร็วท่ีเพ่ิมข้ึนทำ�ให้นักท่องเท่ียวกว่� 42% ใช้สม�ร์ทโฟนในก�รว�งแผนเดินท�งท่องเท่ียว และม�กกว่�คร่ึง
หน่ึงใช้สม�ร์ทโฟนในก�รดูแผนท่ีเดินท�ง ค้นห�ร้�นอ�ห�รและห�กิจกรรมระหว่�งท่องเท่ียว จากการสำารวจของเว็บไซต์ 
TripAdvisor สมาร์ทโฟนได้กลายมาเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความสำาคัญสำาหรับนักท่องเท่ียวระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะนักท่องเท่ียว 
ซ่ึงเป็นกลุ่ม Millennial ซ่ึงมีสัดส่วนของนักท่องเท่ียวท่ีใช้สมาร์ทโฟนระหว่างเดินทางอยู่ท่ีราว 87% ในขณะท่ีสัดส่วนของ 
นักท่องเท่ียวในกลุ่ม Gen X และ Baby Boomer ท่ีใช้สมาร์ทโฟนระหว่างการเดินทางมีอยู่ท่ี 73% และ 55% ตามลำาดับ



นอกจ�กนี้ นักท่องเที่ยวยังนิยมหันม�ค้นห�ข้อมูลและจองที่พักผ่�นแพลตฟอร์มออนไลน์ม�กขึ้น นอกจ�กจะ 
ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังตอบโจทย์ในก�รนำ�เสนอท�งเลือกที่หล�กหล�ยอีกด้วย โดยแพลตฟอร์มสำาหรับการ
จองทีพ่กัและบรกิารการทอ่งเทีย่วผา่นชอ่งทางออนไลน์ไดก้ลายมาเปน็ชอ่งทางหลกัในการสำารองทีพ่กัสำาหรบันกัทอ่งเทีย่ว 
เช่น เว็บไซต์ Booking.com ที่ปัจจุบันมีที่พักบนแพลตฟอร์มมากกว่า 1 ล้านแห่งใน 226 ประเทศ และมียอดจองเฉลี่ยราว 
6 ล้านคืนต่อสัปดาห์ ข้อดีของเว็บไซต์นี้ คือ ครอบคลุมห้องพักตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบ
ราคา รวมถงึยงัอำานวยความสะดวกทัง้ขัน้ตอนการจอง การชำาระเงนิและการยืนยนัการเขา้พกัดว้ย นอกจากนี ้ผู้ประกอบการ 
ยังได้รับประโยชน์ จากการขยายฐานลูกค้าและทำาการตลาดออนไลน์โดยที่ไม่ต้องลงทุนเองซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีในด้�นอื่นๆ โดยเฉพ�ะที่เก่ียวข้องกับบริก�รท�งก�รเงินและระบบก�รชำ�ระเงินผ่�นช่องท�ง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จะมีผลต่อก�รดำ�เนินง�นของธุรกิจท่องเที่ยวอย่�งม�ก โดยนอกจากจะช่วยให้การจอง
ที่พักและบริการท่องเท่ียวผ่านช่องทางออนไลน์น้ันมีความสะดวกยิ่งข้ึนแล้ว การชำาระเงินภายในร้านค้าผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างบัตรเครดิต บัตรเดบิต และผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจะเข้ามามีบทบาทสำาคัญมากขึ้น โดย
เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วจากประเทศพฒันาแลว้อยา่งสหรฐัฯ และยโุรป รวมถงึจนีทีผู่บ้รโิภคมแีนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยพีฒันา
อย่างรวดเร็ว

Economic Intelligence Center (EIC) 15

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ ITU และ Akamai

ประสิทธิภาพและราคาของอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ
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BOX

ก�รเติบโตของ Alipay และก�รขย�ยตัวของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินท�งออกไปท่องเที่ยวทั่วโลกส่งผลให้ธุรกิจ 
ท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเท่ียวจีนต้องปรับธุรกิจด้�นก�รชำ�ระเงินให้รองรับบริก�รดังกล่�วเพิ่มข้ึน โดยนักท่องเที่ยว
จีนที่เดินทางไปต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตขึ้นราว 9% ต่อปี ซึ่งภายในปี 2020 จะมีจำานวนถึง 200 ล้านคนครั้งต่อปี โดย 
Ant financial บริษัทด้านเทคโนโลยีการเงินในเครือ Alibaba จับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ ให้บริการชำาระเงินในต่างประเทศ 
เช่น Ingenico Group และ Worldline Global ในยุโรปเพื่ออำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจีนให้สามารถชำาระเงิน
ผ่านช่องทาง Alipay ได้ ทั้งนี้ ประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมใช้ช่องทาง Alipay ในการชำาระเงิน เช่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง 
ไทย มาเก๊า และ ไต้หวัน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับธุรกิจที่พักและโรงแรม เช่น InterContinental Hotels Group, 
Resorts World Sentosa และ Marriott International และผู้ ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและเดินทาง เช่น 
United Airlines, UBER และ Grab อีกด้วย

การเติบโตของ Alipay 
และบทบาทสำาคัญต่อการท่องเที่ยว
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Ant financial ยังขย�ยก�รให้บริก�ร Alipay 
ไปยังจุดรับชำ�ระเงินต�มร้�นค้�ผ่�นช่องท�ง
โทรศัพท์มือถือ mobile payment โดยผู้ ใช้
บรกิาร Alipay เพิม่สูงขึน้อยา่งรวดเรว็จนปจัจบุนั
มีผู้ ใช้บริการราว 451 ล้านบัญชี ซึ่งคิดเป็น 33% 
ของประชากรจีนทั้งหมด นอกจากนี้ ธุรกรรม 
ด้านการโอนเงินและชำาระเงินที่ผ่านช่องทาง 
Alipay ราว 70% เปน็การทำาธรุกรรมผ่านโทรศพัท์
มอืถือในป ี2016 ซึง่เพิม่ข้ึนจากปีกอ่นหน้าซึง่อยูท่ี ่
65% โดยนอกจากการอำานวยความสะดวกแกผู่้ ใช้
บริการ e-Commerce แล้ว Ant financial ยังมี
กลยุทธ์ในการขยายการให้บริการเพื่อครอบคลุม
การใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันของผู้บริโภคมากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยและซ้ือสินค้าใน
ร้านค้า รวมถึงร้านอาหาร และการเดินทาง
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ McKinsey

2011

70

+15%

+9%

2020F

200

2015

128

2014

117

2013

98

2012

83

2016E

140++

นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศมีแนวโน้มเติบโตราว 9% ต่อปี  
ซึ่งจะมีจำานวน 200 ล้านคนครั้งภายในปี 20209

หน่วย: ล้านคนครั้ง

แนวโน้มของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ



ช่องท�งอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ธุรกิจส�ม�รถลดต้นทุนในก�รบริห�รจัดก�รเงินสดและว�งแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ แต่ก็
ยังมีต้นทุนการดำาเนินงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าติดตั้งหรือค่าเช่ารายเดือนของอุปกรณ์การรับชำาระเงิน หรือค่าธรรมเนียมที่
ร้านค้าต้องชำาระให้กับตัวกลางอย่าง VISA หรือ Mastercard อีกราว 2-3% ของยอดราคาสินค้า แต่ปัจจุบันจากพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีทางการเงินทำาให้เกิดการแข่งขันของผู้ ให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ Mobile Point of Sale (mPOS)  
ซึ่งนอกจากจะมีเครื่องรับชำาระเงินที่มีความสะดวก สามารถต่อกับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ทันที ยังมีแอปพลิเคชันที่
เชื่อมต่อกันเพ่ือติดตาม และวิเคราะห์ยอดขายโดยนำาเสนออย่างเป็นมิตรต่อผู้ ใช้งานเพ่ือนำาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์
ของตัวธุรกิจได้ทันที

ธุรกิจที่นำ�เสนอช่องท�งก�รรับชำ�ระเงินที่มีคว�มหล�กหล�ยช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับคว�มสะดวก และส�ม�รถ 
ชว่ยเพิม่โอก�สในก�รข�ย โดยระบบการชำาระเงนิในปัจจบัุนไมไ่ดน้ำาเสนอเพียงแคก่ารอำานวยความสะดวกในการชำาระเงิน  
แต่ยังผูกพันกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้บริโภคน้ันมีความคุ้นชินกับช่องทางเหล่าน้ี อีกท้ังผู้ให้บริการด้านการชำาระเงิน 
ไม่ว่าจะเป็นผ่านช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์มือถือ หรือ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ต่างแข่งขันกันอย่างมาก ทั้งระบบการสะสม
คะแนนใช้งาน และโปรแกรมการผ่อนชำาระ ทำาให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มการใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ การใช้ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยขจัดปัญหาระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ ทั้งความสับสนในการใช้สกุลเงินที่ไม่ 
คุ้นเคยอาจทำาให้เกิดข้อผิดพลาด รวมถึงการทำาเงินหาย หรือตกเป็นเป้าหมายของการโจรกรรม
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของบริษัท

การเติบโตของผู้ ใช้บริการและจำานวนธุรกรรมผ่านช่องทาง Alipay

100 
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+100%

+50%

20152004 2008 20102009

จํานวนผูใชบริการ
จํานวนธุรกรรมเฉลี่ยตอวัน

33% ของจํานวน
ประชากร

7.5% ของจํานวน
ประชากร

CAGR 98%

จำานวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ ใช้บริการที่มีจำานวนเพิ่มขึ้นด้วย10
หน่วย: ล้านครั้ง, ล้านคน
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2

4

5

153

300

100

2004 2008 2009 2010 2015



Economic Intelligence Center (EIC) 19





จ�กก�รเปลี่ยนแปลงของเมกะเทรนด์ที่กล่�วในข้�งต้น ก่อให้เกิด 
แนวโน้มต่�งๆ ทั้งโอก�สและคว�มท้�ท�ย ที่ธุรกิจท่องเที่ยวไม่ควร
มองข้�ม ไม่ว่�จะเป็น 1) แนวโน้มก�รเจ�ะตล�ดนักท่องเที่ยวสูงอ�ยุ 
ทั้งกลุ่มที่เดินท�งเพื่อก�รท่องเที่ยว และกลุ่มท่ีมองห�สถ�นที่สำ�หรับ
ใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ ซึ่งเป็นโอก�สท่ีธุรกิจที่เก่ียวข้องจะจับมือเป็น
พันธมิตร เช่น ธุรกิจบริก�รด้�นสุขภ�พที่ส�ม�รถเสริมคว�มแข็งแกร่ง
และต่อยอดท�งธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเจ�ะตล�ดผู้สูงอ�ยุ รวมไปถึง 
ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ที่จะได้รับโอก�สม�กขึ้นในก�รพัฒน�ท่ีอยู่อ�ศัย
ที่ตอบโจทย์ผู้เกษียณอ�ยุต่�งช�ติ เป็นต้น 2) แนวโน้มก�รผลักดันให้
ธรุกจิพฒัน�เซกเมนตก์�รทอ่งเทีย่วใหม่ๆ เพือ่ช่วยเพิม่มลูค่�และคว�ม
ส�ม�รถด้�นก�รแข่งขันในตล�ดโลกแทนก�รแย่งตล�ดนักท่องเที่ยว
เดิมๆ ซึ่งจะมีอัตร�ทำ�กำ�ไรน้อยลง และ 3) แนวโน้มก�รใช้ประโยชน์
จ�กเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตม�กขึ้น เนื่องจ�กปัจจุบันนักท่องเที่ยว
ม�กกว�่ 80% ใชส้ือ่ออนไลน์ในก�รว�งแผนเดนิท�งทอ่งเทีย่ว อย�่งไรกด็ ี 
ก�รแขง่ขันทีร่นุแรงจะเปน็คว�มท้�ท�ยหลกัทีภ่�คธุรกจิตอ้งปรบัตัวเพือ่
รับมือกับคู่แข่ง เช่น ธุรกิจโรงแรมที่เผชิญก�รแข่งขันที่สูงขึ้นจ�กก�ร
เข้�ม�แย่งส่วนแบ่งตล�ดของ Airbnb เป็นต้น

โอกาสและความท้าทาย
ของธุรกิจท่องเท่ียวไทย
จากเมกะเทรนด์ท่ีสำาคัญ

2
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เจาะเทรนด
นักทองเที่ยว
สูงอายุ

นักทองเที่ยวสูงอายุตางชาติมาทองเที่ยวในไทย
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื�อง
นักทองเที่ยวสูงอายุในไทยป 2009 - 2015

นักทองเที่ยวสูงอายุจากประเทศพัฒนาแลว 
ยังคงเปนตลาดหลักของไทยนอกเหนือจากจีน

การทองเที่ยวไทย
มัดใจวัยเกษียณ
ในชวง 6 ป ท่ีผานมา จำนวน
ผูเกษียณอายุตางชาติในไทย 
ขยายตัวถึงหน่ึงเทา และสวน
ใหญเปนผูสูงอายุจากยุโรป  

20122009 2015
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จีน 1.30 16

จำนวนผูสูงอายุ (ลานคน)นักทองเที่ยวตางชาติ สัดสวน (%)

10 อันดับนักทองเที่ยวสูงอายุตางชาติ ป 2015 

มาเลเซีย 1.05 31

ญี่ปุน 0.38 27

เกาหลีใต 0.27 20

ลาว 0.24 20

สหรัฐฯ 0.22 25

สหราชอาณาจักร 0.18 21

ออสเตรเลีย 0.18 23

สิงคโปร 0.18 19

เยอรมนี 0.15 18

www.scbeic.com

เดินทาง
ปลอดภัย

สิ่งดีตอใจ
นักทองเที่ยว

ตางชาติ
วัยเกษียณ

หวงใย
สุขภาพ

รักการ
ผจญภัย

สื�อสาร
ภาษาสากล

ใชชีวิต
Slow life

5

4 อันดับประเทศที่ขอวีซาแบบอยูยาว 
(Non-immigrant visa O-A)

สวิตเซอรแลนด / ญ่ีปุน / ฝร่ังเศส / จีน
ออสเตรเลีย / นอรเวย 

นักทองเที่ยวสูงอายุ
จากประเทศพัฒนาแลว 

2010 2014

มีรายไดสูง ซึ่งเปนกลุมเปาหมาย
หลักในการสรางรายได ใหกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย 

ตลาดที่น�า Focus

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2017 จากขอมูลของกรมการทองเที่ยวและกรมการกงสุล กระทรวงตางประเทศ
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2.1 เทรนด์นักท่องเที่ยวสูงอายุและการใช้ชีวิตหลังเกษียณในต่างแดน
อุตส�หกรรมท่องเที่ยวไทยเริ่มมีก�รเปล่ียนแปลงต�มเทรนด์ท่องเที่ยวโลกด้วยสัดส่วนนักท่องเท่ียวสูงอ�ยุที่เพิ่มข้ึน
เป็นร�ว 19% ในปี 2015 จ�ก 16% ในปี 2009 และมีอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ย 18% ต่อปี โดยจีน มาเลเซียและญี่ปุ่น 
ยงัคงเปน็ตลาดหลกัสำาหรับการทอ่งเทีย่วผูส้งูอายตุา่งชาตขิองไทยในเชงิจำานวน แต่หากพจิารณาในเชงิสดัสว่นกลบัพบว่า 
มาเลเซียและญี่ปุ่นมีสัดส่วนนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในระดับสูงราว 31% และ 27% ตามลำาดับ ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสูงอายุ 
ต่างชาติในไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน และ 2) กลุ่มพำานักระยะยาวเพื่อใช้
ชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งส่วนใหญ่จะเคยมีประสบการณ์การท่องเที่ยวในไทยมาก่อน ทำาให้มีความคุ้นเคยและความประทับใจ 
และเมื่อถึงวัยเกษียณอายุจึงตัดสินใจย้ายมาอยู่ในไทย

นักท่องเที่ยวสูงอ�ยุต่�งช�ติในไทยใช้จ่�ยในก�รท่องเที่ยวสูงกว่� 
นักท่องเที่ยวทั่วไปกว่� 4% และมีส่วนแบ่งร�ยได้ถึง 20% ของร�ยได้
จ�กนักท่องเทีย่วต�่งช�ตทิัง้หมด แมว้า่นกัทอ่งเทีย่วสงูอายตุา่งชาตจิะ
มคีา่ใชจ่้ายเฉลีย่ตอ่คนอยูท่ี ่4,728 บาทตอ่วนั ซึง่ต่ำากวา่คา่ใชจ้า่ยเฉลีย่
ของนักท่องเที่ยวทั่วไปราว 8% แต่ระยะเวลาพำานักที่นานกว่า 1.25 วัน 
หรือเฉลี่ย 10.72 วัน ทำาให้ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสูงอายุต่อทริป 
สงูถงึ 50,684 บาทตอ่คน ซึง่สรา้งรายได้ใหก้บัไทยราว 2.9 แสนลา้นบาท 
ในปี 2015 จึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดนักท่องเที่ยวสูงอายุถือเป็นอีกหนึ่ง
ตลาดท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่เป็นโอกาสสำาหรับการท่องเที่ยวไทย
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ กรมการท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยวสูงอายุต่างชาติในไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าวัยอื่นๆ 11
สัดส่วนนักท่องเที่ยวสูงอายุต่างชาติของไทย จำานวนนักท่องเที่ยวสูงอายุต่างชาติ 10 อันดับแรก

หน่วย: ล้านคน, % สัดส่วนต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติประเทศนั้นๆหน่วย: ล้านคน   
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2.5
(16%)

14.1

2.2
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+13%

29.9

5.8
(19%)

24.8

4.3
(17%)

26.5

4.5
(17%)

22.4

3.7
(17%)

19.2

2.9
(15%)

นักทองเที่ยวสูงอาย ุ +18%

นักทองเที่ยวทั่วไป +12%

CAGR

นักทองเท่ียวตางชาติ
จํานวนผูสูงอายุ

(ลานคน)
สัดสวน
(%)

จีน 1.30 16

มาเลเซีย 1.05 31

ญี่ปุน 0.38 27

เกาหลีใต 0.27 20

ลาว 0.24 20

สหรัฐฯ 0.22 25

สหราชอาณาจักร 0.18 21

ออสเตรเลีย 0.18 23

สิงคโปร 0.18 19

เยอรมนี 0.15 18

คาเฉลี่ย 19

29.9

2009 201520142013201220112010

นักทองเที่ยวสูงอาย ุ +18%

นักทองเที่ยวทั่วไป +12%

CAGR
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สำ�หรับตล�ดนักท่องเที่ยวสูงอ�ยุที่นิยมใช้ชีวิตหลังเกษียณในไทยส่วนใหญ่ม�จ�กประเทศพัฒน�แล้วโดยมีอัตร�
ก�รเติบโตประม�ณ 18% ต่อปี เน่ืองจากภาวะค่าครองชีพในประเทศที่สูง ส่งผลให้ผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้วหันไปใช้บั้นปลายชีวิตในต่างประเทศที่มีอัตราค่าครองชีพต่ำากว่า เพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจากการจัดอันดับใน 
Global Retirement Index 2016 ของ International Living ไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 7 ที่ผู้สูงอายุนิยมมาใช้ชีวิตหลัง 
วัยเกษียณ โดยตลาดดังกล่าวสร้างรายได้ให้กับไทยถึงราว 6-7 พันล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ในปัจจุบันไทยสามารถขยายตลาด
ผู้เกษียณอายุต่างชาติที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็น สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และ เยอรมนี เป็นต้น ซึ่งเป็นประเทศที่
มีผู้สูงอายุจำานวนมากและมีรายได้สูง นอกจากนี้ ด้วยนโยบายวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa O-A (Long stay) ที่
เปลีย่นไป ซึง่เปน็การขยายระยะเวลาการพำานกัระยะยาวของผูเ้กษยีณอายุตา่งชาตจิาก 1 ปี เป็น 10 ปี เป็นสิง่ทีช่่วยดงึดดู
ให้ผู้สูงอายุต่างชาติเข้ามาในไทยมากขึ้น

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Bank และ United Nations Department of Economic and Social Affairs

ประมาณการจำานวนผู้สูงอายุและรายได้ต่อหัวประชากรในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
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คาเฉลี่ย 19%

สหรัฐฯ 13%

ญ่ีปุน 15%

เยอรมนี 19%

ฝร่ังเศส 21%

สหราชอาณาจักร 113%

อิตาลี 22%

สเปน 23%

แคนาดา 23%

ไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสูงอายุที่มาจากประเทศพัฒนาแล้ว12
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง 

จำานวนผู้เกษียณอายุต่างชาติในไทยขยายตัวถึงหนึ่งเท่าตัว 
ในช่วงปี 2010-2014 โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจากยุโรป 13

จำานวนผู้ขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa O-A 
(Long stay)

ส่วนแบ่งการขอวีซ่าประเภท  Non-Immigrant Visa O-A 
(Long stay) แบ่งตามสัญชาติ

หน่วย:  % หน่วย: หมื่นคน 

2.9

5.8จํานวนผูขอวีซาใหม

+18%

จํานวนผูขอตอวีซา

2014

6.0
0.2

2010

3.1
0.2

6%

6% สวิตเซอรแลนด

เยอรมนี
10%

ฝร่ังเศส

5%

ญี่ปุนจีน
6%

6%ออสเตรเลีย

4%

นอรเวย

26%

เนเธอแลนด

อื�นๆ

5%

15%

สหรัฐฯ

สหราชอาณาจักร

10%

ธุรกิจที่ ให้บริก�รด้�นที่พักสำ�หรับก�รพำ�นักระยะย�วของ 
ผูส้งูอ�ยตุ�่งช�ตใินไทยมีแนวโนม้เตบิโตโดยเฉลีย่ 21% ตอ่ป ี 
ซึง่ไดร้บัอ�นสิงสจ์�กจำ�นวนผูข้อวซ่ี�ทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่การขยายตวั
ของจำานวนผู้ขอวีซ่าดังกล่าวมีทิศทางเดียวกันกับสัดส่วนของ
นักท่องเท่ียวสูงอายุท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปี รวมถึงการขยายระยะเวลาการ
พำานักระยะยาวเป็น 10 ปี ส่งผลให้ความต้องการที่พักสำาหรับ
การพำานกัระยะยาวมโีอกาสขยายตวัสงู ซึง่การขยายตวัดงักลา่ว
อาจต้องเพิ่มการลงทุนด้านที่พัก โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุน
สูงราว 37 พันล้านบาท ในปี 2020 ทั้งนี้ปัจจุบัน ที่พักส่วนใหญ่
จะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวหลักของไทย เช่น ภูเก็ต เชียงใหม่ 
ชลบุรี (พัทยา) และมีเพียง 6 แห่ง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ในด้านความพร้อมของห้องพัก ทั้งความปลอดภัยและอุปกรณ์
ภายในและการบรกิารของบคุลากรจากกรมการทอ่งเทีย่ว ดงันัน้  
ผู้ประกอบการท่ีให้บริการด้านท่ีพักควรเตรียมความพร้อม
รองรับผู้สูงอายุต่างชาติที่เพิ่มขึ้นโดยพัฒนาการให้บริการ  
รวมถึงการออกแบบก่อสร้างและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม 

เนเธอร์แลนด์
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ธรุกจิอสงัห�รมิทรัพยเ์ปน็อกีหนึง่ธรุกจิทีจ่ะไดร้บัอ�นสิงสจ์�กผูส้งูอ�ยตุ�่งช�ตโิดยส�ม�รถถอืครองกรรมสทิธิ์ไดเ้ฉพ�ะ
คอนโดมเินียมซึง่จำ�กัดสดัสว่นอยูท่ี ่49% หรอืเลอืกเปน็ก�รเช�่ระยะย�วก็ได ้แมว้า่กฎหมายการถอืครองกรรมสทิธิอ์สงัหาฯ 
ในไทยนั้นยังไม่เปิดกว้างให้ชาวต่างชาติถือครองได้อย่างเสรี แต่ผู้ประกอบการอสังหาฯ เองสามารถเลือกปล่อยเช่าให้กับ
ผู้สูงอายุต่างชาติซึ่งมีระยะเวลาเช่าสูงสุด 30 ปี โดยกำาหนดเงื่อนไขการโอนคืนสิทธิครอบครองทรัพย์สินภายหลังที่ผู้เช่า
ได้ถึงแก่กรรมและถือเป็นการส้ินสุดสัญญาเช่า ทั้งน้ี ผู้ประกอบการยังสามารถนำาทรัพย์สินกลับมาปล่อยเช่าใหม่ให้กับ 
ผู้สูงอายุต่างชาติรายอื่น และในระหว่างการพำานักอาศัยของผู้สูงอายุต่างชาติ ผู้ประกอบการยังสามารถให้บริการในด้าน
อื่นๆ เช่น บริการแม่บ้านทำาความสะอาด ซักรีด อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้นอกจากการให้เช่าอสังหาฯ

นอกจ�กน้ี ผู้ประกอบก�รด้�นที่พักส�ม�รถร่วมมือกับธุรกิจบริก�รด้�นสุขภ�พ เพื่อให้เกิดก�รบริก�รอย่�งครบวงจร 
ทีเ่หม�ะกบันกัทอ่งเทีย่วสงูอ�ย ุโดยไทยมมีาตรฐานการดแูลสขุภาพเป็นอนัดบัที ่5 จาก 10 ประเทศทีผู่เ้กษยีณอายตุา่งชาต ิ
นิยมใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณ ซ่ึงไทยมีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเช่ียวชาญ เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ
และค่ารักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม ทำาให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งสามารถเป็นเครื่องจูงใจแก่ผู้สูงอายุต่างชาติ
ได้ ดังเช่นในออสเตรเลียท่ีนอกจากจะมีการออกแบบสถานที่พัก สภาพแวดล้อมและส่ิงอำานวยความสะดวกที่เหมาะสม
กับผู้สูงอายุแล้ว ยังได้จัดเตรียมบริการทางการแพทย์โดยมีผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งไทยสามารถ
นำาจุดเด่นทางการแพทย์มาให้บริการร่วมกับการให้บริการด้านที่พักได้ ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีโครงการลักษณะนี้ในจังหวัดซึ่งเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญบ้างแล้ว 
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Health Organization (WHO) และ International Living

ดัชนีการดูแลสุขภาพของ 10 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกจากการจัดอันดับ Global Retirement Index 2016

0.62
0.66

0.730.76
0.800.81

0.85
0.91

0.950.97

เอกวาดอรปานามาเม็กซิโกคอสตาริกา นิการากัวไทย มาเลเซียโคลัมเบียโปรตุเกสสเปน

ไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกของวัยเกษียณอายุ14
ดัชนี = 1

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ และ สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตลาดของธุรกิจให้บริการที่พักระยะยาวสำาหรับผู้เกษียณอายุมีแนวโน้มขยายตัวปีละราว 20%15
ประมาณการรายได้ธุรกิจให้บริการที่พักระยะยาว*

*ประมาณการรายได้และเงินลงทุนของธุรกิจให้บริการที่พักระยะยาวโดยคำานวณจากการคาดการณ์จำานวนผู้สูงอายุต่างชาติที่ขอวีซ่า  
Non-Immigrant Visa O-A (Long stay) ซึ่งรวมปัจจัยอัตราเงินเฟ้อในอนาคต

ประมาณการเงินลงทุนของธุรกิจให้บริการที่พักระยะยาว*

หน่วย: ล้านบาทหน่วย: ล้านบาท
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ด้�นก�รท่องเท่ียวเชิงสันทน�ก�รสำ�หรับผู้สูงอ�ยุ 
ธรุกจินำ�เทีย่วควรเพิม่แพค็เกจทอ่งเทีย่วแบบไมเ่รง่รบี 
(slow tourism) ซ่ึงกำ�ลังเป็นที่นิยมและเหม�ะกับ 
คว�มต้องก�รของนักท่องเที่ยวสูงอ�ยุ โดยร�ค�
แพ็คเกจนั้นอ�จสูงกว่�แพ็คเกจท่องเที่ยวทั่วไป 
ร�ว 37% ทั้งนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความกังวลด้าน
ความปลอดภัยในการเดินทาง และต้องใช้เวลาในการ 
ทอ่งเทีย่วในแตล่ะสถานทีค่อ่นข้างนาน ซึง่การทอ่งเทีย่ว 
แบบไม่เร่งรีบสามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผูส้งูอายไุด ้นอกจากนี ้แพค็เกจทอ่งเทีย่วแบบไมเ่รง่รีบ 

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Adarsh Batra (2009). Senior pleasure tourists: Examination of their 
demography, travel experience, and travel behavior upon visiting the Bangkok Metropolis

ผลสำารวจความกังวลของนักท่องเที่ยวสูงอายุต่างชาติในไทย
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57%
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การท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบสามารถตอบสนองความกังวลของผู้สูงอายุต่างชาติได้16
หน่วย:  %

นั้นยังมีการบริการที่มากกว่าแพ็คเกจทั่วไป เช่น ด้านอาหาร การประกันการเดินทางทั้งประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ  
อกีทัง้ยงัมกีารดำาเนนิกจิกรรมที่ไมร่วดเรว็จนเกนิไป ทำาให้สามารถใช้เวลาในการเรยีนรูแ้ละไดรั้บประสบการณ์การทอ่งเท่ียว 
ยาวนานกว่าการท่องเที่ยวแบบปกติ



2.2 การท่องเท่ียวในเซกเมนต์ใหม่ๆ ท่ามกลางการแข่งขันท่ีสูงข้ึน
ภมูภิ�คเอเชียแปซฟิกิและตะวนัออกกล�งมสีถ�นทีท่อ่งเทีย่ว 
เพิม่ขึน้ม�ก ทำ�ใหเ้กดิก�รแขง่ขนัตอ่อตุส�หกรรมก�รทอ่งเทีย่ว 
ของไทยอย่�งทวีคูณ ถึงแม้ว่าในปี 2016 กรุงเทพฯ จะเป็น
เมืองที่มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามามากท่ีสุดในโลกแต่การ
ลงทุนและให้ความสำาคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในหลาย
ประเทศท่ีเพิ่มขึ้นจะทำาให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจ
ท่องเที่ยวไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนของ
ภาครัฐในการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ ในสหรัฐอาหรับ 
เอมเิรตส ์ทีท่ำาใหก้ารเตบิโตของนักทอ่งเทีย่วในอาบูดาบ ีเตบิโต
เฉลี่ย 19.8% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2009-2016 และทำาให้ดูไบมีรายได้
จากการท่องเท่ียวเป็นอันดับหนึ่งกว่า 31.3 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ นอกจากนี้ ญี่ปุ่นที่หันมาให้ความสำาคัญกับภาคการ
ท่องเท่ียวมากขึ้น โดยมีการผ่อนปรนวีซ่าท่องเที่ยวให้หลายๆ 
ประเทศ ทำาให้ปัจจุบันมีนักท่องเท่ียวเดินทางไป โอซาก้า 
และ โตเกียว เพิ่มขึ้นถึง 24.2% และ 18.5% ต่อปีตามลำาดับ ซึ่ง
มากเป็นอันดับ 1 และ 4 ของโลก
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Mastercard *เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี

ธุรกิจท่องเที่ยวไทย มีแนวโน้มเผชิญการแข่งขันจากตลาดนานาชาติมากขึ้น  
โดยเฉพาะจากประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก 17

10 อนัดบัเมอืงทีม่นีกัทอ่งเทีย่วเดนิทางมาเทีย่วมาก
ที่สุดในปี 2016

10 อันดับเมือง*ที่มีการเติบโตของนักท่องเที่ยวมากที่สุด
ระหว่างปี 2009-2016 

อันดับ เมือง

การเติบโต 
2009-2016

(% ตอป)

ทวีป

1 โอซากา 24.15% เอเชียแปซฟิก

2 เฉิงตู 20.14% เอเชียแปซฟิก

3 อาบูดาบี 19.81% ตะวันออกกลาง & แอฟริกา

4 โคลัมโบ 19.57% เอเชียแปซฟิก

5 โตเกียว 18.48% เอเชียแปซฟิก

6 ริยาด 16.45% ตะวันออกกลาง & แอฟริกา

7 ไทเป 14.53% เอเชียแปซฟิก

8 ซีอาน 14.20% เอเชียแปซฟิก

9 เตหะราน 12.98% ตะวันออกกลาง & แอฟริกา

10 เซี่ยเหมิน 12.93% เอเชียแปซฟิก

อันดับ เมือง

นักทองเท่ียว
ท่ีเขาพัก

(ลานคน)

การใชจายของ
นักทองเท่ียว

(พันลานดอลลารสหรัฐฯ)

1 กรุงเทพฯ 21.47 14.80

2 ลอนดอน 19.88 19.80

3 ปารีส 18.03 12.90

4 ดูไบ 15.27 31.30

5 นิวยอรก 12.75 18.50

6 สิงคโปร 12.11 12.50

7 กัวลาลัมเปอร 12.02 11.30

8 อิสตันบูล 11.95 7.50

9 โตเกียว 11.70 13.50

10 โซล 10.20 12.30
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ธุรกิจท่องเท่ียวของไทยควรท่ีจะสร้�งคว�มแตกต่�ง เพร�ะก�รแข่งขันของตล�ดท่ัวไป (mass) จะส่งผลเสียกับผลประกอบก�ร 
ของธุรกิจเอง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันของสายการบินต้นทุนต่ำา (low-cost carrier) ท่ีเข้ามาแข่งกับสายการบินเต็มรูปแบบ
ทำาให้ไม่สามารถเพ่ิมราคาต๋ัวเคร่ืองบินได้สูงถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเท่ียวใช้บริการเพ่ิมข้ึนก็ตาม รวมถึงธุรกิจโรงแรมระดับล่างท่ี
ถึงแม้ว่าจะมีความต้องการจากนักท่องเท่ียวสูง แต่โรงแรมก็ไม่สามารถข้ึนราคาห้องพักได้ โดยในปี 2016 โรงแรมระดับล่าง
ของไทยน้ันมีรายได้เฉล่ียต่อห้องท่ีลดลง -0.1% ท้ังท่ีจำานวนนักท่องเท่ียวขยายตัวสูงมาก ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงควรจะมุ่งเน้น 
ขยายตลาดการท่องเท่ียวในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึน เช่น การท่องเท่ียวเชิงผจญภัยท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยได้

นักท่องเท่ียวเชิงผจญภัย (adventure tourism) มีสัดส่วนถึง 42% ของนักท่องเท่ียวท่ัวโลกท้ังหมด และมีก�รใช้จ่�ย 
ท้ังด้�นอุปกรณ์และกิจกรรมเฉพ�ะท�งท่ีจะส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศ โดยส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวท่ีนิยมการท่องเท่ียว 
แบบผจญภัย เป็นกลุ่มชาวยุโรป และ สหรัฐฯ ซ่ึงมีสัดส่วนมากถึง 69% ท้ังน้ี สามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ระดับ คือ  
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศก่ึงผจญภัย (soft adventure) เช่น เดินป่า หรือล่องแพ และการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยแบบสมบุกสมบัน 
(hard adventure) เช่น การดำาน้ำา เล่นสกี หรือ กิจกรรมโต้คล่ืน โดยกิจกรรมดังกล่าวจำาเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ส่งผล 
ให้ค่าใช้จ่ายต่อทริปเฉล่ียน้ันมีโอกาสสูงถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ1 ซ่ึงเม่ือรวมค่าอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นในการทำากิจกรรมผจญภัย
ต่างๆ อีกราว 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะทำาให้นักท่องเท่ียวกลุ่มน้ีใช้จ่ายสูงกว่าการท่องเท่ียวท่ัวไปถึงเท่าตัว

ก�รท่องเท่ียวเชิงผจญภัยในไทยมีสัดส่วนร�ว 10-20% แต่มีอัตร�ก�รเติบโตท่ีสูง และยังมีโอก�สขย�ยตัวได้อีกในอน�คต 
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางมาไทยกว่าคร่ึงมักเดินทางมาเพ่ือพักผ่อน เช่น การพักผ่อนตามชายหาด ใช้บริการเสริม 
ความงามและสปา ท่องเท่ียวยามค่ำาคืน และชมสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีทำากิจกรรมเชิงผจญภัย เช่น  
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เดินป่า ดำาน้ำาต้ืน และดำาน้ำาลึก มีสัดส่วนราว 10-20% แต่มีการเติบโตท่ีโดดเด่นราว 2 เท่าตัวในช่วง
ระหว่างปี 2013-2015 แต่กิจกรรมอ่ืนๆ มีการเติบโตเพียง 0.4 เท่า ท้ังน้ี ธุรกิจให้บริการท่องเท่ียวเชิงผจญภัยยังเติบโตได้อีก
มาก เน่ืองจากตลาดยังมีขนาดเล็ก โดยเป็นโอกาสสำาหรับผู้ประกอบการท้องถ่ินท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญในแต่ละพ้ืนท่ี

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ TAT : โครงการสำารวจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึกปี 2013-2015

1 จากผลสำารวจของ Adventure Tourism Market Study 2013 โดย The George Washington University

สัดส่วนกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมในไทย 2015
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กจิกรรมเชิงผจญภยัแบบสมบกุสมบนัทีต่อ้งอ�ศยัคว�มเช่ียวช�ญนัน้เปน็ทีต่อ้งก�ร เนือ่งจ�กยงัมผีู้ ใหบ้ริก�รไมม่�กนกั 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกึ่งผจญภัยในไทยที่ทำาได้ง่าย เช่น ล่องแพ ดำาน้ำาตื้น และเดินป่า ที่มีราคาค่าบริการต่อคน 
ไม่สงูมากนกัราว 1,000-3,000 บาทตอ่ทรปิ มผีู้ใหบ้รกิารตามสถานทีท่อ่งเทีย่วอยูม่ากและมกีารแขง่ขนัสงู ในขณะทีก่จิกรรม 
เชิงผจญภัยแบบสมบุกสมบันที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ ให้บริการมากกว่า อย่างการดำาน้ำาลึก กระโดดร่ม และ
สำารวจถ้ำา ที่มีค่าบริการต่อคนสูงถึง 5,000-10,000 บาทต่อทริป ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของการบริการให้แก่ธุรกิจมากกว่า 
นอกจากนี้ จำานวนผู้ให้บริการในไทยท่ียังมีไม่มากนัก จึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจที่ต้องการสร้างความแตกต่างพร้อมนำาเสนอ
ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Adventure.tourismthailand.org

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงกิจกรรม 100 แห่งในไทยจากกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว

ภาคเหนือ

กิจกรรมทางอากาศ   

สำรวจถ้ำ   

นั่งชาง   

ปนหนาผา โรยตัว

ลองแคนู พายคายัค

อื�นๆ

2

1

2

3

3

5

กิจกรรมทางอากาศ   

สำรวจถ้ำ   

นั่งชาง   

ปนหนาผา โรยตัว

ลองแคนู พายคายัค

อื�นๆ

2

3

3

ลองแกง  6

1

ดำน้ำ 8

5

4

ภาคกลาง

สำรวจถ้ำ   

ปนหนาผา โรยตัว

ลองแคนู พายคายัค

อื�นๆ

1

2

4

9

ภาคใต

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรมทางอากาศ   

นั่งชาง   

ลองแกง

ลองแคนู พายคายัค

อื�นๆ

1

1

1

1

4

กิจกรรมทางอากาศ   

นั่งชาง   

ลองแกง

ลองแคนู พายคายัค

อื�นๆ

4

1

2

1

ดำน้ำ 2

4

กิจกรรมทางอากาศ   

สำรวจถ้ำ   

นั่งชาง   

ปนหนาผา โรยตัว

ลองแคนู พายคายัค

อื�นๆ

1

7

1

ลองแกง  1

2

3

5

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันตก

ไทยยังมีกิจกรรมเชิงผจญภัยแบบสมบุกสมบันที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเพียงไม่กี่แห่ง19
หน่วย:  จำานวนสถานที่
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www.scbeic.com

DREAMING
Social media ชวยจุดประกายฝนนักทองเที่ยว

ของผู ใช Facebook อยากไป
เที่ยวตามภาพที่เพื�อนแชรไว52%

73%

17%

จำนวนรีวิวและคอมเมนตใน 
TripAdvisor โตแรงตอเนื�อง

ลานคน ลานคน
20 180

Blogger และ Influencer
เทรนดมาแรงแหงยุค

ของนักทองเท่ียววางแผน
การเดินทางโดย
ดูรีวิวออนไลน

ใชระบบชวยวางแผน
เดินทางทองเที่ยว
เปะเวอรอยางมืออาชีพ

แบงปนประสบการณ
ทองเที่ยวผาน
social media

จองต๋ัวเครื�องบิน หองพัก รถเชา
ในราคาสุดคุมผานระบบออนไลน

Online booking 
ในเอเชียแปซิฟก
มีแนวโนมโต ตอป

ดูแผนที่
หารานอาหารถูกปาก
หากิจกรรมถูกใจ

67%
56%
51%

เทรนดการใชมือถือแทนไกด

ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC จากขอมูลของ ITU, เว็บไซต four-pillars.co.uk, TripAdvisor และ Barclays  

ทองเท่ียวตามโปรแกรม พรอมระบบ
รองรับเพื�อเพ่ิมความสะดวกสบาย

PLANNING

BOOKINGEXPERIENCE

SHARING

2005 2015

ลานเลขหมาย ลานเลขหมาย
1,182 3,654

2011 2016

The Travel
Cycle of Tomorrow

#แชรวนไป

#โตแลวเที่ยวไหนก็ได

#โปรฮิตติดวาว

ทองเที่ยวยุคใหมเอาใจ
ฮิปสเตอร
จำนวนผู ใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
โดยเฉพาะชองทางโทรศัพทมือถือ

25%
CAGR



2.3 การขยายตัวของการท่องเที่ยวด้วยตนเอง (FIT Traveler)
ก�รพฒัน�ท�งเทคโนโลยอีอนไลนต่์�งๆ ช่วยใหก้�รเดนิท�งทอ่งเทีย่วดว้ยตวัเองเปน็ไปไดง้�่ยขึน้ และย่ิงสง่ผลใหบ้รกิ�ร
ด้�นก�รท่องเที่ยวออนไลน์ขย�ยตัวสูง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์จากเอเชียแปซิฟิกมีสัดส่วนลดลงจาก 32% เป็น 
29% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ อินเทอร์เน็ตทำาให้การเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวนั้นง่ายขึ้น โดย 80% ของนักท่องเที่ยว 
วางแผนการเดนิทางโดยผ่านโซเชยีลมเีดยี สง่ผลใหก้ารใช้บรกิารผา่นเอเจนซีห่รอืบรษิทัทวัรแ์บบเดมิลดลง ซึง่นอกเหนือ
จากการวางแผนการเดินทางแล้วนั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถจองที่พัก ร้านอาหาร หรือซ้ือบัตรผ่านประตูตามสถานที่ 
ท่องเที่ยวต่างๆ ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วอีกด้วย 

มูลค่�ตล�ดบริก�รก�รท่องเที่ยวออนไลน์ในเอเชียแปซิฟิกจะมีแนวโน้มเติบโตเฉลี่ยร�ว 17% ต่อปี ในปี 2017 และ 
ปี 2018 ต�มคว�มต้องก�รของผู้บริโภคที่เปล่ียนไปใช้ช่องท�งออนไลน์ม�กขึ้น เนื่องจากการเข้ามามีบทบาทของ
เทคโนโลยีส่งผลให้พฤติกรรมนักท่องเท่ียวเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นช่องทางการหาข้อมูล ช่องทางการขาย และ 
ช่องทางการชำาระเงิน ล้วนผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งสิ้น โดยปัจจุบันตลาดออนไลน์มีรายได้ราว 5.72 แสนล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ หรือคิดเป็นสัดส่วน 40% ของทั้งหมด ซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 10-13% ต่อปีในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน
เอเชยีแปซฟิกิทีย่งัมขีนาดตลาดออนไลน์ไมใ่หญ่มากนกัซ่ึงมีอตัราการเขา้ถงึระบบการจองผา่นช่องทางออนไลนเ์พยีง 34% 
ทำาให้มีโอกาสในการเติบโตที่สูงกว่าภูมิภาคอื่น โดยคาดว่าตลาดการจองบริการการท่องเที่ยวออนไลน์ในเอเชียแปซิฟิกจะ
เติบโตราว 17% ต่อปี ในขณะที่ทั่วโลกจะเติบโตราว 12% ต่อปี ทำาให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องให้ความสำาคัญ
กับช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ Barclays

ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป
ทำาให้ธุรกิจท่องเที่ยวไม่สามารถละเลยช่องทางออนไลน์ได้ 20

มูลค่าการจองห้องพักออนไลน์แบ่งตามทวีป ส่วนแบ่งตลาดออนไลน์ต่อตลาดการท่องเที่ยวทั้งหมด

หน่วย: % ส่วนแบ่งตลาด

ยุโรป สหรฐัฯ

หน่วย: แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

24%ยุโรป

เอเชียแปซิฟก

สหรัฐฯ
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50%
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27%

44%

2013

33%
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ยุโรป สหรัฐฯ

เอเชยีแปซฟิกิ
54%

โลก

ยุโรป

เอเชียแปซิฟิก

สหรัฐฯ

อื่นๆ

2013 20132014 20142015 20152016E 2016E2017F 2017F2018F 2018F



34        3 กระแสแรงแห่งยุค ปรับลุคธุรกิจท่องเที่ยว

ตัวแทนก�รข�ยออนไลน์ (OTA) ช่วยให้ธุรกิจท่องเที่ยวมีช่องท�งก�รข�ยออนไลน์โดยไม่จำ�เป็นต้องลงทุนระบบ
ไอทีเองซึ่งมีค่�ใช้จ่�ยสูง และช่วยขย�ยช่องท�งก�รตล�ดไปพร้อมๆ กัน โดยธุรกิจตัวแทนการขายออนไลน์มีอัตรา
การเติบโตสูงถึง 15% ในไตรมาสแรกของปี 20152 ซึ่ง OTA ยักษ์ใหญ่อย่าง Priceline Group ที่มีแพลตฟอร์มการจอง
ออนไลน์ที่ครอบคลุมหลากหลายบริการสำาหรับการท่องเที่ยว อาทิ Booking.com Priceline.com และ Agoda.com ที่ให้
บริการในการจองที่พักและตั๋วเครื่องบิน รวมถึง Rentalcars.com และ Opentable.com ที่ให้บริการเช่ารถยนต์และจอง 
ร้านอาหาร ซ่ึงแพลตฟอร์มเหล่าน้ีได้กลายเป็นศูนย์รวมในการวางแผนการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร ท้ังน้ี ข้อดีของธุรกิจตัวแทน 
การขายออนไลน์ คือ เป็นตัวช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้แก่บริษัทไปยังกลุ่มลูกค้าทั่วโลก โดยเฉพาะบริษัทที่ยังไม่ได้มี 
ชือ่เสยีงมากนกั เนือ่งจากธุรกจิตวัแทนการขายรายใหญเ่หลา่น้ีมชีือ่เสียงและไดร้บัการยอมรบัจากนกัทอ่งเทีย่วทัว่โลก และ
มีฐานลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์โดยเฉลี่ยกว่า 300 ล้านคนต่อเดือน นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มที่เป็นสากล การเข้าโดเมน
ของแต่ละประเทศ และการทำาการตลาดแบบแพ็คเกจที่ระบบเว็บไซต์ของบริษัทท่องเที่ยวเองนั้นไม่สามารถทำาได้ง่ายนัก

อย่�งไรก็ต�ม แพลตฟอร์มก�รจองที่พักและบริก�รท่องเที่ยวออนไลน์ทำ�ให้ก�รเปรียบเทียบร�ค�มีคว�มสะดวกม�ก
ขึ้น  ส่งผลให้นักท่องเที่ยวมีคว�มอ่อนไหวต่อร�ค�ม�กขึ้น โดยนักท่องเที่ยวกว่า 70% มักคำานึงถึงราคาของตั๋วเครื่องบิน
หรือห้องพักเป็นอันดับแรกก่อนตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวยังที่ต่างๆ โดยเว็บไซต์ที่นำาเสนอการเปรียบเทียบราคาระหว่าง 
การบริการของแตล่ะแหง่ เชน่ Booking.com, Expedia.com, Skyscanner.com หรอื Trivago ทำาใหน้กัทอ่งเทีย่วสามารถคน้หา
บริการและราคาที่มีความคุ้มค่ามากที่สุดได้ การเติบโตของการจองผ่านช่องทางออนไลน์จึงส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวเผชิญ
การแข่งขันทางราคาที่สูงขึ้นและมีข้อจำากัดในการปรับเพิ่มราคา ทั้งนี้ แนวโน้มการจองที่พักและบริการด้านการท่องเที่ยว 
ในไทยมแีนวโนม้ขยายตวัตอ่เน่ืองซึง่ปัจจบุนันักทอ่งเทีย่วหลกัในไทยนัน้มาทอ่งเทีย่วดว้ยตนเองมากถงึ 80% และจองหอ้ง
พกัผา่นชอ่งทางออนไลนร์าว 51% สง่ผลใหธ้รุกจิที่ไมป่รบัตวัมโีอกาสถูกแยง่ชงิสว่นแบง่การตลาด ดงันัน้ ธุรกจิที่ใหบ้รกิาร
การท่องเที่ยวควรให้ความสำาคัญกับการพัฒนาช่องทางการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาเว็บไซต์
ออนไลน์ขึ้นเอง หรือใช้บริการของตัวแทนการขายออนไลน์

ธรุกจิมแีนวโน้มทีจ่ะมอีตัร�กำ�ไรลดลง โดยเฉพ�ะธุรกิจโรงแรมขน�ดเล็กทีจ่ะต้องนำ�หอ้งพกัเข�้ไปข�ยผ�่นแพลตฟอรม์
ออนไลนท์ีค่ดิค�่ใชจ้�่ยท�งก�รข�ย 15-30% เนือ่งจากบรษิทัขนาดเลก็ที่ไมต่อ้งการลงทนุในระบบออนไลนข์องตวัเองซึง่
มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นค่อนข้างสูง และจะต้องเปลี่ยนการขายห้องพักผ่านเอเจนซี่แบบดั้งเดิมที่เสียค่าคอมมิชชั่นเพียง 10% 
เป็นการขายผ่านระบบออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้า นั้นจะทำาให้อัตราการทำากำาไรของบริษัทนั้นลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
อย่างไรก็ตาม บริษัทท่องเท่ียวมีความจำาเป็นท่ีจะต้องหาช่องทางการขายเพื่อให้ครอบคลุมลูกค้ามากท่ีสุด โดยจากการ
ศึกษาของ Cornell University การขยายไปสู่ช่องทางออนไลน์ผ่านตัวแทนการขายออนไลน์จะช่วยให้มีลูกค้าจองห้องพัก
เพิ่มขึ้นราว 7.5-26% 

ในขณะที่ธุรกิจขน�ดกล�งและใหญ่มีก�รทำ�ระบบก�รจองและซื้อข�ยห้องพักออนไลน์เองเพื่อลดต้นทุนก�รข�ยใน
ระยะย�ว เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและใหญ่จะมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถืออยู่แล้ว รวมถึงยังมีเงินทุนที่มากกว่า  
อีกทั้งยังสามารถใช้การตลาดแบบ customer royalty เพื่อดึงดูดให้ลูกค้ามาใช้บริการการจองและชำาระเงินผ่านเว็บไซต์
ของบริษัทโดยตรง แต่บริษัทก็ยังจำาเป็นท่ีจะต้องนำาบริการบางส่วนไปฝากไว้กับตัวแทนการขายออนไลน์เพ่ือขยายตลาด
สู่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ

2  ที่มา: จากข้อมูลของ www. HVS.com
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ด้วยเทคโนโลยีที่ ได้รับก�รพัฒน�และเทรนด์ก�รท่องเที่ยวด้วยตัวเองที่เพิ่มม�กขึ้น ส่งผลให้เกิดโอก�สสำ�หรับธุรกิจ
บริก�รอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น บริก�รรับฝ�กและจัดส่งกระเป๋�เดินท�ง หรือ บริก�รว�งแผนก�รเดินท�ง การที่นักท่องเที่ยว
เดินทางด้วยตนเองนั้น ทำาให้บริการบางอย่างที่มาจากบริษัททัวร์นั้นหายไป เช่น การขนส่งกระเป๋า การเดินทางโดยรถทัวร์ 
หรือ การวางแผนและจองสถานท่ีล่วงหน้าตามโปรแกรมทัวร์ ทำาให้ตลาดบริการด้านนี้มีความต้องการเพิ่มขึ้นผนวกกับ 
เทคโนโลยทีีเ่ขา้มามบีทบาทสำาคญัสง่ผลใหเ้กิดโอกาสแกธ่รุกิจบรกิารใหม่ๆ เชน่ การบรกิารรบัฝากและจดัสง่กระเปา๋อยา่ง 
Yamato Transport ในญี่ปุ่น ที่ได้เสนอบริการจัดส่งกระเป๋าเดินทางและพัสดุของฝากระหว่างสนามบินกับโรงแรม หรือ
ระหว่างโรงแรมด้วยกัน โดยสามารถกำาหนดระยะเวลาการส่งถึงที่หมายได้ตามแต่ละสถานที่ด้วย และยังมี Kayak ที่ให้
บรกิารวางแผนการเดนิทางสำาหรบันกัทอ่งเทีย่วทัง้แพลตฟอรม์ออนไลนแ์ละแอปพลเิคชันทีช่ว่ยใหก้ารวางแผนการเดนิทาง 
สะดวกขึ้น หรือแพลตฟอร์มตัวกลางระหว่างผู้เชี่ยวชาญและนักท่องเที่ยวซึ่งสามารถออกแบบและปรับแต่งได้ตาม 
ความต้องการของแต่ละบุคคล โดยบริการผ่านเทคโนโลยีเหล่าน้ีย่ิงช่วยให้การท่องเท่ียวด้วยตนเองน้ันมีความสะดวกมากย่ิงข้ึน

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของเว็บไซต์บริษัท

ค่าคอมมิชชั่นแบ่งตามรูปแบบการจอง
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แม้ว่าแพลตฟอร์มออนไลน์จะเข้ามาตอบโจทย์นักท่องเที่ยว  
แต่ภาคธุรกิจจะมีค่าใช้จ่ายจากค่าคอมมิชชั่นที่เพิ่มขึ้นจากรูปแบบดั้งเดิม21



2.4 รูปแบบการทำาการตลาดของธุรกิจท่องเที่ยวในยุคเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและดิจิทัล 
นักทอ่งเทีย่วในกลุม่วยัรุน่กว�่ 76% เลอืกสถ�นทีเ่ดนิท�งทอ่งเท่ียวจ�กก�รแนะนำ�ของเพือ่น ซึง่ก�รมีโซเชยีลมเีดยีทำ�ให้
ก�รบอกต่อง่�ยขึ้น ในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวมักได้รับแรงจูงใจในการท่องเที่ยวจากช่องทางโซเชียลมีเดียผ่านการบอกเล่า
ของทั้งนักท่องเที่ยวที่มีประสบการณ์โดยตรง หรือ blogger ซึ่งจากการสำารวจของ four-pillars.co.uk พบว่านักท่องเที่ยว 
กว่า 52% ได้รับอิทธิพลจากรูปภาพบน Facebook ในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้ม
ท่องเที่ยวบ่อยครั้งมากขึ้นและยังนิยมแสวงหาประสบการณ์ใหม่ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่แปลกตา 

คะแนนรวีวิบนแพลตฟอรม์ออนไลนส่์งผลโดยตรงตอ่ร�ยไดข้องธรุกจิทอ่งเทีย่ว เพร�ะมผีลโดยตรงตอ่ก�รตดัสนิใจของ
นักท่องเท่ียวม�กขึน้ โดยระดบัคะแนนทีค่ำานวณจากระดบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของนกัทอ่งเทีย่วรวมถงึคำาแนะนำา
และข้อคิดเห็นที่ดีบนแพลตฟอร์มสำาหรับจองที่พัก สามารถช่วยให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมเพิ่มขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาส
ในการปรับราคาห้องพักอีกด้วย โดยจากงานวิจัยของ Cornell University ระบุว่าอัตราคะแนนช่ือเสียงบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น 10% จะทำาให้ราคาที่พักมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 8.9% ในขณะที่ occupancy rate จะเพ่ิมขึ้น 5.4% และ 
รายได้ห้องพักเฉลี่ยต่อห้อง (Revenue per Available Room : RevPAR) เพิ่มขึ้นราว 14.2%

ธุรกิจท่องเที่ยวจึงหันม�ใช้ blogger หรือ influencer ในก�รทำ�กลยุทธ์ด้�นก�รตล�ดผ่�นสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น จาก
ข้อมูลของเว็บไซต์ TripAdvisor พบว่านักท่องเท่ียวเข้ามาให้คำาแนะนำาและความคิดเห็นในเว็บไซต์เพ่ิมขึ้นถึง 50% ต่อ
ปี ทำาให้เกิดผู้นำาด้านการท่องเที่ยว (influencer) ที่มักนำาเรื่องราวในการท่องเที่ยวแต่ละวันมาบันทึกไว้บนเว็บไซต์และ 
โซเชียลมีเดีย และจากการสำารวจของ Tomoson.com พบว่ามีบริษัทด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกกว่า 60% วางแผนที่จะเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายการทำาการตลาดผ่าน influencer เหล่านี้เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถกระจายข้อมูลไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวได้กว้าง
ขึ้น สร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขายอีกด้วย
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ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ TripAdvisor

จำานวนรีวิวและการให้ความเห็นบน TripAdvisor
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เทรนด์การแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ทางออนไลน์เพิ่มขึ้น  
ทำาให้ blogger และ influencer ได้เข้ามามีส่วนสำาคัญในการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว22

หน่วย:  ล้านครั้ง



Hawaii Tourism Department ได้ริเร่ิมโครงก�ร #LetHawaiiHappen โดยใช้ influencer เพ่ือนำ�เสนอมุมมองแปลกใหม่ 
แก่นักท่องเท่ียวผ่�นช่องท�ง Instagram ท้ังน้ี วัตถุประสงค์หลักของโครงการเพ่ือกระตุ้นท้ังนักท่องเท่ียวใหม่ และให้ 
นักท่องเท่ียวเดิมหันกลับมาท่องเท่ียวอีกคร้ัง นอกจากน้ี ยังคาดหวังให้นักท่องเท่ียวท่ีเคยมาเท่ียว ใช้โซเชียลมีเดียโพสต์รูปภาพ 
หรือวีดีโอพร้อมแฮชแทก (user generated content) มากข้ึนด้วย ท้ังน้ี หลังจากการใช้ influencer ทำาการตลาดส่งผลให้
ในระยะเวลา 1 ปีมียอดโพสต์ มากถึงราว 1 แสนโพสต์ และ 65% ของคนท่ีเห็นภาพ หรือวีดีโอจากโครงการน้ีมีความคิดและ
วางแผนไปท่องเท่ียวท่ีฮาวายภายใน 2 ปีข้างหน้าอีกด้วย

อย่�งไรก็ต�ม ธุรกิจควรให้คว�มสำ�คัญกับก�รบริห�รจัดก�รช่ือเสียงของแบรนด์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วย ซ่ึงห�ก 
ไม่ส�ม�รถควบคุมก�รให้บริก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ หรือมีก�รโฆษณ�ท่ีเกินคว�มเป็นจริง จะส่งผลในท�งลบได้ 
อย่�งรวดเร็ว จากการสำารวจของ Google Consumer Surveys โดย Go Fish Digital พบว่าธุรกิจมีโอกาสเสียลูกค้าถึง 22% 
หากพบรีวิวด้านลบบนอินเทอร์เน็ตเพียง 1 รีวิว และมีโอกาสเสียลูกค้ามากถึง 70% หากพบรีวิวด้านลบมากกว่า 3 รีวิวข้ึนไป 
ด้วยเหตุน้ีการบริหารจัดการช่ือเสียงบนแพลตฟอร์มออนไลน์จึงเป็นส่ิงท่ีผู้ประกอบการควรให้ความสำาคัญ โดยกลยุทธ์ควรเร่ิม
ต้ังแต่ข้ันตอนการค้นหาและตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันของธุรกิจท่ีอยู่บนออนไลน์ว่าข้อมูลท่ีระบุท้ังสถานท่ีต้ัง บริการท่ีนำาเสนอ 
และช่องทางการติดต่อน้ันถูกต้องและมีการอัพเดทตลอดเวลา รวมถึงการติดตามส่ิงท่ีถูกพูดถึงและวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับ
ธุรกิจบนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Google Alert, Hootsuite หรือ ReviewPro นอกจากน้ี การตอบคำาถามและการให้ 
คำาแนะนำาอย่างสม่ำาเสมอก็สามารถช่วยให้นักท่องเท่ียวจดจำาและเกิดความไว้วางใจกับธุรกิจมากข้ึน รวมถึงจะช่วยยับย้ังไม่ให้
เกิดรีวิวด้านลบต่อธุรกิจอีกด้วย
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บริหารจัดการชื�อเสียงของแบรนด
บนแพลตฟอรมออนไลนดวย

3 step เทพคนหาและ
ตรวจสอบขอมูล
บนแพลตฟอรมออนไลน
ปจจุบันใหถูกตอง
และครบถวน

ติดตาม
และวิเคราะห
ขอมูล รีวิวตางๆ
ของบริษัทที่ถูก
กลาวถึง

โปรโมทและสรางแบรนด
โดยใช influencer ผานชองทางออนไลน

ตอบคำถามและ
ใหคำแนะนำ
สรางความไววางใจ
และปองกันการเกิดรีวิว
ดานลบตอธุรกิจ

นอกจากการทำากลยุทธ์ด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์  
ธุรกิจควรให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการชื่อเสียงของแบรนด์ด้วย23
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ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2016 จากขอมูลของ Airdna, Airbnb และ กรมการทองเที่ยว
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2.5 ความท้าทายจากโมเดลธุรกิจใหม่ (emerging business model) 
โมเดลธุรกิจของ Airbnb ที่เติบโตจ�กก�รใช้เทคโนโลยี โดยเปิดโอก�สให้เจ้�ของที่พักส่วนตัวนำ�ห้องพักม�ปล่อยเช่�
แก่นักท่องเที่ยวนั้น ส่งผลกระทบต่อร�ยได้ของธุรกิจโรงแรมโดยเฉพ�ะโรงแรมระดับล่�ง-กล�ง โดยปัจจุบัน Airbnb 
มีห้องพักในระบบที่เปิดให้บริการแล้วกว่า 3 ล้านห้องใน 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเติบโตกว่า 130% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2010  
ในขณะที่ บริษัทที่มีโรงแรมในเครือที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง แมริออท นั้นมีห้องพักเพียง 1.1 ล้านห้อง ทั้งนี้ ส่วนแบ่งตลาด
ของห้องพัก Airbnb ต่อห้องพักโรงแรมตามเมืองท่องเที่ยวหลัก เช่น ปารีส ซานฟรานซิสโก และลอนดอน อยู่ที่ราว 10% 
นอกจากนี้ ในนิวยอร์กยังมีส่วนแบ่งตลาดมากถึง 17% และยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ห้องพักส่วนใหญ่จะ
เป็นประเภท 1 ห้องนอน หรือห้องพักที่ราคาไม่สูงมาก ทำาให้ Airbnb จะเข้ามาแข่งขันกับโรงแรมระดับล่าง-กลางโดยตรง 
เช่น ในลอนดอนท่ีราคาห้องพักเฉลี่ยของ Airbnb อยู่ที่ประมาณ 50-100 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อคืน ในขณะที่ราคาของ 
ห้องพักในโรงแรมอยู่ที่ราว 145 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อคืน หรือ ราคาของห้องพัก Airbnb ในนิวยอร์กเฉลี่ยอยู่ที่ราว  
173 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคืน ซึ่งน้อยกว่าราคาห้องพักเฉลี่ยของโรงแรมในละแวกเดียวกันถึง 37%

แม้จะมีประเด็นข้อจำ�กัดท�งกฎหม�ยแต่หลังจ�กมีก�รแก้ไขแล้วส่งผลให้ Airbnb ส�ม�รถเข้�ม�แข่งขันกับตล�ด
โรงแรมได้อย่�งเต็มตัว เช่นเดียวกับ Uber หรือ Grab Taxi ที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเริ่มเห็นถึงการเติบโตที่รวดเร็ว
และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา โดยการขยายตัวของ Airbnb ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก อาจจะส่งผลให้มาตรฐานการควบคุม
หอ้งพกัลดลง และเกดิปญัหาในทา้ยทีส่ดุ ไมว่า่จะเปน็ประเดน็เรือ่งความปลอดภยัที่ไมไ่ดม้าตรฐาน หรอืปญัหาการรบกวน
บริเวณที่พักอาศยัของประชาชน รวมถงึการสูญเสียรายได้จากภาษีของทางรัฐบาลด้วย ซึง่ปัจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศ
เริ่มกำาหนดเกณฑ์การควบคุมห้องพักประเภทนี้มากขึ้น อย่างญี่ปุ่นที่จะมีการกำาหนดระยะเวลาในการเข้าพัก Airbnb ต้อง
มากกว่า 7 คืน ในขณะที่ในนิวยอร์กและซานฟรานซิสโกก็มีการกำาหนดให้เจ้าของห้องพัก Airbnb สามารถลงทะเบียน
ปล่อยเช่าห้องพักได้เพียงคนละ 1 ห้อง อย่างไรก็ดี การควบคุมที่เข้มงวดก็เท่ากับว่า Airbnb สามารถเข้ามาแข่งขันกับ
ธุรกิจโรงแรมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และขยายตลาดไปยังกลุ่มท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ซึ่งปัจจุบัน Airbnb ได้มีการร่วม
มือทางธุรกิจกับบริษัทบริหารจัดการในการเดินทางอย่าง American Express Global Business travel, BCD Travel, และ 
Carlson Wagonlit Travel เพื่อบุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
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Airbnb
สะเทือนวงการโรงแรมจริงหรือ
Airbnb

70%

เปนนักทองเที่ยวเอเชีย

กลุมลูกคาหลัก Airbnb นักทองเที่ยวหลักของไทย

นิยมทองเที่ยวระยะสั้นและ
เลือกพักในโรงแรมซึ่งเปน
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ที่มา: การวิเคราะหโดย EIC ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2016 จากขอมูลของ Airdna, Airbnb และ กรมการทองเที่ยว
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ปจัจุบนักลุม่ลกูค�้ Airbnb นัน้ยงัเปน็คนละกลุม่กบันกัทอ่งเทีย่วหลักทีเ่ข�้พกัโรงแรมในไทย และร�ค�หอ้งพกัโรงแรม
ท่ีใกลเ้คยีงกบั Airbnb ทำ�ใหธ้รุกจิโรงแรมในไทยยงัไมไ่ดร้บัผลกระทบจ�กก�รเข�้ม�แยง่ตล�ดม�กนกั โดยนักทอ่งเทีย่ว 
สว่นใหญท่ี่ใชบ้ริการ Airbnb ทัว่โลกจะเปน็นกัทอ่งเทีย่วชาวตะวนัตกมอีายปุระมาณ 35 ป ีโดยเฉพาะกลุม่ของนกัทอ่งเทีย่ว 
สหรัฐฯ ที่มักเดินทางด้วยตนเองและต้องการใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวแบบชาวท้องถิ่น รวมถึงต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในเรื่องของที่พักจากการเข้าพักในระยะเวลาที่นานราว 14-16 คืน ซึ่งต่างจากนักท่องเที่ยวหลักของไทยที่กว่า 71% เป็น
ชาวเอเชีย โดยจะเข้าพักเฉลี่ยราว 7 คืน และต้องการความปลอดภัยในการเดินทาง จึงทำาให้นักท่องเที่ยวกลุ่มน้ีนิยม 
เข้าพักในโรงแรมมากกว่า นอกจากนี้ โรงแรมในไทยยังมีราคาห้องพักที่ใกล้เคียงกับ Airbnb ทำาให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
ทีจ่ะเลอืกพกัในโรงแรมทีม่สีิง่อำานวยความสะดวก มีระบบรกัษาความปลอดภยัที่ไดม้าตรฐานและมแีผนกตอ้นรบัคอยดแูล
มากกวา่ เชน่ ในกรงุเทพฯ ทีร่าคาเฉล่ียของโรงแรมระดบั 3 ดาวทีม่รีาคาเฉลีย่ราว 2,500 บาทตอ่คนื ในขณะทีร่าคาห้องพกั 
ของ Airbnb อยู่ที่ราว 2,000 บาทต่อคืน หรือในเชียงใหม่ ราคาของห้องพักทั้งสองประเภทดังกล่าวที่ใกล้เคียงกันอยู่ที่
ราว1,500-2,000 บาทต่อคืน ดังนั้น โรงแรมในไทยจึงมีแนวโน้มที่จะยังไม่ได้รับผลกระทบจาก Airbnb มากนัก

อย่�งไรก็ดี Airbnb มีโอก�สเข้�ม�เป็นคู่แข่งหลักกับตล�ดโรงแรมในไทยในอน�คต โดยเฉพ�ะในกลุ่มนักท่องเท่ียวจีนท่ีหันม�
ใช้ Airbnb ม�กข้ึนกว่� 1 ล้�นคน รวมถึงก�รขย�ยตัวของห้องพัก Airbnb ในกรุงเทพฯ ท่ีสูงกว่� 100% โดยชาวจีนมีการเปิด
รับนวัตกรรมใหม่ๆ และแนวคิดของเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy) มากข้ึน โดยในปี 2015 Airbnb ได้เข้าไปทำาตลาดใน
จีน โดยร่วมมือกับ Union Pay และ Alipay ทำาให้นักท่องเท่ียวจีนหันมาใช้ Airbnb มากข้ึน ส่งผลให้มีการขยายตัวกว่า 500% ท้ังน้ี 
การท่ีส่วนแบ่งตลาดท่องเท่ียวไทยมีสัดส่วนของนักท่องเท่ียวจีนถึง 27% ทำาให้ Airbnb มีโอกาสท่ีจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดได้ไม่
ยาก นอกจากน้ี Airbnb ยังมีการขยายตัวในไทยอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบันมีจำานวนห้องพักในกรุงเทพฯ กว่า 9 พันห้อง ในขณะท่ี 
ปี 2015 มีเพียงราว 4 พันห้อง ซ่ึงห้องพักใน Airbnb น้ันมีขนาดห้องพักท่ีใหญ่กว่าในราคาท่ีใกล้เคียงกัน และมีห้องครัวสำาหรับ
การทำาอาหารด้วย
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กลุ่มลูกค้า Airbnb นั้นเป็นคนละกลุ่มกับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในไทย  
จึงทำาให้ธุรกิจโรงแรมไทยอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาแย่งตลาดมากนัก24

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ UBS Research และ กรมการท่องเที่ยว

สัดส่วนระยะเวลาการเข้าพักระหว่าง Airbnb และโรงแรม
ทั่วโลก

ส่วนแบ่งสัญชาติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาไทย

หน่วย: % ต่อนักท่องเที่ยวทั้งหมดหน่วย: % การเข้าพัก
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Airbnb มีโอกาสเข้ามาเป็นคู่แข่งหลักในตลาดโรงแรมไทยในอนาคต จากท่ีนักท่องเท่ียวชาวจีนเร่ิมหันมา
ใช้ Airbnb มากข้ึนกว่า 1 ล้านคน และการขยายตัวของห้องพัก Airbnb ในกรุงเทพฯ กว่า 100%25

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ UBS Research และ กรมการท่องเที่ยว

จำานวนห้องพัก Airbnb ในกรุงเทพฯ จำานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้าพักใน Airbnb

หน่วย: ล้านคนหน่วย: พันห้อง
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BOX
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทยในปี 2017 นี้



นกัทอ่งเทีย่วต�่งช�ตจิะเดนิท�งกลบัม�เทีย่วไทยและเตบิโตร�ว 8.4% ในป ี2017 จ�กนกัทอ่งเทีย่วจนีทีก่ลบัม�เตบิโต
ได้ดีอีก และก�รเติบโตต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวจ�กเอเชีย ถึงแม้ว่าจำานวนนักท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายของปี 2016 
จะชะลอการเตบิโตลง แตค่าดวา่ภายหลงัจากตน้ป ี2017 จะกลับมาเตบิโตไดด้งัเดมิ จากทีภ่าครัฐไดม้กีารลดคา่ธรรมเนยีม 
Visa ใหน้กัทอ่งเทีย่วจนี ทำาใหนั้กทอ่งเทีย่วจนียงัมาเทีย่วไทยเพ่ิมขึน้ รวมถงึการเตบิโตตอ่เน่ืองของนักทอ่งเทีย่วจาก CLMV 
และอนิเดยีทีม่แีนวโนม้เตบิโตเฉลีย่ราว 20% และ 16% ตามลำาดบั นอกจากน้ี แนวโนม้การฟืน้ตวัตอ่เนือ่งของนกัทอ่งเทีย่ว 
รัสเซียที่มีการใช้จ่ายมากขึ้นจากการปรับขึ้นของราคาน้ำามันจะเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปีนี้ 
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คาดการณ์ว่าจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติของไทยจะยังคงเติบโตได้ต่อเนื่อง

ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติหลักๆ ของไทยมีแนวโน้มเติบโตดีตามสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ

26

27

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ World Economic Forum และ DNP

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ CEIC และ IMF

ประมาณการจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวม

ส่วนแบ่งนักท่องเที่ยวจีนในไทยต่อนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมด อัตราการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวรัสเซีย
ต่อ GDP growth

หน่วย: ล้านคน
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ก�รท่องเที่ยวภ�ยในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัว 
ต่อเน่ืองและมีโอก�สเติบโตถึง 10% จ�กก�ร 
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตของ 
นักท่องเที่ยวไทยนั้นแปรผันตามการเติบโตของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งแนวโน้มการฟื้นตัว 
ของเศรษฐกจิไทยนัน้ ถอืเปน็ปจัจยัหลกัทีส่นบัสนนุ
การใช้จ่ายและการเดินทางของนักท่องเท่ียวไทย 
ให้เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี คาดว่ารัฐบาลอาจจะยังมี
การสนับสนุนการท่องเท่ียวภายในประเทศผ่าน
มาตรการลดหย่อนภาษีและการเพิ่มวันหยุด เช่น
เดียวกับ 2 ปีที่ผ่านมา ทำาให้การท่องเที่ยวภายใน
ประเทศมีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างมาก
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การท่องเที่ยวภายในประเทศมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง 
จากการขยายตัวของเศรษฐกิจและการกระตุ้นของภาครัฐ28

*Private Consumption Expenditure
ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ NESDB และ กรมการท่องเที่ยว

อัตราการเปลี่ยนแปลงของนักท่องเที่ยวในประเทศ
ต่อ real PCE* growth

คาดการณ์จำานวนนักท่องเที่ยวในประเทศ

หน่วย: %YOY หน่วย: ล้านคนครั้ง
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นอกจ�กร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวต่�งช�ติที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดีแล้ว ร�ยได้จ�กนักท่องเที่ยวไทยจะมีคว�มสำ�คัญต่อ
อุตส�หกรรมท่องเท่ียวม�กขึ้นด้วย เน่ืองจากภาครัฐหันมาเน้นคุณภาพนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไทยมากกว่ามุ่งเน้น
ในเรื่องจำานวน จะทำาให้การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อคนเพิ่มขึ้นจากราว 50,000 บาทต่อทริป ในปี 2016 เป็น  
ราว 53,000 บาทตอ่ทรปิ ในป ี2017 นอกจากนี ้การใช้จา่ยจากนักทอ่งเทีย่วภายในประเทศกม็แีนวโน้มเพ่ิมขึน้ตามการใช้จา่ย 
ของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีแนวโน้มออกมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายอีกทาง
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คาดว่ารายได้ของการท่องเที่ยวไทยจะขยายตัว 14% ในปี 2017 และมีรายได้รวม 2.9 ล้านล้านบาท29

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ กรมการท่องเที่ยว

ประมาณการรายได้จากนักท่องเที่ยวโดยรวม

หน่วย: ล้านล้านบาท , %YOY
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บทส่งท้าย
ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยควรปรับตัวอย่างไร

คว�มเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจ�กเมกะเทรนด์ต่�งๆ นำ�ม�ซึ่งโอก�สและคว�มท้�ท�ยที่ภ�คธุรกิจไทยต้องปรับตัวรับก�ร
เปลี่ยนผ่�นสู่ยุคนักท่องเที่ยวสูงอ�ยุและยุคดิจิทัล ก�รตั้งรับอย่�งเดียวอ�จไม่เพียงพอท่�มกล�งสภ�วะก�รแข่งขันที่
รุนแรงขึ้น และก�รดำ�เนินธุรกิจแบบเดิมย่อมมีคว�มเสี่ยงที่จะมีร�ยได้และผลประกอบก�รลดลง ดังนั้น ก�รปรับตัว
เพือ่เพิม่คว�มส�ม�รถในก�รแขง่ขนัจงึเปน็สิง่จำ�เปน็ ท้ังนี ้อไีอซแีนะ 3 แนวท�งสำ�คญัสำ�หรบัธรุกจิทอ่งเทีย่วของไทย

ก�รสร้�งคว�มแตกต่�งเพ่ือมุ่งเน้นตล�ดนักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภ�พม�กข้ึน เน่ืองจากการมุ่งเน้นตลาดนักท่องเท่ียวท่ัวไปมี
การแข่งขันสูงข้ึนมากและกดดันราคาสินค้าและบริการ สังเกตได้จากรายได้ต่อห้องพักโรงแรมระดับล่างท่ีลดลงท้ังๆ ท่ีจำานวน 
นักท่องเท่ียวขยายตัวสูง การส่งเสริมการท่องเท่ียวในเซกเมนต์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวสูงอายุท่ียินดีจ่ายเงินมาก
ข้ึนเพ่ือการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ และการท่องเท่ียวเชิงผจญภัย (adventure tourism) ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงรูปแบบการท่องเท่ียว
ท่ียังมีการแข่งขันไม่สูงมากและมีจุดเด่นด้วยกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายและยังสามารถสอดแทรกวิถีชีวิตคนในแต่ละ
ท้องถ่ินซ่ึงมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกันไป ซ่ึงจะทำาให้นักท่องเท่ียวได้สัมผัสถึงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติพร้อมกับ
วัฒนธรรมไทยซ่ึงถือเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับการท่องเท่ียวไทยได้ 

นอกจากน้ี ไทยเองยังมีจุดเด่นท่ีมีช่ือเสียงในด้านการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์ (medical tourism) ซ่ึงภาคธุรกิจสามารถใช้จุดแข็ง 
น้ีในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียวสูงอายุและผู้เกษียณอายุต่างชาติอย่างครบวงจรท้ังในด้านการท่องเท่ียวควบคู่ไปกับการ 
ส่งเสริมสุขภาพและการบำาบัดรักษา ซ่ึงการท่องเท่ียวท้ังสองรูปแบบถือเป็นเซกเมนต์นักท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพในแง่การใช้จ่าย
เพ่ือทำากิจกรรมหรือการใช้บริการด้านสุขภาพท่ีค่อนข้างสูงกว่าการท่องเท่ียวท่ัวไป

ก�รสร้�งคว�มร่วมมือกับธุรกิจท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิมมูลค่� ธุรกิจท่องเท่ียวของไทยสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมผ่านการร่วมมือกับ
ธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้มากข้ึน เช่น ธุรกิจท่ีพักระยะยาวสำาหรับผู้เกษียณอายุท่ีอาจ
จะร่วมมือกับธุรกิจบริการสุขภาพในการสนับสนุนด้านบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลเพ่ือช่วยดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจนำาเท่ียว
โปรแกรมทัวร์แบบไม่เร่งรีบเพ่ือเน้นกลุ่มนักท่องเท่ียวผู้สูงอายุควรร่วมมือกับธุรกิจบริการอ่ืนๆ ท่ีช่วยดึงดูดตลาดดังกล่าว เช่น 
ธุรกิจสปา ธุรกิจจัดหาคนดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจรถโดยสารขนาดใหญ่พิเศษท่ีสะดวกมากข้ึนสำาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น ซ่ึงความร่วมมือ 
เหล่าน้ีนอกจากจะตอบสนองความต้องการและสร้างความประทับใจแล้ว ยังสามารถเป็นจุดขายในการโปรโมทแพ็คเกจและ
ทำาการตลาดอีกด้วย นอกจากการต่อยอดบริการด้านการท่องเท่ียวแล้ว การสร้างความร่วมมือกับบริษัทท่ีมีเทคโนโลยีในด้าน
ต่างๆ ยังมีความจำาเป็นเพ่ือให้ธุรกิจตามทันกับนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีจะมีผลกระทบหรือเป็นโอกาสใหม่ๆ ในอนาคตข้างหน้า

ก�รใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีและส่ือออนไลน์ท่ีเหม�ะสม ธรุกจิทอ่งเทีย่วของไทยควรใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยแีละสือ่
ดิจิทัลต่างๆ มากขึ้นทั้งในด้านการบริหารเพื่อลดต้นทุนและเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยว รวมถึงการจัดการ
ด้านชื่อเสียงของธุรกิจ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ยึดติดและได้รับอิทธิพลจากอินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยสำาคัญ 
และแมแ้ตผู่บ้รโิภคสงูอายใุนปจัจบุนัเองกม็กีารยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยไีดม้ากกวา่เจเนอเรชัน่กอ่นเชน่กนั ทัง้นี ้ภาคธรุกจิ
สามารถสรา้งโอกาสจากสือ่ออนไลน์ซ่ึงเป็นเครือ่งมือในการสรา้งกระแสทีม่ปีระสทิธภิาพดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีล่ดลง โดยไมต่อ้งรอ
การสง่เสริมจากภาครฐัเหมอืนในอดตี เช่น แคมเปญ Amazing Thailand และ Unseen Thailand ทัง้นี ้สือ่ออนไลนย์งัสามารถ
ใช้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ของนักท่องเที่ยว เพื่อจุดกระแสให้ผู้คนออกมาเดินทางท่องเที่ยวและแชร์ประสบการณ์ 
ตามๆ กนัตอ่ไป ซึง่ภาคธรุกจิอาจตอ้งเลอืกใชส้ือ่ออนไลน์ใหเ้หมาะสมในแตล่ะกลุม่เป้าหมายซึง่บางประเทศอาจมขีอ้จำากัด
ในการเข้าถึงสื่อออนไลน์ เช่น การห้ามใช้ Facebook Instagram หรือ Youtube ในจีน เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน ภาค
ธุรกิจต้องคำานึงถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นด้วย เช่น การคำานึงถึงความคุ้มค่าในการบริหารต้นทุนการขายห้องพักจากการ
ใชแ้พลตฟอร์มออนไลนซ์ึง่จำานวนหอ้งพกัในแพลตฟอรม์ออนไลนท์ีน่อ้ยเกนิไปอาจทำาให้โอกาสในการขายนอ้ยลงตาม แต่
ในทางกลับกันจำานวนที่มากเกินไปก็อาจส่งผลต่ออัตราการทำากำาไร เป็นต้น



คณะผู้จัดทำ�
ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ดำารงตำาแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Economic 
Intelligence Center (EIC) ซึง่เป็นหน่วยงานกลยทุธ์ของธนาคารไทยพาณชิย ์โดยกอ่น
หน้านั้น ดร.สุทธาภา ได้ก่อตั้งและดูแลสายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analytics) 
กลุ่มบริหารความเสี่ยงมาก่อน ทั้งนี้ ก่อนร่วมงานในแวดวงธนาคารไทย ดร.สุทธาภา 
มีประสบการณ์ทำางานในต่างประเทศกว่า 10 ปี ทั้งภาคองค์กรระหว่างประเทศ และ
ภาคเอกชนชั้นนำา ได้แก่ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) สหรัฐอเมริกา บริษัท
ที่ปรึกษา Booz Allen Hamilton สหรัฐอเมริกา ING Group เนเธอร์แลนด์ เป็นต้น 
นอกจากนี ้ยงัเคยดำารงตำาแหน่งระดบัผูอ้ำานวยการสว่นวเิคราะหเ์ศรษฐกจิมหภาคของ
สำานักงานเศรษฐกิจ การคลัง กระทรวงการคลังอีกด้วย

ดร.สุทธาภา เป็นหน่ึงในคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการ
เงินและตลาดทุน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Non-resident 
Fellow) ดา้นเศรษฐกจิระหวา่งประเทศและตลาดการเงินใหก้บัองคก์รระหว่างประเทศ 
Asia Society กรุงนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

ดร.สทุธาภา เปน็นกัเรยีนทนุพระราชทานเลา่เรยีนหลวง จบการศกึษาปรญิญาตร ีสาขา
คณติศาสตรป์ระยกุต ์มหาวทิยาลยัฮารว์ารด์ และปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร ์การ
บริหารและนโยบาย สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์ (M.I.T.) สหรัฐอเมริกา 

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์    
รองผู้จัดการใหญ่  
ผู้บริหารสูงสุด 
Economic Intelligence Center
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วิธาน เจริญผล  
ผู้อำานวยการ
คลัสเตอร์ธุรกิจบริการ

ปวริศร์ พฤศราช
นักวิเคราะห์อาวุโส
สาขาธุรกิจที่ดูแล: 
อสังหาริมทรัพย์
และโรงแรม

วธิาน ปจัจบุนัดแูลทมีวเิคราะหธ์รุกจิในคลสัเตอรบ์รกิาร ทัง้การทอ่งเทีย่ว อสงัหารมิทรพัย์ 
ค้าส่งค้าปลีก และบริการด้านสุขภาพ โดยก่อนหน้านี้ วิธาน มีประสบการณ์วิจัยเชิง
นโยบายและกลยทุธก์วา่ 7 ป ีและเคยรว่มงานกบัสถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 
กระทรวงการคลัง ในการจัดทำาแบบจำาลองทางด้านกรอบและการจัดสรรงบประมาณ 
และศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลังอื่นๆ อีกทั้งยังเคยร่วมงานกับฝ่ายวิจัยและข้อมูล
สารสนเทศ และฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วิธาน จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปวริศร์มีประสบการณ์ทำางานวิจัยและที่ปรึกษาการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์กับ  
โจนส์ แลงค์ ลาซาลล์ (ประเทศไทย) กว่า 5 ปี ก่อนย้ายไปในสายงานพัฒนาธุรกิจอีก 
5 ปี ในส่วนงานขยายสาขาให้กับห้างค้าปลีกเทสโก้ โลตัส งานพัฒนาศูนย์กลางค้าใน
เครอืธรุกจิคา้ปลกีของกลุม่เซน็ทรลั และงานพฒันาบา้นพกัตากอากาศหรอืทีพ่กัอาศยั
กึ่งโรงแรมของเครือโรงแรมบันยัน ทรีและลากูน่ารีสอร์ทที่ภูเก็ต

ปวริศร์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอสังหาริมทรัพย์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ซึ่งหลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบัน Royal Institute of Chartered Surveyors 
(RICS) สหราชอาณาจักร และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจการสร้างโมเดลและ 
การพัฒนาธุรกิจ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลภัส อัครพันธุ์ 
นักวิเคราะห์

ภูริพัฒน์ โสภณคีรีรัตน์
นักวิเคราะห์

ธันยาพร เล้าโสภาภิรมย์
นักวิเคราะห์

ธันยาพร มีประสบการณ์การฝึกงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ ในฝ่ายบริหารพอร์ต
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และผ่านการฝึกอบรมในโครงการพัฒนา
ผู้แนะนำาการลงทุนรุ่นใหม่ ด้านหลักทรัพย์ New Breed IC @U-Net โดยศูนย์ 
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งร่วม
กับสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ATI)

ธันยาพร จบการศึกษาปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ลภัส มีประสบการณ์ทำางานเป็นนักวิเคราะห์ธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม 
SET100 ในหมวดอุตสาหกรรม ค้าปลีกค้าส่ง อสังหาริมทรัพย์ และ โรงแรม ให้กับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ลภัส จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน หลักสูตรนานาชาติ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภูริพัฒน์ มีประสบการณ์ทำางานเป็นที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน ให้กับบริษัท 
หลักทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนั้น ยังผ่านการฝึกอบรมในโครงการพัฒนา 
ผู้แนะนำาการลงทุนรุ่นใหม่ Junior IC@Broker โดยสถาบันฝึกอบรมสมาคมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย (ATI) ซึ่งร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI) 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภูริพัฒน์ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสำานักวิชาเศรษฐศาสตร์
และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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