
 

 

    
 
 
 
 

 
 
 

 
 ในช่วงไตรมาส 4 ของทุกปี จะเป็นช่วงท่ีคนไทยเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ ส าหรบัทิศทางการเดินทาง

ท่องเท่ียวของคนไทยในช่วงน้ี น่าจะมีบรรยากาศท่ีดีขึ้ น จากการท่ีภาครฐัไดอ้อกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ

ส าหรบัการเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศของคนไทยอย่างมาตรการ “ชิม   ชอ้ป ใช”้ โดยเปิดใหผู้ท่ี้จะ

เดินทางท่องเท่ียวสนใจลงทะเบียนรับสิทธ์ิ 1,000 บาท เพ่ือน าไปใชจ้่ายในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศ รวมถึงผูท่ี้ไดสิ้ทธ์ิยงัสามารถน าค่าใชจ้่ายจริงจากการเดินทางท่องเท่ียวมาขอคืนเงินไดอี้ก 15% ของ

ค่าใชจ้่ายไม่เกินวงเงิน 30,000 บาท (ซ่ึงเร่ิมใชสิ้ทธ์ิไดต้ั้งแต่วนัท่ี 27 ก.ย.-วนัท่ี 30 พ.ย. 2562) และการ
กระตุน้ตลาดท่องเท่ียวในประเทศของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีร่วมจดัท ากับผูป้ระกอบการท่องเท่ียว 

ไดแ้ก่ แคมเปญ “100 บาท เท่ียวทัว่ไทย” และ “วนัธรรมดาราคา Shock โลก” ในช่วง 2 เดือนสุดทา้ยของปี 

2562  

 
 

 บรรยากาศการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562 จากผล

ส ารวจ พบว่า คนกรุงเทพฯ มีแผนท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวคิดเป็นสดัส่วน 76.9% ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ย

เม่ือเทียบกับผลส ารวจในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะท่ีกลุ่มตัวอย่าง 22.2% มองวา่ มาตรการกระตุน้
การท่องเท่ียว (ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 62) มีผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว  

 ภาคเหนือโดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ และจ.เพชรบูรณ์ ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคน

กรุงเทพฯ ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2562 อย่างไรก็ดี คนกรุงเทพฯ มีการกระจายตัวไปยงัสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีหลากหลายขึ้ น 
 กลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ มองว่า ส่ือดิจิทัลออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกจุดหมาย

ปลายทางท่องเท่ียว ท่ีพกัและการใชบ้ริการท่องเท่ียวอ่ืนๆ โดยเฉพาะเพจของบุคคลทัว่ไป (Micro Influencer) 

ท่ีมีการรีววิสถานท่ีท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพกั รา้นอาหารและรา้นขายของในแหล่งท่องเท่ียวจนเป็นท่ีนิยมและมี

ผูติ้ดตามจ านวนมาก ท าใหเ้กิดการแชรแ์ละแลกเปล่ียนประสบการณ์การท่องเท่ียว 
 ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่า ในช่วง 3 เดือนสุดทา้ยของปี 2562 น้ี การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ

ของคนกรุงเทพฯ น่าจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่การท่องเท่ียวในประเทศเป็นมูลค่า 60,000 ลา้นบาท ทัง้นี ้
ผูป้ระกอบการควรใชโ้อกาสจากการท่ีภาครฐัออกมาตรการกระตุน้ท่องเท่ียวในการเร่งท าตลาดในช่วง

น้ี ขณะท่ีทั้งปี 2562 คนกรุงเทพฯ เท่ียวไทยน่าจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่การท่องเท่ียวในประเทศเป็น

มูลค่าประมาณ 227,300 ลา้นบาท เติบโต 2.6% จากปี 2561  
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คาดสร้างรายได้ท่องเที่ยวเป็นมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านบาท  
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 ทั้งน้ี  ศูนยวิ์จยักสิกรไทย ไดส้ ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวของคนกรุงเทพฯ (ซ่ึงเป็นฐาน

ตลาดการท่องเท่ียวท่ีมีขนาดใหญ่ มีการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือการพักผ่อน การเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งกลับ

ภูมิล าเนา และการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือการสัมมนา) ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2562 โดยมีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 550 ตัวอย่าง ซ่ึงการส ารวจเน้นไปยังกลุ่มคนกรุงเทพฯ ท่ีเดินทางเพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียว การเลือกจุดหมายปลายทางท่องเท่ียว กิจกรรมการท่องเท่ียวและการใชจ้่ายของ

นักท่องเท่ียว และโดยเฉพาะการใชเ้ทคโนโลยใีนการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว เป็นตน้ ส าหรบัผลการส ารวจ

สรุปไดด้งัน้ี  

มาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวในประเทศ...คนกรุงเทพฯ ประมาณ 22.2% มองว่ามีผลต่อการตดัสินใจ

เดินทางท่องเท่ียว 

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของทุกปี เป็นช่วงท่ีคนกรุงเทพฯ จะมีการวางแผนท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวใน

ประเทศ ซ่ึงจะมีการท่องเท่ียวทั้งแบบไปเชา้-เยน็กลบัและการพกัคา้งคืนในจงัหวดัท่องเท่ียวต่างๆ และโดยเฉพาะ

ในช่วงน้ีภาครัฐไดอ้อกมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ ซ่ึงจากผลส ารวจ ความคิดเห็นผลของ

มาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว (ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 62) พบว่า 

กลุ่มตวัอยา่ง 22.2% มองว่ามีผลตอ่การตดัสินใจ ขณะท่ีกลุ่มตัวอยา่งกวา่ 77.8% เห็นวา่มาตรการฯ ไม่มีผล

ต่อการตดัสินใจเดินทาง โดยใหเ้หตุผล อาทิ กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดเ้ดินทางในช่วงเวลาดงักล่าว ระบบค่อนขา้งยุง่ยาก

ต่อการใชง้าน และมีแผนในช่วงน้ันพอดี  

 

ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562 คนกรุงเทพฯ เท่ียวในประเทศเพ่ิมข้ึน...ภาคเหนือครองส่วนแบ่งการ

ท่องเท่ียวสูงสุดโดยจ.เชียงใหม่ ยงัเป็นจงัหวดัยอดนิยม แตมี่การกระจายตวัไปยงัจงัหวดัอ่ืนๆมากข้ึน 

 บรรยากาศการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562 จาก

ผลส ารวจ พบว่า คนกรุงเทพฯ มีแผนท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวคิดเป็นสดัส่วน 76.9% ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจาก

ผลส ารวจช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยวตัถุประสงค์ของการเดินทางท่องเท่ียวในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีมี

ความแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางเพ่ือการพักผ่อนกับครอบครวั/กลุ่มเพ่ือน รองลงมา คือ การ

กลบัภูมิล าเนาเพ่ือเยีย่มครอบครวัและการท่องเท่ียวดว้ย การเดินทางไปสมัมนากบัองคก์รและบริษัท การไปร่วม

ท างานจิตอาสาและมีการท่องเท่ียว และการไปแขง่ขนักีฬา/และชมกีฬา อาทิ การจดัการแข่งขนักีฬาวิ่งมาราธอน 

รวมถึงมีการแวะเดินทางท่องเท่ียวระหวา่งทาง  
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ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ียงัไม่มีแผนเดินทางท่องเท่ียวในประเทศคิดเป็น 23.1% ของจ านวนกลุ่มตัวอยา่งท่ี

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซ่ึงกลุ่มตัวอยา่งบางรายยงัไม่ไดว้างแผนแต่อาจจะไปเท่ียวในปลายทางระยะใกล/้ไม่

ตอ้งใชเ้วลาวางแผนล่วงหน้านาน 

ส าหรบัจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวของคนกรุงเทพฯในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2562 พบว่า 

คนกรุงเทพฯ มีการกระจายตัวไปยังสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีหลากหลายข้ึน โดยภาคเหนือยังเป็นจุดหมาย

ปลายทางยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ โดยเฉพาะ จ.เชียงใหม่ และจ.เพชรบูรณ ์ขณะท่ีจงัหวดัท่ีเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวยอดนิยมของคนกรุงเพทฯ รองลงมา อาทิ จ.ชลบุรี จ.ประจวบคีรีขนัธ ์และจ.กาญจนบุรี เป็นตน้  

 

เทคโนโลยีมีบทบาทตอ่พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวอยา่งมากในกระบวนการวางแผนการเดินทางท่องเท่ียว 

(Travel Journey Process) 

 คงปฏิเสธไม่ไดว้า่ ปัจจุบนั การท าตลาดท่องเท่ียวผ่านส่ือดิจิทัลออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ อาทิ เว็บไซต ์

ส่ือสังคมออนไลน์และ Youtube เป็นตน้ เพ่ือสรา้งการรบัรูไ้ปยงักลุ่มเป้าหมายน้ัน นับว่ามีส่วนส าคัญในการ

ขบัเคล่ือนการเติบโตของการท่องเท่ียวในประเทศไทย และจากผลส ารวจ พบว่า  พฤติกรรมในการวาง

แผนการท่องเท่ียว (Travel Journey Process) ของกลุ่มตวัอย่างจะท าผ่านระบบออนไลน ์โดยเฉพาะผ่าน

แอพพลิเคชัน่ทางโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีสมารท์โฟน/แท็ปเล็ต ตั้งแต่การคน้หาขอ้มูลการท่องเท่ียว การจองสาย

การบิน โรงแรมท่ีพกัและบริการท่องเท่ียวต่างๆ เช่น แพคเกจท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี การใชบ้อกเสน้ทางระหวา่งการ

เดินทางท่องเท่ียว การคน้หาสถานท่ีกินและซ้ือสินคา้ในเมืองท่องเท่ียว และการแบ่งปันขอ้มูลและภาพระหวา่ง

และหลงัการท่องเท่ียวผ่านเครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่ง Facebook และ Instagram เป็นตน้  

 การตลาดแบบ Micro-Influencer ผ่านส่ือสงัคมออนไลน ์(Social Media) มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใน

การเลือกจุดหมายปลายทางท่องเท่ียว ท่ีพกั และบริการท่องเท่ียว  

 จากผลส ารวจสะทอ้นใหเ้ห็นว่า คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ ่มองว่า อิทธิพลการตดัสินใจเลือกจุดหมาย

ปลายทางท่องเท่ียว การเลือกท่ีพักและการใชบ้ริการท่องเท่ียว มาจากการรับรูผ้่านส่ือดิจิทัลออนไลน ์

(57.2%) ส าหรบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลรองลงมา คือ การบอกต่อจากครอบครวั/เพ่ือน และการท าโปรโมชัน่ดา้น

ราคาของผูป้ระกอบการ เช่น สายการบิน โรงแรมและท่ีพกั 
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 ทั้งน้ี เม่ือพิจารณารูปแบบส่ือดิจิทลัออนไลนท่ี์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกจุดหมายปลายทาง

ท่องเท่ียว การจองท่ีพกัและการใชบ้ริการ

ท่องเท่ียวของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า ส่ือสงัคม

ออนไลน์ เช่น Facebook และ Instagram 

เป็นตน้ มีอิทธิพลมากท่ีสุด (40.4%) โดย

บทบาทของส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีอิทธิพล

มากท่ีสุด คือ เพจของบุคคลทัว่ไป หรือ 

Micro Influencer ท่ีมีการรี วิวสถานท่ี

ท่องเท่ียว โรงแรมท่ีพัก รา้นอาหารและ

รา้นขายของในแหล่งท่องเท่ียวจนเป็นท่ี

นิยมและมีผูติ้ดตามจ  านวนมาก มีการแชร์

และแลกเปล่ียนประสบการณก์ารท่องเท่ียว 

รองลงมา คือ ส่ือสงัคมออนไลน์ของผูป้ระกอบการ หน่วยงานท่องเท่ียว และผูท่ี้มีช่ือเสียง 

 นอกจากน้ี รูปแบบส่ือดิจทิลัออนไลนท่ี์มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกจุดหมายปลายทางท่องเท่ียว 

การจองท่ีพักและการใชบ้ริการท่องเท่ียว รองลงมา ไดแ้ก่ เว็บไซต์ท่ีน าเสนอสถานท่ีท่องเท่ียว เว็บไซต ์

blogger ท่ีมีขอ้มูลท่องเท่ียว/ภาพสถานท่ีท่องเท่ียว (33.7%) และ คลิปวดีิโอ Youtube (25.9%) 

ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562 คนกรุงเทพฯ เดินทางท่องเท่ียวในประเทศ...คาดสรา้งรายไดเ้ป็นมูลค่า

ประมาณ 60,000 ลา้นบาท  

คนกรุงเทพฯ นับว่าเป็นฐานตลาดขนาดใหญ่ของการท่องเท่ียวในประเทศดว้ยขนาดประชากรและ

พฤติกรรมของคนกรุงเทพฯ ท่ีจะนิยมเดินทางท่องเท่ียวต่างจังหวดั ซ่ึงก็ช่วยก่อใหเ้กิดการกระจายรายไดล้งสู่

ธุรกิจท่องเท่ียวและเก่ียวเน่ืองในพ้ืนท่ีต่างๆ จากผลส ารวจพฤติกรรมและการใชจ้่ายระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียวในประเทศของคนกรุงเทพฯ พบวา่ 

 ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562 กลุ่มตัวอย่างคนกรุงเทพฯ น่าจะมีการเดินทางท่องเท่ียวเฉล่ียท่ี

ประมาณ 2 ครั้ง (ทริป)  

 

ทั้งน้ี ในช่วง 3 เดือนสุดทา้ยของปีน้ี คนกรุงเทพฯ ท่ีมีแผนเดินทางท่องเท่ียวในประเทศเฉล่ียอยูท่ี่ 2 ครั้ง 

(ทริป) เท่ากับช่วงเดียวกันของปีท่ี ผ่านมา 

สาเหตุเน่ืองจากมีวันหยุดยาวหลายช่วงและ

มาตรการกระ ตุ้นก าร ท่อ ง เ ท่ี ยวภาครัฐ 

ขณะเดียวกันจ านวนวนัพักคา้งเฉล่ียต่อทริปไม่

เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีท่ี

ผ่านมาโดยอยูท่ี่ประมาณ 2 คืน  

 ส าหรับกิจกรรมท่ีนักท่องเท่ียว

นิยมท าในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียวเยี่ยมชมตามสถานท่ีท่องเท่ียวทาง

ธรรมชาติ (ภูเขา ทะล น ้าตก) รองลงมา คือ  การไปสกัการะและท าบุญไหวพ้ระวดัท่ีมีช่ือเสียงของจงัหวัด  



 

 

5 CURRENT ISSUE 

การไปลองอาหารท้องถ่ินจากรา้นท่ีมี ช่ือเสียง ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นอิทธิพลจากส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีการรีวิว

รา้นอาหาร ซ่ึงนักท่องเท่ียวจะนิยมเดินทางไปตามท่ีท่ีมีการรีวิวหรือแนะน า และการท่องเท่ียวแบบวิถีชุมชน/

ถนนคนเดิน/ร่วมงานกิจกรรมวฒันธรรม ท่ีก าลังไดร้ับความสนใจจากนักท่องเท่ียวรวมถึงการท่ีหน่วยงาน

ภาครฐัมีการประชาสมัพนัธรู์ปแบบการท่องเท่ียวดงักล่าวต่อเน่ือง 

 การใชจ้่ายของคนกรุงเทพฯ เท่ียวไทยในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562 กลุ่มตวัอย่างคนกรุงเทพฯ ท่ีมี

แผนจะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ เฉล่ียน่าจะอยูท่ี่ประมาณ 7,100 บาทตอ่คนตอ่ทริป 

ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศของคนกรุงเทพฯ จะกระจายลงสู่ธุรกิจต่างๆ ทั้ง

ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั รา้นอาหาร ซ้ือสินคา้และของท่ีระลึก/ของฝาก รวมถึงบริการดา้น

การท่องเท่ียวต่างๆ อาทิ แพคเกจท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี จากผลส ารวจ พบว่า คนกรุงเทพฯ ท่ีมีแผนเดินทาง

ท่องเท่ียวในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2562 มีค่าใชจ้่ายในการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ 7,100 บาท

ตอ่ทริป เพ่ิมข้ึน 1.4% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยค่าใชจ้า่ยท่ีกลุ่มตัวอยา่งใชจ้่ายเพ่ิมขึ้ น ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่าย

ในโรงแรม/ท่ีพกั และค่าใชจ้่ายในอาหารและเคร่ืองด่ืม ส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีปรบัลดลง ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายในการซ้ือ

ของฝาก ซ่ึงน่าจะมีเหตุผลจากการท่ีรา้นคา้ขายของฝากมีการท าตลาดออนไลน์ ท าใหส้ามารถสัง่ซ้ือสินคา้ได้

ตลอดเวลา 

ส าหรับรูปแบบการช าระค่าสินคา้และบริการของกลุ่มตัวอย่างระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว 

พบว่า คนกรุงเทพฯ ยงัช าระสินคา้และบริการดว้ยเงินสด ขณะท่ีรองลงมา คือ การใชบ้ัตรเครดิต และการ

ช าระเงินผ่านแอพพลิเคชัน่บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสมารท์โฟนของสถาบนัการเงิน และของผูใ้หบ้ริการทางการเงิน

อ่ืนๆ เป็น ท่ีน่าสังเกตว่า ในระยะหลังการประชาสัมพันธ์การช าระเ งินผ่านแอพพลิเคชัน่บน

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมารท์โฟนท่ีมากข้ึน ช่วยหนุนใหก้ารใชจ้า่ยผ่านช่องทางดงักล่าวน้ีมีทิศทางเพ่ิมข้ึน  

 

 โดยสรุป จากผลส ารวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวในประเทศของคนกรุงเทพฯ ในช่วง 3 

เดือนสุดทา้ยของปี 2562 ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่าคนกรุงเทพฯ มีแผนท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวในประเทศ



 

 

6 CURRENT ISSUE 

เพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหนา้ และการท่ีภาครฐัมีแผนท่ีจะออกมาตรการกระตุน้การ

ท่องเท่ียวเฟส 2 อาจเป็นปัจจยัช่วยหนุนใหค้นกรุงเทพฯ มีการเดินทางท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนในช่วงท่ีเหลือของ

ปี นอกจากน้ี ภายใตส้ภาพภูมิอากาศท่ีเอ้ือตอ่การท่องเท่ียว (ผลส ารวจพบว่า ปัจจยัดา้นสภาพภูมิอากาศมี

อิทธิพลสูงต่อการตดัสินใจหรือเปล่ียนแปลงจุดหมายปลายทางท่องเท่ียว) น่าจะเป็นแรงบวกท่ีดีส าหรบั

การท่องเท่ียวในช่วงโคง้สุดทา้ยของปีน้ี ทั้งน้ี ศูนยวิ์จยักสิกรไทย มองว่า ในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 

2562 น้ี การเดินทางท่องเท่ียวในประเทศของคนกรุงเทพฯ น่าจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่การท่องเท่ียวใน

ประเทศเป็นมูลค่า 60,000 ลา้นบาท หรือขยายตวัประมาณ 3.0% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ขณะท่ีทั้งปี 2562 คนกรุงเทพฯ เท่ียวไทยน่าจะก่อใหเ้กิดรายไดแ้ก่การท่องเท่ียวในประเทศเป็นมูลค่า

ประมาณ 227,300 ลา้นบาท เติบโต 2.6% จากปี 2561 

 อยา่งไรก็ดี แมก้ารท่องเท่ียวในประเทศจะยงัมีแนวโน้มท่ีเติบโต แต่ในดา้นของภาคธุรกิจท่องเท่ียวมี

การแข่งขันท่ีรุนแรง เน่ืองจากการเกิดขึ้ นของธุรกิจใหม่ๆ ในพ้ืนท่ี และการเกิดขึ้ นของจุดหมายปลายทาง

ท่องเท่ียวใหม่ๆ ซ่ึงท าใหนั้กท่องเท่ียวมีการกระจายการเดินทางไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ ซ่ึงผูป้ระกอบการ

ธุรกิจท่องเท่ียวคงจะตอ้งมีการปรบัตวัรองรบัการเปล่ียนแปลง เช่น การกระตุน้ตลาดสรา้งการรบัรูอ้ยา่งต่อเน่ือง 

เป็นตน้ โดยเฉพาะการใชโ้อกาสจากการท่ีภาครฐัออกมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวในช่วงน้ี 

 นอกจากน้ี เม่ือเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทมากข้ึนในภาคการท่องเท่ียวทั้งเป็นเครื่องมือในการ

บริหารจดัการธุรกิจ การขาย และการตลาด ดงันั้น ผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียวท่ียงัไม่ไดอ้ยู่ในห่วงโซ่

ของเทคโนโลยี คงจะตอ้งปรับวิถีการท าธุรกิจโดยการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีมากข้ึน อาทิ กลุ่ม

ผูป้ระกอบการธุรกิจท่ีมีขอ้จ ากดัเร่ืองงบประมาณในการท าตลาดอยา่งกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็กควร

จะเขา้มาใชช้่องทางเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ในการท าตลาดส่ือสารประชาสมัพนัธ ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------------- 
Disclaimer 
 รายงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าเพ่ือเผยแพร่ทัว่ไป โดยจดัท าขึน้จากแหล่งข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเช่ือถือ แต่บริษัทฯ มิอาจรับรองความถกูต้อง ความน่าเช่ือถือ หรือ
ความสมบรูณ์เพ่ือใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อ่ืนใด บริษัทฯ อาจมีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงข้อมลูได้ตลอดเวลาโดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า ทัง้นีผู้้ใช้ข้อมลูต้อง
ใช้ความระมดัระวงัในการใช้ข้อมลูต่างๆ ด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเส่ียงเองทัง้สิน้ บริษัทฯ จะไมรั่บผิดต่อผู้ ใช้หรือบคุคลใดในความเสียหาย
ใดจากการใช้ข้อมลูดงักล่าว ข้อมลูในรายงานฉบบันีจ้ึงไมถื่อว่าเป็นการให้ความเห็นหรือค าแนะน าในการตดัสินใจทางธุรกิจ แต่อยา่งใดทัง้สิน้ 


