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เทรนดทองเที่ยว 2020

SME’s Friend

ธุรกิจใหเชาที่พักรายวัน

“นมัสเต”

นักทองเที่ยวอินเดีย
ตลาดใหมไมมี Low Season

Digital Tourism

สรางประสบการณที่ดีในการทองเที่ยว

ดวยเทคโนโลยี



Editor’s Talk

สวัสดีครับผูอานทุกทาน เผลอแปปเดียว นิตยสารออนไลน TrueBusiness

TECHNO NOTES ฉบับสงทายของปน้ีก็เผยแพรออกมาใหทุกทานไดอานกันแลว

นะครับ เหลือเวลาอีก 2 เดือนเทานั้น เราก็จะเขาสูป 2020 ปแหงทศวรรษใหม

ในปท่ีผานมานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน ทำใหเกิดความกาวหนาเติบโตข้ึน

อยางตอเน�องในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดวย

ฉบับนี้ผมจึงขอหยิบยกเร�อง Digital Tourism สรางประสบการณที่ดีในการ

ทองเที่ยวดวยเทคโนโลยี มาฝากกันครับ ตอดวย Traveler Self-Service

พฤติกรรมการทองเที่ยวในยุคดิจิทัลนั้นเปนอยางไร และมีแพลตฟอรมไหนที่นัก

บริหารมืออาชีพใหความสนใจติดตามอานไดในเร�องเลานักบริหาร

 

ธุรกิจใหเชาท่ีพักรายวัน ท่ีกำลังเติบโตเพ�อรองรับการใชบริการของนักทองเท่ียว

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ การใชเทคโนโลยีจะชวยยกระดับในการแขงขัน สราง

ประสบการณท่ีดีใหกับผูท่ีเขามาพักไดอยางไร คอลัมป SMEs” Friend มีคำตอบ

มาอัปเดตเทรนดการทองเที่ยวในป 2020 ที่กำลังจะมาถึงกันครับวาเทรนด ไหนที่

ผูบริโภคกลุมใหญปรารถนา ผูประกอบการและสตารทอัพหนาใหม ไมควรพลาด

คอลัมน ไลฟสไลต ในฉบับนี้ดวยประการทั้งปวงครับ เร�องราวในคอลัมนอ�น ๆ

ที่นาสนใจยังมีอีกมากมาย ติดตามอานเนื้อหาขางในของ TrueBusiness

TECHNO NOTES ฉบับเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 ไดเลยครับ

บรรณาธิการบริหาร: ธีดานุช เศรษฐบุตร นักเขียน: ทิพรัตน ภูริจิตราวงศ ศุษมา ชาญธวัชชัย ณัชชา จรุสมัญญา

ธันยนันท วงศนาถสิริ พิชยา ศิริพรไทกุล ประสานงาน: ทิพรัตน ภูริจิตราวงศ
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ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีอยางไมหยุดนิ่งในขณะนี้ ทุกอยางถูก

ขับเคล�อนบนแพลตฟอรมดิจิทัล สงผลใหพฤติกรรมและไลฟสไตลของผูบริโภคมีความซับซอน

มากขึ้น สมารทโฟนกลายเปนตัวแปรสำคัญในการปรับเปลี่ยนความตองการของผูบริโภค โดย

เฉพาะผูบริโภคหลักในทุกอุตสาหกรรมอยาง ชาวมิลเลนเนียล (Millennials) ซึ่งเปนประชากร

กลุมใหญ มีอายุ 18-35 ป หรือคิดเปน 45% ของประชากรท้ังหมดในเอเชียแปซิฟก และกำลัง

เพ่ิมข้ึนเปน 60% ในป 2563 น้ี ชาวมิลเลนเนียลเหลาน้ีคือผูบริโภคท่ีใหความสนใจกับอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวเปนพิเศษ โดยพวกเขาใหความสำคัญกับการสราง “ประสบการณ” เพ�อหาความสุขให

ชีวิต ทำใหปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนไปในลักษณะที่สรางความมีเอกลักษณ ไมซ้ำ

แบบใคร และการมอบประสบการณแปลกใหมใหลูกคา

สรางประสบการณที่ดีในการทองเที่ยวดวยเทคโนโลยี



ตัวชวยในการสรางประสบการณที่ดี  

ความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพระหวางภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพ�อสนับสนุนและพัฒนาการทองเที่ยว

จะทำใหการทองเที่ยวขยายตัวอยางตอเน�องและยั่งยืน

ทั้งการปฏิรูปโครงสรางพื้นฐานในการซอมแซม บำรุง

รักษา ฟนฟู วางระบบตาง ๆ ที่ชวยเนนในเร�องความ

สะดวก ปลอดภัย สะอาด และมีเอกลักษณแลว เทคโนโลยี

คืออีกหนึ่งปจจัยสำคัญที่จะชวยยกระดับความสามารถ

ในการแขงขันใหกับอุตสาหกรรมนี้ ได 

ที่ผานมามีผูประกอบการรายใหญจำนวนมากตางขยับ

ปรับใชเทคโนโลยีเขามาเพ�อยกระดับการแขงขันใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยเฉพาะผูประกอบการ

รายใหญที่เห็นไดชัด เชน สายการบินจะใช Artificial

Intelligence (AI) Machine learning (ML) และ

Chatbot ในการส�อสาร ซึ่งเทคโนโลยี AI ทำให

Chatbot เขาใจภาษามนุษยที่ซับซอนมากขึ้น สวนตัว

ML จะเปนตัวกลางในการเขาถึงขอมูลและความตองการ

เชิงลึก โดยการรับรูอารมณของคนไดจากใบหนา น้ำเสียง

คำพูด ทำใหออกแบบและยิงคอนเทนต กลับไปได รวมท้ัง

เก็บบทสนทนาเปนขอมูลตอไป บางสายการบินในตาง

ประเทศไดนำระบบ Biometrics การตรวจสอบจาก

ใบหนามาใชในการเช็กอิน เชน สายการบินเดลตา ลุฟต

ฮันซา และบริติช แอรเวย ชวยสรางประสบการณ

ระหวางการเดินทางที่ดีใหกับลูกคา

ในสวนประเทศไทยเองมีผูประกอบการจำนวนไมนอยที่

ไมรูวาจะเร่ิมปรับใชเทคโนโลยีจากตรงไหนมาชวยพัฒนา

ศักยภาพการแขงขัน ซึ่งการสรางประสบการณที่ดี 

สามารถทำไดตั้งแตกอนการเดินทางระหวางการเดินทาง

จนถึงส้ินสุดเดินทางเลยครับ เชน ธุรกิจใหเชาท่ีพักรายวัน

นอกจากการใชแพลตฟอรมการจองและการชำระเงิน

ตาง ๆ แลว ก็สามารถออกแบบเว็บไซต เพ�อสราง

ประสบการณที ่ดีใหกับนักเที ่ยวในการเขาถึงขอมูล

ออกแบบจัดวางขอมูลตาง ๆ ใหงาย สะดวกตอการใชงาน

รูปภาพสวยงาม และหมั่นอัปเดตขอมูลที่จำเปนอ�น ๆ

ประเภทสถานที่ทองเที่ยว หรือ รานอาหารทองถิ่นที่

ใกลเคียง เปนตน

นอกจากนี้การใช Chatbot เขามาชวยในการส�อสารกับ

ลูกคาในทุกแพลตฟอรมท่ีลูกคาเขาถึงได รวมถึงใน Social

Media อยางใน Facebook เพราะตัว Chatbot

พรอมท่ีจะชวยตอบคำถามพ้ืนฐาน หรือสงตอไปยังชอง

แพลตฟอรมการจองไดอยางรวดเร็วตลอด 24 ชม.

ทำใหลูกคาประหยัดเวลาในการหาคำตอบ และในทางกลับกัน

ก็ชวยใหธุรกิจประหยัดเวลาในการใหบริการ ซ่ึงการเลือก

ที่ปรึกษามืออาชีพตลอดจนเจาหนาที่มาชวยดูแลเม�อเกิด

เหตุขัดของ ก็เปนส่ิงสำคัญท่ีไมควรละเลย การใหบริการ

ท่ีดีเหนือความคาดหมายในระหวางการเขาพักจะทำใหลูกคา

ประทับใจ ซึ่งจุดนี้เราสามารถผสมสานการใชเทคโนโลยี

เขามาชวยได ที่ ใหทั้งความสะดวก และความปลอดภัย

เชนการใช Digital Door Lock, IoT CCTV หรือเปน

สิ่งอำนวยความสะดวกอยาง บริการ Free WiFi ที่มี

ความเสถียร ย่ิงสมัยน้ีผูประกอบการสามารถเลือกใชแบบ

ท่ีเปน Smart WiFi ท่ีมีแบบรายงานมาชวยในการวางแผน

การตลาด ใหลูกคากลับมาใชบริการในครั้งตอไปดวย



การตลาดแบบรายบุคคล

สรางความประทับใจ

อีกหนึ่งเทรนดการตลาดที่กำลังมาแรงในอุตสาหกรรม

การทองเท่ียวและบริการคงหนีไมพน Personalization

หรือ การทำตลาดแบบรายบุคคล เพ�อสรางความประทับใจ

โดยเฉพาะธุรกิจที่พักในการแสวงหาลูกคาใหมพรอมกับ

รักษาฐานลูกคาเดิมใหเหนียวแนนตอไป ดวยการเก็บขอมูล

(Big Data) และวิเคราะหพฤติกรรมในอดีตของลูกคา

(Data Analytics) เพ�อนำเสนอคอนเทนตและประสบการณ

พิเศษ เชน Airbnb Luxe บริการหองเชาหรูจาก Airbnb

ท่ีไดทำการเก็บขอมูลและวิเคราะหผล พบวานักทองเท่ียว

ในยุคน้ีตองการประสบการณท่ีเหนือช้ันมากข้ึน จึงเขาซ้ือ

กิจการของ Luxury Retreats ทำใหมีที่พักสุดหรูทันที

กวา 2,000 แหงทั่วโลก โดย Airbnb Luxe จะมีการ
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คัดเลือกที่เขมงวดกวา 300 จุดทั้งในเร�องมาตรฐาน

การออกแบบ วัสดุที่ ใช รวมถึงเอกลักษณเฉพาะตัวใน

แตละพื้นที่ ทำใหหองเชาสุดหรู ที่มีคาเชาตอคืนเฉลี่ยไม

ต่ำกวา 46,000-61,000 บาท ตอบโจทยความตองการ

เฉพาะบุคคล (Personalization) หรือเเมเเต Rakuten

ท่ีไดมีเเนวทางพัฒนาออนไลน Travel Plaform ของ

ตนเอง ดวยการใชผลจากขอมูลของลูกคาที่บริษัทถือ

อยู (Big Data) ทำใหสามารถคาดเดาพฤติกรรมเเละ

นำไปสูการทำ Personalised ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เชน ลูกคาที่สั่งซื้ออาหารสุนัขจากเว็บ e-Commerce

ของ Rakuten เปนประจำ เเสดงวามีสุนัขเปนสัตวเล้ียง

การเเนะนำโปรเเกรมการทองเที่ยว หรือที่พักที่เหมาะ

สำหรับลูกคาควรเปน Pet-friendly เปนตน ซ่ึงการตลาด

แบบ Personalization สงผลกระทบตอทุกธุรกิจใน

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ในปจจุบัน ท่ีผูเขาพักคาดหวัง

ประสบการณที่เหมาะกับตัวตนมากขึ้น 



อางอิง : www.tatreviewmagazine.com, www.thaihotelbusiness.com,

www.brandbuffet.in.th, https://forum.skift.com/asia

พฤติกรรมของผูบริโภค การพัฒนาของเทคโนโลยีและ

การเขาถึงขอมูลอยางรวดเร็ว สงผลใหท้ังผูประกอบการ

ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวทุกขนาดตองเรงใชเทคโนโลยี

ในการสรางโอกาสทางธุรกิจ ต้ังแตกอนการขายไปจนถึง

บริการหลังการขาย ที่ผูประกอบการจะตองปรับตัวรับ

อยางรวดเร็ว เพราะประสบการณที่ดี สามารถสราง

ความตาง เพิ่มมูลคาใหแบรนดและผลิตภัณฑ รวมทั้ง

สงเสริมความภักดีของลูกคาจนนำไปสูรายไดที่เพิ่มขึ้น

ซ่ึงจะชวยขับเคล�อนใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวพัฒนา

อยางกาวกระโดดในอนาคต

เสียงบอกตอที่มีพลัง

ปจจุบันนักทองเท่ียวเลือกท่ีจะวางแผนการเดินทางท้ังหมด

ดวยตนเอง (Free Independent Traveler) มากข้ึน

ใหความสำคัญกับขอมูลในการตัดสินใจ (Data-driven)

“Influencer” จึงเขามามีบทบาทในการตัดสินใจวาจะไป

เท่ียวท่ีไหนดีเพ�ออัปเดตเทรนด หาไอเดีย และแรงบันดาลใจ

ใหม ๆ โดยเฉพาะการเจาะตลาดในกลุมนักทองเท่ียวในแถบ

เอเชียที่มีพฤติกรรมการใชส�อโซเชียลมากกวา กลุม

นักทองเที่ยวในทวีปอ�น ๆ ทำใหการวาจาง Youtuber

รวมถึง Blogger ที่มีช�อเสียงเขามาชวยในการโฆษณา

โรงแรมหรือที่พักจึงเปนทางเลือกที่เริ่มเปนที่นิยมเพ�อ

เขาถึงกลุมเปาหมายไดมากขึ้น ซึ่งหากผูประกอบการ

รายยอยยังไมมีงบประมาณในการจาง “Influencer”

ไดก็สามารถใหลูกคาของตนเปนพลังเสียงในการบอกตอ

โดยการดึงจุดเดนของสถานประกอบการออกมา เชน

การสรางจุดเช็กอินถายภาพที่สวยงามไวบริเวณที่พัก

เพ�อใหผูท่ีเขามาพักไดถายภาพลงโซเชียล จัดพ้ืนท่ีสำหรับ

ทำกิจกรรม การแกปญหาใหลูกคาอยางรวดเร็ว หรือ

แมแตมอบของท่ีระลึกเล็ก ๆ นอย ๆ เพ�อสรางเร�องราว

และความประทับใจใหกับลูกคา จนลูกคาเขียนรีวิวบน

ส�อออนไลน หรือใหเรตต้ิงในแพลตฟอรมการจองท่ีพัก

ตาง ๆ ก็ถือเปนการบอกตอที่มีพลัง ในยุคที่ผูคนเช�อ

ลูกคาตัวจริงมากกวาผูประกอบการ
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30 ปกอน ไมวาจะเที่ยวเมืองไทยหรือไปเมืองนอก

เราจะใชบริการของบริษัททัวรกัน สมัยโนนช�อเหลาน้ีเปน

ที่รูจักกันดี “หนุมสาวทัวร” “เถกิงทัวร” “รีเจนซี่ทัวร”

และ “รุงทรัพยทัวร” สมัยน้ีไมเปนแบบน้ันอีกแลว ต้ังแต

เรามีอุปกรณคอมพิวเตอรและการเขาถึงอินเทอรเน็ตที่

งายข้ึน หลังสุดน่ีย่ิงหนักหนาสาหัสเราทุกคนมีสมารทโฟน

กันทุกคน ... ที่กลาวมานี้เปนการมองแบบลูกคา ตลาด

ทองเที่ยวไม ไดมีการหดตัวเลย มันโตดวยซ้ำ แตตัวแทน

บริษัทฯ ตาง ๆ ท่ีจัดการเร�องทัวรเทาน้ันท่ีมันหายไป ไมใช

มันหายไปเฉย ๆ นะครับ มันคอย ๆ เลือนรางลง ยังคง

มีบริษัททัวรดำเนินกิจการอยู แตมีการเปลี่ยนรูปแบบใน

การดำเนินการท้ังดานลูกคาและผูประกอบการ Disruption

ในวงการอุตสาหกรรมการทองเที่ยวนี่ถือวารุนแรงทั้ง

สองดาน ทั้งลูกคาและผูประกอบการ

พฤติกรรมนักทองเที่ยวในยุคดิจิทัล

Traveler

Self-Service

สำหรับสายการบิน เม�อกอนตองซื้อตารางการบินของ

สายการบินตาง ๆ เปนเลมขนาดพ็อคเก็ตบุค จากน้ันก็โทร

หาเอเจนซ่ี เพ�อซ้ือต๋ัวเคร�องบิน เด๋ียวน้ีไมมีใครทำแบบน้ี

อีกแลวเราเปลี่ยนมาใชเว็บไซตหรือโมบายแอปพลิเคชัน

ท่ีสามารถเลือกสายการบินไดในราคาท่ีคุมคา หรือแบบท่ี

เราเปนสมาชิกอยู เลือกสนามบินปลายทาง ไฟลท ท่ีน่ัง

แถมยังจัดการซ้ือใหผูรวมทริปคนอ�นไดดวย ปอนขอมูล

สวนตัว แจงเลขท่ีบัตรเครดิตจายตังคเรียบรอย ยุคแรก ๆ

พิมพกระดาษเปนตั๋ว ตอนหลังนี่ยัดตั๋วเขาแอปฯ ตอน

เช็คอินไมตองไปที่เคานเตอร (ยกเวนจะโหลดกระเปา)

เดินตัวปลิวขึ้นเคร�องไดเลย

เร�องที่พักเม�อกอนก็ตองใหเอเจนซี่จัดการ เดี๋ยวนี้มี

แพลตฟอรมรองรับเรียบรอยท้ัง Agoda, Booking,

Trivago และ Airbnb มีใหเลือกใชมากมาย แถมระบุราคา

เรียบรอย มีการใหเกรดท่ีพักโดยผูพักอีกดวย (เกรดจริง

เกรดหลอกอันนี้ ไมรู ได) จายคาบริการกอน ยกเลิกได

ไมหักเงินก็มี หรือจายแลวยกเลิกไม ไดดวยเรทถูกกวา

ปกติ มีใหตัดสินใจทั้งนั้น



ผูเขียน คุณสุวิชา ภรณวลัย (พี่ตู) 

หัวหนาคณะผูบริหารดานประกันคุณภาพ บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น

นักบริหารอารมณดีผูเปนเหมือนครูของนอง ๆ ดวยประสบการณกวา 30 ป 

พี่ตูสามารถอธิบายเร�องใหญเทาภูเขาใหเขาใจงาย ภายใตแนวคิดวา

การจะประสบความสำเร็จไดตอง เกงงาน เกงคิด และเกงบริหารคน

ท่ีเห็นมีกันมากก็มาจากการรวมไอเดียของการจองท่ีพัก

กับตั๋วเคร�องบินเขาดวยกันในเว็บหรือในแอปฯ เดียว

ราคาก็โดนใจเขาไปอีก จองเชารถก็เปนอีกบริการท่ีมีการ

รวมเขาไปดวย ตอนนี้ผมเห็นมีบางแอปฯ ผันตัวมาจาก

ชวนชิมรานอาหารเด็ดโดยผูใช พอจำนวนผูใชมากขึ้นก็

เสนอการจองที่พักเขาไปดวย ... อันนี้ก็มีใหเห็นเชน

TripAdvisor สวนพวกสายการบินก็มีการผนวกการจอง

โรงแรม การซ้ือประกันภัยการเดินทางเขาไป ทำกันขนาด

ลูกคานั่งจิ้มโทรศัพท ไปแผล็บเดียวก็พรอมจัดกระเปา

เดินทางกันไดเลย

เม�อกอนโรงแรมท่ีเราบินไปพักจะมีเคานเตอรจัดแพ็คเกจ

ทัวร ใหลูกคาท่ีมาพัก พวกน้ีก็โดน Disrupt อีกเหมือนกัน

เพราะเด๋ียวน้ีลูกคามักจะเขาถึงขอมูลตาง ๆ ไดงาย สามารถ

เลือกการเดินทางและสถานท่ีทองเท่ียวไดสบาย ... ถือวา

พฤติกรรมผูบริโภคเปนตัวกำหนดธุรกิจโดยแท แพลตฟอรม

เพ�อการทองเท่ียวมีมากมายครับ ผมขอเร่ิมตนพูดถึงท่ี

Google กอนเลยแลวกันครับ กับ Google Travel

ที่ ใหบริการครอบคลุม เพียงคลิกเขาไปที่หนา

google.com/travel ก็จะเห็นรายช�อทริปที่กำลัง

จะเกิดข้ึนมีพยากรณอากาศตามวันของสถานท่ีท่ีเราจะไป

เที่ยวดวย

แถมยังจัดแพ็กเกจชวยวางแผนใหเราไปเที่ยว “ที่เที่ยว

ยอดนิยม” ได หรือจะใชงานแถบดานซายมือที่สามารถ

คนหาจุดหมายยอดนิยม เท่ียวบิน และท่ีพัก ถือไดวาเปน

ทางลัดที่ ไดรวบรวมสายการบินและผลการคนหาที่พักให

เบ็ดเสร็จในท่ีเดียว ทำใหการวางแผนการเดินทางเท่ียวงาย

ขึ้น ทางดาน Google Map เองก็มีฟงกชัน Google

Local Guide ผมเห็นแลวยังสมัครเปน Local Guide

กับเขาเลย Google คิดเปนภาพใหญมาก ๆ เวลาเรา

กำหนดสถานที่บน Google Map ระบบจะใหเราสมัคร

เปน Local Guide ไดเลย เม�อมีขอมูลน้ี การสรางการ

เช�อมตอขอมูลกับ Google Travel ก็เปนเร�องหมู ๆ

และเม�อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ผานมา Google ไดประกาศ

รวม Touring Bird เขากับ Google Travel ทำให

ฟเจอรนี้ ใหบริการครบวงจรเกี่ยวกับการวางแผนการ

เดินทาง โดยรวบรวมไอเดียสำหรับการจัดแผนการ

ทองเท่ียว ลาสุดมีรายละเอียดมากกวา 200 เมืองท่ัวโลก

ซึ่งจะเริ่มใชงานไดวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นี้ ครับ

ผูประกอบการสมัยน้ีตางตองปรับตัว การทำแพลตฟอรม

เพ�อรองรับพฤติกรรมของผูคนเปนเร�องท่ีโหมทำกันมาก

ทำกันหนักหวังจะเปนผูประกอบการยูนิคอรน* ผมหวังวา

จะประสบความสำเร็จกันมาก ๆ โดยเฉพาะในประเทศไทย

ปจจุบันยังไมมีทีทาเลยวาไทยจะมียูนิคอรนสักราย

... ผมเอาใจชวยอยูนะครับ

*“สตารทอัพ” ที่ประสบความสำเร็จอยางมาก
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Product Solution

ทุกวันนี้ ไมวาจะไปในสถานที่ ไหน ๆ จะเปน รานกาแฟ

รานอาหาร หางสรรพสินคา ธนาคาร โรงแรม Hostel,

โรงพยาบาล, Co-Working Space หรือ ศูนยบริการ

ลูกคาตาง ๆ อยางนอยสิ่งที่เราจะไดฟรี ๆ เลยก็คือ 

WiFi ฟรี  ถูกไหมครับ? เพราะผู ประกอบการตาง

เขาใจไลฟสไตลของผูบริโภคยุคดิจิทัลอินเทอรเน็ตมี

บทบาทและความสำคัญอยางมากสำหรับคนทำงานในยุค

ท่ีทำงานท่ีไหนก็ได แนนอนคนเหลาน้ีก็จะไปน่ังตามรานกาแฟ

หรือ Co-Working Space เพ�อทำงาน และสงงานให

ทันทวงที หรือ ผูบริโภคกลุมท่ีช�นชอบการโพสต การแชร

เห็นอะไร ทำอะไรก็อยากจะโพสต ทุกคนลวนตองใช

อินเทอรเน็ตกันทุกคน ดังนั้น การที่ผู ประกอบการ

มีบริการฟรี WiFi นับวาเปนกลยุทธการตลาดที่ดึงดูด

ลูกคาไดมากทีเดียว ซ่ึงการลงทุนของผูประกอบการก็คือ

การติดตั้งอินเทอรเน็ต นั่นเองครับ 

ปลอยเน็ตใหลูกคาเลน Free WiFi สบายใจ 

Smart WiFi

แตจะดีกวาไหมครับ ถาผูประกอบการนอกจากจะให WiFi

ฟรีใหลูกคาใชแลว ยังจะสามารถเก็บขอมูลของลูกคา

และสามารถนำขอมูลมาวิเคราะหตอ เพ�อวางแผนการทำ

กิจกรรมสงเสริมการตลาด ออกโปรโมช่ันแรง ๆ ตรงใจ

ลูกคาเฉพาะกลุม บริการดังกลาวคือบริการ Smart WiFi

จากทรูบิสิเนส ท่ีใหบริการฟรี WiFi กับลูกคาท่ีเขามาใช

บริการในรานคา นอกจากทางรานจะมอบประสบการณ

ที่ดีในการใชบริการภายในรานคา วางแผนกิจกรรมการ

ตลาด เพ�อเพ่ิมยอดขาย มัดใจลูคกคาดวย ยกตัวอยางเชน

เม�อลูกคาเขามาในรานก็สามารถใชบริการฟรี WiFi โดย

Login ผาน Social Network ไดอยางงายดาย

โดยทางรานก็สามารถใชหนาจอถัดจากการ Login เปน

ชองทางในการส�อสาร ทำการตลาด โฆษณา หรือ

ประชาสัมพันธ สินคาหรือบริการตาง ๆ ภายในรานไดดวย 

เชน ทำหนาเชิญชิมเมนูออกใหม สินคาราคาพิเศษ หรือ

มอบคูปองสวนลดในการซ้ือคร้ังถัดไป หรืออาจใหลูกคา

ทำแบบสำรวจสั้น ๆ เพ�อเก็บขอมูลที่ตองการหลังจาก

Login แลว

... เก็บ Log File ฟรี ไมมีคาใชจาย

ทำงานหนักกันมาทั้งป

ปลายปนี้เที่ยวแบบไหน

ใหแฮปป

5 เคล็ดลับ

ทำความสุข

กับการทองเที่ยว
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Smart WiFi เปนบริการท่ีครบวงจรจากทรูบิสิเนส

โดยจะมอบท้ังอินเทอรเน็ตไฟเบอรสำหรับรานคาใหลูกคา

ใช WiFi ฟรีภายในรานและอุปกรณพรอมบริการติดต้ัง

และท่ีสำคัญมาก ๆ เลยนะครับ Smart WiFi มีบริการ

เก็บ Log File ฟรีใหนานถึง 90 วัน ทางรานคาจึง

หมดกังวลไดเลยกับประกาศจากกระทรวงดิจิทัลเพ�อ

เศรษฐกิจและสังคม (DE) ที่มีนโยบายขอความรวมมือ

ใหผูประกอบการที่มี WiFi ตามรานตาง ๆ ใหจัดเก็บ

Log File นาน 90 วัน รวมทั้งชวงนี้ทางทรูบิสิเนสมี

สิทธิพิเศษคือการมอบสวนลดใหรานคาถึง 50% เพ�อ

แบงเบาภาระคาใชจายใหแกผูประกอบการ หากสนใจ

ติดตอทรูชอป ไดทั่วประเทศ หรือ โทร 1239 กด 1

ไดเลยครับ

ทำไมตองใช Smart WiFi จากทรูบิสิเนส

ผูประกอบการไดอินเทอรเน็ตใชและมี WiFi ฟรีให

ลูกคา

มีบริการเก็บ Log File ฟรีไดนาน 90 วัน

ชวยแบงเบาภาระใหกับผูประกอบการ สวนลดพิเศษ

รายเดือน 50% เริ่มตนหลักรอยบาท

บริการติดตั้งอุปกรณ พรอมอินเทอรเน็ตครบ

พรอมใชงานไดทันที

ลูกคาใชงาน WiFi ฟรีงายเพียง Login ผาน

Social Media :  Facebook, Line, TrueID 

แสดงรายงานแบบสำรวจในรูปแบบที่เขาใจงาย 

เพ่ิมยอดขาย มัดใจลูกคาปรับกลยุทธ ไดอยางคลองตัว

5 เคล็ดลับ

ทำความสุข

กับการทองเที่ยว

1. วางแผน
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5. ชิมอาหาร
เล�องช�อใหครบ

วางแผนเก็บเงิน

กอนเที่ยว ทั้งคา

เดินทาง คาที่พัก

คาของฝาก จะไดไม

กระเปาฉีกหลัง

จากทองเที่ยว
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พบเมนูโปรดจานใหม
ก็ได 



ป 2562 

มีนักทองเที่ยวชาวอินเดีย 

กวา 1.3ลานราย

เดินทางเขามาในประเทศไทย
(สถิติจาก ม.ค.- ส.ค. 2562)

TRAVEL
“นมัสเต”

นักทองเที่ยวอินเดีย

ตลาดใหม ไมมี Low Season

การเดินทางเขามาในประเทศไทยของนักเที่ยวชาวอินเดีย 

Direct Flight 11 สายการบิน

ครอบคลุมทั้งหมด 12 เมือง

ในป 2562

เศรษฐกิจอินเดีย

เติบโตขึ้น

7.5%

ซึ่งสวนทางกับ

เศรษฐกิจโลก

ที่ลดลง

5.5หม�นลานบาท
(คาใชจายเฉลี่ย 50,000 บาท/คน)

พฤติกรรมของนักทองเที่ยวชาวอินเดียใชจายไปกับ

ที่พักอาศัย  การชอปปง อาหาร

เคร�องด�ม และธุรกิจบันเทิง

RX
6-
B

RX
6-
B

PASSPORTPASSPORT

N
W

E
S

ธุรกิจรับจัดงานแตงงาน

คนอินเดียปกติจัดงานแตงงาน 3 วัน

ธุรกิจสถานบันเทิง เชน คาบาเร

คนอินเดียชอบความสนุกสนาน อลังการ หรูหรา

ธุรกิจอาหารอินเดีย

คนอินเดียบริโภคเฉพาะอาหารอินเดียเทานั้น

ธุรกิจแฟชั่น

ผา รองเทา กระเปา
ทองและจิวเวลรี่

อางอิง: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.)

https://www.ryt9.com

เสวนาอินเดีย 360 จัดโดย ม.ธรรมศาสตร

https://www.matichon.co.th 

https://news.mthai.com/

นักทองเที่ยวชาวอินเดียสรางรายไดเขาประเทศไทยกวา



”
“

Things work out best for those who make the best of how things work out.

- John Wooden -

ทุกอยางจะสำเร็จไดดีที่สุด

            ... ก็ตอเม�อเราลงมือทำดีที่สุด

การเดินทางเขามาในประเทศไทยของนักเที่ยวชาวอินเดีย 

Direct Flight 11 สายการบิน

ครอบคลุมทั้งหมด 12 เมือง



วาควรเปนอยางไรบาง ลูกคาตองมี Membership Card

เม�อลงทะเบียนระบบจดจำใบหนาแลว ลูกคาสามารถท่ีจะเดิน

เขารานคาใน Unmanned Store ที่ ใดก็ได สามารถที่

จะเลือกซื้อสินคา เอาสินคามาวาง เทคโนโลยี RFID

จะประมวลผล ภายในไมก่ีวินาทีก็ชำระเงินเดินออกไดเลย

สวนที่ 2 คือพัฒนากระบวนการที่ทำใหเราเขาใจความ

ตองการลูกคาในเชิงลึก ซึ่งเรียกวา True Analytics

วิธีการก็คือวาทรูก็จะมีกลุมลูกคาอยูก็จะจำแนกวา ลูกคา

ชอบอะไร  หรือลูกคาท่ีช�นชอบการแตงกายก็จะแบงกลุม

ใหเรา จุดท่ีเราประทับใจทรู คือ ทรูไมละลาบละลวงความ

เปนสวนตัวของลูกคารายบุคคล การใช Big Data

ทรูจะจัดเปนหมวดหมู เปน Segment ตาง ๆ ดวยการยิง

SMS ถูกกลุม จะทำให Conversion Rate เกิดความ

รวดเร็วในการท่ีจะเขาใจถึงลูกคา รวมถึงส�อสารกับลูกคา

ไปยังรายบุคคลตามกลุมของ Database ไดอยางแมนยำ

เทคโนโลยีในสมัยน้ีองคกรจะตองปรับเปล่ียนทุกวินาทีทำให

องคกรไดเปรียบในการแขงขัน รวมถึงสรางธุรกิจใหม

ใหองคกรไดเชนกัน
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เปลี่ยนมุมคิด เพิ่มโอกาสธุรกิจ

”

“
   บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เปนบริษัทภายใตกลุมสหพัฒน ที่มีธุรกิจทางดานแฟชั่น

เส้ือผาเคร�องแตงกาย มานาน 50 กวาปแลว ผูนำตลาด

ของเราก็คือ แบรนดชุดช้ันใน Wacoal แบรนด Arrow

เสื้อผาเคร�องแตงกาย BSC รวมถึงแบรนด Licensee

ตางประเทศ เชน Lacoste และยังมีแบรนดเคร�องสำอาง

สตรี BSC นอกจากนั้นยังมีแบรนดตาง ๆ มากกวา

100 แบรนด 

เม�อ 20-30 ปที่แลว ทานประธาน บุณยสิทธิ์ ทานเปน

คนมีดำริเลยวา ตองติดตั้งระบบจุดขาย จึงตองปรับ

ตัวเอง นำเทคโนโลยีตาง ๆ แอปพลิเคชัน พัฒนาระบบ

โลจิสติกส รวมถึงหาคูคา ท่ีเปนพันธมิตรรวมกันในการ

ชวยดูแลลูกคา เชน ทรูบิสิเนส เปนตน 

ปจจุบันการใชบริการ ทรูบิสิเนส จะมีอยูดวยกัน 2 สวน  

สวนแรกที่เราทดลองรวมกันในการสรางนวัตกรรม

เราเรียกวา “Unmanned Store” รานคาอัจฉริยะไร

พนักงาน คร้ังแรกในประเทศไทย ออกแบบโมเดลรวมกัน

https://www.youtube.com/watch?v=syJWtECpkTM



”

“

ดร. สุรัตน วงศรัตนภัสสร

ผูอำนวยการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เทคโนโลยีในสมัยนี้

องคกรจะตองปรับเปลี่ยนทุกวินาที

ทำใหองคกรไดเปรียบในการแขงขัน

รวมถึงสรางธุรกิจใหมใหองคกรได



สำหรับลูกคานิติบุคคล

ติดตอ ทรูชอป ทรูพารทเนอร     

และตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ

โทร. 1239 กด 1

bts@truecorp.co.th l    truebusiness

http://truebusiness.truecorp.co.th

15 ก.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 

ดู e-Leaflet

ไดที่นี่

มาทรูมูฟ เอช ใชฟรี 6 เดือน*

*สำหรับแพ็กเกจ Business Sud Khum 4G+ 599 บาท / เดือนขึ้นไป เทานั้น

ธุรกิจใชเน็ตเต็มแม็กซ แรงเต็มสปด จากทรูมูฟ เอช



SMEs’ Friend

Smart WiFiCloud CCTV

Smart Door Lock

ในอดีตหากกลาวถึงท่ีพักสำหรับการเดินทางเราอาจนึกถึง

แคโรงแรม แตในชวงหลายปผานมา ธุรกิจที่พักรายวัน

เชน Hostel (โฮสเทล) ไดเขามาเปนอีกหนึ่งตัวเลือก

สำหรับนักทองเที่ยวมากขึ้น โดยในปที่ผานมาอีไอซี

(Economic Intelligence Center) ธนาคารไทยพาณิชย

ไดทำการวิเคราะหขอมูลบน TripAdvisor พบวามีโฮสเทล

ในประเทศไทยจำนวนกวา 3,000 แหง ซึ่งพฤติกรรม

ของผูบริโภคในปจจุบันมีสวนสำคัญในการผลักดันให

ธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง

นอกจากบรรยากาศและเร�องของการบริการแลว การ

สรางความแตกตางและความประทับใหกับลูกคาดวย

เทคโนโลยีก็สามารถเพ่ิมชวยศักยภาพในการแขงขันธุรกิจ

ไดมาดูกันครับเทคโนโลยีแนะนำสำหรับธุรกิจท่ีพักรายวัน

มีอะไรบาง 

ธุรกิจใหเชาที่พักรายวัน

Cloud CCTV ยกระดับในการดูแลธุรกิจที ่พักรายวัน

ใหมีความปลอดภัย จากการแสดงภาพเคล�อนไหวแบบเรียลไทม

เห็นไดทันทีเม�อเกิดเหตุการณผิดปกติ ไมพลาดทุกเหตุการณ

สำคัญ ขอมูลภาพเคล�อนไหวจะถูกเก็บไวบนระบบคลาวด ทำให

สามารถเรียกดูขอมูลยอนหลัง เพ�อตรวจสอบไดทุกที่ทุกเวลา

Smart WiFi สรางความประทับใจใหลูกคาดวยบริการ Free

WiFi ภายในโฮสเทล ที่ผูเขาพักสามารถเช�อมตออินเทอรเน็ต

ไดงาย เพียงลงทะเบียนผาน Social Media, E-mail หรือ

เบอรโทรศัพท เจาโฮสเทลสามารถนำขอมูลที่ ไดมาวิเคราะห

พฤติกรรมเพ�อวางแผนทำกิจกรรมสงเสริมการตลาด ใหตรงกับ

ความตองการของลูกคา เพ่ิมโอกาสการกลับมาใชบริการซ้ำดวย

การแจงสิทธิพิเศษใหลูกคาโดยสงขอมูลผาน E-mail หรือ SMS 

Smart Door Lock งายตอการบริหารจัดการจองหองพัก

ที่มีการ เช็คอิน เช็คเอาท ดวยระบบกลอนประตูสุดอัจฉริยะ

ไมตองคืนกุญแจ หรือ คียการด สามารถปลดล็อคประตูไดโดย

คียพาสเวิรดท่ีสงผานแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน หรือจะต้ังคา

โดยสแกนลายนิ้วมือ ตรวจสอบสถานะการใชงานเขา-ออกและ

บริหารจัดการ ผานโนตบุก แท็บเล็ต หรือแอปพลิเคชันบน

สมารทโฟนได ชวยเพิ่มความสะดวกสบายและมั่นใจไดในความ

ปลอดภัยของการเขาใชหองพัก 

Web Hosting นักทองเท่ียวสามารถเขาถึงขอมูลการบริการ

ตาง ๆ  ผานเว็บไซต ไดสะดวก รวดเร็ว เพิ่มความนาเช�อถือ

สรางภาพลักษณที่ดีบนโลกออนไลน ไดงาย ๆ พรอม ระบบ

รักษาความปลอดภัย ภายใตการดูแลจากเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญ

ทางดานเทคนิคตลอด 24 ชั่วโมง ผูประกอบการมั่นใจได ไม

ตองกลัวเว็บลมธุรกิจสะดุด 

หากตองการสอบถามขอมูล หรือ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน

www.facebook.com/trueforbusiness

One Night

Web Hosting



ยอดขายกระจาย รายจายลด

กับสุดยอดพารทเนอรชั้นนำ ที่ทรูบิสิเนส

คัดสรรสิทธิพิเศษ เสริมแกรงให SMEs ไทย

เลือกรับสิทธิ์สุดพิเศษจากพารทเนอร

เม�อเปดใชบริการทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน 799 บาท/เดือนขึ้นไป

สิทธิพิเศษ 2 ตอ จากอาคเนย

ลูกคาทรูบิสิเนส...รับฟรี!

- ประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท

- สวนลดพิเศษ ซื้อประกันธุรกิจ SME

1 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 1239 กด 1

สำหรับลูกคานิติบุคคล



1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
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Technology Intrend

Technology for

ทราบกันดีครับวาปจจุบันนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

นวัตกรรมใหม ๆ เขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

ของเราไปแลว ไมวาเราจะทำอะไร หรือไปที่ ไหนก็ตาม

ซึ่งก็ชวยอำนวยความสะดวกใหกับเราในรูปแบบตาง ๆ

ทั้งสิ้น สำหรับปลายปที่เหมาะกับการเดินทางพักผอน

ทองเท่ียวแบบน้ี เรามาดูกันดีกวาครับวาเทคโนโลยีอะไรบาง

ที่นาสนใจ ที่จะเขามาชวยใหการเดินทางนั้นสะดวกสบาย

มากข้ึน

Smsonite EVOA Tech

เร่ิมกันท่ีกระเปาเดินทาง ท่ีสามารถตอบโจทยนักเดินทาง

ท่ีรักนวัตกรรม “Samsonite EVOA Tech” เพราะมา

พรอมเทคโลโลยีสุดเจง แบบ all-in-one นอกจากดีไซน

ท่ีเรียบหรูแลว ลอกระเปายังใชนวัตกรรม Aero-Trac

ท่ีเหมือนมีโชคอัพในตัวลดการส่ันสะเทือนและเสียงดัง มี

ระบบสแกนลายนิ้วมือ 3-in-1 Smart Lock ที่ใชลาย

น้ิวมือในการปลดล็อกเพ�อเปดกระเปา  สามารถติดตาม

กระเปาไดไมตองกลัววากระเปาจะหายหรือถูกขโมยไป

ดวยเคร�องติดตามบลูทูธท่ีเรียกวา Samsonite With

SeekitTM Bluetooth Tracker by Panasonic

ที่จะมีการแจงเตือนเม�อกระเปาอยูหางจากตัวเราหรือ

พนระยะบลูทูธผานมือถือ และสำหรับขาชอปปง ไมตอง

กังวลรอลุนหนาเคานเตอร ดวยเคร�องช่ังน้ำหนักท่ีฝง

มากับประเปาใครสนใจก็สามารถไปจับจองกันไดเลยครับ

มีวางจำหนายแลว

อางอิง : https://www.samsonite.co.th

เทคโนโลยีที่ชวยใหการเดินทาง

สะดวกขึ้น

Traveler

Smsonite EVOA TechMini Tokyo 3D Pocket Change Biometric Screening Syste



www.blueair.com

Biometric Screening System

มาตอกันท่ีระบบ Biometrics หรือ เทคโนโลยียืนยันตัวตน

ดวยระบบชีวภาพ กลาวคือ การใชขอมูลทางชีวภาพมาใช

ในการตรวจสิทธ์ิ หรือยืนยันตัวตน ไมวาจะเปนลายน้ิวมือ

การสแกนใบหนา หรือภาพมานตา ซ่ึงปจจุบันมีการใชระบบ

Biometrics ในดานแรกของการเดินทาง บานเราก็จะคุนเคย

กันดีกับการใชลายน้ิวมือใชไหมครับ แตในปมีหลายสนามบิน

นำระบบ Biometric แบบสแกนใบหนามาใชตรวจสอบคน

เขาเมืองแทนเจาหนาที่มากขึ้น เชน ในประเทศญี่ปุนใช

“Biometric eGate technology” ทำการตรวจสอบ

โดยการสแกนใบหนา และทำการเปรียบเทียบภาพที่ถาย

ณ เคร�องตรวจคนเขาเมือง กับภาพถายในหนังสือเดินทาง

ถาทั้ง 2 ภาพตรงกันประตูก็จะเปดออกโดยอัตโนมัติ

เจาเคร�องน้ีนอกจากจะชวยในเร�องการตรวจสอบคนเขา

เมืองแลว ยังชวยลดระยะเวลาในการตอคิว และระยะเวลา

ในการตรวจคนเขาเมืองไดอีกดวย ปลายปน้ีใครเดินทาง

ไปท่ีประเทศญ่ีปุนใน 5 สนามบินหลักน้ี ก็ลองไปใชดูนะครับ

แวว ๆ มาวา สามารถตรวจสอบไดอยางรวดเร็วจริง ๆ 

อางอิง : https://news.tv-asahi.co.jp

Mini Tokyo 3D 

ขยับมาเร�องระบบคมนาคมขนสงกันบางนะครับ กับ

Mini Tokyo 3D โดยคุณอะกิฮิโกะ คุซานาหงิ (Akihito

Kisangani) วิศวกรชาวญ่ีปุน ไดพัฒนาแผนท่ีการเดิน

รถไฟ แบบ 3 มิติ สีสันสดใสนี้ขึ ้นมา เพ�อแสดงการ

เคล�อนตัวของรถไฟไดแบบเรียลไทม ท้ังรถไฟ JR และ

รถไฟใตดิน ท้ังหมดท่ีว่ิงอยูในเขตโตเกียว โดยแผนท่ีจะ

แสดงเสนทางรถไฟ หมายเลขรถไฟ เวลาท่ีจอดท่ีสถานี

กอนหนา และกำหนดการจอดในสถานีถัดไป นอกจากน้ี

ผูใชงานยังสามารถตรวจสอบสถานะของรถไฟไดทันที

ซึ่ง Mini Tokyo 3D นี้ยังแสดงขอมูลของหมายเลข

และสถานะของเที่ยวบิน ที่สนามบินฮาเนดะไดอีกดวย

สามารถใชงานไดท้ัง PC สมารโฟน และ Web browser

Mini Tokyo 3D: https://nagix.github.io/mini-tokyo-3d/

อางอิง: https://gigazine.net

 

Pocket Change 

นวัตกรรมจากญ่ีปุน สำหรับใครท่ีเดินทางไปตางประเทศ

บอย ๆ ตูแลกเงิน Pocket Change จะมาชวยแกปญหา

เหรียญเงินที่เหลือเต็มกระเปาใหหมดไป โดยสามารถ

แลกเงินสดใหกลายเปน E-money จะเติมเงินเขาไปใน

IC Card เชน Suica สำหรับคนท่ีมีแผนจะมาเท่ียวญ่ีปุน

อีก หากมีการเดินทางตอสามารถเลือกสกุลเงินของ

ประเทศถัดไปได เชน เลือก Gift Card เขาไปในแอป-

พลิเคชัน Uber สำหรับคนท่ีจะเดินทางตอไปยังประเทศ

สหรัฐอมเริกา หรือเลือกสกุลเงินบานเกิด แลวบริจาค

เงินใหองคกรการกุศลอยาง Unicef ก็ได เจา Pocket

Change สามารถรับไดถึง 10 สกุลเงิน รวมท้ังเงินบาท

ดวย ขณะนี ้ ใหบริการทั ่วประเทศแลวกวา 55 จุด

ท่ัวประเทศญ่ีปุน ครับ

อางอิง : https://www.pocket-change.jp/en/

หวังวาเร�องราวที่ผมนำเสนอในฉบับนี้คงจะชวยใหการ

เดินทางของนักทองเที่ยวหลาย ๆ ทานสะดวกมากขึ้น

แตสำหรับใครที่อานแลวปงไอเดียอยากจะหันมาพัฒนา

แกดเจ็ต หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศอ�น ๆ เพ�อตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคในกลุมนักทองเที่ยวก็นาจะ

ดีไมนอยสำหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในบานเรา 
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เทรนดทองเที่ยว

2020

แรงขับเคล�อนตาง ๆ จากเทคโนโลยีที่พัฒนา รวมทั้งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค

ทำใหมีการคาดการณวาปหนานี้จะเปนปแหงการทองเที่ยวเชิงสำรวจ โดยนำมาจากผลการ

สำรวจกลุ มนักเดินทางมากกวา 22,000 คน จาก 29 ประเทศ ตลอดจนขอมูลเชิงลึก

จากรีวิวของผูเขาพักในที่พักตาง ๆ ทั่วโลกกวา 180 ลานรายการที่ ไดรับการตรวจสอบแลว

บทสรุปเทรนดทองเที่ยวในปหนาจะมีอะไรที่นาสนใจบาง มาดูกันครับ



บานปาบงเปยง จังหวัดเชียงใหม

1. “เมืองรอง” มาแรงแซงเมืองหลัก

จากผลสำรวจพบวา นักเดินทางท่ัวโลกน้ันอยากมีสวนรวม

ในการลดปญหานักทองเที่ยวลนเมือง และตองการไป

เท่ียวจุดอ�นท่ีเปนท่ีรูจักนอยกวา ดวยการสนับสนุนการ

ประชาสัมพันธอยางตอเน�องของภาครัฐและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ทำให “เมืองรอง” กลายเปนกระแส ซึ่ง

นักทองเที่ยวที่ ไปเที่ยวเมืองรองมากขึ้นจะชวยสราง

ผลเชิงบวกใหกับชุมชนทองถ่ินน้ัน ๆ ดังน้ันผูประกอบการ

เองก็ ไมควรพลาดที่จะตอบสนองความตองการนัก

ทองเที ่ยวในการอำนวยความสะดวก เชน บริการ

แอปพลิเคชันหรือเว็บไซตที่ ใหขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ

แหลงทองเที่ยว

2. “เทคโนโลยี AI” ผูชวยวางแผน

ปหนานี้คาดการณวาจะมีแพลตฟอรมและแอปพลิเคชัน

รองรับการทองเที่ยวที่มาพรอมกับเทคโนโลยีปญญา

ประดิษฐ (AI) เสนอและแนะนำขอมูลใหกับผู ใชงาน

แตละรายโดยเฉพาะมากขึ้น ไมวาจะเปนจุดหมาย ที่พัก

และกิจกรรมนาสนใจ โดยอิงตามความชอบในปจจุบัน

ความนิยม หรือ ทริปกอนหนา 

โดยเทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทในการเลือกตัดสินใจวา

จะไปทองเท่ียวท่ีใด ทำใหเหลานักเดินทางมีโอกาสออกไป

สัมผัส คนหาประสบการณใหม ๆ แหลงทองเท่ียวใหม ๆ

ไดอยางงายดาย 

 

อางอิง : Booking.com
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3. “เที่ยวแบบสโลว ๆ” มาแทน FOMO 

การทองเที่ยวแบบตามกระแส เรงรีบทำทุกอยาง ไปทุก

จุดสำคัญใหมากที่สุด เที่ยวแบบกลัวตกกระแส (Fear

of Missing Out หรือ FOMO) จะหมดไป เพราะ

ปหนานี้การเดินทางจะพลิกโฉมไปเปนแบบสโลว ๆ คอย

เปนคอยไป ใชเวลามากขึ้นเพ�อสัมผัสประสบการณการ

เดินทางในแตละท่ีท่ีไปเยือนใหนานข้ึนไดอยางเต็มท่ีรวมท้ัง

รูปแบบการเดินทางจะเปลี่ยนไปจากการใชรถยนตหรือ

รถมอเตอร ไซต หันมาขี่จักรยาน นั่งรถราง เดินดวย

สองเทา เพ�อด�มด่ำกับบรรยากาศ

 

4. “การคนพบ” สัมผัสความครบครัน

โลกที่หมุนไปอยางรวดเร็วทำใหผูคนสวนใหญมักไมมี

เวลาวางพอ เม�อมีโอกาสทองเที่ยวจึงตองการทริปที่มี

“ความสนุกครบครัน” โดยจะออกเดินทางไปเยือนจุดหมาย

ท่ีมอบประสบการณและมีส่ิงนาสนใจสามารถทำกิจกรรม

ไดหลากหลายรูปแบบ เชน ชมทิวทัศนธรรมชาติไดจาก

ระเบียงหองพัก มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร ให

ไดเรียนรู และบริเวณใกลเคียงมีชายหาดสำหรับเลนน้ำ

ปดทายดวยรานอาหารสำหรับมื้อเย็นทองถิ่นรสดั้งเดิม

สถานที่แนะนำที่มีความครบครันแบบนี้ เชน นาฮะ เกาะ

โอกินาวา ประเทศญ่ีปุน



5. “สัตวเลี้ยง” ตองมาเปนอันดับหนึ่ง

โดยท่ัวไปแลวเจาของสัตวเล้ียงใหความสำคัญกับสัตวเล้ียง

เหมือนเปนลูก จึงไมแปลกใจที่เทรนดการเดินทางจะมี

สัตวเลี้ยงเปนศูนยกลางดวยการมองหาที่พัก กิจกรรม

ที่สามารถนำสัตวเลี้ยง นองหมา นองแมวไปรวมได

จึงมักเห็นผูประกอบการโรงแรมที่พัก ที่ยินดีตอนรับ

สัตวเลี้ยงเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งยกระดับบริการ มี

สิ่งอำนวยความสะดวก เชน ที่นอนสุนัข สปาสัตวเลี้ยง

หองอาหารที่ออกแบบเปนพิเศษเพ�อสัตวเลี้ยง เรียกได

วาไดรับประสบการณพรอมเจาของแบบระดับ 5 ดาว

กันเลย

6. “สรางความทรงจำดี ๆ” ดวยทริปสองวัย

ปหนาเปนปของ “ทริปสองวัย” ลืมคำวาชองวางระหวาง

วัยไปไดเลย เพราะจะมีปูยาตายายที่พรอมไปพักรอน

กับหลาน ๆ โดยไม ไดพาพอแม ไปดวย ทริปวันหยุดจึง

เปนชวงเวลาท่ีดีท่ีสุดใหคนตางวัยไดใชเวลารวมกัน เพราะ

ผูสูงวัยทุกวันนี้ยังแข็งแรง บางทานมีไลฟสไตล ชอบ

ทองเท่ียว ผจญภัย ทำกิจกรรมท่ีไดเคล�อนไหวรางกาย

และกระตือรือรนท่ีจะไดรูสึกเหมือนกลับไปเปนเด็ก จึงมี

กิจกรรมสุดแอคทีฟมากมายใหคนสองวัยไดทำรวมกัน

และจะไดรับความนิยมมากขึ้นไปอีกในปหนา

      หวังวาเทรนดการทองเที่ยวในปหนาคงเปนประโยชนตอภาคธุรกิจ

    ในการปรับตัวพัฒนาผลิตภัณฑบริการและฟงกชันตาง ๆ เพ�อรองรับ

  ความตองการของนักทองเที่ยวเพ�อใหสัมผัสโลกกวางไดอยาง

งายดาย และมีความสุขมากขึ้น

อางอิง : www.booking.com
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ทรูบิสิเนส โดยนายวิฑูรย เจียมศิริกาญจน (ที่ 2 จากขวา) รองผูอำนวยการ ดานการตลาดธุรกิจองคกร บมจ.ทรู

คอรปอเรช่ัน รวมกับ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส (ประเทศไทย) จำกัด โดย มร. ฮิซาคาสึ มาเอดะ ผูอำนวยการสวน

การขายและการตลาด ผลิตภัณฑซิสเต็มส โซลูช่ัน บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส (ประเทศไทย) จำกัด เขาใจลูกคาธุรกิจ

ชวยผูประกอบการประหยัด แบงเบาคาใชจาย ประกาศความรวมมือ มอบสิทธิพิเศษ ในแคมเปญ Biz Friends สำหรับ

ลูกคาทรูบิสิเนส ที่สมัครแพ็กเกจทรูมูฟ เอช หรือ ทรูออนไลน 799บาท/เดือน ขึ้นไป ซื้อสินคาจากพานาโซนิคไดใน

ราคาพิเศษ พรอมสวนลดพิเศษสูงสุดถึง50% มูลคากวา 21,000 บาท สำหรับลูกคาทรูบิสิเนส ที่สนใจสามารถสมัคร

ใชบริการ พรอมรับสิทธิพิเศษไดแลวตั้งแตวันที่ 1 ต.ค.62 - 31 ธ.ค. 62 ที่ทรูชอป ทรูพารทเนอรทุกสาขา และ

ตัวแทนจำหนายที่รวมรายการ หรือ ศูนยบริการลูกคาธุรกิจ โทร.1239 กด 1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

http://truebusiness.truecorp.co.th

“ทรูบิสิเนส” จับมือกับ “พานาโซนิค”

มอบสิทธิพิเศษใหลูกคาองคกรธุรกิจ ในแคมเปญ Biz Friends แบงเบาคาใชจาย ชวยผูประกอบการ

ประหยัดยิ่งขึ้น



ทรูบิสิเนส จัดงาน Town Hall 2019 รวมพลังชาวทรูบิสิเนส ตอกย้ำจุดยืนการเปนผูนำดานบริการและดิจิทัลโซลูชัน

ครบวงจรสำหรับลูกคาธุรกิจอันดับหนึ่ง พรอมประกาศทิศทางกลยุทธรุกการขายที่เนนจุดเดนทั้งดานบริการส�อสาร

โซลูชันใหม ๆ ท่ีหลากหลายชวยตอยอดในการทำธุรกิจ ทีมท่ีปรึกษามืออาชีพคอยใหคำแนะนำและอัปเดตเร�องเทคโนโลยี

และนวัตกรรมที่เปนประโยชนอยางใกลชิด บริการที่ฉับไวตอบสนองดิจิทัลไลฟสไตล รวมถึงสิทธิพิเศษทรูพอยทและ

สิทธิประโยชนตาง ๆ ที่เตรียมไวสำหรับลูกคาธุรกิจองคกรทุกขนาด อาทิ การผนึกกำลังกับสุดยอดพันธมิตรชั้นนำ

(Biz Friends) ที่คัดสรรมาเปนพิเศษชวยเสริมแกรงใหธุรกิจ เม�อวันที่ 5 กันยายน ที่ผานมา ณ ทรูดิจิทัล พารค

ลูกคาธุรกิจท่ีสนใจอยากเร่ิมตนใชเทคโนโลยีเขามาพัฒนาธุรกิจ สามารถ Inbox เขามาสอบถาม หรือโทร. 1239 กด 1 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://truebusiness.truecorp.co.th

ทรูบิสิเนส จัดงาน Town Hall 2019 ตอกย้ำจุดยืนการเปนผูนำดานบริการและดิจิทัลโซลูชัน

ครบวงจรสำหรับลูกคาธุรกิจอันดับหนึ่ง
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