


 

	 พรมแดนความรู้ด้านงานวิจัยท่องเที่ยว  

	 ลกัษณะโครงการวจิยัท่องเทีย่วที	่สกว.	และ	คอบช.	สนบัสนนุ 

งบประมาณ	อาทิ	การวจิยัเกีย่วกับการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ

อาเซียน	/	การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน	/	การค้นหาสินค้า

หรือผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	เป็นหน่วยงานหนึ่งในเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ	 

(คอบช.)	ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการทุนวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว	ได้เล็งเห็นความส�าคัญ 

ของการพัฒนางานวิจัยเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ

ถ้าผู้อ่านท่านใดสนใจ	ผลงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว	สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ส�านักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	

และบริการ	สกว.	โทรศัพท์ 0 2940 5188	หรือค้นหาได้ที่	elibrary.trf.or.th ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 Sweet	Trails	เส้นทางขนมไทย

	 ผลจากการวิจัย	ได้น�าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีการ

สอดแทรกกิจกรรมการเรียนรู้อาหารด้านขนมไทย	ซึ่งมีทั้งส่วน 

ที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการท�าขนมในแต่ละเส้นทาง	และการน�า

วัตถุดิบมาพัฒนาเพื่อให้เกิดขนมไทยต่างๆ	โดยสถานที่แต่ละ

สถานที่	มีสิ่งที่น่าสนใจแตกต่างกัน	ทั้งการเรียนรู้จากภูมิปัญญา

ทางการเกษตร	หัตถกรรม	วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน

 ตัวอย่างเส้นทางขนมไทย

l เส้นทางตามรอยน�้าตาลโตนด	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์

ตาละตุนาหงัน	(ตาลคู่)	และตาลละมุน	(ขนมตาลทรงเครื่อง)	

l เส้นทางล�าน�าค�าหวาน	ได้แก่	หยดน�้าสังข์	และนางลอย		

l เส้นทางทองค�าขาวแห่งธรรมชาต	ิได้แก่	ข้าวหนม	และข้าวศรนีลิ

l เส้นทางขุดทองลองลิ้ม	ได้แก่	ศรีสุวรรณ	และทศทัต	

	 งานวิจัยเพื่อสนับสนุนปีท่องเที่ยววิถีไทย

	 หนึง่ในผลงานวิจยัท่องเทีย่วทีม่ส่ีวนในการสนบัสนนุปีท่องเทีย่ว	

วิถีไทย	อาทิ	โครงการพัฒนาคลัสเตอร์ของกลุ่มธุรกิจขนมไทย

ท้องถิน่	และการจัดท�าระบบฐานข้อมลูสารสนเทศส�าหรบัเส้นทาง 

ใหม่ของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหารในภูมิภาคตะวันตก 

โดย	ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์	ดร.อรุณศรี	 ลีจีรจ�าเนียร	จาก	

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 Sweet Taste 

 

	 ขนมทั้ง	8	ชนิดข้างต้น	ได้มีการประเมินทางประสาทสัมผัสและทดสอบศักยภาพในเชิงพาณิชย์กับนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

และผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว	พบว่ามีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ทุกๆ	ผลิตภัณฑ์	ซึ่งได้รับผลตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว



บรรณาธิการ
ยุวดี	นิรัตน์ตระกูล	 ผู้อ�านวยการกองวิจัยการตลาด

กองบรรณาธิการ
ฐาปนีย์	เกียรติไพบูลย์	 ผู้อ�านวยการกองสารสนเทศการตลาด
จรัญ	ชื่นในธรรม	 ผู้อ�านวยการกลุ่มฐานข้อมูลการตลาด
บุษกร	พรหมมาโนช	 ผู้อ�านวยการกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
พิชยา	สายแสงจันทร์	 ผู้อ�านวยการกองประชาสัมพันธ์ในประเทศ
จริญญา	เกียรติลัภนชัย	 ผู้อ�านวยการกองกลยุทธ์การตลาด
สุจิตรา	แย้มงามเหลือ	 พนักงานบันทึกข้อมูล

เจ้าของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษา
จุฑาพร	เริงรณอาษา	 รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป	แอฟริกา	
	 ตะวันออกกลาง	และอเมริกา
วิไลวรรณ	ทวิชศรี	 รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว
พงศธร	เกษส�าลี	 รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้
ศุกรีย์	สิทธิวนิช	 รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด
สมรัก	ค�าพุทธ	 รองผู้ว่าการด้านบริหาร
อานุภาพ	ธีรรัฐ			 รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ
สันติ	ชุดินธรา		 รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
จรัญ	อ้นมี			 ผู้อ�านวยการฝ่ายวางแผน
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บทบรรณาธิการ

Gender Tourism, Human Right Human Left

ท่องเที่ยวหลากหลาย	ผู้หญิงเลี้ยวซ้าย	ผู้ชายเลี้ยวขวา

	 “จู้จี้	ขี้บ่น	เรื่องมาก	โลเล	ไม่มั่นใจ”	

	 ชุดค�าเหล่านี้	ถูกใช้เป็นภาพแทนความเป็นหญิง	ทั้งๆ	ที่ผู้ชายก็มีพฤติกรรมดังกล่าวที่ไม่แตกต่างกัน

	 “มั่นคง	หนักแน่น	เป็นผู้น�า	ตัดสินใจเด็ดขาด”

	 ชุดค�าเหล่านี้	ถูกใช้เป็นภาพแทนความเป็นชาย	ในขณะที่ผู้หญิงก็มีคุณสมบัติดังกล่าวเทียบเท่ากัน	

	 การก�าหนดคุณลักษณะความเป็นหญิง	ชาย	 เริ่มพร่าเลือนไปทุกวัน	ความเชื่อที่ว่ากิจกรรมการตีกอล์ฟ	 

เทีย่วไนต์คลบั	เป็นเร่ืองของนกัท่องเทีย่วชาย	เริม่ไม่จรงิเสมอไป	เพราะเราจะเหน็เลดีก้อล์ฟ	และสถานบนัเทงิส�าหรบั

ผู้หญิงมากมาย

	 กิจกรรมนวดสปา	ช้อปปิ้ง	ก็ไม่จ�ากัดเฉพาะนักท่องเที่ยวหญิงเท่านั้น	สัดส่วนนักท่องเที่ยวชายที่นิยมกิจกรรม 

ดังกล่าวก็ยืนยันได้จากงานวิจัยหลายส�านัก

	 ทีนี้	ลองมาดูเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นมาอีกนิด	คือ	เรื่องการบริหารจัดการ	

	 การบริหารจัดการโดยทั่วไป	มักจะเป็นการบริหารจัดการที่มุ่งสะท้อนคุณค่าแบบ	‘ลูกผู้ชาย’	แสดงออกด้วย 

ชุดค�าศัพท์	เช่น	ผู้บริหารที่หยาบกระด้าง	เคร่งครัด	มีอ�านาจควบคุม	และห้าวหาญเป็นลูกผู้ชาย	แต่มาปัจจุบันนี	้ 

ผู้บริหารจะต้องใจกว้าง	เข้าถึงง่าย	ห่วงใย	หว่านล้อมเก่ง	และใจดี	

	 ระบบการท�างานที่ครอบง�า	ควบคุม	การบริหารจัดการที่เต็มไปด้วยล�าดับขั้น	ตายตัว	และกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัด	

ถกูแทนทีด้่วยระบบงานทีย่ดืหยุน่	ประสานงาน	ท�างานเป็นทมี	ปรากฏการณ์ทัง้หมดทัง้มวลเหล่านี้	คอื	การแปลงระบบ

การบริหารจัดการ	‘ให้เป็นเพศหญิง’	(Feminization	of	Management)

	 ท่ีเขยีนเก่ียวกับชาย-หญงิเสยียดืยาว	ผูเ้ขยีนไม่มเีจตนาจะประกาศก้องว่า	‘ฉนัเป็นเฟมนิสิต์’	(และไม่ใช่ฮปิสเตอร์)	

เพียงแต่จะน�าเข้าสู่	TAT	Review	ไตรมาสนี้	ที่หยิบยก	น�าเสนอเรื่องเศรษฐกิจพลังผู้หญิง	หรือ	Womenomics	ข้อมูล

ในฉบบัจะชวนดูเร่ืองความส�าคญัของกลุม่ผูห้ญงิ	บทบาทเชงิเศรษฐกจิ	ศกัยภาพการชีน้�าและตดัสนิใจทัง้เรือ่งเลก็น้อย

ในบ้าน	จนถึงเรื่องทิศทางของธุรกิจ	ไม่เว้นแม้แต่การชี้น�ากิจกรรมการใช้เวลาว่าง	ดังนั้น	การได้ข้อมูลระดับ	Insight	

ส�าหรับกลุ่มผู้หญิงและผู้มีเพศสภาพเป็นหญิง	จะท�าให้สามารถเปิดพื้นที่และเห็นโอกาสในการท�าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ

การท่องเที่ยว/บริการอีกมหาศาล	

	 นอกจากเรื่องผู้หญิง	ผู้หญิง	ที่กระจายอยู่หลายคอลัมน์แล้ว	ก็ยังมีบทความอื่นๆ	ในฉบับ	เช่น	เรื่อง	Startup	 

ท่ีเติบโตต่อเนื่องในไทย	ผู้อ่านท่านใดยังไม่คุ ้น	 ไม่รู ้จัก	Startup	บอกเลยว่าต้องอ่าน	ไม่เชื่ออย่าลบหลู่	 เอ้ย!	 

ไม่เชื่อ	ลองอ่านดู

	 พบกันใหม่	ไตรมาสหน้า

ยุวดี นิรัตน์ตระกูล # ผู้หญิงข้าใครอย่าแตะ
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21.00 cm

	 การเป็นเจ้าของกิจการกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นในโลกยุคเทคโนโลยี	

	 ธรุกจิขนาดกลางและเลก็	หรอื	SMEs	เมือ่น�ามาผนวกเข้ากบัเทคโนโลยี

การสื่อสาร	คอมพิวเตอร์	อินเทอร์เน็ตไร้สาย	สมาร์ทดีไวซ์	รวมไปถึง 

โซเชยีลมเีดยี	ท�าให้มนัพัฒนาตัวเองให้กลายเป็น	Tech	Startup	แบบใหม่ๆ	

ได้ไม่ยาก

เรื่อง : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ
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 Startup	vs	SMEs 
 ก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจว่า Startup ก็คือ SMEs  

นั่นแหละ แต่ไม่ใช่ว่าทุกๆ SMEs จะถือเป็น Startup ได้ 

มันมีความแตกต่างกันอยู่ในสาระส�าคัญ 

 ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ ผู้ก่อตั้ง Ookbee ซ่ึงเป็น

แพลตฟอร์มอีบุ ๊คที่ ได้รับความนิยมสูงสุดในเมืองไทย  

พูดในงาน TEDxBangkok เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า 

Startup คือ SMEs ที่สามารถท�าซ�้าตัวเองไปได้เร่ือยๆ  

ก่อให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจไปแบบก้าวกระโดด 

 เหมือนกับกรณีของ Ookbee ก็คือการสร ้าง 

แอพพลิเคชั่นเพือ่ขายหนังสอือีบุ๊ค ที่ผู้ใช้สามารถโหลดไป

ใช้งานในดีไวซ์ของตัวเอง เปรียบเหมือนกับมีร้านหนังสือ

อยู่บนฝ่ามือของเราทุกคน 

 ณัฐวุฒิยกอกีตวัอย่างหนึง่ว่า ถ้าคณุมสีตูรท�าบะหมีน่�า้ 

ได้อร่อย การเปิดกิจการร้านขายบะหมี่ถือว่าเป็น SMEs 

ที่ดีเยี่ยมของคุณ แต่มันจะดียิ่งขึ้นไปอีก ถ้าคุณสามารถ

ท�าให้มนักลายเป็น Startup โดยสร้างนวตักรรมใหม่ หรอื

คดิค้นโมเดลธรุกจิใหม่ ขึน้มาเพือ่ท�าให้สตูรบะหมีข่องคุณ 

สามารถกระจายตัวออกไปได้แบบก้าวกระโดด 

 ปัจจัยส�าคญัท่ีท�าให้เกิด Startup จงึได้แก่เทคโนโลยี 

เพราะมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าธุรกิจ โดยการ 

ลดการใช้ทรัพยากรทุกอย่าง ย่นระยะเวลา ลดแรงงาน 

และลดต้นทนุ จงึท�าให้สามารถพสิจูน์ได้ว่านวตักรรมใหม่

หรอืโมเดลธรุกจิใหม่ท่ีคณุคิดขึน้มานัน้ ได้ผลดีจริงหรือไม่ 

 แอพพลิเคชั่นเพื่อขายหนังสืออีบุ๊ค มีจุดเริ่มต้นจาก 

ไอเดยีเล็กๆ ท่ีขยายตวัเองออกไปได้อย่างรวดเรว็ โดยอาศยั 

เทคโนโลยีใหม่ๆ เราไม่จ�าเป็นต้องลงทนุซ้ือทีดิ่นเพือ่ขยาย

สาขา ไม่ต้องลงทุนจัดพิมพ์ตัวเล่มหนังสือ ไม่ต้องลงทุน

ขนส่งสนิค้า องค์ประกอบในธุรกิจหนังสอืทัง้หมด สามารถ

แปลงให้กลายเป็นดจิทิลั และท�าธุรกจิทัง้หมดออนไลน์ได้ 

 การเริ่มต้นกิจการขึ้นมาจากจุดศูนย์ จึงไม่ต้อง 

เตรียมตัววางแผนยาวนาน สะสมทุน และปัจจัยการผลิต

อีกมากมาย เทียบกับเมื่อ 40-50 ปีก่อนของคนรุ่นพ่อแม่ 

ของเรา 

 Startup กลายเป็นเทรนด์ธุรกิจแบบใหม่ของคน

หนุ่มสาวยุคนี้ และแน่นอนว่าในแวดวงอุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่ว เรากส็ามารถน�าแนวคดิเรือ่งนีม้าประยกุต์ใช้ได้ 

เช่นกัน 
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 Startup	Mindset 
 ระบบคิดที่เปลี่ยนแปลงไปในประชากรแต่ละรุ่นๆ ท�าให้รูปแบบการด�าเนินธุรกิจ

แตกต่างกนัออกไป ส่ิงทีเ่ราเหน็กันจนชนิตา กค็อืพวกคนรุ่นเก่าทีเ่ริม่ต้นท�าธรุกจิเลก็ๆ 

ของตวัเองแบบ SMEs พวกเขาต้องการเป็นเจ้าของและครอบครองธรุกจินัน้ในระยะยาว 

ต้องการสานต่องานต่อไปเรื่อยๆ ยั่งยืน เติบโต เปลี่ยนแปลง และถ้าจะต้องล้มเลิกไป 

ก็ล้มเลิกไปด้วยตัวเขาเอง 

  ในขณะที่คนรุ่นใหม่ ที่ถือเป็นประชากรรุ่น Gen Y ที่เป็น Digital Native ที่เกิด

และเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี พวกเขาต้องการความส�าเร็จในอาชีพอย่างรวดเร็ว 

รวยเร็ว และใช้เทคโนโลยีเพื่อเร่งรัดกระบวนการธุรกิจทั้งหมด เพื่อให้รู้ผลทันทีทันใด 

 คนหนุ่มสาวท่ีท�า Startup จึงยินดีที่จะหาผู้ร่วมทุนภายนอก ยอมลดสัดส่วน 

ความเป็นเจ้าของ เพื่อโอกาสในการขยายกิจการ และพิสูจน์แนวความคิดของตัวเอง 

เมื่อประสบความส�าเร็จในระดับหนึ่ง ก็จะขายกิจการต่อไป หรือเรียกว่า Exit Strategy 

เพื่อน�าเงินไปเป็นทุนเพื่อสร้าง Startup ใหม่ๆ ต่อไป 

 นอกจากไอเดียดีๆ จากผู้ท�างาน Startup แล้ว ยังต้องอาศัยการสนับสนุนจาก

บคุคลภายนอกทีเ่กีย่วข้องในวงจรการสร้างธุรกิจ Startup อกีมากมาย ยกตวัอย่างเช่น 

 l Venture	Capital คอืแหล่งเงนิทนุ โดยส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นกองทนุทีจ่ะ

เลือกลงทุนใน Startup ที่ได้รับการคัดกรองพิจารณามาแล้วอย่างดี โดยมีจุดประสงค์

ที่จะผลักดันให้ Startup เกิดขึ้นได้จริง และเริ่มสร้างผลก�าไรที่จะน�ามาซึ่งผลก�าไรของ 

ตัวกองทุนนี้เอง 

 l	Angel	 Investor คือนักลงทุนแบบบุคคล มีหลักการด�าเนินงานและ

วัตถุประสงค์แบบเดียวกับ Venture Capital แต่เป็นตัวบุคคล 

 l Incubator คือผู้บ่มเพาะ สนับสนุน ประคับประคอง Startup ในด้านอื่นๆ 

นอกเหนือจากการให้เพียงแค่เงินทุน เช่น การให้ค�าปรึกษา แนะน�า สนับสนุนงานวิจัย 

ความรู้ เทคโนโลยี รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่จ�าเป็นในการด�าเนินธุรกิจ 
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 Startup 
	 Tourism	Business 
 ไอเดียดีๆ เพ่ือท�า Startup สักอย่างหนึ่ง 

สามารถตั้งอยู ่บนฐานขององค์ประกอบการ 

ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม ไม่ว่าจะเป็น 

 1. การคมนาคม เดนิทาง ขนส่ง การเคลือ่นที่

ของผู้คนและสัมภาระจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง 

 2. เอเยนซี่ ผู ้ให้บริการวันสต็อปช้อปปิ้ง 

จัดการท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตลอดทั้งทริป 

 3. ที่พักอาศัย โรงแรม เกสต์เฮาส์ โฮสเทล 

เบดแอนด์เบรกฟาสต์ เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ หรือ

บ้านเช่า 

 4. ผู้น�าทัวร์ น�าทาง และให้ข้อมูลข่าวสาร 

ที่จ�าเป็น 

 5. บริการอ�านวยความสะดวกอื่นๆ อาหาร 

เครื่องดื่ม ข้าวของเครื่องใช้ การดูแลความ

ปลอดภัย ฯลฯ 

 ข้อสังเกตคือค�าว่า ‘ไอเดียดีๆ’ ทุกคนล้วนมี

อยู่ในหัว และในชั้นเรียนการบริหารธุรกิจ ทุกคน

ก็เคยเบรนสตอร์มเพ่ือค้นหาไอเดียธุรกิจดีๆ ของ

ตัวเอง แต่ค�าถามคือ ไอเดียแบบไหนที่ดีจริงๆ ? 

 ในบทความเรื่อง How To Find a Great 

Start-Up Idea โดย Eli Portnoy ในนิตยสาร

ฟอร์บส์ บอกว่าไอเดียที่ดีจริงๆ จะไม่ใช่เพียงแค่

ปรับปรุงบริการเดิมๆ เพียงเล็กน้อย และไม่ใช่

เพียงแค่เสริมเติมแต่งบริการที่มีอยู่เดิม แต่ต้อง

มาจากการแก้ปัญหาที่ทุกคนพบเจอ รับรู้ และ

เข้าใจกนัดอียูแ่ล้ว แต่ยงัไม่เคยมีใครแก้ได้มาก่อน  

อีกทั้งยังต้องเข้าใจในปัญหานั้นอย่างถึงแก่น  

โดยไอเดียเหล่านั้นควรจะต้อง 

 1. เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  

มีตลาดใหญ่ ลูกค้าจ�านวนมาก และเรามีไอเดียที่

มุ่งตรงเข้าไปยังพื้นที่ที่ไม่มีใครเคยจับจองในนั้น 
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 2. มองหาจดุอ่อน ข้อบกพร่องทีท่กุคนรูอ้ยูแ่ก่ใจ หงุดหงดิ 

และยงัแก้ไขมันไม่ได้เสียท ีโดยการท�าวจิยัลงพืน้ที่ไปพบเจอกบั

ผู้คนที่เกี่ยวข้อง รับรู้ปัญหา ความต้องการ และค้นหาวิธีแก้ไข

ใหม่ๆ 

 3. แก้ปัญหาด้วยวิธีพลกิแพลง Startup จะมคีวามน่าสนใจ

มากขึ้น เมื่อมีเรื่องเล่าเฉพาะตัวในการแก้ปัญหา และบอกเล่า

เรื่องราวนี้ออกไปสู่ผู้ใช้อย่างสนุกสนาน 

 ยกตัวอย่าง แอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ Wongnai ที่รวม 

รีวิวร้านอาหารมากมาย เพื่อแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้ว่า เมื่อไปถึง 

จดุพกิดัใดๆ แล้วต้องการหาอะไรรบัประทานในเวลานัน้ๆ แอพฯ นี ้

น�าไอเดียเบื้องต้นมาจากเว็บไซต์ Yelp.com แล้วปรับแต่งให ้

เข้ากับบริบทของสังคมไทย ที่ผู ้คนชอบถ่ายรูปอาหาร แชร ์

ความคิดเห็น และเชื่อถือความเห็นของผู้ใช้คนอื่นๆ ในโซเชียล 

มีเดีย มากกว่าจากสื่อเก่า 

 From Trends	to	Ideas 
 อีกบทความที่น่าสนใจจากนิตยสารฟอร์บส์ ชื่อว่า Hottest 

Travel Trends For 2015 โดย Alexandra Talty พูดถึงเทรนด์

การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ ที่อาจจะเป็นแรงบันดาลใจและ

จุดประกายไอเดียให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

 กลุ ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่น่าสนใจในปี 2015 คือ 

คนแบบ MAMIL ย่อมาจาก Middle-aged Man in Lycra หมายถงึ 

ผูช้ายวยักลางคน ท่ีเริม่หนัมามกิีจกรรมพกัผ่อนหย่อนใจมากขึน้ 

แทนท่ีจะทุ่มเทท�างานหนักเหมือนเมื่อก่อน พวกเขามีการงาน

มัน่คง จงึมกี�าลงัซือ้สงู เหน็ได้จากการสนใจในกฬีา การครอบครอง 

อุปกรณ์กีฬาแพงๆ รถจักรยาน ชุดฟอร์มขี่จักรยาน และ 

แอคเซสโซรี่ต่างๆ ที่ท�ามาจากผ้าไลครา 

 เทรนด์ของคนแบบ MAMIL เกิดขึ้นทั้งในอเมริกา ยุโรป 

เอเชีย รวมถึงในประเทศไทย สิ่งที่น ่าสนใจคือคนกลุ ่มนี ้

ไม่ต้องการท่องเทีย่วแบบหรูหราสไตล์นกัธุรกิจ ล่องเรอื ตกีอล์ฟ 

ดินเนอร์ในโรงแรม แต่ต้องการประสบการณ์แปลกใหม่แบบ

พวกชาวฮิปสเตอร์ที่เป็นเด็กรุ่นหลัง 

 เทรนด์ Sharing Economy ยงัคงน่าสนใจและด�าเนนิต่อไป  

ความส�าเร็จของ Airbnb ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาแชร์ห้องพัก 

ในบ้านของตนเอง ก�าลังขยายตัวออกไปสู่ไอเดียการให้บริการ

อ่ืนๆ ทีน่อกเหนอืจากห้องพกั อนัได้แก่บริการแชร์มือ้อาหารแบบ 

โฮมเมด ที่ให้บรกิารโดย EatWith และ BookaLokal นกัท่องเทีย่ว 

จะได้มารับประทานอาหารที่บ้านของโฮสต์ หรือโฮสต์จะท�าตัว

เป็นไกด์น�าไปชิมร้านอาหารธรรมดาๆ ในท้องถิ่น 

 การจองห้องพักและบริการต่างๆ ผ่านทาง

ออนไลน์ ยงัคงเป็นเทรนด์ใหญ่อย่างต่อเนือ่ง คาดว่า 

ภายในปี 2018 การจองบริการต่างๆ ในการ 

ท่องเทีย่ว จะท�าผ่านช่องทางออนไลน์มากถงึ 35% 

และมีแนวโน้มใหม่ ส�าหรับการจองร้านอาหาร 

ยอดฮติทีเ่คยเป็นเรือ่งยาก ก�าลังจะมบีรกิารออนไลน์ 

แบบใหม่ๆ เข้ามาช่วยนักท่องเที่ยวมากขึ้น 

 ในเรื่องที่พัก นักท่องเที่ยวจากยุโรปไม่ได้

ต้องการโรงแรมแบบเดิม แต่หันไปสนใจห้องพัก

แบบโฮสเทล แต่เป็นโฮสเทลแบบที่ดูดีมีระดับ

มากขึ้น มีศัพท์ใหม่เรียกว่า Poshtel หมายถึง

โฮสเทลขนาดเล็กที่ออกแบบ ตกแต่ง และสร้าง

บรรยากาศภายใน ด้วยแนวคดิคล้ายๆ บทูคีโฮเทล 

มีบรรยากาศครีเอทีฟ มีงานศิลปะ งานดีไซน์  

มาประกอบภายใน จับกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบใหม่ 
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 เทรนด์โฮสเทลแบบใหม่ที่เรียกว่า Poshtel มีกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะใน

เชียงใหม่ และในกรุงเทพฯ โฮสเทลแบบเก่าจะตั้งอยู่ตามย่านนักท่องเที่ยววัยรุ่น 

ต่างชาติ อย่างเช่นถนนข้าวสาร แต่ Poshtel จะตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้า และตาม

แหล่งวัฒนธรรม ที่นักท่องเที่ยวจะมาดื่มด�่าด้านอื่นๆ ของเมืองได้มากกว่าการอยู่

แต่ในสถานที่ท่องเที่ยวเฉพาะ 

 2015	Internet	Trends 
 นอกจากเทรนด์การท่องเที่ยวแล้ว เราลองมาดูเทรนด์ของโลกอินเทอร์เน็ต  

ว่าในปัจจุบัน ผู้คนออนไลน์กันมากแค่ไหน และพวกเขาใช้สมาร์ทดีไวซ์ของตัวเอง

เพื่อซื้อบริการท่องเที่ยวกันอย่างไร ข้อมูลจาก Top 10 Tourism Marketing Trends 

for 2015 จากบล็อก Senshi Digital 

 l แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เป็นช่องทางในการจองบริการ

ต่างๆ มากขึ้น 

 l คลิปวิดีโอกลายเป็นสารส�าคัญส�าหรับการโฆษณาบริการท่องเที่ยว ผู้ใช้

ค้นหาบริการของร้านอาหารและโรงแรม เป็นคลิปวิดีโอจากยูทูบ เพราะเชื่อว่า 

จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแท้จริงมากกว่าข้อเขียนและภาพนิ่งในเว็บไซต์ 

 l โซเชียลมีเดียมีบทบาทส�าคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว

มากกว่า 75% แชร์รูปภาพและเรื่องราวการท่องเที่ยวของตัวเองให้เพื่อนๆ ได้เห็น 

 l นักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูล และตัดสินใจจองบริการท่องเที่ยว ผ่านทาง 

โซเชียลมีเดียมากขึ้น 

 l นักท่องเที่ยวเชื่อถือรีวิวสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสินค้าบริการ

ต่างๆ จากโซเชียลมีเดียมากกว่าสื่อเก่า นักท่องเที่ยวถึงขนาดจัดทริปของตัวเอง  

ตามเส้นทางที่บล็อกเกอร์เขียนรีวิวเอาไว้ 

 l นักท่องเที่ยวใช้สมาร์ทดีไวซ์ ค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว ณ จุดสถานที ่

ท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น ร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ 

 ในปี 2015 คาดว่ามีผู้ใช้สมาร์ทโฟนรวมทั้งโลก 2 พันล้านคน !! 

 นี่คือโอกาสส�าหรับ Startup ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่และไอเดีย 

ทีแ่ปลกใหม่ มองดปัูญหารอบๆ ตวัของนกัท่องเทีย่วทัง้หลาย และถอืว่ามนัคอืโอกาส

ทางธุรกิจของคุณ 



21.00 cm

Local Alike 
 โมเดลธุรกิจการท่องเที่ยวแบบใหม่ วางแนวทางให้เจ้าของชุมชนได้ท�า

อาชีพเสริมเป็นไกด์น�าเที่ยว ส่งเสริมการสร้างรายได้ร่วมกันภายใต้กรอบของ

ธุรกิจเพื่อสังคม ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการออกแบบทริปและน�าเที่ยวเอง

ภายในแต่ละชุมชน โดยแบ่งแพ็คเกจการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 

Village Tour, Day Tour และ Activity-Based Tourism 

	 ดูรายละเอียด	www.facebook.com/LocalAlike

Hivesters
 ตอบโจทย์การท่องเที่ยว Eco Tourism โดยเฉพาะ จัดทริปเดินทาง

ไปเยี่ยมชมในแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชาวบ้านด้วย แตกต่างจาก

ทัวร์ทั่วไปอยู่มาก นั่นก็คือธุรกิจนี้ต้องการจะกระตุ้นชาวบ้านในท้องถิ่นที่มี

แหล่งท่องเที่ยว (หรือมีวิถีชีวิตน่าสนใจ) ให้ได้มาท�างานเป็นผู้จัดทริปเอง  

และน�าเที่ยวอย่างผู้รู้จริง 

	 ดูรายละเอียด	www.facebook.com/hivesters 

เพียงความเคลื่อนไหว

Tourism on the Move

Social Enterprise

App 

 จากบทความ Best Travel Apps for 2015 โดย Alexandra Talty นิตยสารฟอร์บส์ กล่าวถึงแอพพลิเคชั่น 

ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยว นอกจากที่เรารู้จักและใช้กันประจ�าอย่าง Instagram และ Uber ยังมี

แอพฯ ไอเดียดีๆ เช่น 

 n Localeur 

 เหนือกว่าไกด์บุ๊คท่องเที่ยวทั่วไป แอพฯ นี้เปิดให้คนในท้องถิ่นเขียนคอมเมนต์ถึงสถานที่ท่องเที่ยว 

ในละแวกบ้านตวัเอง ท�าให้ได้ข้อมลูแบบเจาะลกึ มคีวามน่าเชือ่ถอื และมมุมองแปลกแหวกแนวกว่าการท่องเทีย่ว 

ตามไกด์บุ๊คที่วางขายทั่วไป 

 n Trover

 ไอเดียผสมระหว่างแอพฯ ถ่ายภาพและไกด์บุ๊คแบบ Trip Advisor เปิดให้ผู้ใช้ถ่ายภาพ แชร์ภาพ และ

เขียนคอมเมนต์ต่างๆ ใส่ได้ตามใจ เพื่อให้นักท่องเที่ยวคนอื่นเข้ามาค้นหาข้อมูล 

 n Hyperlapse

 เมือ่คลปิวดิโีอก�าลงัจะมีอทิธพิลเหนอืกว่าภาพถ่ายธรรมดา แอพฯ ที่ให้ผูใ้ช้ถ่ายวดีิโอระหว่างการท่องเทีย่ว 

และน�ามาตัดต่อได้เจ๋งๆ ก็น่าจะได้รับความนิยม Hyperlapse ท�าให้เราถ่ายวิดีโอแล้วเร่งสปีดให้เร็วขึ้น  

จนมองเห็นเส้นทางการท่องเที่ยวตลอดทริป ในเวลาไม่กี่นาที 

Poshtel 
 ในกรุงเทพฯ มี Poshtel เปิดใหม่หลายแห่ง ที่น่าจะลองน�ามาเป็นไอเดียเบื้องต้นของเราได้ 

 n Bed	Station	Hostel อยูบ่นถนนเพชรบรุ ีใกล้ราชเทว ีและสถานแีอร์พอร์ตลงิค์ เน้นการเดนิทางสะดวก 

 n Pause	Hostel	ซอยสุขุมวิท	26 ออกแบบเพื่อกลุ่มแบ็คแพ็คเกอร์สาวๆ ชาวต่างชาติโดยเฉพาะ 

มีความปลอดภัย ใกล้แหล่งชุมชน 

 n อรุณเรสซิเดนซ์ ใกล้แหล่งวัฒนธรรม วัดวาอาราม แม่น�้าเจ้าพระยา ไกลจากแหล่งท่องเที่ยว

พลุกพล่านแบบถนนข้าวสาร 
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เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์
รองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ เสรีรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
ดร. จิรัสย์ ศิรศิริรัศม์

แนวโน้มการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม

ให้กับอาหารไทยประยุกต์
ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 อาหารไทยประยุกต์ใหม่	(Thai	Modern	Fusion	Foods)	หมายถึง	อาหารไทย 

ที่รับมาจากต่างประเทศแล้วน�ามาผสมผสานกันระหว่างอาหารไทยกับอาหาร

ต่างประเทศ	น�ามาปรุงแต่งโดยใช้วัตถุดิบ/เครื่องปรุง	และประกอบอาหาร 

ในประเทศไทย	ส�าหรับงานวิจัยเรื่องนี้	ประกอบด้วย	เมนูอาหารไทยประยุกต์ใหม่	 

5	ประเภท	ดงันี	้(1)	อาหารไทย-ฮาลาล	(2)	อาหารไทย-เวยีดนาม	(3)	อาหารไทย-จนี 

(4)	อาหารไทย-ญี่ปุ่น	และ	(5)	อาหารไทย-ตะวันตก	

	 ในการพัฒนาสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่ม	(Developing	Creative	Added	Value)	 

จะเกีย่วข้องกบัการหาแนวทาง/วธิกีารต่างๆ	เพือ่สร้างสรรค์มลูค่าเพิม่	ซึง่สามารถ

ตั้งราคาได้สูง	โดยลูกค้ามีความเต็มใจที่จะซื้อ	อีกทั้งสร้างความแตกต่างที่ลูกค้า

ต้องการซึ่งเหนือกว่าคู่แข่งขันเกี่ยวกับเมนูอาหารไทยประยุกต์ใหม่	 โดยเน้นความ

หลากหลายทั้งรสชาติและส่วนประกอบ	(เครื่องปรุง)	ทั้งเปรี้ยว	หวาน	มัน	เค็ม	 

และเผ็ด	มีความกลมกล่อมและลงตัว	จึงท�าให้มีกลิ่นหอมและรสชาติที่ดีกว่าเดิม	 

มีคุณค่าทางโภชนาการ	อีกทั้งยังมีสีสัน	และมีความประณีตในการประกอบอาหาร

และการจัดแต่ง	ซึ่งแตกต่างจากอาหารประจ�าชาติอื่นๆ
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 หลกัส�ำคญัจะต้องเน้นควำมเป็นไทย เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่

ให้กบัเมนูอาหารไทยประยกุต์ใหม่ร่วมกับเมนอูาหารต่างชาติ 

ที่ได้รับความนิยม ดังนั้น ในการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับ 

อาหารไทยประยกุต์ใหม่ จงึต้องพฒันาโดยใช้หลกัการบรูณาการ 

ระหว่างข้อดเีด่นทีเ่ป็นอตัลกัษณ์ของอาหารไทย (ความโดดเด่น/ 

ความหลากหลายของเมนู คุณค่าทางโภชนาการ และความ

หลากหลายของรสชาต)ิ ของอาหารไทยกบัเมนอูาหารต่างชาติ 

ที่ได้รับความนิยม อีกทั้งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเมนู

อาหารไทยประยุกต์ใหม่ จะใช้หลักการปรุงอาหารแบบไทย 

ให้ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละชาติ 

(มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และ

ตะวันตก) เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส�าหรับ 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของเมนูอาหารไทย

ประยุกต์ใหม่	ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้

 

การคงเอกลักษณ์และมาตรฐานของรสชาติแบบไทยใน

อาหารไทยประยุกต์ใหม่

 

ใช้ส่วนผสมของวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องเทศและ

สมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณทางยาและคุณค่าทางโภชนาการ

 

ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ของผู้ประกอบอาหาร 

พ่อครัว แม่ครัว เชฟ ในการเรียนรู้ พัฒนา และสร้างสรรค์

ความคิดใหม่ๆ ให้กับอาหารอยู่เสมอ 

 

ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องในการสื่อสาร

การตลาด และส่งเสริมอาหารไทยประยุกต์

การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครฐั โดยการด�าเนนิงานร่วมกบั 

ภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารในกิจกรรมต่างๆ

1.
2.
3.

4.
5.
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แนวโน้มการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับเมนูอาหารไทยประยุกต์	

5	ประเภท	มีดังนี้

	 อาหารไทย-ฮาลาล

 การประกอบอาหารไทย-ฮาลาล ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากส�านักงาน

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ปรับรสชาติของเครื่องเทศที่ใช้ให้มี 

รสอ่อนลงและกลมกล่อม เพิ่มเมนูที่น�าเนื้อปลาและซีฟู ้ดมาเป็นวัตถุดิบในการ 

ประกอบอาหารไทย-ฮาลาล ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เป็นชาวมุสลิม 

ซึ่งนิยมส่ังเมนูท่ีเกี่ยวกับปลาค่อนข้างมาก กรณีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล  

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะนิยมรับประทานอาหารประเภทซีฟู้ดมากกว่าอาหารมุสลิม 

แบบดัง้เดมิ ดงัน้ัน ผู้ประกอบการ พ่อครวั และแม่ครัวของร้านอาหารฮาลาลจงึสามารถ 

น�าอาหารซีฟู้ดมาปรุงในแบบไทยได้

	 อาหารไทย-เวียดนาม

  อาหารไทย-เวียดนามนัน้วตัถดุบิที่ใช้ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยผกั จงึต้องมคีวามสด 

สะอาด รวมท้ังน�าผกั ผลไม้ หรอืสมนุไพรไทยมาเป็นวตัถดุบิด้วย โดยปกตอิาหารเวยีดนาม 

จะมีรสชาติอ่อน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ทางแถบยุโรปอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจะชอบรับประทานอาหารที่มี 

รสจดั ซึง่อาหารเวียดนามมกัจะมนี�า้จิม้เป็นส่วนประกอบ ดังนัน้ ส�าหรบัอาหารไทย-เวยีดนาม

ผูป้ระกอบการ พ่อครวั และแม่ครัวอาจจดัเตรยีมรสชาตขิองน�า้จิม้ให้มคีวามหลากหลาย 

เพื่อรองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท

	 อาหารไทย-จีน

 การประกอบอาหารควรลดความมนัลง น�า้ซุป 

น�า้ซอส และน�า้จิม้ควรมกีารปรงุรสชาตใิห้กลมกล่อม 

ยิ่งขึ้น อาหารไทย-จีนมีความคล้ายคลึงกัน จึงควร 

น�าเสนอให้เห็นเอกลักษณ์และความแตกต่างที่

ชัดเจน

 การประกอบอาหารไทย-จีนควรลดความมัน 

ลง ส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ 

ทางแถบยุโรป น�้าซุป น�้าซอส และน�้าจิ้มควรมีการ

ปรุงรสชาติให้กลมกล่อมยิ่งขึ้น เนื่องจากอาหาร

ไทยและอาหารจีนค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน 

ในหลายเมนู และเป็นเมนูทั่วไปที่นักท่องเที่ยวรู้จัก

และนิยมรับประทานอยู่แล้ว ดังนั้น การประกอบ

อาหารไทย-จีนจึงควรน�าเสนอให้เห็นความชัดเจน

และแตกต่างจากเดมิ โดยอาจน�าเสนอเป็นโปรโมชัน่ 

ให้นักท่องเที่ยวได้ลองรับประทานก่อน

	 อาหารไทย-ญี่ปุ่น

 ต้องให้ความส�าคัญกับความสดและสะอาด

ของวัตถุดิบ โดยเฉพาะเนื้อปลา ชาวญี่ปุ ่น 

มีวัฒนธรรมในการปรุงและรับประทานที่พิถีพิถัน 

ดงันัน้ เมือ่น�ามาท�าเป็นอาหารไทย-ญีปุ่น่จงึต้องคง

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของอาหารญี่ปุ่นไว้ด้วย

 เนือ่งจากชาวญีปุ่น่ให้ความส�าคญักบัความสด

และสะอาดของวตัถดุบิ โดยเฉพาะวตัถดิุบประเภท

เนื้อปลา พ่อครัวและแม่ครัวจึงต้องให้ความส�าคัญ

กบัประเดน็นีอ้ย่างมาก ผูป้ระกอบการ พ่อครวั และ

แม่ครวั ต้องค�านงึถงึวฒันธรรมในการปรงุและการ

รบัประทานของชาวญีปุ่น่ทีค่่อนข้างพถิพีถินั ดงันัน้ 

เมื่อน�ามาประกอบเป็นอาหารไทย-ญี่ปุ่น จึงต้อง 

คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของอาหารญี่ปุ่นไว้

ด้วย ส่วนใหญ่รายการอาหารญี่ปุ่นจะเป็นอาหาร

แบบดัง้เดมิ ดงันัน้ ผูป้ระกอบการ พ่อครวั และแม่ครวั  

จึงต้องดูกลุ่มลูกค้าด้วย ถ้าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว

ต่างชาติที่ต้องการทดลองรับประทานอาหารแบบ

สมยัใหม่กส็ามารถน�าเสนออาหารไทย-ญีปุ่น่ให้ทดลอง 

รบัประทานได้ เพ่ือเป็นทางเลอืกให้กบันกัท่องเทีย่ว

ชาวต่างชาติที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน 

1 3
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	 อาหารไทย-ตะวันตก

 ควรเพิม่รายการอาหารไทย-ตะวันตกทีแ่ตกต่างจากเดิม 

เพื่อให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น เช่น การน�าผักและ

ผลไม้ไทยเข้ามาเป็นวัตถุดิบทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน

กรณีพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ควรมีการน�าอาหารซีฟู้ด 

มาประยุกต์เป็นอาหารซีฟู้ดไทย-ตะวันตกด้วย

 เน่ืองจากอาหารไทยหลายเมนูค่อนข้างเป็นที่รู้จักของ 

นกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติอยูแ่ล้ว จงึมคีวามเป็นไปได้มากทีส่ดุ 

ในอาหาร 5 ประเภททีจ่ะน�าอาหารตะวันตกมาประยุกต์เข้ากับ 

อาหารไทย ควรเพิ่มรายการอาหารไทย-ตะวันตกที่แตกต่าง

จากเดิมเพือ่ให้เกดิความหลากหลายมากขึน้ เช่น การน�าผกัและ

ผลไม้ไทยเข้ามาเป็นวัตถุดิบประกอบด้วยทั้งอาหารคาวและ

อาหารหวาน กรณพีืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่วทางทะเล นักท่องเทีย่ว 

ชาวต่างชาตส่ิวนใหญ่จะนยิมรับประทานอาหารประเภทซีฟูด้ 

ดังนั้น ผู้ประกอบการ พ่อครัว และแม่ครัว ควรสร้างสรรค์

รายการอาหารซีฟู้ดไทย-ตะวันตก

 นอกจากนี ้ผูป้ระกอบการ พ่อครวั และแม่ครวั 

ยังต้องค�านึงถึงประเด็นในการประกอบอาหารไทย

ประยุกต์ต่อไปนี้ด้วย

 1. การตั้งชื่อรายการอาหารประยุกต์ต้องมี

ความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของอาหารทั้ง 2 ชาติ 

และสามารถดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวอยาก

ทดลองรับประทานได้

 2. การตกแต่งอาหารประยุกต์ทั้ง 5 ประเภท

ต้องให้มีความทันสมัย น่ารับประทาน ซึ่งรวมถึง 

การตกแต่งภาชนะหรอืการเลอืกใช้ภาชนะทีม่รีปูทรง

ทันสมัย ซึ่งจะท�าให้เกิดมูลค่าเพ่ิมได้มากกว่าการ

ตกแต่งแบบธรรมดา

 3. ทุกรายการอาหารประยุกต์ให้น�าสมุนไพร

ไทยและเครื่องปรุงของไทย รวมถึงผัก ผลไม้ตาม

ฤดูกาลในแต่ละท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบด้วย

 4.  พ่อครัวและแม่ครัวต้องสามารถประกอบ

อาหารไทยประยุกต์ที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของนกัท่องเทีย่วทีม่คีวามต้องการทีแ่ตกต่าง 

กันได้ เช่น ปรับรสชาติของอาหารหรือวัตถุดิบ

ประเภทผักและเนื้อสัตว์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 

ในแต่ละกลุ่ม อีกทั้งถ้าสามารถปรับให้ตรงกับความ

ต้องการของลกูค้าแต่ละรายได้ยิง่จะเป็นการดอีย่างยิง่

 5.  นกัท่องเทีย่วหรอืผูบ้รโิภคสามารถมีส่วนร่วม 

ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการอาหาร

ประยุกต์ที่สนใจรับประทาน ซึ่งเหมาะส�าหรับกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ อีกทั้งสั่งเมนู

อาหารทีม่ลีกัษณะสร้างสรรค์ขึน้มาเองกจ็ะเป็นการด ี

อีกทั้งหากเราสามารถปรับวัตถุดิบที่เป็นผัก ผลไม้

หรือเนื้อสัตว์ในท้องถ่ินก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม

ให้กับเมนูได้

5



18 | Tourism Review

Tourism Research
ท่องเที่ยววิจัย

เรื่อง : กองวิจัยการตลาด ททท.

เรื่องที่ต้องรู้...	
ก่อนลุยตลาดนักท่องเที่ยวอินเดีย	

‘กระเป๋าหนัก’
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 การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยได้ท�าการวจิยัตลาดนกัท่องเทีย่ว 

ศักยภาพสูงของอินเดีย ซึ่งจัดเป็นกลุ่ม High-End Segment 

และได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวศักยภำพสูง จากประชากรชาวอินเดียกว่า 

1,270 ล้านคน พบว่ามีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศอายุ 18 ปี 

ขึ้นไป ที่จัดเป็นนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงได้ประมาณ 7 แสนคน  

ซึ่งอาศัยอยู่กระจายตามเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่ อาทิ นิวเดลี ลัคเนา และมุมไบ ไปจนถึงเมือง 

บังคาลอร์ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยี

 

กำรใช้จ่ำย ในการท่องเทีย่วต่างประเทศแต่ละครัง้ นกัท่องเทีย่ว 

อนิเดยีศกัยภาพสงู มกีารใช้จ่ายมากกว่านกัท่องเทีย่วทัว่ไปเกอืบ 

2 เท่า โดยมกีารใช้จ่ายรวม 98,752 บาท ในขณะทีน่กัท่องเทีย่ว 

ทั่วไปมีการใช้จ่าย 51,562 บาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญ ได้แก่ 

ค่าที่พัก (29,066 บาท) ค่าช้อปปิ้ง (26,546 บาท) ค่าอาหาร/ 

เครื่องดื่ม (18,642 บาท) ค่ากิจกรรมบันเทิง (12,425 บาท) 

และค่าเดินทางในพื้นที่ (12,073 บาท)

	 ส�ำหรับกำรท่องเที่ยวในประเทศไทย	พบว่ำนักท่องเที่ยว

อินเดียมีกำรใช้จ่ำยเฉลี่ยเพียง	39,668	บำทต่อครั้งเท่ำนั้น	

(ค�านวณจากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

 

ประเทศจุดหมำยท่องเที่ยวยอดนิยม ประเทศไทยเป็น 1 ใน 3 

ประเทศทีน่กัท่องเทีย่วศกัยภาพสูงนยิมเดนิทางมาเยอืนมากทีสุ่ด  

โดย 5 ล�าดับประเทศยอดนิยมของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูง 

อินเดีย ได้แก่ (1) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (2) สิงคโปร์ (3) ไทย 

(4) สหรัฐอเมริกา และ (5) มาเลเซีย

	 จากข้อมลูของ	India	Tourism	Statistics	ปัจจบุนัอนิเดยีส่งออกนกัเดนิทางไปทัว่โลกมากกว่า	16	ล้านคน 

ต่อปี	ในจ�านวนนีเ้ป็นนกัท่องเทีย่วทีเ่ดินทางมายงัประเทศไทยประมาณ	1	ล้านคน	โดยมจี�านวนเพิม่ขึน้เกอืบเท่าตัว 

นับจากปี	2550	ซึ่งมีจ�านวนนักท่องเที่ยวอินเดียเดินทางมาไทยเพียง	5	แสนคนเศษเท่านั้น	และข้อมูลของ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่านักท่องเท่ียวอินเดียสามารถสร้างรายได้เข้าไทยได้กว่า	37,537	ล้าน

บาท	ซึ่งถือเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่ส�าคัญที่จ�าเป็นต้องให้ความสนใจอย่างยิ่ง

1

2

3
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ช่องทำงสือ่สำร เคร่ืองมอืสือ่สารแบบด้ังเดิม (Traditional 

Media) ยังคงมีอิทธิพลส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือก 

จุดหมายท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงอินเดีย 

โดยหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ยังคงมีบทบาทต่อการตัดสินใจ 

มากทีส่ดุ รองลงมา ได้แก่ ข้อมลูจากการบอกเล่า นติยสาร 

ทั่วไป นิตยสารท่องเที่ยว และสื่อโทรทัศน์ ตามล�าดับ

ประเภทที่พักยอดนิยม นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงอินเดีย

นยิมพกัในโรงแรมระดับ 4 ดาวมากทีส่ดุ โดยทีพ่กัประเภท 

ที่ได้รับความนิยมในล�าดับถัดไป ได้แก่ โรงแรมทั่วไป 

โรงแรม 5 ดาว และโรงแรมบูติก ตามล�าดับ และมีระยะ

เวลาพักเฉลี่ย 4-5 วัน

กจิกรรมระหว่ำงท่องเทีย่วยอดนยิม เมือ่เดินทางท่องเทีย่ว

ต่างประเทศ กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงอินเดีย

ให้ความสนใจมากที่สุดเรียงตามล�าดับ ดังนี้  (1) ช้อปปิ้ง  

(2) กิจกรรมชายหาด/ชายทะเล (3) การท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ (4) กิจกรรมบันเทิง และ (5) การท่องเที่ยว 

เชิงประวัติศาสตร์

4 7
8
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	 กลุ่ม	Succeeder 
 มีจ�านวนประมาณ 259,463 คน ส่วนใหญ่กระจายตัวอยู่ในเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจและการเงิน  

โดยเฉพาะเมืองมุมไบ บังคาลอร์ และนิวเดลี เป็นกลุ่มคนวัยท�างาน อายุระหว่าง 25-44 ปี มีความเชื่อมั่นใน

ตนเอง มีพื้นฐานการศึกษาดี และมีเศรษฐานะทางสังคมในระดับปานกลางถึงดี คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ท�างานหนัก 

และมีความกระตือรือร้น ต้องการรักษาและขยับสถานะทางสังคมของตนให้ดีขึ้น

สิ่งของที่ต ้องซื้อ สินค้ายอดนิยม 5 ล�าดับแรก

ส�าหรับการช้อปปิ้งต่างประเทศ ได้แก่ (1) เสื้อผ้า  

(2) อาหารพ้ืนเมอืง (3) สินค้าหตัถกรรม (4) เครือ่งใช้ 

ไฟฟ้า และ (5) เครื่องประดับหรืออัญมณี 

สิง่แรกทีน่กึถงึประเทศไทย เมือ่กล่าวถงึประเทศไทย

นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงอินเดียส่วนใหญ่จะนึกถึง  

(1) ทะเลหรอืกจิกรรมทางทะเล (2) สถานทีท่่องเทีย่ว 

ยามค�่าคืน (3) สถานที่สวยงามเหมาะส�าหรับการ 

พักผ่อน (4) อาหารไทยและผลไม้ไทย และ (5) แหล่ง 

ช้อปปิ้งหรือสินค้า

ข้อแนะน�ำกำรตลำดเบื้องต้น (DOs and DON’Ts)  

นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงสามารถแบ่งกลุ ่มตาม 

พ้ืนฐานด้านจิตวิทยาและไลฟ์สไตล์ได้ 3 กลุ่มหลัก 

ได้แก่

ต้องท�ำ (DOs)

น�าเสนอเฉพาะสินค้าและบริการชั้นดีเยี่ยม 
(Offer Top Quality Product and Service)

เติมแต่งอารมณ์ของสินค้าให้ดูหรูหราฟู่ฟ่า 
(Inject a Sense of Prestigious)

สร้างให้เกิดอารมณ์ของความอิสระ สงบ ไม่วุ่นวายซับซ้อน 
(Hassle-free, Peace of Mind )

เน้นสินค้าที่เจาะจงเฉพาะกลุ่ม อย่าเน้นการลดแลกแจกแถม
(Exclusivity Rather Than Discount or Reward)

แสดงความเชี่ยวชาญในธุรกิจ สามารถตอบโจทย์ความต้องการ 
แบบเฉพาะเจาะจงได้อย่างครบถ้วน 
(Be Anticipated, Be Professional) 

ให้ข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้อง ตรงไปตรงมา 
(Honest and Through Information)

ห้ำมท�ำ (DON’Ts)

ไม่น�าเสนอสินค้าแบบธรรมดาหรือไม่มีรสนิยม  
ควรเน้นการน�าเสนออย่างชาญฉลาด 
(Do Not Shout, Say It Smartly & Softly) 

ไม่เน้นการขายแบบยัดเยียด และโฆษณาเกินจริง
(Never Hard Sale) 

ไม่น�าเสนองานที่ดูซับซ้อน ไม่จริงใจ 
(Do Not Be Too Complicated & Process-Maniac)

ข้อแนะน�าด้านการตลาดเบื้องต้นส�าหรับกลุ่ม	Succeeder
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	 กลุ่ม	High-Value	Mainstream 
 มีจ�านวนประมาณ 264,359 คน มากกว่านักท่องเที่ยวศักยภาพสูงกลุ่มอื่น คนกลุ่มนี้มีภาพลักษณ์ที่ดูดี  

แต่งกายดี เพื่อแสดงถึงฐานะความมั่งคั่งซึ่งเป็นบรรทัดฐานของสังคมชนชั้นในอินเดีย เป็นกลุ่มคนที่มีความสุข 

และผูกพนักบัคนหมู่มาก ค�านงึถึงคนรอบข้างเป็นส่วนใหญ่ โอนอ่อนผ่อนตามครอบครวัและคนรอบตวั มกีจิวตัร

ประจ�าวันแบบเดิมๆ รู้จักคุณค่าของเงิน มักจะมีความกลัวในเรื่องใหม่ๆ จึงมักใช้สินค้าและบริการที่สังคม 

ส่วนใหญ่ยอมรับ แบรนด์ทั่วไปที่คนรู้จักดี คุ้มค่าสมราคา

ข้อแนะน�าด้านการตลาดเบื้องต้นส�าหรับกลุ่ม	High-Value	Mainstream

ข้อแนะน�าด้านการตลาดเบื้องต้นส�าหรับกลุ่ม	Reformer

ต้องท�ำ (DOs)

น�าเสนอสินค้าที่ดีจริง คุณภาพเหมาะสมกับข้อเสนอ 
(Real Thing, Not Just Good Packaging and Design) 

เป็นธรรม ตรงไปตรงมา 
(Social Fairness)

แสดงออกถึงความใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 
(Care Community and Environment)

กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากได้ประสบการณ์ 
แต่ต้องให้ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง 
(Provide Personal Space, Provoke Their Curiosity) 

ห้ำมท�ำ (DON’Ts)

ไม่หลอกลวง เติมแต่งสีสันเกินจริง 
(Don’t Be Tricky, Never Cliché)

ไม่ก�าหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเกินไป 
(Don’t Tell Them What To Do)

ไม่สร้างขั้นตอนซับซ้อน วุ่นวาย 
(Don’t Provide Too Many Instructions)

ไม่ท�าการขายแบบทื่อๆ ไม่มีแผนการ ไม่มีทางเลือก 
(Do Not Hard Sale) 

	 กลุ่ม	Reformer 
 มีจ�านวนเพียง 132,180 คนเท่านั้น กลุ่มนี้มีอายุเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่ม Succeeder ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่  

เป็นกลุ่มคนที่เติบโตทางความคิด มีเศรษฐานะทางสังคมในระดับที่ดีถึงดีมาก มีความมั่นใจในตัวเอง แต่ก็เปิด 

โลกทัศน์แบบกว้างขวาง กระหายการเรียนรู้ ช่ืนชอบการค้นหาสิ่งแปลกใหม่ แสวงหามุมมองใหม่ให้กับตนเอง 

และสังคมรอบข้าง มีรสนิยมในการด�ารงชีวิต แต่ยังคงต้องการโดดเด่นในสังคม

ต้องท�ำ (DOs)

ใช้ตรรกะธรรมดา ส�าหรับด�ารงชีวิตอันเป็นปัจจุบัน อาจช่วยเร่งเร้า 
การตัดสินใจในทิศทางที่เป็นบวก (Use “Slice of Life”, or Patterns 
of Behavior That Build Confidence) 

น�าเสนอสิ่งเรียบง่ายที่ท�าให้เกิดความมั่นใจ 
(Simple but Sure)

ให้ค�าแนะน�าที่ง่ายๆ แต่ครบถ้วน 
(Complete Guideline)

เสนอสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ด้วยราคาที่เหมาะสม ไม่จ�าเป็น
ต้องราคาถูก แต่ก็ต้องไม่แพงจนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบ  
(Provide Standard Quality with Value for Money)

สร้างความรู้สึกคุ้มค่าจากการใช้จ่ายที่ไม่แพง (Everyday Low Price) 

ห้ำมท�ำ (DON’Ts)

ไม่สร้างความรู้สึกแปลกใจ ด้วยสิ่งเร้าที่เกินคาดหวัง 
(Do not Surprise Them)

ไม่รุกเร้า หรือสร้างความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคย ด้วยการเปลี่ยนแปลง
แบบหน้ามือเป็นหลังมือ (Not Radical)

หลีกเลี่ยงการน�าเสนอสิ่งที่แปลกจากธรรมเนียมปฏิบัติ  
นอกเหนือสภาพสังคมที่เป็นอยู่ (Avoid Being Rebellious  
& Highly Progressive i.e. Nude / Homosexual)

ไม่ใช้กลยุทธ์ติฉินนินทา โจมตีหรือให้ร้ายผู้อื่น 
(Negative Approach) 
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ส�ำหรับประเทศไทย
โอกำสในโลกธุรกิจของผู้หญิงค่อนข้ำง
เปิดกว้ำง และผู้หญงิมบีทบำทในทำงเศรษฐกจิ 
ค่อนข้ำงสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ

 รายงานการจัดอนัดบัโอกาสทางเศรษฐกจิของผูห้ญงิ  

โดย Economist Intelligence Unit (2012) ระบุว่า 

ประเทศไทยอยู่อันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นรอง

เพียงประเทศสิงคโปร์เท่านั้น และจากรายงานการส�ารวจ

ผู้หญิงในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของ Grant Thornton 

International (2013) พบว่า ผู้บริหารระดับสูงในภาค

เอกชนไทยที่เป็นผู้หญิง มีสัดส่วนร้อยละ 36 ในขณะที่

ประเทศญี่ปุ่นมีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น 

 นอกจากนัน้แล้ว บรษิัทไทยกว่าครึง่หนึง่ (ร้อยละ 49) 

ยังเป็นบรษิัททีมี่ผูบ้รหิารหญิงร่วมอยูด้่วย และกว่าร้อยละ 35 

ของกรรมการบริษัทในภาคเอกชนไทยเป็นผู้หญิง

+WOMENOMICS 
เศรษฐกิจพลังผู้หญิง
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1.  พลังผู้หญิงในเศรษฐกิจใหม่

l  ปัจจุบัน ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม 

ในตลาดแรงงานมากขึ้น

l   รายงานจาก The Economist (2006) ระบุว่า  

ในสหรัฐอเมริกา สัดส่วนของผู้หญิงที่มีงานท�าเพิ่มขึ้น

จากเพยีงประมาณ 1 ใน 3 ในทศวรรษ  2490s เป็นกว่า 

2 ใน 3 ในปัจจุบนั และสัดส่วนของผูห้ญงิในตลาดแรงงาน 

ก็เพิ่มขึ้นในทุกประเทศ ในสหรัฐอเมริกา สัดส่วนของ 

ผู้หญิงในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39 ในปี 

2513 เป็นร้อยละ 47 ในปี 2553 แม้กระทั่งในประเทศ

ที่มีปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศในที่ท�างานอย่าง

ญี่ปุ่นและอิตาลี สัดส่วนนี้ก็ยังสูงถึงกว่าร้อยละ 40

l  ในแง่รายได้ ปัจจุบันผู้หญิงมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า
เพื่อนร่วมงานชายในต�าแหน่งระดับเดียวกัน ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ที่เผยแพร่ในนิตยสาร  

Time (2010) ระบุว่า ในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 50 เมืองในสหรัฐอเมริกา มีถึง 47 เมืองที่โดยเฉลี่ยแล้ว

ผู้หญิงท�าเงินได้มากกว่าผู้ชาย  

l  และจากผลการส�ารวจของ Grant Thornton International (2013) พบว่า ในปัจจุบันผู้หญิงเข้ามา 

มบีทบาทมากข้ึนในต�าแหน่งผูบ้ริหารระดับสงู โดยเฉลีย่แล้วทัว่โลกมผีูห้ญงิทีอ่ยู่ในต�าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสงู 

คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 24 ของผู้บริหารทั้งหมด ในกรณีของประเทศจีน ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้หญิง 

มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 51

ผู้หญิงในต�ำแหน่งผู้บริหำร

 ปัจจุบันผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในโลกการ

ท�างานมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในต�าแหน่ง

ผู้บริหาร จากการส�ารวจของ Grant Thornton 

International (2013) ระบุว่า ปัจจุบันค่าเฉลี่ย

ของสัดส่วนผู้หญิงในต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

(Senior Management) อยู ่ที่ร ้อยละ 24  

โดยสัดส่วนของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 36  

ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย นอกจากนี้ ในบางประเทศ

จ�านวนของผู้บริหารหญิงก็สูงมาก จนมีสัดส่วน 

มากกว่าผูบ้รหิารชายเสยีอกี อย่างเช่นประเทศจีน  

ทีม่ผีูห้ญงิในต�าแหน่งผูบ้รหิารคดิเป็นสดัส่วนถงึ 

ร้อยละ 51แต่ในอกีหลายประเทศ โอกาสในโลก

การท�างานของผู้หญิงก็ยังไม่เปิดกว้างมากนัก  

อย่างเช่นในประเทศญีปุ่่น สดัส่วนของผู้บรหิารหญงิ 

มีเพียงร้อยละ 7 ของผู้บริหารทั้งหมดเท่านั้น
ที่มา : Grant Thornton International (2013)
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2.  พลังผู้หญิงในกำรบริโภค

	 ปัจจุบันผู้หญิงกลายเป็นกลุ่มผู้บริโภคขนาดใหญ่	และ

เป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโตมากที่สุดในโลก	

 รายงานจาก Harvard Business Review (2009) ระบุว่า 

ผู ้หญิงใช้จ ่ายรวมกันทั่วโลกเป็นมูลค่ากว่า 20 ล้านล้าน

ดอลลาร์สหรฐั และคาดว่าตวัเลขจะเพิม่สงูขึน้เป็น 28 ล้านล้าน

ดอลลาร์สหรัฐในปี 2014 ในแง่รายได้ เป็นที่คาดการณ์กันว่า  

ในปี 2014 รายได้รวมของผูห้ญงิทัว่โลกจะมมีลูค่าสงูถงึ 18 ล้าน 

ล้านดอลลาร์สหรฐั ตวัเลขนีม้ากกว่า GDP ของประเทศจนีและ

อินเดียรวมกันกว่า 2 เท่า 

	 นอกจากจะมีอ�านาจซื้อในมืออย่างมากแล้ว	ผู ้หญิง 

ยังมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในระดับ 

ครัวเรือนด้วย	

 ข้อมูลจาก Harvard Business Review (2009) ระบุว่า 

การส�ารวจพบว่าผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายของ

ครัวเรือนทั้งหมด

ร้อยละ 80 เป็นผูต้ดัสนิใจในการซือ้เฟอร์นเิจอร์ภายในบ้าน

ร้อยละ 94 เป็นผู้ตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว

ร้อยละ 92 เป็นผู้ตัดสินใจซื้อบ้าน

ร้อยละ 91 เป็นผู้ตัดสินใจซื้อรถ

ร้อยละ 60 เป็นผู้ตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ร้อยละ 51และส�าหรับอาหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าจ�าเป็น 

ที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับผู้บริโภค  

ผูห้ญงิยงัเป็นผูต้ดัสนิใจหลกัในการซือ้วตัถดุบิและเตรยีมอาหาร

ด้วยในหลายประเทศ

ผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ในครัวเรือนกว่าร้อยละ 85 

ของทัง้หมด และสนิค้าทีม่รีาคาสงู เช่น รถยนต์ กว่าร้อยละ 50  

นอกจากนัน้ ผูห้ญงิยงัมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของคนอืน่ด้วย

การตัดสินใจซื้อรถยนต์กว่าร้อยละ 80 ของสามีหรือลูกได้รับ

อิทธิพลจากผู้หญิง

มูลค่ำของตลำดผู้หญิง

 ในปี 2009 ผู้หญิงทั่วโลกมีรายได้รวมกันเท่ากับ 13 ล้านล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้เติบโตขึ้นเป็นกว่า 18 ล้านล้านดอลลาร์

สหรัฐในปี 2013 เม่ือเปรียบเทียบตัวเลขดังกล่าวกับ GDP ของ

ประเทศจนีและอนิเดยี ซ่ึงมปีระชากรรวมกันมากกว่า 2,000 ล้านคน  

ปรากฏว่าขนาดของรายได้ผู้หญิงสูงกว่า GDP ของจีนและอินเดีย

รวมกันกว่า 2 เท่า

ที่มา : Harvard Business Review (2009)

$13T
2009

$18T
2014

$4.4T
2009

$6.6T
2014

$1.8T
2014

$1.2T
2009



28 | Tourism Review

From the Cover
เรื่องจากปก

แต่งงานช้าลง ข้อมูลจาก UNECE (2014)   

(United Nations Economic Commission for  

Europe) ซึ่งเก็บสถิติอายุเฉลี่ยของผู้หญิงที ่

แต่งงานครัง้แรก ระบุว่า ในแทบทุกประเทศ  

ทัง้ในอเมรกิาเหนอืและยโุรป ผูห้ญงิมแีนวโน้ม 

แต่งงานช้าลง นัน่หมายความว่า ในอนาคตจะเกิด 

ตลาดใหม่ขนาดใหญ่ นัน่คอืตลาด ‘สาวโสด’ ขึน้ 

 หย่าร้างมากขึน้ ส่วนหนึง่เกดิจากการทีผู่ห้ญงิ

มีบทบาทในตลาดแรงงานมากขึ้น นั่นแปลว่า 

ผู ้หญิงจ�านวนมากสามารถพึ่งพาตัวเองใน

ทางการเงินได้ และท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องรักษา

ชีวิตคู่ด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่าง

เดียวอีกต่อไป การหย่าร้างหมายถึงความ

ต้องการสนิค้าและบรกิารบางประเภททีเ่พิม่ขึน้ 

เช่น บ้าน จากที่ต้องการ 1 หลัง ก็เพิ่มเป็น  

2 หลัง เป็นต้น

3.  เมื่อผู้หญิงมีพลัง : แบบแผนวิถีชีวิตของผู้หญิง
 ในเศรษฐกิจใหม่ อิสระมำกขึ้น แต่งงำนช้ำ 
 และหย่ำร้ำงเร็ว
              

 การทีผู่ห้ญิงเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกจิ ไม่เพยีงท�าให้อ�านาจซ้ือของผูห้ญงิเพ่ิมขึน้ 

เท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแบบแผนวิถีชีวิตและการบริโภคของผู้หญิงไปอย่างมากด้วย ดังนี้ 

มีอิสระมากขึ้น การท่ีผู้หญิงมีงานท�าเพิ่มมากขึ้นจะท�าให้ผู้หญิงมีระดับความเป็นอิสระ 

ในการก�าหนดชีวิตตัวเองที่มากข้ึน ทั้งในแง่ของพฤติกรรมการใช้เวลาและการใช้จ่าย 

ในด้านกลับ ผู้หญิงเองก็มีความต้องการอิสระมากกว่าที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน

มลีกูน้อยลง การเข้าสู่ตลาดแรงงานของผูห้ญงิท�าให้ผูห้ญงิมแีนวโน้มทีจ่ะมลีกูน้อยลงด้วย 

ทว่าจะซื้อสินค้าและบริการให้กับลูกมากขึ้น ข้อมูลที่น่าสนใจคือ ในสหรัฐอเมริกา แม้ว่า

อัตราเกิดจะลดลงอย่างมาก แต่ตลาดสินค้าส�าหรับเด็กกลับเติบโต ข้อมูลจาก Brennan 

(2011) ระบุว่า ตลาดสินค้าส�าหรับเด็กในสหรัฐอเมริกาในปี 2007 มีมูลค่ากว่า 9 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากมูลค่าในปี 1995 มากกว่าเท่าตัว
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ตลาดสินค้าออนไลน์จะใหญ่ขึ้น ผู้หญิงเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของการซื้อสินค้าออนไลน์ การส�ารวจของ Nielsen 

(2011) ระบุว่า แม้ว่าหญิงและชายจะซื้อสินค้าและบริการในสัดส่วนที่มากทั้งสองเพศ แต่ว่าผู้หญิงยังเป็นกลุ่ม 

ที่ซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่า โดยผู้หญิงกว่าร้อยละ 72 ซื้อของออนไลน์ มากกว่าผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 68 และใน 

กลุ่มผู้หญิงที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อของ กว่าร้อยละ 22 ซื้อสินค้าออนไลน์อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

            

ผู้หญิงกับกำรแต่งงำน

 ผูห้ญงิในแทบทกุประเทศมแีนวโน้มทีจ่ะแต่งงานช้าลง ตวัอย่างเช่น ในปี 1980 ผูห้ญงิในสหรฐัอเมรกิา

โดยเฉลี่ยแต่งงานเมื่ออายุ 22 ปี แต่ในปี 2012 ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 26.6 ปี 

ที่มา : United Nations Economic Commission for Europe - UNECE (2014)

ภาพ	:	อายุเฉลี่ยของผู้หญิงเมื่อแต่งงานครั้งแรก	เปรียบเทียบระหว่างปี	1980	และปี	2012
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4. โอกำสใหม่ที่เกิดจำกพลังหญิง

 เมื่อผู ้หญิงเข ้ามามีบทบาทอย่างมากในทาง

เศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน โอกาสต่างๆ ก็เกิดขึน้ 

มากมาย กลุ่มผูบ้รโิภคหญงิจะกลายเป็นตลาดขนาดใหญ่ 

และทรงอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ พฤติกรรมการบริโภค

ของผูห้ญงิทีเ่ปลีย่นแปลงไป ท�าให้เกดิความต้องการใหม่ 

ตามมา มีสินค้าและบริการใหม่จ�านวนมากเกิดขึ้นมา

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการนี้ 

 ในขณะเดียวกัน ขนาดตลาดของผู้หญิงที่ใหญ่ขึ้น 

ก็ท�าให้ผู้ผลิตสินค้าที่เคยมุ่งแต่ขายสินค้าและท�าการ

ตลาดกบักลุม่ลกูค้าชาย ต้องหนัมาสนใจและออกผลติภณัฑ์ 

ให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้หญิงมากขึ้น ต่อไปนี้คือ 

ตัวอย่างของธุรกิจที่ปรับตัวรับกับเทรนด์เศรษฐกิจ 

พลังผู้หญิงได้เป็นอย่างดี
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ตัวอย่ำงเทรนด์เศรษฐกิจพลังผู้หญิงที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสำหกรรมเดินทำงท่องเที่ยว

l ในสหรัฐอเมริกา ผู้หญิงเริ่มเป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ และในประเทศอื่นๆ ตลาดนักท่องเท่ียว 

ผู้หญิงจะขยายตัวเป็นอย่างมากในอนาคต 

l การส�ารวจจากนักท่องเที่ยวหญิงกว่า 9,181 คนจากทั่วโลก 

พบว่า กว่าร้อยละ 74 วางแผนที่จะเดินทางคนเดียวในปี 2015 

(TripAdvisor Survey, 2014)  

l การเดนิทางคนเดยีวของผูห้ญงิท�าให้อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว

ต้องปรับตัวอย่างมาก เช่น บริษัททัวร์เริ่มหันมาคิดโปรโมชั่นและ

แพค็เกจทัวร์ส�าหรบับคุคลมากขึน้ จากเดิมทีม่กัจะคิดถึงแต่เฉพาะ

ลูกค้ากลุ่มใหญ่และลูกค้าครอบครัว

l ในเอเชยี แนวโน้มการเดินทางคนเดียวของผูห้ญิงเพิม่มากขึน้ 

เช่นเดยีวกนั ท่ีน่าสนใจคอื จุดหมายปลายทางของผูห้ญงิทีเ่ดินทาง

คนเดียวมักเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก 

l นกัท่องเทีย่วหญงิทีเ่ดินทางท่องเทีย่วคนเดียว มแีนวโน้มทีจ่ะ 

ท่องเที่ยวแบบผจญภัยและท่องเที่ยวกลางแจ้งเพิ่มมากขึ้น

l กลุม่นกัท่องเทีย่วหญงิทีน่่าสนใจอกีกลุม่คอื กลุม่ ‘PANK’ (Pro-

fessional Aunt, No Kids) หรอื ผูห้ญงิมอีาย ุท�างานในระดบัสงู และ

ไม่มลีกู คนกลุ่มน้ีคอืกลุ่มคนทีม่อีสิระในการเดินทาง และมรีายได้ 

มากพอที่จะใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง Euromonitor 

(2013) ระบวุ่า กลุม่ PANK เป็นตลาดนกัท่องเทีย่วทีน่่าสนใจมากทีส่ดุ 

ในสหรัฐอเมรกิาปัจจบุนั ทัง้น้ีกลุม่ PANK เป็นอกีหน่ึงกลุม่ทีเ่ดินทาง 

คนเดียวเพิ่มมากขึ้น ทว่า ในหลายๆ ครั้งคนกลุ่มนี้ก็จะเดินทาง

กับหลานด้วย 

	

n งานวิจัยของ SavvyAuntie พบว่า ในสหรัฐอเมริกามีประชากร 

กลุ่ม PANK มากถึง 23 ล้านคน และคาดว่าจะมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ 

ทั่วโลก ในแง่ของพฤติกรรมการบริโภค พบว่ากลุ่ม PANK ใช้จ่าย 

ให้กับเด็กมากถึง 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (คิดบนสมมุติฐานว่า 

PANK 1 คน ใช้จ่ายต่อเด็ก 1 คน)

l นกัท่องเทีย่วหญงิมแีนวโน้มทีจ่ะต้องการทีพั่กและบรกิารในระดบั

ที่หรูหรามากขึ้น เพราะรายได้ของพวกเขามากขึ้น นอกจากนี้ การที่ 

ผู้หญิงมีประสบการณ์ในการเดินทางเพื่อธุรกิจ (Business Travel) 

มากขึ้น ยังท�าให้นักเดินทางกลุ่มนี้เคยมีประสบการณ์ในการใช้บริการ

โรงแรมในตลาดระดับบน และคาดหวังว่า เมื่อตนเองท่องเที่ยวเพื่อ

พักผ่อน ก็จะมองหาบริการที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน ข้อมูลบ่งชี้ว่า  

ในช่วงระหว่างปี 2011-2012 โรงแรมหรูขนาดเล็กมียอดจองจาก 

นกัเดนิทางหญงิเพ่ิมมากถงึร้อยละ 53 (Dunham, 2013) ไม่เพยีงเท่านี ้

การส�ารวจยังพบด้วยว่า นักท่องเที่ยวหญิงมีแนวโน้มที่จะอัพเกรดที่นั่ง

เครื่องบินให้เป็นระดับที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับผู้โดยสารชาย

PANK : Professional Aunt, No Kids 

 ในสหรัฐอเมริกามีประชากรกลุ่ม PANK มากถึง 23 ล้านคน

และคาดว่าจะมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก คนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคน

ที่มีอิสระในการเดินทาง และมีรายได้มากพอที่จะใช้จ่าย

เพื่อการท่องเที่ยวและบันเทิง
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พฤติกรรมกำรท่องเที่ยว
ของผู้หญิงในสหรัฐอเมริกำ
 

 Bond (2014) ได้ศึกษาบทบาทและพฤติกรรมของ 

ผู้หญิงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเดินทางในสหรัฐ 

อเมริกา พบข้อมูลที่น่าสนใจต่างๆ ดังต่อไปนี้

• ในอนาคต ตลาดท่องเทีย่วของผูห้ญงิจะมมีลูค่ามากถงึ 

19,000 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี และได้กลายเป็นกลุ่ม

เป้าหมายอันดับหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยวไปแล้ว (Tourism 

Review Online Magazine III, 2008)

• กว่าร้อยละ 80 ของการเดนิทางทีม่ผีูห้ญงิเข้าร่วมด้วย 

ผู้หญิงเป็นผู้ที่ท�าหน้าที่ตัดสินเกี่ยวกับการเดินทางในเรื่อง

ต่างๆ 

• ส่วนใหญ่ของผูห้ญงิทีเ่ดนิทางคนเดยีว คอื กลุม่สาวโสด 

แต่ทีน่่าสนใจไม่น้อยคอื การส�ารวจพบว่า จ�านวนของผูห้ญงิที ่

‘หนีแฟนเที่ยว’ เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

• ในแง่ประชากรศาสตร์ มีสาวโสดมากถึง 32 ล้านคน 

ที่ท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ครั้งในแต่ละปี และร้อยละ 30  

ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นิยมท่องเที่ยวแบบผจญภัย เช่น  

การเดินป่า ปีนเขา และกิจกรรมกลางแจ้ง

• ผูห้ญงิมสีดัส่วนคดิเป็นกว่าร้อยละ 75 ของนกัท่องเทีย่ว 

เชิงศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

• ผู ้หญิงมีแนวโน้มที่จะท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและท�า

กิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้น การส�ารวจในปี 2014 พบว่า  

ผูห้ญงิใช้จ่ายในอปุกรณ์ส�าหรบักจิกรรมกลางแจ้งโดยเฉลีย่  

295 ดอลลาร์สหรฐัต่อคนต่อปี โดยผูห้ญงิสงูอายมุแีนวโน้ม

ที่จะชอบท่องเที่ยวเชิงผจญภัยมากขึ้นด้วย

ที่มา : Frost & Sullivan, 2011
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l  นักท่องเที่ยวหญิงมีความต้องการบริการบางอย่างเป็นกรณีพิเศษ อาทิ

	 n ด้านความปลอดภยั มกีารส�ารวจพบว่า ธรุกจิท่องเทีย่วและธรุกจิเกีย่วเนือ่ง 

(รถเช่า เอเยนต์ท่องเทีย่ว โรงแรม สถานบนัเทงิ ฯลฯ) ทีห่นัมาใช้ ‘ความปลอดภยั’ 

เป็นจุดขายของตน เช่น การท�าปุ่มฉุกเฉินในห้องพัก การมีระบบความปลอดภัย

เฉพาะให้กับลูกค้าหญิง ท�าให้มีลูกค้าหญิงให้ความสนใจมาใช้บริการมากขึ้น และ

เมื่อพวกเธอให้ความไว้วางใจแล้ว พวกเธอมักจะกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

 	n อาหารท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ นักท่องเที่ยวหญิงมักใส่ใจกับอาหารการกิน 

เป็นพิเศษ แต่ก่อนน้ันนักท่องเที่ยวมักจะแสวงหาเมนูที่ขึ้นชื่อด้านรสชาติ แต่ใน

ปัจจุบัน เทรนด์การบริโภคอาหารท้องถิ่นที่มีความอร่อย ช่วยลดความอ้วน และมี 

ประโยชน์ต่อสุขภาพก็ได้รับความสนใจไม่น้อยจากนักท่องเที่ยวหญิง (Dunham,  

2015)

l นักท่องเที่ยวหญิงนิยมเดินทางไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

l นกัท่องเทีย่วหญงิมคีวามละเอยีดรอบคอบมากกว่านกัท่องเทีย่วชาย และมกั

เตรียมตวัส�าหรบัการท่องเทีย่วเป็นอย่างดี พวกเธอจะหาข้อมลูต่างๆ อย่างละเอยีด 

  n นักการตลาดมักใช้จุดนี้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวหญิง เช่น การออก 

โปรโมชั่นของโรงแรมที่ต้องมีการใช้แต้มสะสม หรือใช้แต้มจากบัตรเครดิต 

แลกรายการส่งเสริมการขาย

  n ผู้หญิงมักจะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มข้น ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจของนกัท่องเทีย่วหญงิ คอื ข้อมลูจากบคุคลทีม่ปีระสบการณ์ (Peer Review) 

ดังนั้น การให้ความส�าคัญกับการตลาดบนสื่อออนไลน์จะมีบทบาทอย่างมาก

l นักท่องเที่ยวหญิงรุ่นใหม่มีแนวโน้มที่จะสนใจศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ

มากยิ่งขึ้น ผู้หญิงที่มีพลังทางเศรษฐกิจมักจะมีภูมิหลังทางการศึกษาที่สูง ท�าให ้

พวกเธอมักมองหาความแปลกใหม่ หลากหลาย ที่มีแรงกระตุ้นทางปัญญาจาก

การท่องเที่ยว การส�ารวจพบว่า สัดส่วนของนักท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ

ธรรมชาติที่เป็นผู้หญิงสูงถึงร้อยละ 75 เลยทีเดียว (Dunham, 2013)
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Get smart
 อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาอัจฉริยะจนถึงพัดลมอัจฉริยะนั้นเป็นที่สนใจ 

ของผู้บริโภค เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายและให้ความสะดวกสบาย

 เทคโนโลยีไฮเทคที่สวมใส่ได้น้ัน สามารถใช้ในการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให ้

ผู้ใช้ได้รู้จักตนเองมากยิง่ขึน้ และสามารถทีจ่ะวเิคราะห์ข้อมลูเหล่านัน้ได้ บรษิัทเช่น LG, Panasonic, Cisco และ Haier  

ได้ช่วยกันในการวางแผนส�าหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขาให้สามารถเชื่อมต่อกันได้ Google ได้ผลิต Android’s TV  

ออกสู่ตลาด ในขณะที่ LG ได้เปิดตัว WebOS ตัวใหม่ที่ใช้ใน Smart TV

 ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ๆ จะช่วยท�าให้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ กับฮาร์ดแวร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

 Apple’s Home Kit ท�าให้ผู้ใช้การสั่งการด้วยเสียงผ่าน Siri ในการควบคุมระบบไฟอัจฉริยะ ควบคุมอุณหภูมิ 

ของบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

 Apple’s Health Kit คืออุปกรณ์ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพ สามารถที่จะน�าข้อมูลของผู้ใช้จากอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

ออกก�าลังกายหลายๆ เครื่องมารวมไว้ในเครื่องเดียว

 Apple Watch ได้รวมโปรแกรมต่างๆ มาไว้ที่ข้อมือ ท�าให้ยิ่งง่ายต่อการใช้มากขึ้น

 จากการตอบรบัทีดี่ของผูใ้ช้อปุกรณ์ไฮเทคเหล่านี ้ท�าให้ต่อไปอปุกรณ์เหล่านีจ้ะท�าได้มากกว่าในเรือ่งของสขุภาพ 

และการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้า ในปี 2015 iPhone จะปล่อย ‘Scent Messing’ ผู้ใช้จะสามารถใช้แอปพลิเคชั่น 

ในการฉีดน�้าหอมภายในบ้านหรือส่งกลิ่นต่างๆ แทนข้อความ 

 การใช้สมาร์ทโฟนในการเชื่อมต่อยิ่งง่ายขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีการให้บริการ Wi-Fi ทั้งในรถไฟและเครื่องบิน 

ท�าให้คนสามารถเชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น การที่จะ Get Smart ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

สิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นในปี 2015
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 ชาวจนีจ�านวนมากใช้อปุกรณ์ดจิทิลัเหล่านีอ้ยูแ่ล้ว พวกเขา 

ใช้ในการวัดค่าต่างๆ จากร่างกายของพวกเขา และใช้ในการ 

เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวอื่นๆ

   • 13% ของชาวจีนอายุระหว่าง 20-49 ปี มีอุปกรณ์ดิจิทัล 

แบบสวมใส่ในบ้าน

   • 29% ของชาวจีนที่มีฐานเงินเดือนสูง จะมีสินค้าเหล่านี้

อยู่ในครอบครอง

   • ประมาณ 1 ใน 3 ของผูใ้หญ่ชาวจีนม ีInternet-enabled 

TV ที่บ้าน

 ผู้บริโภคในปัจจุบัน เปิดรับต่อผลิตภัณฑ์และบริการ 

ที่ช่วยอ�านวยความสะดวก และช่วยในการติดตามสุขภาพ 

ร่างกาย

   • 81% ของผู้บริโภคชาวจีน ยอมที่จะจ่ายเพิ่มขึน้เพื่อให้ได้ 

สินค้าที่จะช่วยให้พวกเขาด�าเนินชีวิตได้ง่ายขึ้น

   • 39% ของผูบ้รโิภคชาวจนีกล่าวว่า มนัคุ้มค่าในการทีต้่อง 

จ่ายเงนิเพิม่ข้ึนเพือ่ผลิตภณัฑ์หรอืบรกิารทีช่่วยพวกเขาในการ 

พัฒนาสุขภาพร่างกาย เช่น แอปพลิเคชั่นในการติดตามการ 

ท�างานของร่างกาย เป็นต้น

   • 64% ของผู้บริโภคชาวจีนเห็นว่าการมีอุปกรณ์ดิจิทัล 

เหล่านี้ แสดงถึงความน�าสมัยทางแฟช่ัน (เป็นสินค้าแฟช่ัน 

อย่างหนึ่ง) เช่น อุปกรณ์ส�าหรับสวมใส่ของไนกี้พลัส (Nike+  

FuelBand) หรือ Jawbone 

ทำ�ไมคนจึงใช้อุปกรณ์เหล่�นี้ ?

 อปุกรณ์ไฮเทคเหล่านีน้ัน้เป็นทีน่ยิมในปัจจบุนั ผูค้นทัว่โลกให้ความ 

ส�าคญัของอปุกรณ์ดจิทิลัทีส่ามารถเชือ่มต่ออปุกรณ์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยกนั

   • 59% ของผู้บริโภคในสหรัฐฯ บอกว่าการใช้แอปพลิเคชั่นหรือ 

เว็บไซต์ในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเป็นสิ่งที่น่าสนใจ  

   • 76% ของผูท้ีม่ศีกัยภาพในการซือ้ทวีีในประเทศองักฤษ สนใจทวีทีี่ 

สามารถน�าเสนอภาพ/วดิโีอ/หรอืคอนเทนต์อืน่แบบไร้สายจากอปุกรณ์ 

ตัวอื่นได้ (28% นั้นยินดีที่จะจ่ายในราคาที่สูงขึ้นเพื่อลูกเล่นตัวนี้)

 ตลาดของผลิตภัณฑ์ของสินค้าดิจิทัลแบบสวมใส่ จะมีความ 

สามารถในการเตบิโตอย่างมาก สงัเกตได้จากจ�านวนคนทีซ่ือ้ผลติภณัฑ์

   • 22% ของผูบ้รโิภคในสหรฐัฯ มอีปุกรณ์ Smart Watch หรอื Fitbit

   • 21% ของผู้บริโภคในอังกฤษใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส�าหรับสวมใส่หรือ 

แอปพลิเคชั่นในมือถือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

   • 31% ของผู้บริโภคสนใจในการใช้ Smart Watch ในฟังก์ชันของ 

เรื่องสุขภาพ

   • 40% ของผู้บริโภค ใช้อุปกรณ์ที่ติดตามการเต้นของหัวใจและ 

ความดันโลหิต

   • 34% ใช้อุปกรณ์ในการบันทึกการเคลื่อนไหวและการนอนหลับ
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 ปี 2015 และในอนาคต เราจะเห็นอุปกรณ์เหล่านี้พัฒนาความสามารถ 

ไปยังด้านอื่นๆ โดยเทคโนโลยีส�าหรับอุปกรณ์ส�าหรับสวมใส่นั้นต้องให้มากกว่า 

ความสะดวกในการเชื่อมต่อ ต้องมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและปลอดภัย ซึ่งการที่ 

ผูค้นหนัมาใช้อปุกรณ์ดจิทิลัแบบสวมใส่มากขึน้  ได้ก่อให้เกดิประเดน็ในการพดูคยุ 

เกี่ยวกับกฎข้อบังคับในการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลขึ้นมา

 แม้ว่าอุปกรณ์ดิจิทัลแบบสวมใส่จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

เป็นหลัก แต่ความสวยงามของรูปแบบก็เป็นสิ่งส�าคัญ ที่นิวยอร์ก แบรนด์ต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นไนกี้ อินเทล รายการทีวี Project Runway และ Digital Trend  

ได้ร่วมกันจัด ‘The Wearable Technology Competition’ ขึ้นมาเพ่ือช่วย 

ท�าให้อุปกรณ์สวมใส่เหล่านี้มีรูปแบบที่สมาร์ทมากขึ้น เพื่อท่ีจะสามารถดึงดูด 

ผู้บริโภคให้หันมาใช้มากขึ้น

 พวกเราจะมีความคาดหวังจากเครื่องมือไฮเทคเหล่านี้เพิ่มขึ้น เช่น คาดว่า 

อุปกรณ์เหล่านี้จะสามารถวิเคราะห์สภาพทางจิตใจได้ สามารถที่จะสั่งอาหาร 

หรือเครื่องดื่มได้เอง นอกจากนั้นบริษัทที่น�าข้อมูลของผู้ใช้ไปท�าการวิเคราะห ์

ประกอบการให้บริการและราคาเฉพาะบุคคล 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

 Baidu เสิร์ชเอนจินยักษ์ใหญ่ของจีน ยังคงน�าเสนอ 

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เหนือกว่าคู่แข่งขันอย่าง Google Glass 

ด้วยจักรยานที่สามารถควบคุมทิศทางได้เอง และตะเกียบ 

ที่สามารถบ่งบอกได้ถึงสารปนเปื้อนในอาหาร

 อุปกรณ์ไฮเทคเหล่านี้เกิดการเชื่อมต่ออยู่ตลอดเวลา 

เป็นผลให้เกิดความต้องการของนวัตกรรมในการชาร์จ 

แบบไร้สายเกิดขึ้น (ซึ่ง Starbucks ได้มีการทดลองในบาง 

สาขาแล้ว) นอกจากนั้นความปลอดภัยของการเก็บข้อมูล 

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องค�านึงถึง

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ บริษัทได้ให้ความ 

ส�าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล (การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็น 

ส่วนส�าคัญของบริษัท) Nike ให้ความส�าคัญในเรื่องของ 

ข้อมูลของผู้สวมใส่และแอปพลิเคชั่นต่างๆ จ�านวนผู้ใช้ 

อุปกรณ์ก็มีการแชร์ข้อมูลของตนเพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญน�าไป

วิเคราะห์ เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจะท�าให้ 

บริษัทกลายมาเป็นผู ้ให้บริการในการวิเคราะห์ข้อมูล  

โดยขั้นต่อไปเราจะเห็นธนาคาร ร้านขายของ และแพทย ์

น�าข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ไปใช้

Tourism Trends
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แนวโน้มท่องเที่ยว

 ปี 2015 เรื่องของมลพิษเป็นเรื่องส�าคัญที่สื่อต่างๆ ให้ความสนใจ 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอพยพออกจากเกาะ Cateret ในปาปัวนิวกินี  

เนื่องจากระดับน�้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น หรือข้อมูลที่ ได้จากการส�ารวจ 

แหล่งน�้าสะอาดจะน�ามาถกกันใน Milan Expo’15 รวมไปถึงเรื่องที ่

สภาประชาชนแห่งชาติของประเทศจีนได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงกฎในการ 

ป้องกันส่ิงแวดล้อม ซึ่งมีบทลงโทษที่หนักขึ้นกว่าเดิม มีผลบังคับใช้ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2015

 การเพิ่มขึ้นของการรับรู้ของประชาชนถึงความเก่ียวข้องระหว่าง 

มลพิษกับโรคมะเร็งและการเสียชีวิตก ่อนวัยอันควร ข ้อมูลจาก 

องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามลพิษต่างๆ นั้นเป็นตัวท�าลายสิ่งแวดล้อม 

มากที่สุด เป็นผลให้ผู้คนหันมาสนใจในเรื่องของมลพิษมากขึ้น

การป้องกันมลพิษ 
(Pollution Protection)

สิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นในปี 2015

Tourism Trends

 จากข้อมลูเกีย่วกบัมลพิษทางอากาศปี 2012 ทีร่ฐับาลจนีน�ามา 

เปิดเผย ท�าให้ผูบ้รโิภคชาวจนีได้รบัรูถ้งึอนัตรายของมลพิษทางอากาศ

ทีม่ค่ีา PM 2.5 นัน้จะก่อให้เกดิโรคหอบหดื โรคหวัใจ และโรคอืน่ๆ ได้  

เป็นผลให้มีผลิตภัณฑ์จ�าพวกเครื่องกรองอากาศส�าหรับติดต้ังที่บ้าน  

ออฟฟิศ หรอืรถยนต์เพิม่มากขึน้ และในหลายๆ ยีห้่อได้อ้างถงึความ 

สามารถในการป้องกันมลพิษทางอากาศที่มีค่า PM 2.5

 ในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอางนั้นได้ท�าให้ผู้บริโภคเห็นถึงผล 

ทีจ่ะได้รบัจากมลพษิ เช่น Avon ได้ใช้ข้อความ ‘ผงฝุน่ในเมอืงหลวง’  

(Urban Dust) ในการพูดถึงสิ่งที่มาท�าร้ายผิวและสุขภาพร่างกาย
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* PM คือ Particulate Matter ฝุ่นละอองในอากาศ

PM 2.5 ตามค�าจ�ากัดความของ US, EPA หมายถึง ฝุ่นละเอียดที่มี

เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ฝุ่นละเอียดมีแหล่งก�าเนิด

มาจากควันเสียของรถยนต์ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม 

 สุขภาพเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคชาวจีนกังวลต่อผลที่จะ

ได้รับจากมลพิษนั้น พวกเขาจะใช้เงินในการจับจ่ายเพื่อ

ป้องกันตัวเองจากสารพิษ โดยในปี 2013 พบว่าพวกเขา

ซื้อสินค้าที่ช่วยป้องกันสารพิษที่จะได้รับจากส่ิงแวดล้อม

มากขึ้นกว่าปี 2012

 ผู้บริโภคชาวจีน (อายุระหว่าง 20-49 ปี) ร้อยละ 47 

บอกว่าพวกเขากลวัทีจ่ะเป็นโรคที่ไม่สามารถรกัษาได้จาก

สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ และร้อยละ 38 กังวลเกี่ยวกับโรค 

ระบบทางเดินหายใจ

 ความปลอดภัยของอาหารนั้นเป ็นสิ่ง ท่ีชาวจีน 

ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก 56% ของผู้บริโภคชาวจีน 

นั้นกังวลที่จะเป็นโรคจากการรับประทานอาหารที่มีสาร 

เจือปน 

 นอกเหนือจากโรคภัยไข้เจ็บที่จะได้รับจากมลพิษ 

ในสิ่งแวดล้อม ชาวจีนยังค�านึงถึงผลกระทบท่ีผิวของ 

พวกเขาจะได้รับ 1 ใน 4 ของผู้หญิงชาวจีนใช้ครีมทาตัว 

และทามือที่มีประสิทธิภาพในการลดการระคายเคือง 

ของผวิ รกัษาผวิ และต่อต้านแบคทเีรยี บรษิัทเครือ่งส�าอาง 

ในปัจบุนัได้เพิม่การใช้ PM* 2.5 ในการโฆษณาผลติภณัฑ์ 

ที่ปกป้องผิวจากสารพิษในอากาศ

 เทรนด์ในการ Go Clean ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ข้อมูลจาก Pure  

Earth / Blacksmith Institute กล่าวว่า 8.4 ล้านคนของทุกปีนั้นเสียชีวิต 

จากมลภาวะที่เป็นพิษ ซึ่งสูงกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากโรคมาลาเรียเกือบ 3 เท่า 

และสูงกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อ HIV/AIDS กว่า 14 เท่า

 ปี 2012 กว่า 7 ล้านคนที่เสียชีวิต 1 ใน 8 คนจากผู้เสียชีวิตจากทั่วโลก  

เป็นผลมาจากสารพษิในอากาศ นอกจากนัน้แล้วมลพษิทางอากาศเป็นปัจจยั 

ในการประมาณการกับการเสียชีวิตของคนในเมืองหลวงและชนบทจ�านวน  

3.7 ล้านคนในปีเดียวกัน ในขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลกได้กล่าวว่า 

สารพิษท่ีเกิดภายในอาคารนั้นเกิดจากการท�าอาหารโดยการใช้ถ่านหิน 

ที่ ไม่มีประสิทธิภาพ และเตาท�าอาหารชีวภาพมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 

เสียชีวิตของ 4.3 ล้านคนในปี 2012

 ปี 2013 กระทรวงการป้องกันสิง่แวดล้อม ( Ministry of Environmental  

Protection) ของประเทศจนี ได้พบหมูบ้่านมะเรง็ (Cancer Villages) จากการ 

เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างพื้นที่แหล่งน�้ามีสารพิษเจือปนกับพื้นที่ที่มีอัตรา 

คนเป็นโรคมะเรง็สูง ซึง่ในปี  2014 กระทรวงฯ ได้พบว่า 60% ของพืน้ทีท่ีท่�าการ 

ติดตามนั้นมีคุณภาพน�้าใต้ดินที่แย่มาก

ทำ�ไมคนจึงใส่ใจในเรื่องนี้ ?
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 รฐับาลของประเทศจนีให้ความส�าคญัมากขึน้กับนโยบาย 

สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2015 รัฐบาลจะน�าเรื่องของสิ่งแวดล้อม 

สู่สาธารณชนมากข้ึน ท�าให้พวกเราคาดว่าจะเห็นนโยบาย 

เกี่ยวกับการต่อต้านมลภาวะที่เป็นพิษ (Anti-Pollution)  

ทั้งในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และในตัวของ 

ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

 ในภาคส่วนของความสวยความงาม เราคาดว่าจะเห็น 

การกล่าวอ้างถึงความสามารถในการป้องกันผิวพรรณหรือ 

เส้นผมจากมลภาวะที่มีค่า PM 2.5 ในการท�าการตลาดของ 

ผลิตภัณฑ์

 ส�าหรับภาคส่วนของอาหารและเครื่องดื่ม คาดว่าจะเห็น 

การเพิม่ขึน้ของการโปรโมตในเรือ่งวตัถุดิบทีช่่วยในการดีทอ็กซ์  

นอกจากน้ันเพื่อตอบสนองผู้บริโภคที่ค�านึงถึงความปลอดภัย 

ของอาหาร ผู้ผลิตควรจะเน้นย�้าในส่วนของวัตถุดิบที่ปราศจาก 

สารพิษเจือปน (Pollution-Free Ingredient) ในการท�า 

การตลาดของผลิตภัณฑ์ บางแบรนด์ใช้การเน้นในเรื่องของ 

แหล่งก�าเนิดของวัตถดุบิในการท�าการตลาด เช่น Tmall.com ของ 

ประเทศจีนได้จับมือกับ New Zealand Trade and Enterprise  

ในการท�าโปรโมชั่นของเดือนเมษายน 2014 โดยให้ผู้บริโภค 

ชาวจีนสามารถซื้ออาหารทะเลสดตรงจากประเทศนิวซีแลนด์  

และมีบริการจัดส่งภายใน 7 ชั่วโมง

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
 เราจะพบอุปกรณ์ไอทีส�าหรับสวมใส่ และเส้ือผ้าที่ใช้ในการ 

วัดและป้องกันมลภาวะที่เป็นพิษในอากาศมากขึ้น เราได้เห็นการ 

โฆษณาทีต่่อต้านมลภาวะทีเ่ป็นพษิ แม้กระทัง่ทีบ้่าน ทีท่�างาน หรอื 

แม้แต่ร ้านค้าตามท้องถนนก็ต ่อสู ้กับสารพิษในอากาศโดย 

ใช้วัสดุที่สามารถดูดซึมสารคาร์บอน หรือวัสดุที่สามารถสะท้อน 

ความร้อน หรือวัสดุที่ใช้ในการเก็บแสงในตอนกลางวันและน�ามา 

ใช้ในตอนกลางคืน

  ส�าหรบัภาคส่วนรถยนต์ รฐับาลของจนีได้จบัตามองมลภาวะ 

ที่เป ็นพิษในเมืองปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ ท�าให้ยอดขายรถที่ ใช ้ 

พลังงานไฟฟ้าและรถที่ปล่อยมลภาวะในระดับต�่าจะคงมียอดขาย 

ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศจีนได้พัฒนาระบบการตรวจตรา 

ในการช่วยลดควันจากรถยนต์ในปักกิ่ง และกระตุ ้นการใช ้

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแทนพลังงานน�้ามันโดยการยกเว้นภาษีและ 

ยกเว้นค่าป้ายทะเบียนรถยนต์ให้แก่ผู้ที่ซื้อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
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ในโลกของความเป็นจริง 
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เช่น Doddle and ASOS’s Local Letterbox ของประเทศอังกฤษได้จัดให ้

มีห้องลองสินค้าในห้างสรรพสินค้า ยิม และสถานีที่เป็นจุดเชื่อมต่อ ให้ผู้ซื้อ 

สินค้าออนไลน์สามารถที่จะลองสินค้าที่สั่งซื้อได้

 ในประเทศจีนพบว่าการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้ามีความนิยมลดลง  

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่จะเข้าไปในร้านเพือ่ชมและทดลองสนิค้า แต่จะท�าการซือ้ 

สินค้าออนไลน์เพื่อให้ได้ราคาที่ถูกที่สุด

    เราได้ก ้าวมาถึงจุดที่ เราคาดหวังว ่าจะสามารถเข ้าถึง 

และเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ระหว่างที่เราก�าลัง 

เดินทาง เราสามารถซื้อสินค้าด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีให ้

บริการในรถไฟและเครื่องบิน 

 การช้อปป้ิงระหว่างการเดนิทางของผูบ้รโิภคถกูตอบสนอง 

ด้วยบริการ ‘Click-and-Collect’ เช่น ตู้รับสินค้าของ  

Amazon ที่สถานีรถไฟใต้ดินในเมืองลอนดอน และบริการ 

จัดส่งแบบออนดีมานด์ของ eBay ในสหรัฐอเมริกาได้ขยาย 

ไปยัง 25 เมือง นอกจากนั้น eBay ได้ร่วมมือกับ Argos  

ในประเทศอังกฤษในการใช้ร้านกว่า 650 แห่งของ Argos  

เป็นสถานที่รับสินค้าที่ท�าการสั่งซื้อออนไลน์ ส�าหรับใน 

ประเทศจีน จะเห็นว่าร้านค้าต่างๆ ได้เข้าไป 

มีส่วนในการขายสินค้าแบบออนไลน์จากการ 

เข้าไปขายผ่านทางเว็บไซต์ของ Taobao และ  

Tmall เช่น แบรนด์ Marks & Spencer ของ 

อังกฤษ และห้างสรรพสินค้า Yintai ของ 

จีน พบว่า “สองในสามของคนจีน (อายุ  

20-49 ปี) พวกเขาซือ้สนิค้าออนไลน์ 

เพราะพวกเขาสามารถซื้ อ 

เ มื่ อไหร ่ ก็ ไ ด ้ ที่ พ วก เขา 

สะดวก” เห็นได ้ว ่าความ 

สามารถในการให ้ความ 

สะดวกสบายในการซื้อแบบ 

ออนดีมานด์นั้นเป็นสิ่งส�าคัญใน

ประเทศจีน 

สิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นในปี 2015

(real World retail)

 อินเทอร ์เน็ตท�าให ้การซื้อขายแบบเดิมได ้เปลี่ยนไป  

อินเทอร์เน็ตไม่เพียงแต่มอบความสะดวกสบายในการจับจ่าย 

แต่ยังมอบความรวดเร็วให้แก่ผู้ซ้ือด้วย เห็นได้จากร้านที่เน้น 

การขายที่หน้าร้านได้เพิ่มจ�านวนสาขา 

ของร้านในการรับสินค้าที่สั่งซ้ือ 

ออนไลน์ และในทางกลับกัน 

ร้านค้าออนไลน์ Birchbox  

ได้เปิดหน้าร้านเพื่อรองรับ 

ความต้องการของผูบ้รโิภค  

เราจะเห็นบริการที่แก้ไข 

ช่องว ่างของการซื้อ 

สินค้าแบบออนไลน์ 
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ทำ�ไมคนจึงทำ�ก�รซื้อสินค้�
แบบออนไลน์ ?
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 การช้อปปิ้งออนไลน์ก่อให้เกิดการปฏิวัติรูปแบบการค้าขายไปทั่วโลก แต่ถึงอย่างนั้นผู้บริโภคยังไม่ได้ 

รับความพึงพอใจสูงสุด

 53% ของผู้ซื้อชาวอังกฤษ โดยเฉพาะ 60% ที่เป็นเพศหญิง กล่าวว่า เป็นเรื่องยากที่จะได้เสื้อผ้าที่พอดี 

กับสัดส่วนโดยไม่ต้องท�าการลองใส่

 22% ของผู้บริโภคชาวอเมริกันจะซื้อสินค้าออนไลน์เฉพาะสินค้าที่พวกเขาเคยใช้และมีความคุ้นเคย

 70% ของผูบ้ริโภคชาวจนี จะไปดูสนิค้าจริงทีร้่านก่อนการซือ้สนิค้าทางออนไลน์ และ 75% ของผูบ้รโิภค

ชาวจีนเชื่อว่าร้านค้าแบบออนไลน์จะเข้ามาแทนร้านค้าแบบดั้งเดิมในที่สุด

 19% ของผูบ้รโิภคชาวจีน เคยซ้ือสนิค้าแบบ ‘Click-and-Collect’ โดยรบัสนิค้าทีท่�าการสัง่ซือ้จากร้านค้า  

ตู้ล็อกเกอร์ หรือจากคลังสินค้า

 ในประเทศจีน ผู้บริโภคอยากได้บริการหรือส่ิงที่ช่วยให้ตนเองได้รับประสบการณ์ในการซื้อที่ดีขึ้น  

สภาพแวดล้อมและการบริการลูกค้าจัดว่าเป็นปัจจัยส�าคัญส�าหรับผู้บริโภคในการเลือกห้างสรรพสินค้า  

โดยห้างสรรพสินค้านั้นเป็นโอกาสที่ร้านค้าใช้ในการส่งมอบสินค้าที่ถูกสั่งซื้อทางออนไลน์ให้แก่ผู้ซื้อ 

 14% ของผู้ซื้อกล่าวว่า บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีมีผลต่อการเลือกสถานที่ที่จะไปซื้อสินค้า

 8% ของผู้ซื้อกล่าวว่า การบริการลูกค้าที่ดีมีผลต่อการเลือกสถานที่ที่จะไปซื้อสินค้า

 นอกเหนือจากการค้าแบบรีเทลแล้ว ผู้บริโภคยังมองถึงความสะดวกสบายที่อุปกรณ์ดิจิทัลเหล่านี ้

จะมอบให้ในด้านอื่นๆ  

 6% ของชาวบราซิลสนใจที่จะซื้อรถยนต์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และพวกเขายินดีที่จะให้บริษัทจัดส่ง 

รถยนต์ไปยังที่บ้านถ้าบริษัทมีบริการ

 40% ของชาวแคนาดาสนใจที่จะใช้บริการออนไลน์ทางการเงิน ในการขอค�าแนะน�าทางการเงินและ 

ใช้เครื่องมือในการบริหารเงินแบบออนไลน์จากธนาคารที่พวกเขาใช้บริการอยู่

 80% ของชาวจนีต้องการใช้บริการออนไลน์ในด้านอืน่ๆ เพือ่ทีจ่ะช่วยให้ชวีติของตนมคีวามสะดวกสบาย 

มากขึ้น เช่น การจ่ายบิลออนไลน์ การจองแท็กซี่ผ่านมือถือ เป็นต้น
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สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป
 การให้บริการแบบทันท่วงที และแบบออนดีมานด์ที่ก�าลังขยายตัว 

จะส่งผลต่อการเพิม่ขึน้ของแอปพลเิคช่ันในการจัดส่งสนิค้า และทางเลอืกในการ 

ใช้ช่องทางในการขายส�าหรับสินค้าในสินค้าหลายๆ ประเภท

  ความสะดวกสบายเหล่านี้ไม่ได้สงวนไว้ให้แค่ผู้ที่อยู่ในเมืองหลวง แต่ได้ 

ขยายโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ไปยังในส่วนของชานเมืองและชนบท การขยายตัวของ  

eBay Now Showcase ไม่ได้แค่ Growing Urban Environment แต่ได้ท�าให้ 

เกิดความต้องการในการจัดส่งแบบออนดีมานด์ วิธีการในการจัดส่งสินค้านั้น 

ก็จะแตกต่างไปตามแต่ละสถานที่ เช่น

 การรับสินค้าที่ร้านค้า (In-store Pickup) เกิดขึ้นส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน 

แถบชานเมือง 

 การบริการจัดส่งสินค้า (Subscription Service) ส�าหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน 

แถบชนบทซึ่งอาจจะอยู่ไกลจากจุดรับสินค้า

 ความคาดหวังท่ีจะได้รับความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าของผู้บริโภค 

มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมบริการอื่นๆ ผู้บริโภคได้ใช้บริการเหล่านี้อยู่แล้ว 

ส�าหรับการบริโภคมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือ Hulu Plus

 เราคาดว่าผู้บริโภคจะต้องการการบริการแบบออนดีมานด์และบริการที่ 

เหมาะสมส�าหรับแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางเงิน การให้บริการ 

ด้านสุขภาพ และในด้านอื่นๆ การใช้ Google และ Wikipedia ในการหา 

ค�าตอบต่างๆ อาจจะไม่เพียงพอ พวกเขาต้องการให้มีบริการและมีผู้เชี่ยวชาญ 

ให้ความช่วยเหลืออยู่เพียงแค่ปลายนิ้ว

 ในประเทศจีน Jumei Yupin ผู้ขายเครื่องส�าอาง

ออนไลน์รายใหญ่ทีส่ดุได้เปิดหน้าร้านทีเ่มอืงปักกิง่เพ่ือช่วย 

ให้ผู้บริโภครู้จักถึงตัวสินค้ามากขึ้น เพ่ือที่พวกเขาจะได ้

ซื้อสินค้าได้อย่างมั่นใจ ในขณะที่ Shufeng ผู้ให้บริการ 

ส่งสินค้า ได้เริม่ธรุกจิโดยให้บรกิารทางออนไลน์ แต่ปัจจบุนั

ได้มีการเปิดหน้าร้านเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น

 ในอนาคตของเราคาดว่าจะเห็นการค้าปลีกแบบ  

‘Omni-Channel’ ในจีน ซึ่งเป็นการใช้ช่องทางในการ 

ค้าขายทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นจากทางออนไลน์หรือทาง 

ร้านค้า ส�าหรบัผูบ้รโิภค ปัจจยัในด้านราคาและความสะดวก 

สบายเป็นส่วนส�าคัญที่ส ่งผลในการตัดสินใจซ้ือสินค้า 

ออนไลน์ ในส่วนของร้านค้านั้นใช้ลักษณะที่โดดเด่นของ 

ผลติภณัฑ์ การให้ความรูใ้นตวัผลติภณัฑ์ การให้ประสบการณ์ 

ร่วม ในการดึงดูดลูกค้าเข้ามาจับจ่ายในร้าน
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สิ่งที่กำ�ลังเกิดขึ้นในปี 2015

 KFC ในประเทศจนีได้ใช้แผนการตลาดในการท�ากิจกรรมทีม่ชีือ่ว่า ‘Who Could Represent  

KFC’ โดยต้นปี 2014 KFC ได้น�าสินค้าสองตัวมาให้ลูกค้าได้ท�ากิจกรรม สินค้าตัวแรกได้แก่  

Plain Chicken Nuggets เมนูปกติที่ได้วางขายใน KFC เข้าแข่งขันกับสินค้าตัวใหม่ คือ Gloden 

Crispy Chicken ซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุด โดยให้ลูกค้าลงคะแนนทาง Social Media ในเวลา 

ที่ทางบริษัทก�าหนด โดยให้ผู้ที่เข้ามาลงคะแนนตัดสินว่าจะเลือกเพียง 1 ใน 2 เมนูนี้มาขาย 

ที่ร้านในระยะยาว

 นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมคล้ายๆ กันคือรายการ The Voice of China และ Ice Bucket  

ที่ใช้ส่ือสังคมออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เพื่อเข้ามาสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดของประเทศจีน

45|Tourism Review

 เราเห็นการแข่งขันในตลาดมากขึ้นในโลกปัจจุบัน โดยใช้การ 

สื่อสารสองทาง การใช้ค�าเฉพาะต่างๆ ที่ถูกน�ามาใช้  เช่น 

 Engagement คือความผูกพันของพนักงานกับองค์กร

 Interaction คือการสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด 

 ค�าหลายค�าถูกน�ามาใช้เป็นตัวกระตุ ้นในองค์กรและการวัด 

ความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการสร้างสรรค์งานโฆษณาเพ่ือสร้าง 

ความสนใจต่อกลุ่มลูกค้า ในขณะที่กลุ่มบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ ่

พยายามที่จะค้นหาอุปสรรคที่เป็นตัวขวางและขจัดมันออกไป

 เรายังเห็นส่ิงท่ีผู้บริโภคคาดหวังในปัจจุบันที่ปรากฏขึ้น ไม่เพียง 

แต่การให้ความส�าคัญกับผลตอบรับจากผู้บริโภคเท่านั้น แต่บริษัท 

ยังน�าประเด็นส�าคัญเหล่านี้มาพิจารณาตั้งแต่การเริ่มด�าเนินการ

 ปัจจบุนัผูบ้รโิภคมส่ีวนช่วยสนิค้าและสงัคม โดยมส่ีวนร่วมมากขึน้  

มีความใกล้ชิดมากขึ้น กลยุทธ์ Crowdsourcing Business Models  

ที่ได้ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม หรือส่งต่อปัญญาเพื่อรับข้อมูลหรือ 

ข้อเสนอแนะ รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นไอเดียทางธุรกิจ 

 ตัวอย่างท่ีน่าสนใจตัวอย่างหนึ่ง คือ การบุกเบิกของบริษัทผลิต 

เสื้อยืด Threadless ที่ส่งเสริมให้คนทั่วไปสามารถส่งผลงานการ 

ออกแบบเข้ามาทางบรษิัท นอกจากน้ันยังมส่ีวนคัดเลอืกผลงานว่าผลงาน 

ชิ้นใดควรได้รับเลือกเพื่อผลิตเป็นสินค้าออกจ�าหน่าย
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   • 22% ของคนที่ดื่มเบียร์ในประเทศอังกฤษให้ความสนใจ 

สนับสนุนการผลิตคราฟต์เบียร์ตัวใหม่

   • 21% ของสาววัยรุน่ชาวองักฤษ อยากเสนอไอเดียของตน

ส�าหรับน�าไปใช้ในการออกแบบรูปแบบของผลิตภัณฑ์

 แคมเปญ ‘Who Could Represent KFC’ ในประเทศจีน

มีผู้เข้ามาร่วมโหวตกว่า 20 ล้านโหวต

 การได้เปรียบจากการร่วมมือทางออนไลน์ส่งผลอย่าง 

เห็นได้ชัดจากสังคมออนไลน์ของเว็บไซต์หนึ่ง Pinterest นั้น 

ขึน้มาเป็นผูน้�าในส่ือสังคมออนไลน์เป็นผลมาจากการทีเ่วบ็ไซต์ 

ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม คือ สมาชิกสามารถแชร์ไอเดียของ 

ตนเองใน Pinboard ท�าให้สมาชิกอื่นๆ สามารถเข้าถึงไอเดีย 

ใหม่ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ จากบทความของบริษัท  

Fast Company กล่าวว่า Pinboard นี้มีคนเข้ามาชมถึง 1.9  

พันล้านคนต่อเดือน (ทั่วโลก) ผู ้เข้าชมแต่ละคน ใช้เวลา 

ประมาณ 14.5 นาทีในการเข้าชมเว็บไซต์

 การถ่ายทอดความคิดและไอเดียต่างๆ ไม่ได้เกิดขึ้น 

เฉพาะบุคคลต่อบุคคล (C2C) แต่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลไปยัง 

ธรุกจิ (C2B) และธรุกจิไปยงับคุคลด้วย ค�าว่า Crowdsourcing  

คือกระบวนการท่ีให้คนนอกองค์กรท�างานแทนคนในองค์กร  

ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ประสงค์ออกนาม ซ่ึงมักจะ 

ท�างานผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต และเมือ่พดูถึงเรือ่งนวัตกรรม 

ไอเดียจากคนจ�านวนมาก ย่อมดีกว่าจากคนคนเดียว

ทำ�ไมคนจึงใส่ใจในเรื่องนี้ ?
   • GuruStroms ให้บริการในฐานะตัวกลางในการจัดหาผู้เชี่ยวชาญ 

ในด้านเทคโนโลยแีละด้านการแพทย์ให้แก่ธรุกจิขนาดเลก็ โดย GuruStroms  

จะให้ไอเดยีทีด่ทีีส่ดุจากการระดมความคดิผ่านทางออนไลน์เป็นระยะเวลา 

กว่า 30 วัน

   • One Billion Minds เป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทใช้ในการติดต่อบุคคล 

ในการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ช่วยแก้ไขปัญหาเครื่องบดเศษอาหาร 

เป็นต้น

   • บริษัทขนาดใหญ่หันมาใช้ Crowdsourcing เช่น บริษัทมันฝรั่งเลย์ 

ในประเทศอาร์เจนตินาได้เชิญชวนให้คนช่วยกันแนะน�ารสชาติใหม่ส�าหรับ 

มนัฝรัง่แผ่น โดยสามรสชาตทิีม่ผีูเ้ลือกมากทีสุ่ดจะถกูน�าไปผลิต และรสชาต ิ

ที่ขายดีมากที่สุด จะถูกเลือกให้เป็นรสชาติที่ผลิตถาวร

   • ซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศเดนมาร์ก ได้ท�าการสอบถามผู้ซื้อว่า  

สินค้าในประเทศชิ้นใดที่พวกเขาต้องการให้มีในชั้นวางสินค้า

   • Sear ได้มีฟีเจอร์ออนไลน์ตัวใหม่ ‘People’s Pick’ ที่ให้ผู้บริโภค 

สามารถโหวตในการเลือกสินค้าที่จะน�ามาลดราคาในแต่ละสัปดาห์

   • ในประเทศญ่ีปุ่นมีแอปพลิเคชั่นส�าหรับผู้เดินทางโดยรถไฟ ซึ่งแอป- 

พลิเคชั่นจะบอกกับผู้โดยสารว่ารถไฟสายไหนมีคนใช้น้อยที่สุด เพื่อที่ผู้ใช ้

บริการจะได้มีทางเลือกในการเลือกสายรถไฟในการเดินทาง

   • Sickweather ได้ใช้ข้อมูลจากสังคมออนไลน์และข้อมูลของสมาชิก 

ในการแสดงถึงโรคในแต่ละพื้นที่        

Tourism Trends
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แนวโน้มท่องเที่ยว

 ด้วยวัฒนธรรมในการแชร์และการช่วยกันออกความคิดเห็นเป็นที่

แพร่หลาย ก่อให้เกิดปัญญาสั่งสม (Collective Intelligence) ซึ่งอยู่ 

เป็นส่วนหนึ่งที่คนปฏิบัติกัน ท�าให้ยากที่จะแยกแยะระหว่างการร่วมมือกัน 

ในการคิด กับการฉ้อโกง 

 มีข่าวฉาวดังเกี่ยวกับนักศึกษามหาวิทยาลัย Harvard กับข้อสอบแบบ 

ท�าทีบ้่าน (Take-home Final Exam) ซ่ึงได้ช้ีให้เหน็ถึงพืน้ทีส่เีทาระหว่างการ 

ช่วยเหลือในการเรียนกับการโกงข้อสอบ สิ่งส�าคัญสิ่งหนึ่งที่เราควรรู้คือ  

ในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นพื้นที่ที่ไม่มีกฎ เหมือนกับพื้นที่เปิดกว้างส�าหรับ 

ไอเดียต่างๆ มากมาย

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

Tourism Trends

 โอกาสทีจ่ะใช้ ‘Collective Intelligence’ เป็นเครือ่งมอืในการพฒันา 

สิ่งใหม่ๆ นั้นมากมายมหาศาล ความชาญฉลาดของ Crowdsourcing นั้น 

ไม่เพียงแต่มศีกัยภาพในการสร้างผลติภณัฑ์ตวัใหม่ ยงัช่วยวางต�าแหน่งของ 

แบรนด์ในลักษณะเป็นแบรนด์ที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์  

มองการณ์ไกล และเน้นการมีส่วนร่วม

 การสร้างการสือ่สารนัน้ก่อให้เกดิประโยชน์นอกเหนอืจากน�าไปพฒันา 

ผลติภณัฑ์ตวัใหม่ การระบปัุญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของการเพิม่ขึน้ 

ของจ�านวนประชากร การเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศ การใช้พลังงาน  

และการจดัการของเสยี เราสามารถจดัการกบัปัญหาเหล่านี้ได้ดขีึน้จากการ 

รับฟังความคิดเห็น และให้แนวทางในการจัดการในเรื่องนั้นๆ 

 ท้ายทีส่ดุ สิง่ทีท้่าทายกค็อื การสร้างการสนทนาทีก่่อให้เกดิประโยชน์ 

ต่อทั้งสองฝ่าย โดยผู ้บริโภคจะรู ้สึกได้ถึงอ�านาจและความมีส่วนร่วม  

พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่ช่วยให้นักการตลาดรู้ถึงโอกาสใหม่ๆ ในตลาดที่มีอยู่
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จำนวนน ักท องเท ี ่ยวจาก  4 ตลาดหล ักของภ ูม ิภาคอเมร ิกา 	  

สหรัฐอเมริกา	   แคนาดา	   บราซิล	   อาเจนติน่า	  

นักท่องเที่ยวภูมิภาคอเมริกา ปี 2009-2014

เรื่อง : พงษ์พันธ์ มอญพันธุ์ - พนักงานวางแผน กองวิจัยการตลาด ททท.

ภมูภิาคอเมรกิา

 ภมูภิาคอเมรกิา ถือเป็นอกีหน่ึงตลาดทีส่่งออกนกัท่องเทีย่ว 

มายังประเทศไทยในอัตราการเติบโตสูงในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา  

โดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในภาวะปกติ อัตราการ 

เติบโตของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอเมริกาจะอยู่ที่ร้อยละ  

9-14 ต่อปี โดยในปี 2557 ถึงแม้สถานการณ์ทางการเมือง 

ของไทยจะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 

ของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันบ้าง แต่จ�านวนนักท่องเที่ยวของ 

ท้ังภมิูภาคกยั็งคงรกัษาระดบัอยูท่ี ่1,046,401 คน* ลดลงเล็กน้อย 

จากปี 2556 สร้างมูลค่าทางการท่องเที่ยวทั้งสิ้นประมาณ * ตัวเลขประมาณการ แหล่งที่มา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แนวโน้มท่องเที่ยว

Tourism Trends

72,929 ล้านบาท* โดยมีประเทศที่ส่งออกนักท่องเที่ยวมายัง 

ประเทศไทยที่ส�าคัญ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา  

บราซิล อาร์เจนตินา และเม็กซิโก ในขณะที่อัตราสัดส่วน 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางครั้งแรกและนักท่องเที่ยวที่เดินทางซ�้า 

นั้น โครงสร้างลักษณะนักท่องเที่ยวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง 

มากนัก คือยังเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยเป็น 

ครั้งแรก
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‘Small is a new big’ : 
ท�าเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่

 ทั้งนี้ จากรายงานการศึกษานักท่องเที่ยวหรูหรา 

ในภูมิภาคอเมริกา ซึ่งได้ถูกเผยแพร่ระหว่างงาน ILTM  

Americas ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2557  

ณ เมืองริเวียรา มายา ประเทศเม็กซิโก ระบุเทรนด ์

ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหรูหราในภูมิภาค 

อเมริกา โดยมุ่งเน้นในเรื่องการเจาะตลาดโดยใช้สื่อ 

สงัคมออนไลน์เป็นเครือ่งมอืหลกั ดังมปีระเด็นทีส่�าคัญ 

ต่อการปรับตัวส�าหรับภาคธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโต 

ของนักท่องเที่ยวภูมิภาคอเมริกา ดังนี้

 ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน ์เข ้ามามีบทบาทส�าคัญในการด�ารงชีวิต 

ของประชากรส่วนใหญ่ของโลก นกัท่องเทีย่วในภมูภิาคอเมรกิากเ็ป็นอีกหนึง่กลุม่ 

ผูบ้รโิภคทีบ่รโิภคสือ่สงัคมออนไลน์มากกว่าสือ่อืน่ๆ ดงันัน้ รปูแบบการสือ่สารกบั 

ผูบ้รโิภคจงึจ�าเป็นต้องมกีารเปลีย่นแปลง จากการสือ่สารกบัคนหมูม่าก เป็นสือ่สาร 

กับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม รวมถึงต้องมีความคิดสร้างสรรค์สอดแทรกในข้อความ 

การส่ือสาร เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ เข้าใจ และเต็มใจที่จะเผยแพร่ 

ข้อมลูที่ได้รบัแก่บคุคลใกล้ตวัโดยการ ‘แชร์’ ในสือ่สงัคมออนไลน์ การ ‘ท�าเรือ่งเลก็ 

ให้เป็นเรื่องใหญ่’ เป็นอีกหนึ่งกุญแจส�าคัญในการเข้าถึงกลุ ่มเป้าหมาย 

ในกาลเทศะที่เหมาะสมและตรงตามเป้าประสงค์ในการส่งสารไปยังผู้บริโภค  

เรื่องเล็กๆ ที่ว่า คือการส่งสารที่กะทัดรัด เหมาะสมกับรูปแบบการน�าเสนอ 

ผ่านระบบมือถือสมาร์ทโฟน และเน้นการน�าเสนอด้วยรูปภาพ โดยเชื่อมโยง 

กับความสนใจเฉพาะของผู้บริโภคในแต่ละกลุ่ม

แนวโน้มท่องเที่ยว

Tourism Trends
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สหรัฐอเมริกา	   แคนาดา	   บราซิล	   อาเจนติน่า	  สหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล อาร์เจนตินา
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แนวโน้มท่องเที่ยว

 ความสนใจของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไปในการจดจ�าข้อมลูทีม่ขีนาดเลก็ลง  

สั้น และเข้าใจง่าย เช่น BuzzFeed ซึ่งจะส่งข้อมูลในรูปของการเปลี่ยนแปลง 

ข้อความส้ัน ตามหน้าเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งสื่อส�าคัญต่างๆ 

ในอเมริกาต่างตอบรับเทรนด์ของผู ้บริโภคกลุ่มนี้ โดยการเพิ่มหัวข่าวที่ม ี

ใจความลึกซึ้ง ประทับใจผู้บริโภค รวมทั้งเลือกใช้หัวข่าวเชิงค�าถาม ชวนให ้

ติดตามต่อ หรือแม้กระทั่งการใช้ภาพเคลื่อนไหว เพ่ือดึงดูดความสนใจ 

ให้ผู้บริโภคกดเข้าไปด้านในเว็บไซต์ กลยุทธ์น้ีเป็นการหลอกล่อให้ผู้บริโภค 

คลิกเข้าไปในเว็บไซต์เพือ่ดูข้อมลูแบบเตม็เนือ้หาซ่ึงจะส่งผลลพัธ์ในการน�าเสนอ 

ข้อมูลในเชิงลึกได้อย่างครบถ้วน เทรนด์การชักจูงผู้บริโภคให้เข้าถึงข้อมูลด้วย 

หวัข่าวทีส่ัน้และน่าประทบัใจยงัถูกน�าไปใช้ในสือ่สงัคมออนไลน์ ดงัจะเหน็ได้จาก 

การจ�ากัดจ�านวนตัวอักษรในการโพสต์ของทวิตเตอร์และเฟซบุ๊ค เป็นต้น 

ต้องสั้น ต้องสดใส ต้องเป็นที่จดจ�า

เป้าหมายเล็ก ผลลัพธ์มหาศาล  

Tourism Trends

 ปัจจบุนั สือ่สงัคมออนไลน์ทัง้เฟซบุค๊และทวติเตอร์  

อนญุาตให้โพสต์โฆษณาซึง่สามารถระบกุลุม่ผูร้บัข้อมลูได้  

การจัดการเป้าหมายกลุ่มเล็กด้วยการส่งสารที่ตรง 

ต่อความสนใจและถูกต้องตามคุณสมบัติที่แต่ละผู้ผลิต 

ก�าหนด จะท�าให้ผู้รับสารรู้สึกถึงความส�าคัญที่ได้รับ  

ตัวอย่างเช่น การที่ผู ้ใช้เฟซบุ ๊คติดตามเฟซบุ ๊คเพจ 

ที่มีลักษณะเฉพาะ เช ่น เพจขายสินค ้าออนไลน ์  

เพจกีฬาฟุตบอล จะส่งผลให้การเลือกโฆษณาที่โชว ์

ด้านข้าง Feed ของเฟซบุ๊คเกี่ยวข้องกับสินค้าและความ 

สนใจเหล่านี้ ซึ่งจะท�าให้ผู้ใช้เฟซบุ๊คเข้าถึงการบริการได้

ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ละตินอเมริกา : สมาร์ทโฟน
คือสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง
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 การประยุกต์ใช้กลยทุธ์นีกั้บธุรกิจการท่องเทีย่วแบบหรหูรา  

(Luxury Travel Business) สามารถท�าได้โดยการเพิ่มความคิด 

สร้างสรรค์ลงในหัวข้อ หลีกเลี่ยงค�าที่เยิ่นเย้อ ไม่จ�าเป็น และ 

ไม่เกีย่วข้องกบั ‘ความหรหูรา’ เช่นการน�าเสนอ Brand Message  

กับภาพหรือวิดีโอในกลุ่มลูกค้าเฟซบุ๊ค เป็นต้น 

 จ�านวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในภูมิภาคละตินอเมริกาเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2013 มีจ�านวนผู้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่  

มากกว่า 414 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ 70 ของประชากร 

ทั้งหมด แต่ในจ�านวนโทรศัพท์เคลื่อนที่เหล่านั้น ส่วนใหญ่ยังคง 

เป็นโทรศพัท์ทีส่ามารถใช้ได้เพยีงโทรฯ เพือ่ตดิต่อสือ่สารเท่านัน้  

สมาร์ทโฟนยังไม่เป ็นที่แพร่หลาย ท�าให้การคัดแยกผู ้ใช ้

สมาร์ทโฟนเป็นกลุ ่มผู ้ใช้ที่มีความมั่งคั่งเป็นไปได้ง่ายยิ่งขึ้น  

ถึงอย่างไรก็ตาม จ�านวนผู้ใช้สมาร์ทโฟนได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดหลายปีที่ผ ่านมา อันเป็นผลมาจากการแข่งขันด้าน 

การพฒันาทางเทคโนโลย ีท�าให้ราคาของสมาร์ทโฟนถกูลง ผูใ้ห้ 

บริการสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวหรูหรา ยังคงใช ้

สมาร์ทโฟนเป็นช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าหรูหราได ้

ในช่วงเวลาอนัสัน้นี ้หรอืจนกว่าสมาร์ทโฟนจะกลายเป็นอปุกรณ์ 

ส�าหรับบุคคลทั่วไปนั่นเอง 
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แนวโน้มท่องเที่ยว

Tourism Trends

ทีป่รึกษาการท่องเท่ียวหรูหราประสบความส�าเรจ็
ในโลกออนไลน์ได้อย่างไร? ‘แค่ครั้งละคนเท่านั้น’

 ในสื่อสังคมออนไลน์ยุคปัจจุบัน นักท่องเที่ยวนิยมขอค�าปรึกษาจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค  

ทวิตเตอร์ หรือแม้แต่ศึกษาข้อมูลความพึงพอใจผ่านเว็บไซต์ TripAdvisor ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งส�าหรับบริษัทน�าเที่ยว 

ในการหาลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทน�าเที่ยวที่ประสบความส�าเร็จด้านการให้ค�าแนะน�าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จะไม่แสดงตัวว่าเป็น 

บริษัทน�าเที่ยว แต่เป็นในลักษณะของบุคคลผู้เชี่ยวชาญทางการท่องเที่ยว โดยจะสร้างคุณสมบัติของแต่ละบุคคลให้เป็น 

ผู้เชี่ยวชาญทางการท่องเที่ยวสาขาต่างๆ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านตั๋วเครื่องบินราคาถูก ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวของแต่ละ 

ประเทศ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ จะขอค�าปรึกษา 

ผ่านการสร้างคอมเมนต์ ที่ปรึกษาสามารถตอบคอมเมนต์ของแต่ละคนได้ตรงตามความต้องการ รวมถึงแฝงการเสนอขาย 

ผ่านบริษัทน�าเที่ยวของตน แต่ต้องเป็นไปอย่างแยบยล และไม่ดูเป็นการโฆษณาอย่างเด่นชัดจนเกินไป 
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ความแตกต่างของนักท่องเที่ยว
อเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
 นักท่องเที่ยวจากทั้ง 2 ภูมิภาคมักจะสร้างค�าแนะน�าจากประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว 

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ เช่น การสร้างกระทู้ในเฟซบุ๊ค การสร้างรีวิวในเว็บไซต์  

Tripadvisor ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกสร้างในวันจันทร์ หลังจากการเดินทางช่วงสุดสัปดาห์ ทั้งนี้  

ในการสร้างกระทูแ้ละรวีวิ นกัท่องเทีย่วจากทัง้ 2 ภมูภิาคมกัจะมจีดุสนใจในมาตรฐานทีต่่างกนั  

นักท่องเท่ียวจากละตินอเมริกา จะสนใจรายละเอียดเก่ียวกับห้องนอน และอาหารเช้ามาก 

เป็นพเิศษ โดยช่วงเวลาทีม่กีารโพสต์มากทีส่ดุคือระหว่างเดอืนพฤษภาคมของแต่ละปี ในขณะที่  

นักท่องเที่ยวอเมริกาเหนือ จะสนใจในรายละเอียดเก่ียวกับรูปแบบการบริการ เช่น ทัศนคติ 

ของพนักงาน และความสะอาด เป็นต้น โดยช่วงเวลาที่นิยมโพสต์รีวิวและกระทู้จะอยู่ในช่วง 

เดือนเมษายนเป็นหลัก

 เทรนด์ทางการท่องเที่ยวดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางส�าหรับธุรกิจที่จะมุ่งเป้าไป 

เจาะตลาดนกัท่องเทีย่วอเมรกิา ซึง่ถือเป็นอกีหนึง่ตลาดกระเป๋าหนกัที่ใช้จ่ายสงู เมือ่เทยีบกบั 

นกัท่องเทีย่วจากภูมภิาคอืน่ๆ อย่างไรก็ตาม เทรนด์ทางการท่องเทีย่วเหล่านีม้กัจะเปลีย่นแปลง 

อยู่ตลอดเวลา การปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์จะส่งผลให้ธุรกิจทางการท่องเที่ยวได้รับผล 

เชิงบวกและชนะใจลูกค้าได้ในระยะยาว
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การสัมมนาด้านสถิติการท่องเที่ยวโลก

Nara Tourism Statistic 
Week 2014
The 13th Global Forum 
on Tourism Statistics
เรียบเรียง : พิจาริณี โล่ชัยยะกูล1 / สรรเพชญ ภุมรินทร2์ / รัชพล ชินวรรณ3

 The 13th Global Forum on Tourism Statistics จดัโดยความร่วมมอื

ของ Japan Tourism Agency, The Nara Prefecture, The Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD) และ  

The Statistical Office of The European Union (EUROSTAT) ระหว่าง

วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2557 จัดขึ้นที่ Nara Prefectural Hall  

เมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น การสัมมนาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

แลกเปลี่ยนมุมมองและความรู้เชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัย 

ด้านการท่องเที่ยวที่หน่วยงานต่างๆ มีการด�าเนินการ

1 พนักงานวางแผน กองวิจัยการตลาด ททท.
2 นักสถิติ กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด ททท.
3 พนักงานสารสนเทศ กลุ่มฐานข้อมูลการตลาด ททท.
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การสัมมนามีการน�าเสนอในประเด็นดังต่อไปนี้

1. การพฒันาการเกบ็ข้อมลูบญัชปีระชาชาต ิ(TSA)
 

 การจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการท่องเที่ยวที่เป็นพื้นฐานของประเทศต่างๆ  

ในปัจจบุนั ได้แก่ บญัชปีระชาชาตด้ิานการท่องเทีย่ว (Tourism Satellite Account 

: TSA) เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น 

การค�านวณตวัเลขการใช้จ่ายของนกัท่องเทีย่ว การขนส่ง ทีพ่กั อาหาร การช้อปป้ิง 

และบริการต่างๆ รวมทั้งการส�ารวจแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น

 TSA เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงมหภาคระดับประเทศ  

จงึเป็นประโยชน์ในการวางแผนทศิทางการเตบิโตของอตุสาหกรรมท่องเทีย่วในเชงิ 

นโยบาย 

 การสมัมนาในครัง้นี ้ได้มกีารน�าเสนองานวิจัยทีม่กีารพฒันาเครือ่งมอืการเกบ็

สถิติในรูปแบบเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของนักท่องเที่ยว ในระดับพ้ืนที่แหล่ง

ท่องเท่ียว โดยมุ่งเน้นให้มกีารเก็บข้อมลูในระดับพืน้ทีแ่หล่งท่องเทีย่ว และรวบรวม

ในแต่ละพืน้ท่ีขยายผลการค�านวณ จนถึงระดับภมูภิาค และระดบัประเทศ การเกบ็

ข้อมูลต่างๆ เช่น 

 l การติดตามการเคลื่อนของกลุ่มนักท่องเที่ยวจากอัตราการเข้าพักแรม

สถานที่พัก 

 l อัตราวันพักเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 

 l อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของท้องถิ่น เป็นต้น 

 ข้อมลูดงักล่าวจงึเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานก�ากบั

ดูแลการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น ตลอดจนระดับ

ประเทศ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ตวัอย่างงานวจิยัดังกล่าว  

ได้แก่ DREAM® Trip Project เป็นผลงานการวิจัยของ 

Glasgow Caledonian University และ Regional 

Tourism Satellite Account System ของ University of 

Cagliari และ State University of Milano-Bicocca 

เป็นต้น

 การสมัมนายงัได้กล่าวถงึประเดน็ทีค่วรมกีารพฒันา 

การเกบ็ข้อมลูเพิม่เตมิ โดยเฉพาะเรือ่งของการท่องเทีย่ว 

ภายในประเทศ ที่ ในหลายประเทศยังมีการจัดเก็บ

ไม่มากนัก ท�าให้ไม่สามารถก�าหนดแนวทางในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างถูกต้อง  

ลดทอนบทบาทในการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ 

ในการบริหารประเทศลง

 นอกจากนี้ ในการสัมมนายังได้ผลักดันให้เกิด 

ความร่วมมอืในการใช้ค�านยิามและมาตรฐานในการเกบ็

ข้อมูลเดียวกัน โดยเฉพาะการจัดท�า TSA ยังต้องการ 

พัฒนาความร่วมมือให้ก้าวไปสู ่ความเป็นมาตรฐาน

สากลระดับนานาชาติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันระหว่าง

ประเทศได้
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2. การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

 เป็นการน�าเสนอการวิจัยเชิงประยุกต์จากการน�าข้อมูลสถิติมา

วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือ 

ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัดในการเก็บ

ข้อมูล และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ เป็นต้น

n  การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นต่อราคา 
 ในการน�าเสนอการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวภายในประเทศ

ของประเทศออสเตรเลีย โดย Divisekera, Victoria University,  

Australia วิเคราะห์หมวดการบริโภคด้านการท่องเที่ยว 5 หมวด ได้แก่ 

ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม การเดินทาง การซื้อของและการสันทนาการ 

กับความสัมพันธ์ด้านราคา พบว่าการบริโภคสินค้าการท่องเที่ยวใน 

ภาพรวมสินค้าการท่องเที่ยวทั้ง 5 หมวดไม่มีความสัมพันธ์กับการปรับ

ราคาสินค้า (Price Elasticity of Demand)  

n  การพัฒนาแบบจ�าลองวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 
 การน�าเสนอการพฒันาแบบจ�าลองเพือ่คาดการณ์ทศิทางการท่องเทีย่ว 

เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เช่น กรณีศึกษาการเดินทาง

ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศภายหลังแผ่นดินไหวของประเทศญี่ปุ ่น  

ซึ่งพบว่าตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจยกเลิกการท่องเที่ยว เช่น 

ระดับความเสียหาย ความกังวลภายในประเทศ และเหตุการณ์ภายนอก

ประเทศ เป็นต้น ซึ่งผลการวิจัยสามารถน�ามาเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

ภาครัฐในการบริหารจัดการบริหารความเสี่ยงต่อไป

n  การพัฒนาตัวชี้วัด Attractiveness Index
 การน�าเสนอการพัฒนาตัวชี้วัด เพื่อมุ่งเน้นให้มีการพัฒนา น�าไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งให้สามารถ 

ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและเอกชนในการใช้ข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ ตามกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ปัจจุบัน 

มีความหลากหลายขึ้น เพื่อการวางแผนการด�าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยงานวิจัยเปรียบเทียบผลประโยชน ์

ต่างตอบแทนของแหล่งท่องเทีย่วทีจ่ะได้รบั และใช้ข้อมลูสถติอิธบิายปัจจยัดงึดดูนกัท่องเทีย่วชาวต่างประเทศไปยงัแหล่ง

ท่องเทีย่วต่างๆ ของประเทศในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออก เอเชยีใต้ และโอเชยีเนยี ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2538-2555 โดย

พฒันาตวัชีว้ดั Attractiveness Index ในการเปรยีบเทยีบความสามารถในการแข่งขนัของแต่ละประเทศภายใต้สถานการณ์

ต่างๆ ในด้านการพฒันาตวัช้ีวดัการท่องเทีย่วแบบยัง่ยนื Andalucian Tourism Government ได้น�าเสนอ Pilot Project 

ประกอบด้วยตวัชีว้ดัเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื จ�านวน 300 ตวัชีว้ดั ซึง่แบ่งกลุม่ได้เป็น 7 กลุม่ ได้แก่ Governance, 

Territory, Vulnerability, Profitability, Diversification, Quality and Innovation ตัวชี้วัดเหล่านี้ จะบ่งชี้ว่า 

มีการด�าเนินงานด้านการท่องเที่ยวไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนหรือไม่ โดยการก�าหนดตัวชี้วัดเหล่านี้ ด�าเนินการโดย 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 100 ราย ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
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3.  การใช้ประโยชน์ข้อมูล Big Data 
 ในเชิงสถิติการท่องเที่ยว

  ข้อมูล Big Data เป็นข้อมูลที่มีปริมาณมากจนยากในการจัดเก็บ 

แต่ขณะเดียวกันก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มหาศาล หากน�ามาจัดกลุ่ม/

หมวดหมู่ในประเด็นที่มีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ในการด�าเนินงาน 

ด้านต่างๆ ข้อมลู Big Data มกัมคีวามน่าสนใจ เนือ่งจากตอบสนองโจทย์

ที่เป็นสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที ข้อมูลที่ได้รับการกล่าวถึง 

ในการสมัมนาครัง้นี ้ม ี2 ประเภท ได้แก่ การใช้ Mobile Positioning Data 

และข้อมลูจากธรุกรรมบตัรอเิลก็ทรอนิก (Electronic Card Transaction) 

ดังนี้

n  Mobile Positioning Data
  การวิจัยเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ข ้อมูล Mobile  

Positioning Data ส�าหรับการท่องเที่ยว พบว่า ข้อมูลมีความละเอียด 

วิเคราะห์ได้ถึงระดับแหล่งท่องเที่ยว สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้อย่าง

รวดเร็ว ถึงช่วงเวลาระดับรายวันและขยายผลในระดับรายเดือน และ 

รายปีได้ นอกจากน้ียังพบว่า ข้อมลูมคีวามคลาดเคลือ่นต�า่ น�ามาวเิคราะห์ 

ข้อมูลได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งน�าไปสู่การคาดการณ์แนวโน้มการ 

ท่องเท่ียวได้ เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวจึงมีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ 

ในการวางแผนการตลาด การก�าหนดปริมาณการกระจุกตัวของ 

นักท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง การจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

n  Electronic Card Transaction 

  ส�าหรับข้อมูลประเภท Big Data ที่น่าสนใจในอีกรูปแบบ คือ

ข้อมูลจากธุรกรรมบัตรอิเล็กทรอนิก (Electronic Card Transaction) 

The Ministry of Business, Innovation and Employment (MBIE) in  

New Zealand ได้พัฒนาการใช้ข้อมลูจากธรุกรรม 

บัตรอิเล็กทรอนิก เพ่ือการวิเคราะห์สถิติจากการ 

ท่องเที่ยวท�าให ้ทราบพฤติกรรมการใช ้จ ่าย 

ของนกัท่องเทีย่ว จากการจดักจิกรรมต่างๆ รวมทัง้ 

กิจกรรมทางการตลาด ที่มีต่อการใช้จ่ายของ 

นักท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยสามารถจ�าแนก 

รายละเอียดได้ในระดับพื้นที่ และในแต่ละหมวด 

ค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที และ 

ยังสามารถน�าข ้อมูลที่ ได ้จากการใช้จ ่ายของ 

นักท่องเที่ยววิเคราะห์ร่วมกับสถิตินักท่องเที่ยว 

ต่างประเทศที่ได้จากบญัชปีระชาชาตด้ิานท่องเทีย่ว

ท�าให้วิเคราะห์ภาพรวมระดับประเทศได้อีกด้วย  

  อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า การใช้ข้อมูล 

Big Data ในปัจจุบัน จะมีประโยชน์ในการใช้

วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังไม่สามารถ

ทดแทนระบบสถิติท่องเที่ยวของแต่ละประเทศได้

อย่างสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากข้อจ�ากัดต่างๆ เช่น 

เรื่องความเป็นส่วนตัว และกฎระเบียบในการ 

เข้าถึงข้อมูล รวมทั้งความสามารถในการเข้าถึง

ข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น



57|Tourism Review

Tourism Seminars
ประชุม / สัมมนา

 นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ได้กลายเป็นเครื่องมือที่เข้าถึงผู้บริโภคใน

อัตราส่วนที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ส่ิงที่ควรค�านึงนอกจากการพัฒนาระบบสถิติ

ระดับประเทศแล้ว การเก็บสถิติจากส่ือสารสนเทศต่างๆ ก็เป็นส่ิงที่ควรผลักดันให้มีการ 

น�ามาใช้มากขึ้น เช่น Social Listening ที่สามารถประมวลผลกระแสความเคลื่อนไหว 

ความเหน็ทีม่ต่ีอสนิค้าต่างๆ ได้อย่าง Real Time ส่งผลให้หน่วยงานด้านการตลาดสามารถ

เข้าไปก�ากับดูแลสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทสรุป

 จากการสัมมนา คณะผู ้จัดได้สรุปแนวโน้มเก่ียวกับ

ประเดน็ทีม่กีารหารอืใน Global Forum on Tourism Statistics 

ได้แก่ 

	 1.	ปัจจุบันมีความร่วมมือและเปิดกว้างในการเชื่อมโยง

ข้อมูลด้านสถิติการท่องเที่ยวระหว่างประเทศกันมากขึ้น

	 2.	การเชือ่มโยงข้อมลูจากแหล่งต่างๆ	ระหว่าง	Big	Data	

กับสถติแิบบดัง้เดมิซึง่ยังต้องค้นหาวธิกีารในการพฒันาต่อไป	

	 3.	นบัเป็นความท้าทายของประเทศต่างๆ	ในการพฒันา 

คุณภาพของระบบสถิติ	 โดยปรับระบบการเก็บข้อมูล

สถิติการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศให้เป็นระบบเดียวกัน	 

ให้สามารถเชือ่มโยงเปรยีบเทยีบความสามารถในการแข่งขนั

ในการบรหิารจดัการการท่องเทีย่วได้	เป็นสิง่ทีต้่องได้รบัความ

ร่วมมือจากนานาประเทศ	เพื่อประโยชน์และการพิจารณา

จัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของโลก	ให้น�าไปสู่การท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 ส�าหรับประเทศไทย มีการพัฒนาระบบการเก็บสถิต ิ

ด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ จึงมีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ

การวางแผนการด�าเนนิงานระดบันโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

นักท่องเที่ยวที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาเครื่องมือ 

ในการสะท้อนความส�าเรจ็ด้านนโยบาย ส่งผลให้มคีวามต้องการ 

ใช้ข้อมลูสถติเิชงิกจิกรรมการท่องเทีย่ว เพ่ือสะท้อนความส�าเรจ็ 

การด�าเนนิงานด้านการตลาดของหน่วยงานต่างๆ ซึง่จะน�าไปสู่

การบรหิารจดัการด้านนโยบายภาครฐัต่อไป โดยความต้องการ 

ใช้ในปัจจุบัน เช่น ความต้องการข้อมูลการเดินทางของ 

นกัท่องเทีย่วกลุม่ High End การท่องเทีย่วทางทะเล การท่องเทีย่ว 

แบบ Eco Tourism กอล์ฟ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

เป็นต้น
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มหัศจรรย์
ของผู้หญิง

เรื่อง

	 เมื่อเร็วๆ	นี้	เรื่องราวและภาพที่ผู้คนพูดถึง

และแชร์กนัมากในพนัทปิและเฟซบุค๊	คอืภาพของ

ผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกเดินทางท่องเที่ยวตามล�าพัง

คนเดียว

	 เปล่า,	เธอไม่ใช่เด็กสาวที่เพิ่งออกตระเวน

ท่องโลก	

	 แต่เธอคือคุณแป๋ว-กาญจนา	พันธุเดชะ,	

อดีตข้าราชการซีเก้าที่เกษียณแล้ว	ผู้มีอายุ	62	ปี!

	 เธอไม่ได้ออกเดินทางท่องโลกคนเดียวด้วย

วิธีซื้อทัวร์ทั่วไป	แต่เธอเที่ยวแบบแบกเป้	แบบที่

เรียกกันว่า	‘แบ็คแพ็คเกอร์’	และเธอก็	‘แบก’	เป้

จริงๆ	โดยน�้าหนักของเป้ที่อยู่บนหลังนั้นอยู่ท่ีราว	

12-15	กิโลกรัม	อนัเป็นน�า้หนกัทีต้่องถือว่าไม่น้อย

ทีเดยีว	ต่อให้ไม่ใช่ผูห้ญงิทีอ่ายเุลยหกสบิปีไปแล้ว

ก็ตาม

เรื่อง :	โตมร	ศุขปรีชา



59|Tourism Review

Low Carbon Tourism
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน

	 เธอบอกว่า	เมื่อเกษียณแล้ว	เธออยากเดินทาง	แต่เมื่อชวน 

คนอื่นๆ	ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนวัยเดียวกันหรือรุ่นลูก	แต่ละคนก็ม ี

ช่วงเวลาว่างไม่ตรงกนั	ท�าให้ไม่สะดวก	เธอจงึเริม่คดิว่า-แล้วท�าไม

ถึงไม่ไปด้วยตัวเอง

	 ถ้าเป็นโลกเมือ่สกัสบิหรอืยีส่บิปีทีแ่ล้ว	การเดนิทางท่องเทีย่ว

ด้วยตัวเองคนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายนัก	ต่อให้เป็นคนหนุ่มสาวที่อยู่ 

ในวยัแขง็แรงกเ็ถอะ	แต่ทกุวนันี	้การเดนิทางท่องเทีย่วเปล่ียนแปลง

ไปมาก	เราสามารถหาข้อมลูเกีย่วกบัการเดนิทางได้อย่างละเอยีด	

จะหาข้อมลูมากมายแค่ไหนก็ได้	และไม่ใช่เฉพาะข้อมลูจากบรษิัท

ทัวร์หรือหนังสือไกด์บุ๊คเท่านั้น	ทว่าเป็น	‘ข้อมูล’	ที่	 ‘ได้’	มาจาก

ตัวนักเดินทางท่องเที่ยวคนอื่นๆ	โดยตรงเลยทีเดียว	เหมือนถาม

เพื่อน	แต่ไม่ได้มีเพื่อนแค่คนเดียว	เรามีเพื่อนเป็นร้อยเป็นล้านคน

จากทั่วโลก

	 ทั้งหมดนี้เป็นไปได้ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่า	Digital	Age!

	 ใช่แล้ว-ยุคนี้คือยุคที่ทุกคนสามารถมีพลังที่จะลุกขึ้นมาท�า

อะไรก็ได้ด้วยตัวเอง	เพราะการเชื่อมต่อและข้อมูลมหาศาลที่เรา 

สามารถคัดเลือกและจัดสรรให้เหมาะสมกับตัวเอง	แต่ละคน

จึงสามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้	รู้ว่าเมื่อเดินทางไป 

ตรงนั้นตรงนี้จะต้องพบเจอกับอะไร	

	 แม้กระทั่งผู้หญิง...ผู้หญิงที่มีอายุมากจนหลายคนคิดว่าเธอ

อาจเที่ยวคนเดียวไม่ได้

	 แต่แน่นอน-เธอท�าได้!
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	 ค�าถามก็คอื	อะไรท�าให้	‘ผูห้ญงิ’	สามารถลกุขึน้มาท�าสิง่ที่ไม่เคย	‘กล้า’	ท�าได้มาก่อนในประวตัศิาสตร์

แห่งการเดินทางท่องเที่ยว?

	 มีสถิติบอกว่าในสหรัฐอเมริกา	ผู้หญิงเริ่มเป็นแรงขับเคล่ือนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆ	 

พบว่า	ผูห้ญงิทีเ่ดินทางคนเดียวมจี�านวนเพิม่มากขึน้	ไม่ได้เพิม่แบบค่อยๆ	ขยบักราฟขึน้	แต่เพิม่ขึน้ถงึมากกว่า	

230%	ในรอบ	6	ปีที่ผ่านมา

	 นี่คือตัวเลขที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ!

	 การส�ารวจของ	TripAdvisor	ซึ่งเป็นเว็บและ	App	ที่ให้บริการในแบบ	Crowdsourcing	(คือการที่ 

ผู้ใช้งานจ�านวนมากทั่วโลกให้ข้อมูลต่างๆ	เข้ามา)	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องที่พัก	ร้านอาหาร	หรือสถานที ่

ท่องเทีย่วน่าสนใจต่างๆ	พบว่าในจ�านวนนักท่องเทีย่วผูห้ญงิ	9,181	คนจากทัว่โลกนัน้	มมีากถงึ	74%	เลยทเีดยีว	 

ที่วางแผนว่าจะเดินทางท่องเที่ยว	‘คนเดียว’	ในปีถัดไป

	 ในเอเชีย	แนวโน้มก็เป็นแบบเดียวกัน	นั่นคือผู้หญิงเริ่มเดินทางคนเดียวมากขึ้นเรื่อยๆ	โดยมักจะเลือก

จุดหมายปลายทางเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก	เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่พูดคุยกันได้ง่าย

ทั่วโลก

	 และอย่าเพิ่งคิดว่า	ผู้หญิงเหล่านี้จะเที่ยวชมวัฒนธรรม	ไปสปา	หรือเที่ยวแบบสบายๆ	ไปท�าศัลยกรรม

อะไรท�านองนั้น	เพราะผลส�ารวจบอกด้วยว่า	ผู้หญิงที่อยากเที่ยวคนเดียวนั้น	มีแนวโน้มที่จะท่องเที่ยวแบบ

ผจญภัยและเที่ยวเอาท์ดอร์กันมากขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่า	ปีนเขา	หรืออื่นๆ

	 งานวิจัยของ	Savvy	Auntie	พูดถึงกลุ่มผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่ง	ซึ่งมีชื่อเรียกเล่นๆ	ว่า	PANK	(ย่อมาจาก	

Professional	Aunt,	No	Kids	หรือเป็นผู้หญิงสูงวัยที่มีหน้าที่การงานแบบมืออาชีพในระดับสูง	แต่ไม่มีลูก) 

โดยบอกว่า	ผู้หญิงกลุ่ม	PANK	นั้น	ถือเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดกลุ่มหนึ่ง	เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีรายได้มากพอ 

ท่ีจะเดินทางท่องเที่ยวได้	แถมยังมีอิสระในการเดินทาง	มีเวลามากพอ	แต่กระนั้นก็ไม่ได้มีเวลาว่าง 

ตรงกัน	PANK	จ�านวนมากจึงมีไลฟ์สไตล์ในการท่องเที่ยวแบบ	‘เที่ยวคนเดียว’

	 เขาบอกว่า	ประชากรกลุ่ม	PANK	นั้นมีมากถึง	23	ล้านคนในสหรัฐอเมริกา	ซึ่งถ้าดูทั่วโลกก็น่าจะมี

จ�านวนมากกว่านีอ้กีอกัโข	โดยกลุม่	PANK	เป็นกลุม่ทีต้่องการทีพ่กัและบรกิารในระดบัหรหูรา	ทีเ่ป็นอย่างนัน้ 

ก็เพราะพวกเธอมีรายได้ที่มากพอ	และเนื่องจากผู้หญิงกลุ่มนี้เป็นนักบริหารระดับสูง	พวกเธอจึงคุ้นเคย

กับประสบการณ์การเดินทางเพื่อธุรกิจ	(Business	Travel)	ที่ใช้บริการโรงแรมในระดับบน	ดังนั้น	เมื่อจะ 

ท่องเที่ยวพักผ่อน	ก็เลยมองหาบริการที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งดีงามกว่าที่เคยคุ้นมาตลอดชีวิต

การท�างาน	ดังนั้น	โรงแรมหรูขนาดเล็ก	(ที่เรียกว่า	Small	Luxury	Hotels	ซึ่งมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่าย

ขนาดใหญ่ในยุโรปและอเมริกา	ถือเป็นเครือข่ายโรงแรมหรูที่มีรสนิยม	ไม่ใช่เชนโรงแรมใหญ่ๆ	ที่ถูกมอง

ว่าเป็นโรงแรมส�าหรับครอบครัว)	จึงมียอดจองจากนักเดินทางผู้หญิงที่เดินทางเพียงคนเดียวเพิ่มมากขึ้นถึง	

53%	ในช่วงปี	2011-2012	และหลังจากนั้นก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจ�านวนขึ้นไปอีก

	 ย่ิงถ้าเทียบกับนักท่องเที่ยวชายด้วยแล้ว	พบว่านักท่องเที่ยวหญิงมีแนวโน้มที่จะ	‘อัพเกรด’	ที่นั่ง 

บนเครื่องบินให้ดีขึ้นมากกว่าผู้โดยสารที่เป็นชายด้วย

	 ค�าถามก็คือ-เพราะอะไร	ผู้หญิงถึงกลายเป็นพลังขับเคลื่อนส�าคัญในธุรกิจเดินทางท่องเที่ยวได้?
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	 โดยท่ัวไป	เราน่าจะเหน็พ้องต้องกันว่า	โลกได้เปิดโอกาสให้ผู้หญงิ

ได้ก้าวเข้ามามบีทบาทในพืน้ทีส่าธารณะ	เช่นพืน้ทีข่องการท�างานต่างๆ

มากขึน้	ซึง่กแ็น่นอนว่า	เมือ่ผูห้ญงิท�างานเหล่านีม้ากขึน้	ย่อมก่อให้เกดิ	

‘พลัง’	ของผู้หญิงในเศรษฐกิจใหม่ขึ้นด้วย

	 พลังของผู้หญิงเช่นนี้เรียกขานกันว่า	Womenomics

	 The	Economist	รายงานไว้ในปี	2006	ว่า	สัดส่วนของ	‘ผู้หญิง

ท�างาน’	เพิ่มขึ้นมากมายมหาศาล	จากในทศวรรษ	2490s	ที่มีผู้หญิง

ท�างานเพียงประมาณ	1	ใน	3	นั้น	ได้เพิ่มขึ้นมากลายเป็น	2	ใน	3 

ในปัจจุบัน	ที่ส�าคัญ	สัดส่วนของผู ้หญิงในตลาดแรงงานก็เพ่ิมขึ้น 

ในทุกประเทศ	ทุกวันนี้	แทบทุกประเทศมีสัดส่วนของผู้หญิงในตลาด

แรงงานสูงเลย	40%	กันแล้ว	แม้กระทั่งในประเทศที่มีปัญหาความ 

ไม่เท่าเทียมทางเพศมาแต่เก่าก่อน	อย่างเช่นอิตาลีและญี่ปุ่น	ก็ยังมี 

ผู้หญิงอยู่ในตลาดแรงงานสูงกว่า	40%	อยู่ดี

	 นั่นแปลว่าอะไร?

	 เมื่อผู ้หญิงท�างานมากขึ้น	ผู ้หญิงก็ย่อมมีรายได้มากขึ้นด้วย	 

แต ่ตัวเลขที่น ่าสนใจยิ่งขึ้นก็คือ	 ข ้อมูลจากกระทรวงแรงงาน

สหรัฐอเมริกา	ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร	Time	บอกไว้ว่า	ในเมืองที่ม ี

ขนาดใหญ่ท่ีสุด	50	 เมืองในอเมริกานั้น	มีถึง	47	 เมืองด้วยกัน 

ที่โดยเฉลี่ยแล้ว-ผู้หญิงมีรายได้มากกว่าผู้ชาย

	 เรื่องนี้	‘กลับข้าง’	กับความเชื่อแบบเดิมๆ	โดยสิ้นเชิง!

	 ตัวอย่างก็คือนิวยอร์ก	ที่โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงจะมีรายได ้

คดิเป็นราว	117%	ของรายได้ผูช้าย	และถ้ามองภาพให้กว้างออกมา 

มากกว่าอเมริกา	เราจะพบว่าต่อให้เป็นประเทศจีนที่หลายคน

คิดว่ามีการกีดกันทางเพศมาก	ก็ยังพบว่าผู ้บริหารระดับสูง 

ที่เป็นผู้หญิงนั้น	มีสัดส่วนมากถึงร้อยละ	51	ซึ่งก็แปลว่ามากกว่า

ผู้ชายไปแล้ว!

	 ในไทยก็ไม่แตกต่าง	เพราะผูห้ญงิก้าวเข้ามามบีทบาทในทาง 

เศรษฐกจิค่อนข้างมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ๆ	มรีายงาน 

การจัดอันดับโอกาสทางเศรษฐกิจของผู้หญิงโดย	Economist	

Intelligence	Unit	เมือ่ปี	2012	ทีร่ะบวุ่า	ผูห้ญงิไทยนัน้ม	ี‘โอกาส

ทางเศรษฐกิจ’	 สูงเป็นอันดับ	2	ของประเทศในกลุ่มอาเซียน	 

เป็นรองก็แค่สิงคโปร์เท่านั้น	แถมผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารระดับสูง

ในไทยยังมีมากถึง	36%	อีกต่างหาก	นับว่าสูงกว่าหลายประเทศ	

แถมกรรมการบริษัทในภาคเอกชนของไทยก็มีมากกว่า	35%	 

ที่เป็นผู้หญิง

	 แล้วอย่างนีจ้ะไม่ให้บอกว่า	‘พลัง’	ของผูห้ญงิในทางเศรษฐกจิ 

ก�าลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญได้อย่างไรกัน!
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	 แน่นอนว่าเมือ่ผูห้ญงิมรีายได้สงูขึน้	ผูห้ญงิย่อมกลายเป็นกลุม่ผูบ้รโิภค

ที่มีขนาดใหญ่	กลายเป็น	‘ตลาดใหม่’	ที่มีลักษณะเฉพาะบางอย่าง

	 เวลาพดูค�าว่า	Womenomics	ความหมายของค�านี้ไม่ได้กนิความเฉพาะ

ผูห้ญงิท่ีมีเพศก�าเนิดเป็นหญงิเท่านัน้	แต่ยงัรวมถึงวธีิคิดแบบอืน่ๆ	ทีแ่ตกต่าง 

ไปจากแนวทางผู้ชายเป็นใหญ่ที่ครอบง�าโลกมาเป็นเวลายาวนานอีกด้วย	

ตวัอย่างหนึง่ของ	Womenomics	ทีเ่หน็ได้ชัดก็คือกรณีขององักฤษ	ในหนงัสือ	

Flat	White	Economy	ผู้เขียนรายงานว่า	ผับ-ซึ่งเคยเป็นสถานที่รวมตัวหรือ	

Third	Place	ของผู้ชาย	และมีลักษณะที่กีดกันทางเพศในหลายระดับมาเป็น

เวลายาวนานนัน้	มกีารปิดตวัลงมากขึน้เรือ่ยๆ	แต่ร้านกาแฟทีเ่ปิดกว้างทางเพศ 

มากกว่า	เพราะสามารถเข้าใช้ได้ทุกเพศ	(ไม่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น)	กลับเพิ่ม 

จ�านวนขึ้น	เรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างซึ่งทั้งเกี่ยวและไม่เก่ียวกับ 

Womenomics	โดยตรงด้วย	แต่ท�าให้เราเห็นว่าสังคมแบบเดิมๆ	ก�าลัง

เปลี่ยนแปลงไป	และผู้หญิง	(รวมถึงคนเพศอื่นๆ)	ก�าลังจะก้าวเข้ามาสร้าง	

‘สมดุลใหม่’	ให้กับเศรษฐกิจที่เคยถูกครอบง�าด้วยวิธีคิดของ	 ‘วัฒนธรรม

ย่อย’	แบบที่มีความเป็นผู้ชายเป็นอ�านาจน�า

	 Harvard	Business	Review	ระบุว่า	ในปี	2552	ผู้หญิงใช้จ่ายรวมกัน 

ทั่วโลกเป็นมูลค่ากว่า	20	ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ	ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก 

และคาดกนัว่าตวัเลขจะเพ่ิมสงูข้ึนไปอกี	กระทัง่กลายเป็น	28	ล้านล้านดอลลาร์ 

สหรัฐ	 ในปี	2557	นี่คือตัวเลขที่แสดงให้เห็นถึงอ�านาจซื้อในมือผู ้หญิง	 

ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเป็นอ�านาจซื้อที่มีลักษณะพิเศษหลายอย่าง

	 คณุคงพอเดาได้ว่า	ผูห้ญิงน้ันมอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจซ้ือสนิค้าในระดบั

ครัวเรือนมากแค่ไหน	ข้อมูลจาก	Harvard	Business	Review	ส�ารวจพบ

ว่า	ผู้หญิงกว่า	80%	เป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายของครัวเรือนทั้งหมด	 

ถ้าเป็นเรื่องเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์	 ก็เป็นผู้หญิงนี่แหละที่เป็นคนตัดสินใจ 

มากกว่าร้อยละ	80	

	 ครัน้ครอบครวัจะไปท่องเทีย่วเดนิทางหรือ	ก็เป็นผูห้ญงิอกีนีเ่อง	ทีเ่ป็น 

ผู้ตัดสินใจซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยว	โดยผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจถึงกว่าร้อยละ	94 

ทัง้ยงัเป็นคนตดัสนิใจซือ้บ้านกว่าร้อยละ	92	เป็นผูต้ดัสนิใจซือ้รถกว่าร้อยละ	91 

และเป็นผู้ตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกว่าร้อยละ	60		

	 นี่ยังไม่นับรวมเรื่องของอาหาร	เครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆ	รวมถึง

อิทธิพลในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ	ของคนอื่นๆ	ในครอบครัวด้วย!

 การที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

ไม่ได้ท�าให้อ�านาจซื้อของผู ้หญิงเพ่ิมขึ้นเท่านั้น	แต่ยัง

เปลี่ยนแบบแผนวิถีชีวิตและการบริโภคของผู้หญิงด้วย	 

ทีส่�าคญักค็อื	ไม่ได้เปล่ียนไปน้อยๆ	แต่หลายเรือ่งเปลีย่นไป 

แบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียว

	 อย่างแรกสุด	ผู้หญิงมีงานท�าด้วยตัวเอง	พวกเธอจึง

มีอิสระมากขึ้น	สามารถก�าหนดชีวิตของตัวเองได้มากขึ้น	

ทัง้ในแง่ของพฤตกิรรมการใช้เวลาและการใช้จ่าย	เมือ่เป็น

เช่นนี้	ผู้หญิงจ�านวนมากจึงหันมาเรียกร้องต้องการอิสระ

มากกว่าที่ผ่านมา

	 เมือ่ผูห้ญงิท�างานมากขึน้	เข้าสูต่ลาดแรงงานมากขึน้	

มแีนวโน้มใหม่ว่าผูห้ญงิจะมลีกูน้อยลง	แต่ถงึจะม	ี‘จ�านวน’	

ลกูน้อยลง	ผูห้ญงิกก็ลบัซือ้สนิค้าและบรกิารต่างๆ	เพือ่ลกู

ของตัวเองมากขึ้น	พูดอีกอย่างก็คือ	ถึงอัตราการเกิดจะ 

ลดลง	แต่อตัราการใช้จ่ายส�าหรบัเดก็กลับไม่ได้ลดลงไปด้วย 

ผลก็คือตลาดสินค้าส�าหรับเด็กเติบโตขึ้น

	 อีกเรื่องหนึ่งท่่ีส�าคัญก็คือ	ผู้หญิงจะแต่งงานช้าลง 

หรือแม้กระทัง่ไม่แตง่งานเลย	หรือกระทั่งคนที่แต่งงานไป

แล้ว	กม็แีนวโน้มทีจ่ะหย่าร้างมากขึน้	เพราะผูห้ญงิไม่จ�าเป็น

ต้อง	‘ทน’	อยู่ในโครงสร้างทีผู่ช้ายเป็นผูห้าเล้ียงอกีต่อไปแล้ว 

พวกเธอสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้	นั่นท�าให้เกิดตลาดใหม่

ที่เรียกว่า	‘ตลาดสาวโสด’	ขึ้นมา	เพราะการอยู่เป็นโสด	

จะท�าให้ความต้องการสินค้าและบริการบางอย่างเพิ่มขึ้น	

	 ในเวลาเดียวกัน	โลกยุคดิจิทัลก็ท�าให้ตลาดสินค้า

ออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วย	และพบว่าเป็น 

ผู้หญิงอีกนั่นแหละ	ที่ซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าผู ้ชาย	 

แถมยังซื้อบ่อยกว่าอีกด้วย

	 เรือ่งเหล่านีท้�าให้ผูห้ญงิม	ี‘อ�านาจ’	มากขึน้	ไม่ใช่แค่

อ�านาจซื้อ	แต่รวมถึงอ�านาจในการดูแลจัดการตัวเองด้วย	 

นั่นจึงเป็นผลท�าให้ผู ้หญิงลุกขึ้นท�ากิจกรรมหลายอย่าง 

ที่ไม่เคยถูกมองว่าเป็นของผู้หญิงมาก่อน

	 รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวด้วย!
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	 นักเดินทางท่องเที่ยวหญิงนั้น	มีความต้องการบางอย่างพิเศษกว่า 

นักท่องเที่ยวทั่วไป	อย่างแรกสุดก็คือเรื่องของความปลอดภัย	

	 ธรุกจิท่องเทีย่วและธุรกิจเก่ียวเนือ่งหลายอย่าง	ไม่ว่าจะเป็นรถเช่า	เอเยนต์ 

ท่องเที่ยว	โรงแรม	สถานบันเทิง	ฯลฯ	เริ่มหันมาโปรโมต	‘ความปลอดภัย’	 

โดยใช้เรื่องนี้เป็นจุดขาย	เช่น	บางโรงแรมท�าปุ่มฉุกเฉินในห้องพัก	หรือการจัด

โซนพักส�าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ	ท�าให้มีลูกค้าหญิงมากขึ้น	และพบว่าถ้าถูกใจ

แล้วละก็	ผู้หญิงจะมีอัตราการกลับมาใช้บริการซ�้ามากกว่าผู้ชาย

	 นอกจากนี้	ผู้หญิงยังให้ความสนใจกับเรื่องทางวัฒนธรรม	อาหาร	และ

สุขภาพมากกว่าผู้ชายด้วย	นักท่องเที่ยวหญิงมักจะสนใจเรื่องอาหารการกิน	

อาหารท้องถิ่น	และอาหารสุขภาพมากขึ้น	และผู้หญิงก็มักจะละเอียดรอบคอบ

มากกว่าผูช้าย	โดยเฉพาะกลุม่	PANK	ทีม่เีวลาในการหาข้อมลู	พวกเธอจะเตรยีมตวั 

ในการท่องเท่ียวมาเป็นอย่างดี	ท�าให้นักการตลาดสามารถเตรียมการรองรับ 

นักท่องเที่ยวหญิงได้	เช่นการท�าโปรโมช่ันระยะยาว	ท�าโปรโมชั่นเพ่ือดึงดูด

ลกูค้าทีห่วนกลบัมาใช้บรกิารบ่อยๆ	รวมถึงต้องรกัษาภาพลกัษณ์ผ่านวธิกีารแบบ	 

‘ปากต่อปาก’	(Word	of	Mouth)	ให้ดีด้วย	เพราะลกูค้าทีเ่ป็นผูห้ญงิมกัจะเชือ่ถอื 

ข้อมลูที่ได้จากคนทีผ่่านประสบการณ์นัน้ๆ	มาก่อน	เช่นการสอบถามแนะน�ากนั

ผ่านเว็บบอร์ดต่างๆ	ดังนั้น	การตลาดผ่านสื่อออนไลน์จึงเป็นเรื่องส�าคัญมาก

	 จะเห็นได้ว่า	Womenomics	มผีลอย่างมากต่อการท่องเทีย่วในรปูแบบใหม่	

และเป็นกระแสแนวโน้มใหม่ที่	‘เสริมพลัง’	(Empower)	ด้วยปัจจัยใหม่ๆ	ต่างๆ

นี้เอง	ที่จะท�าให้ผู้หญิงยิ่งออกเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้นเรื่อยๆ

	 และน่ีคือค�าอธิบายในระดับโลก	ผ่านเทรนด์ต่างๆ	มากมายที่เชื่อมโยง

ย้อนกลับมาถงึการแบกเป้เดินทางท่องเทีย่วของคุณป้านกัแบกเป้ชาวไทยทีเ่กริน่

ตั้งแต่ต้น

	 เศรษฐกิจพลังผู้หญิงมีผลต่อวิถีชีวิต	การบริโภค	และไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ	 

ของผู้หญิงและคนเพศอื่นๆ	อย่างนี้นี่เอง!

Low Carbon Tourism
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน
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Low Carbon Tourism
ท่องเที่ยวเกี่ยวเนื่องเรื่องโลกร้อน
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การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

โลกมีไว้ให้

มีไว้ ให้รัก (และเดินทาง)

ผู้หญิง
อ่าน

เรื่อง : นันทขว้าง สิรสุนทร
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การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

เทรนด์การเดินทางของ ‘หญิงสาว’ 

มีจุดเริ่มต้นมาจากหมุดหมายอันใดหรือ? 

จากผีเสื้อสีเหลืองที่ผู้หญิงสูงวัย  

เห็นในวรรณกรรม  

‘หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว’ 

หรือจากความฝันอยากโบยบิน

ในตัวละครเด็กของหนัง ‘จิบลิ’, 

จากรอยเท้าแรกของนักท่องโลกอย่าง 

‘ราเชล วีน’ หรือจากการ 

ออกนอกบ้านของต�านานสาวน้อยแบบ 

‘โดโรธี’ จะมาจากต้นทางอันใดนั้น  

เมื่อโลกหมุนมาถึงปี 2015 ‘ผู้หญิง’ 

ก็ท�าการยึดโลก (ก่อน ‘เอเลี่ยน’ 

และ ‘มนุษย์ต่างดาว’) 

อย่างเบด็เสรจ็แล้วในทางวฒันธรรมป๊อป, 

การเมือง และการท่องเที่ยว
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การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

 ช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา ถ้าไปดจู�านวนนกัท่องเทีย่วทัว่โลก 

ที่ออกมา ‘ใช ้ชีวิต’ ในและนอกประเทศตัวเองนั้น 

‘ผู้หญิง’ เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมากกว่าเพศชาย และ ‘ผู้ฉิง‘ 

ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแม้เพศชายจะมีรอยเท้ามาก่อน  

แต่ผู้หญิงมีความสลับซับซ้อนและอารมณ์ในการใช้ชีวิต 

Adventure มากกว่า (ซึง่หมายความว่า แม้พวกเธอจะต้อง 

อยู่กับบ้านเลี้ยงลูกให้เติบโต เป็นเสาหลักต้นใหญ่ให้บ้าน 

แต่สาวๆ กด็�าน�า้ได้เหมอืนผูช้าย ปีนเขาได้เหมอืนเพศพ่อ 

และมีกิจกรรมทุกอย่างที่คนอีกเพศเคยท�า)

 โรนัลด์ บี. โทเบียส เคยแบ่ง Master Plot ที่หนัง

ทั่วโลกใช้ ‘เล่าเรื่อง‘ ว่ามีอยู่แค่ 20 พล็อต แต่ส�าหรับ

ความต้องการของผูห้ญงิ นกัจติวทิยาอย่าง สเตฟาน ีเรย์ 

แบ่งการใช้ชีวิตนอกบ้านของผู้หญิงออกเป็น ‘8 แบบ‘ 

ขอแค่ขจัดสิ่งเดียวของพวกเธอออกไป นั่นคือ ‘ความไม่

ปลอดภัย‘ (และทันทีที่อินเดียมีข่าวข่มขืนผู้หญิงต่อเนื่อง

ในช่วงเวลาหนึ่ง กลุ่มนักท่องเที่ยวเพศหญิงลดลงทันที) 

ข้อสันนิษฐานที่ว่า ผู้หญิงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของการ

ท่องเทีย่ว (ด้วยภาระและกรอบเก่าทีส่งัคมวางไว้) จงึเป็น

ความเข้าใจผิดอย่างรุนแรง

 ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ นาทีนี้ เวลานี้ เราจะพบว่า

ผู้หญิงท่องเที่ยวในอาเซียนและโลกที่กว้างไกลมากขึ้น  

แถมทีน่่าตกใจ ยนิด ีและน่าชืน่ชมกค็อื ผูห้ญงิทีอ่อกเทีย่ว 

แบบ ‘คนเดยีว‘ มจี�านวนมากขึน้อย่างน่าสนใจใคร่รู ้ท�าไม

ถึงเป็นเช่นนั้น? ในอดีตที่เราคุ้นเคยอย่างยาวนานเวลา 

ผูห้ญงิแต่งงานและมคีรอบครวั หน้าทีซ่ึง่ ‘สงัคม‘ ตะโกน

บอกก็คือดูแลบ้านและขีดเส้นไว้แค่นั้น แต่เมื่อโลกมี

อินเทอร์เน็ต มันคือเรื่องหนึ่งที่เปล่ียนวิธีคิดของสังคม

และผู้หญิงไปเกือบหมด
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การท่องเที่ยวป๊อปคัลเจอร์

 สาวๆ ท่ีอายมุากกว่า 35-40 ไม่ปล่อยให้ตวัเอง

อ้วนฉุ ไม่เอาแต่สาละวนกับหลังบ้านและห้องครัว 

และไม่เอาแต่น่ังเจ็บปวดเมื่อสามีทอดทิ้ง พวกเธอ 

มีอีกโลกหน่ึงในอินเทอร์เน็ตและ Social Media  

ที่ค่อยๆ เรียนรู้ว่า ชีวิตมีอะไรมากกว่าความรักและ 

‘ตัวผู้‘ โดยไม่ท�าให้ ‘แก่ไปเรื่อยๆ‘ และ ‘หมดเสน่ห์‘

 กิจกรรมนอกบ้านต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย 

ที่ได้พบเจอกับ ‘มิตรใหม่‘ ปลุกให้เธอออกเดินทาง

และ ‘ใช้ชีวิต‘ ตั้งแต่ในหมู่บ้าน นอกบ้าน และไกล

ออกไปจากประเทศตัวเอง ว่ากันว่า การด�าน�้าและ

ปีนเขา (ซึ่งท�าให้สาวๆ ต้องออกมาฟิตและเฟิร์มนั้น 

ก็มาจากอินเทอร์เน็ตนี่เอง) แต่เทรนด์ใหม่ตอนนี้

ของผู้หญงิ ไม่ใช่แค่ ‘ด�าน�า้-ปีนเขา‘ หากแต่เป็นการ 

เดินทางไปกินอาหารแปลกๆ ในชุมชนอาเซียน  

ที่บวกเข้าด้วยการท่องเที่ยวแหล่ง Hip Hip ที่เป็น

ได้ทั้ง Hostel และหมู่บ้านเก่า (ลองดูตาม IG ของ

สาวๆ หลายคน จะเห็นรูปถ่ายที่มาพร้อมโลเกชั่นที่

เก่า ดิบ และ Exotic)

 ก่อนหน้านี ้อาจเป็นปีนเขาน�า ด�าน�า้น�า หรอืสามี

น�า แต่ตอนนีเ้ป็นเรือ่งของเทรนด์อาหาร แถมสะท้อน

ได้ด้วยเทรนด์ของอาหารเลบานอน (Lebanise 

 Food) ท่ีก�าลังเป็นเทรนด้ีมากๆ แบบที ่Hope Street 

(จากการรายงานของ GQ ของ UK)

 แต่เรื่องเทรนด์การเดินทางของหญิงสาวหรือ

เพศหญิงน้ัน ผมว่าเมื่อเราลองคุ้ยให้ลึกลง น่าจะมี

ทีม่ามากกว่านี ้ประการแรก น่าสงัเกตว่ามากกว่าคร่ึง  

กจิกรรมต่างๆ และวฒันธรรมใหม่ การท่องเทีย่วใหม่ 

ของหลายสินค้าใช้ ‘เซเลบ‘ ที่เป็น ‘ผู้หญิง‘ มาเป็น

ตัวน�าเสนอ ในทางจิตวิทยาแล้ว การที่มีคนน�าเสนอ

เป็นผู ้หญิง คนดูซึ่งเป็นเพศเดียวกับเธอก็จะรู ้สึก

ไปด้วยว่า โลกแบบใหม่ที่น่าท่องเที่ยวนี้ ปลอดภัย

ส�าหรับตัวเอง ยิ่งน�าเสนอแบบอารมณ์ความรู้สึก 

ผู้หญิง ท�าให้คนดูที่เป็นผู้หญิงรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่

ของพวกเธอได้

 อย่างที่สอง เราจะพบว่าเมื่อเกิดการร่วมมือ 

‘ทางอ้อม‘ ของทัวร์และสถานที่พัก รวมไปถึงร้าน

อาหารและโรงแรมท่ีพัก ก็ท�าให้เพศหญิงมีตลาด 

อย่างมีนัยส�าคัญขึ้นมา เช่น ทุกฝ่ายคิดภาพการ 

ท่องเที่ยวออกมาเพื่อรองรับเพศหญิง ตั้งแต่จัด

เทศกาลอาหารแปลกๆ, สถานที่พักที่มีชั้นรับรองเฉพาะผู้หญิง (เหมือนห้าง

สรรพสนิค้าจดั Parking Lady) และทีส่�าคญั บรษิัททรปิทวัร์ มีไกด์เป็นเซเลบ

หญงิสาวชือ่ดงัทีเ่ราคุน้หน้าจากจอทวี ี(บางครัง้จดัเป็นธมีแก๊งบ้าง คนเดยีวบ้าง 

ก็ได้ตลาดขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อ)

 พ้นจากนี้ ส่ิงที่น่ามองต่อก็คือ อะไรท�าให้ผู้หญิงที่เคยอยู่กับบ้านและ 

หลังบ้านอย่างน่าเห็นใจ รู้จักใช้ชีวิตและออกมาอ่านโลก เหตุผลส�าคัญก็คือ 

Social Media และการใช้ช่องทางในออนไลน์เข้าถึงสถานที่ปรารถนาต่างๆ 

อย่างง่ายขึ้น พวกเธอสามารถท�าสิ่งเหล่านี้ได้เอง (และอาจดีกว่าเพศชาย) 

การจ�ากัดพ้ืนที่หนึ่งให้ผู้หญิง อาจถูกค่อนแคะว่าเป็นการเบียดบังทางเพศ  

แต่แท้จริงถ้าไม่ตื้นเขินเกินไป จะรู้ได้ว่ามันคือการตลาดสมัยใหม่ที่วงการ

โฆษณาใช้มานานแล้ว เพราะอย่างที่รู ้ อะไรก็ตามที่มีความชัดเจนหรือ  

Specific มันสามารถท�าตลาดได้

 อาหาร ศาสนา แหล่งวัฒนธรรมเก่า และความรัก ยังคงมีซอกหลืบ 

อกีมาก ทีพ่ร้อมจะดงึพวกเธอออกมาเทีย่วอาเซยีนในเรว็วนันี ้ขอให้แปลก เก่า 

และไม่บอบช�้าเกินไปจาก ‘รอยเท้า‘ ผู้มาก่อน

 ไหนๆ Fifty Shades of Grey และไดโนเสาร์ Jurassic World ก็ท�าการ 

‘เชิดชูเพศหญิง‘ แล้ว ถ้าใครสักคนจะเชื่อว่า นับจากนี้ การท่องเที่ยวเดินทาง 

จะท�าให้ผู้หญิงอายุ 40-50 ยังดู ‘สาว‘ และมีชีวิตชีวา หลักฐานต่างๆ ก็ก�าลัง 

‘แสดงตัว‘ อยู่แล้ว จาก ‘พื้นที่อื่นๆ‘ โลกของผู้หญิงจึงไม่ได้มีแค่ ‘คลอดลูก‘ 

และ ‘เช็ดอ้วกให้สามี‘ แต่โลกของเธอมีไว้ให้อ่าน และ ‘ค่อยๆ อ่าน‘
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Tourism @ AEC
ท่องเที่ยวอาเซียน

เส้นทางสายวัฒนธรรม

Heritage 
Route

*พนักงานวางแผน กองวิจัยการตลาด ททท.

	 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์	2558	ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วม

ประชุม	World	Conference	on	Tourism	and	Culture	2015	 

ณ	เมอืงเสยีมเรยีบ	ราชอาณาจกัรกมัพูชา	ซึง่จดัโดย	องค์การ 

การท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ	(UNWTO)	และองค์การ 

การศึกษา	วิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต	ิ

(UNESCO)	โดยที่ประชุมได้มีการพูดถึงการสร้างความร่วมมือ 

ระหว่างสองด้าน	คือด้านการท่องเที่ยวและด้านวัฒนธรรม	 

เพื่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์แก่กันและกัน	ทั้งในมิติด้านนโยบาย 

และมิติด้านการปฏิบัติ	รวมถึงการวางแผนการสร้างการ 

ท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ	เพื่อใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ 

ในการสร้างการรบัรูแ้ละเพิม่คณุค่าให้กบัมรดกทางวฒันธรรม	

(Cultural	Heritage)	โดยได้มีการหยิบยกตัวอย่างการสร้าง 

เส้นทางสายวัฒนธรรม	(Heritage	Route)	ที่ได้รับความนิยม

มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

เรื่อง : พงษ์พันธ์ มอญพันธุ์*
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 เส้นทางสายวัฒนธรรม	 
	 หรือ	Heritage	Route

 เส้นทางสายวัฒนธรรม เป็นเส้นทางการเดินทางที่เชื่อมต่อแหล่ง 

ท่องเท่ียวท่ีมีลักษณะหรือความเป็นมาที่ข้องเกี่ยวกัน อาจจะด้วยรูปแบบ

ของสถาปัตยกรรมรปูแบบเดียวกัน หรือเป็นแหล่งกระบวนการผลติเดยีวกนั  

แต่ใจความส�าคัญของการรวมตัวกันของแหล่งท่องเท่ียวเหล่านั้นเป็น 

เส้นทางสายวัฒนธรรมคอืการเช่ือมโยงความเป็นมาของแหล่งต่างๆ ให้เกดิ

เป็นเรือ่งราว (Theme) เพือ่ให้เกดิความสนใจจากนกัท่องเทีย่ว ยกตวัอย่างเช่น 

การเชื่อมโยงเส้นทางสายไหม (Silk Road) ที่มีความส�าคัญทางการค้า 

มาแต่อดตี ระยะทางกว่า 5,000 กโิลเมตร โดยองค์การการศกึษา วทิยาศาสตร์ 

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เรารู้จักกันดีในช่ือของ องค์การ 

ยเูนสโก ได้ประกาศให้เส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางสายวัฒนธรรม โดยผนวก 

เอามรดกโลกทางวัฒนธรรมไว้ในเส้นทางดังกล่าวทั้งส้ิน 33 แหล่ง  

ผ่านประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชียและยุโรป

 ในส่วนของการน�าเอาแหล่งผลิตสินค้าชนิดเดียวกันมาสร้างเรื่องราว

เพื่อดึงความสนใจก็สามารถพบได้ เช่น การพัฒนาความร่วมมือของกลุ่ม

ประเทศผูผ้ลิตอ�าพนัในการสร้างเส้นทางเช่ือมโยง และน�าไปสูค่วามร่วมมอื 

ในการพฒันาเครือ่งมอืทางการตลาด ไม่ใช่เพยีงแค่ด้านการท่องเทีย่ว แต่รวมถงึ 

ช่องทางในการขายสินค้าผ่านสือ่ออนไลน์ ซ่ึงสามารถสร้างความสนใจให้แก่ 

ทั้งนักท่องเท่ียวและผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จากการประชุม World 

Conference on Tourism and Culture ได้มีประกาศปฏิญญาเสียมเรียบ 

(Siem Reap Declaration) โดยมีใจความส�าคัญส่วนหนึ่งชี้ให้เห็นถึงความ

ส�าคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างเส้นทางสายวัฒนธรรมทั้งสิ้น 5 ข้อ 

ดังนี้

l การสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค

และระดับชาติในการสร้างความเชื่อมโยงของ

โบราณสถาน รวมถงึมรดกโลกที่ได้ขึน้ทะเบยีน

โดยยูเนสโก ให้เกิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยว และ

เส้นทางเชื่อมต่อ หรือเส้นทางการแข่งขัน

l  สร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคหรือระดับ

สากลระหว่างองค์กรภาครัฐด้านวัฒนธรรม

และการท่องเทีย่ว รวมถงึหน่วยงานภาครฐัอืน่ๆ  

ที่มีส ่วนเก่ียวข ้อง เช ่น การต ่างประเทศ  

การคมนาคม และการตรวจคนเข้าเมอืง เป็นต้น

l  สร้างระบบการจัดการและความร่วมมือ

ระหว่างพรมแดนในระดบัภมูภิาคและระดบัชาติ  

เพื่อยืนยันมาตรฐานและความมั่นคงของ

ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการ 

เดินทางผ่านเส้นทางสายวัฒนธรรม

l  ดแูลระบบการจดัการ การพัฒนาทางการ

ท่องเทีย่ว และกจิกรรมการตลาด ตลอดเส้นทาง 

สายวัฒนธรรม 

l  สร้างความเชื่อมั่นว่าชุมชนท้องถิ่นจะมี

ส่วนร่วมในฐานะ ‘ผูถ้อืผลประโยชน์ร่วม’ ในการ 

ก่อตั้งและบริหารจัดการการท่องเที่ยวผ่าน 

เส้นทางสายวัฒนธรรม 
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 จากการก�าหนดเส้นทางสายวัฒนธรรมดังกล่าว 

การสร้างเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ดูจะเป็น 

อีกหนึ่งเครื่องมือทางการท่องเที่ยวในการสร้างสินค้า

เพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่งภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป ็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่ม ี

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน

ทั้งในทางสถาปัตยกรรมและจุดประสงค์ในการสร้าง 

คอืสร้างเพือ่เป็นการใช้ประโยชน์เชิงศาสนา ดงัจะเหน็ 

ได้จากรูปแบบสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา และ

สถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมขอม 

เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อเกิดการรวมตัวกันของประเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปิดเสรีการ

เดนิทางภายในภมูภิาค การท่องเทีย่วเช่ือมโยงจงึเป็น 

อีกหนึ่งทางเลือกทางการท่องเที่ยวในการสร้างสินค้า

ตามรอยของวัฒนธรรม สืบเนื่องจากการประชุม 

World Conference on Tourism and Culture  

ณ เมืองเสยีมเรยีบ ราชอาณาจกัรกัมพชูา วฒันธรรม

ถอืเป็นส่ิงล�า้ค่าของแต่ละท้องที ่และวัฒนธรรมเหล่านี ้

ล้วนเป็นสิง่ดึงดูดให้นกัท่องเทีย่วเดินทางไปยงัสถานที่ 

ต่างๆ เพือ่เรยีนรูแ้ละซมึซบัความแตกต่างทางวฒันธรรม 

ท่ีเขาเหล่านั้นไม่สามารถพบได้ในพื้นที่ของตนเอง  

ดงันัน้ การน�าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายหลกั จงึเป็น 

ส่ิงท่ีผู้ดูแลด้านการท่องเที่ยวของแต่ละประเทศให้

ความส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ 

 ในปัจจุบัน การท่องเที่ยวเชื่อมโยงมีการพูดถึง

อย่างแพร่หลายในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว แต่ประเดน็

มุง่เน้นในการพฒันาการท่องเทีย่วเช่ือมโยงจะพุ่งไปที่

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกตลอดเส้นทางการเดินทาง มากกว่าการสร้าง

เรื่องราวและผูกแหล่งท่องเที่ยวที่มีลักษณะเดียวกัน

เพือ่ขายร่วมกัน การสร้างเร่ืองราวของเส้นทางจงึเป็น 

อกีหนึง่สิง่ทีค่วรพจิารณาและน�าเสนอให้กบันกัท่องเทีย่ว 

อย่างเป็นจริงเป็นจัง หากต้องการใช้การท่องเที่ยว

เชื่อมโยงเป็นจุดขายทางการท่องเที่ยวในภูมิภาค ยกตัวอย่างเช่น 

การน�าเส้นทางพุทธศาสนามาใช้เป็นจดุขายของเส้นทางสายวฒันธรรม 

โดยก�าหนดเส้นทางผ่านมรดกโลกที่ได้ขึน้ทะเบยีนกบัองค์การยเูนสโก  

เช่น กลุม่เมอืงโบราณอาณาจกัรพย ูในประเทศพม่า เมอืงประวตัศิาสตร์ 

อยุธยา และเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย ในประเทศไทย เมือง 

หลวงพระบางในประเทศลาว เมอืงพระนคร หรอืทีรู่จ้กักนัในนามของ

นครวดั ของประเทศกมัพชูา เป็นต้น การเชือ่มโยงเส้นทางผ่านแหล่ง

ท่องเที่ยวดังกล่าว ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงอยู่แล้ว 

ผ่านเส้นทางต่างๆ เช่น เส้นทาง East-West Corridor (เชื่อมต่อ 

ประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม) เส ้นทาง New Trade Line 

(เชื่อมต่อประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม) เป็นต้น แต่ไม่ได้มีการผูก 

เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการ

เพ่ิมมูลค่าให้เกิดความน่าสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว ท�าให้กระแส 

การท่องเที่ยวเชื่อมโยงจึงยังไม่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั้งใน 

และนอกภูมิภาคมากนัก 

 อย่างไรกต็าม การจะพฒันาการท่องเทีย่วเชือ่มโยงทีม่ปีระสทิธภิาพ 

จะต้องเกิดจากการร่วมมือกันของหลายๆ ภาคส่วน ทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งทางการเดนิทาง รวมถงึการอ�านวย

ความสะดวกแก่นกัท่องเทีย่วในการเดนิทางผ่านแดน จากประเทศหนึง่ 

ไปยังอีกประเทศหนึ่ง โดยใช้เวลาน้อยที่ ทั้งนี้ การท่องเที่ยว 

แห่งประเทศไทย ได้ท�าการส�ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเดินทาง

เชื่อมโยงจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน พบว่า ปัญหา 

ส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่สะดวกในเรื่องเอกสารผ่านแดน 

และการเชือ่มต่อจากแหล่งท่องเทีย่วหนึง่ไปยงัอกีแหล่งหนึง่ จงึท�าให้ 

ขาดความคล่องตวัในการเดนิทาง ทัง้นี ้หากประเทศไทยและประเทศ
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เพื่อนบ้านสนใจในการพัฒนาเส้นทางสายวัฒนธรรมและน�ามาใช้ให้เป็นรูปธรรม การพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ 

จึงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาในล�าดับแรกๆ เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนในการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง 

 ในแง่ของการตลาด การน�าเสนอสินค้าทางการท่องเที่ยวคงไม่สามารถน�าเสนอขายต่อนักท่องเที่ยวได้  

หากด�าเนนิการเพยีงมติเิดียว แต่ต้องสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัตวัสนิค้าโดยการเสรมิแต่งเรือ่งราวให้เกดิคณุค่า และชี้ให้ 

นักท่องเท่ียวเห็นความส�าคัญ เพื่อให้เกิดความต้องการในการเดินทาง ทั้งนี้ กลุ่มประเทศลุ่มแม่น�้าโขงเป็นกลุ่ม

ประเทศท่ีมลีกัษณะคล้ายคลงึกัน ซ่ึงในอดีตกาล ประเทศเหล่านีเ้คยถกูควบรวมเป็นอาณาจกัรเดยีวกนั จงึไม่แปลก

ท่ีวัฒนธรรมจะคล้ายคลงึมากจนบางคร้ังไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ วฒันธรรมเหล่านีถ้อืเป็นมลูค่าทีส่ามารถใช้ 

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ทั่วโลกให้หันมาสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวในภูมิภาค ประโยชน์ที่ได้ 

คงไม่ได้จ�ากัดอยู่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่กระจายไปยังทุกภาคส่วน ซึ่งการกระจายรายได้นี้ นับเป็นอีกหนึ่ง

เป้าประสงค์ขององค์การการท่องเที่ยวโลกที่ต้องการใช้การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน อันจะน�าไปสู ่

การลดปัญหาความยากจนอีกด้วย
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Vision - Mission

พันธกิจ

	 สร้างและบูรณาการระบบสารสนเทศการตลาด
	 ครบวงจร	จากส�านักงาน	ททท.	ทั่วโลก

	 พัฒนาระบบสารสนเทศการตลาดสมัยใหม่
	 และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านประสบการณ์จริง

	 ต่อยอดองค์ความรู้ด้านการตลาดผ่านกระบวนการ
	 มีส่วนร่วมของพันธมิตรในทุกภาคส่วน

	 เผยแพร่ข้อมูลด้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงลึก	
	 ผ่านระบบสารสนเทศการตลาดที่รวดเร็วและทันสมัย

วิสัยทัศน์

ศูนย์วิจัยตลาดการท่องเที่ยว	ที่เป็นหนึ่งในอาเซียนภายใน	5	ปี

สถานที่ติดต่อ ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว TAT Intelligence Center การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

โทร 0 2250 5500 ต่อ 2771-2786 อีเมล : tatic@tat.or.th  www.tourismthailand.org/TATIC
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