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จัดท ำโดย
ฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์  

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล



แผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พ.ศ. 2566-2570 
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ยุทธศาสตร์ที ่1

ปรับทุนมนุษย์สู่เศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที ่3

สร้างโอกาสใหม่ กระจาย
ความเจริญอย่างเท่าเทียม

ยุทธศาสตร์ที ่4

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้โครงสร้าง
พื้นฐานนวัตกรรมดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที ่2

เปลี่ยนเศรษฐกิจดั้งเดิม
สู่เศรษฐกิจดิจิทัลมูลค่าสูง

ระดับ 3.0 
Digital Density

30%
สัดส่วนมูลค่าเศรษฐกิจ
ดิจิทัลต่อ GDP
(Digital GDP)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

500,000
ก าลังคนดิจิทัล

ติด1 ใน 10 อันดับ
เมืองอัจฉริยะน่าอยู่ของโลก

10%
มูลค่าการลงทุนของ
อุตสาหกรรมดจิิทัลเพิ่มขึ้น

ของประชาชนเข้าถึง ใช้ได้ 
ใช้เป็น อย่างชาญฉลาด

95%

ต ่ากว่า 5 เท่า
ความแตกต่างของความ
เป็นอยู่ระหว่างกลุ่มคน
มีฐานะทางเศรษฐกิจสูงสุด 
10% และต ่าสุด 40%
(Top 10 / Bottom 40) 

9,300 USD

โครงสร้างพื้นฐาน
ใหม่ของประเทศ
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100,000
ธุรกิจฐานดิจิทัล

12%
มูลค่าอุตสาหกรรม
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น

Reskill/
New skill 
คนรุ่นใหม่

Upskill 
คน

ท างาน

เติมเต็ม
ก าลังคน
ดิจิทัล

เร่ง 
Digital 
Startup 
สู่สากล

เร่งสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

อุตสาหกรรม
ดิจิทัล

เร่งดิจิทัล
ภาคการ
ผลิต และ
บริการ

เร่งดิจิทัล
เศรษฐกิจ
ฐานราก

สร้าง
เมือง
อัจฉริยะ
น่าอยู่

สร้าง
โอกาสใหม่ 
ทั่วถึง 
เท่าเทียม

สร้าง
สังคม
ดิจิทัล
คุณภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้าง

พ้ืนฐาน ดิจิทัล
เพ่ือทุกคน 

พัฒนาระบบ
นิเวศดิจิทัลไทย
ให้แข่งขันได้

ผู้ประกอบการดจิิทัล
รายใหญ่ลงทุนใน
ประเทศไทย
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ผลิตภาพการผลติ SME

6%

สร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีพลวัต 
บนฐานทุนมนุษย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล



ระดับ 3.0 
Digital Density

ตัวชี้วัดระดบัผลลัพธ์ของแผนแม่บทฯ

Digital Density วัดระดับการ
ใช้เทคโนโลยดีจิิทัลในภาคเศรษฐกิจ
ทั้งอุตสาหกรรมการผลิต  เกษตร  
และบริการ น าร่องส ารวจภาคการ
ท่องเที่ยว



การส ารวจการใช้เทคโนโลยีดจิิทัลภาคท่องเที่ยว ปี 2564
ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 600 แห่ง
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จ าแนกประเภทกจิการ

8%บริการขนส่ง

17%ธุรกิจโรงแรม

37%ร้านอาหาร

8%ร้านขายของที่ระลึก

17%บริษัทน าเที่ยว

8%ธุรกิจนวดและสปา

5%กิจกรรมนันทนาการ

จ าแนกภมูภิาคทีต่ัง้

ตะวันออกเฉียงเหนือ 15%

ใต้ 18%

เหนือ 18%

18%กลางและตะวันตก

ตะวันออก 15%

15%กรุงเทพและปริมณฑล

จ าแนกขนาดกจิการ

ขนาดเล็ก 86%

ขนาดใหญ่ 4%

ขนาดกลาง 10%



การใชอ้ินเทอร์เน็ตภายในองค์กร
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ผู้ประกอบกำรท่องเท่ียวเข้ำถึง และใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทำงหลักในกำรประชำสัมพันธ์ 
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถำนประกอบกำร/สินค้ำ/บริกำร ใช้เป็นช่องทำงท ำกำรตลำดของกิจกำร 
(กำรจอง/ซื้อขำยสินค้ำและบริกำร) และใช้หำข้อมูล ข่ำวสำรและควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเท่ียว

ใช้อินเทอร์เน็ต
100%

ผ่านอุปกรณ์ทีต่ดิตัง้ที่

สถานประกอบการ

73%

ผ่าน

โทรศัพท์มอืถอื 

25%

ผ่านดาวเทยีม

2%



Tourism 1.0

Tourism 2.0

Tourism 3.0

Tourism 4.0

ท่องเที่ยว 1.0 - 4.0  

ธุรกิจท่องเท่ียวที่ใช้แรงงำนเป็นหลัก มีกำรใช้โทรศัพท์ แฟกซ์ หรือ e-mail ไม่ใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ดิจิทัล
ทันสมัย 

ธุรกิจท่องเท่ียวที่ใช้อุปกรณ์ดิจิทัล ซอฟต์แวร์ในกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น  ระบบจอง  ระบบ Enterprise 
Resource Planning (ERP) หรือ Point of Sale (POS) เป็นต้น เน้นกำรขำยเชิงปริมำณมำกกว่ำกำร
สร้ำงคุณค่ำให้ลูกค้ำ

ธุรกิจท่องเท่ียวที่ใช้ระบบคลำวด์ และแอปพลิเคชั่นผ่ำนมือถือ ขำยกำรท่องเท่ียวแบบออนไลน์ 
ท ำกำรตลำดหลำยช่องทำง และท ำกำรตลำดผ่ำนสื่อดิจิทัลหรือสื่อสังคมออนไลน์ 
มีกำรช ำระเงินผ่ำนระบบ e-Payment

ธุรกิจท่องเท่ียวท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เช่น ปัญญำประดิษฐ์ ข้อมูลขนำด
ใหญ่ เน้นสร้ำงคุณค่ำให้ลูกค้ำ ท ำกำรตลำดส่วนบุคคล สำมำรถสร้ำงสินค้ำ 
บริกำรรูปแบบใหม่ได้ เช่น ใช้เหรียญดิจิทัลแทนเงิน ระบบสั่งกำรด้วยเสียง ใช้
หุ่นยนต์ หรือระบบอัตโนมัติ เป็นต้น
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การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคท่องเที่ยว

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคท่องเที่ยว แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ตามขั้นตอนการด าเนินธุรกิจ ดังนี้

การใช้เทคโนโลยีดจิทิัลในการบริหารความสัมพนัธก์ับลกูค้า

การใช้เทคโนโลยีดจิทิัลในการวางแผนธรุกิจและพฒันาผลติภัณฑ์/บริการใหม่

การใช้เทคโนโลยีดจิทิัลในการบริหารจดัการธรุกิจ

การใช้เทคโนโลยีดจิทิัลในการจัดการทรัพยากรมนษุย์

Customer 
Relationship

Business 
Planning

Business 
Management

Human Resource 
Management
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ระดับเทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิิทัลทีภ่าคทอ่งเที่ยวน ามาประยกุตใ์ช้ในการด าเนินธุรกิจ

ท่องเที่ยว 4.0

ใช้ระบบปัญญำประดษิฐ ์(AI) ในกำรให้บรกิำรลูกคำ้ สร้ำงฐำนข้อมูลขนำดใหญ ่พัฒนำโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เพือ่ให้คอมพวิเตอรว์เิครำะห์ขอ้มูล 
(Machine Learning) พฤติกรรมของลกูค้ำ เช่น กำรเข้ำเว็บไซต์ ผลลัพธ์กำรโฆษณำ กำรใช้ โซเชียลมีเดยีแล้วสรำ้งเป็นฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big 
Data) น ำไปใช้วิเครำะห์เพือ่น ำเสนอสินค้ำ บริกำร ให้ตรงกับควำมต้องกำรลูกค้ำเฉพำะบคุคล รวมถึงปรับรำคำ Seasonal หรือ Dynamic Pricing
ตลอดจนกำรใช้เงนิดจิทิัลแทนเงนิสดในกำรซ้ือขำยผลติภัณฑแ์ละบริกำรท่องเที่ยว

ท่องเที่ยว 3.0
ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณด์จิิทัลและมีกำรเก็บข้อมูลลกูค้ำ แต่ไม่ได้ท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูล หรือเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่เป็น Big Data และมีกำร
ใช้ระบบช ำระเงนิทำงอเิล็กทรอนิกส์ (mobile banking, e-Wallet)

ท่องเที่ยว 2.0
ใช้อุปกรณ์ดิจทิัล หรือ Kios และซอฟต์แวร์ในกำรบรหิำรจัดกำรควำมสัมพนัธก์ับลกูค้ำ เชน่ เช่น CRM (Customer Relationship Management) 
ท ำกำรตลำดผำ่นช่องทำงออนไลน์/โซเชียลมีเดยี และใช้ระบบช ำระเงินออนไลน์ 

ท่องเที่ยว 1.0
ติดต่อลูกค้ำโดยตรง กำรให้ข้อมูลผำ่นโปรชัวร์หรือกระดำษ  หรือใช้โทรศัพท์ (2G-3G) โทรสำร  อีเมล์ เป็นต้น ไม่ใช้ซอฟต์แวร์หรอือุปกรณด์จิทิัล
ทันสมัย

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

Customer 
Relationship
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ระดับเทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิิทัลทีภ่าคทอ่งเที่ยวน ามาประยกุตใ์ช้ในการด าเนินธุรกิจ

ท่องเที่ยว 4.0
ใช้ดิจิทัลสมัยใหม่ และข้อมูลขนำดใหญ ่วำงแผนธรุกิจแบบ Real Time เน้นกำรกลยุทธ์พัฒนำผลิตภัณฑ์หรอืบริกำรที่สรำ้งคณุค่ำให้กับลูกค้ำ  
ใช้ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ ระบบสั่งกำรดว้ยเสยีง และใช้เงินดจิิทัลแทนเงินสด

ท่องเที่ยว 3.0
ใช้ดิจิทัลและกำรเก็บขอ้มูลผำ่นคลำวด ์ ท ำกำรตลำดออนไลน์  ใช้ซอฟต์แวร์วำงแผนธุรกิจและกำรพฒันำผลติภัณฑ์ใหม่ เช่น ข้อมูลกำรซื้อขำย 
จ ำนวนครั้งกำรเขำ้ใช้บรกิำร เพื่อน ำมำวเิครำะห์วำงแผนธรุกจิและกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหมใ่นภำยหลัง

ท่องเที่ยว 2.0
ใช้เทคโนโลยีและอุปกรณด์จิิทัลแบบพืน้ฐำนในกำรวำงแผนธรุกิจและกำรพฒันำผลิตภัณฑใ์หม่ ตัวอย่ำงเช่น ใช้ Excel หรือ Google Sheet เบื้องต้น
เพื่อบริหำรต้นทุน ประมำณกำรอุปสงค์ อุปทำน

ท่องเที่ยว 1.0 ไม่มีกำรใช้เทคโนโลยีและอุปกรณด์จิิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการวางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่

Business 
Planning
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ระดับเทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิิทัลทีภ่าคทอ่งเที่ยวน ามาประยกุตใ์ช้ในการด าเนินธุรกิจ

ท่องเที่ยว 4.0
ระบบสำรสนเทศขัน้สูง และมีกำรเกบ็ข้อมูลกำรด ำเนินงำนและใชเ้ทคโนโลยีหรือซอฟต์แวรม์ำวเิครำะห์ขอ้มูลให้เกดิประโยชน์ (Data Analytic) ในกำร
กำรบริหำรจัดกำรธุรกิจ ตลอดจนมีกำรประยุกต์ใช้บลอ็กเชน (Blockchain) มำช่วยในกำรบรหิำรกำรปฏิบัติกำร เช่น กิจกรรมที่เกีย่วข้องกับ
ธุรกรรมทำงกำรเงิน รวมถึงท ำสญัญำในรปูแบบ Digital เช่น สมำร์ทคอนแทรค (Smart Contract)

ท่องเที่ยว 3.0
ระบบสำรสนเทศขัน้สูง เช่น กำรใช้ Business Intelligence Tools หรือซอฟต์แวรห์รอืเครือ่งมือที่เกี่ยวกับกำรเกบ็รวมรวบข้อมูลทั้งขอ้มูล
สำรสนเทศ ข้อมูลเทคโนโลยี ข้อมูลกำรตลำดและขอ้มูลทำงธุรกิจอื่นๆ เพื่อน ำมำวเิครำะห์ธรุกิจในแต่ละดำ้นและวำงแผนกำรด ำเนินกำรล่วงหน้ำ

ท่องเที่ยว 2.0 ระบบสำรสนเทศแบบบูรณำกำร ในกำรบริหำรจดักำรธุรกิจ และพนักงำนหรอืลูกจ้ำง เช่น กำรใช้ระบบ ERP (Enterprise resource Planning)

ท่องเที่ยว 1.0 ไม่มีกำรใช้ระบบซอฟต์แวร ์ในกำรบรหิำรจัดกำรธรุกจิ  หรือใช้ระบบสำรสนเทศแบบแยกส่วน เช่น ที่ใช้ในบำงแผนก/ฝำ่ย

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ

Business 
Management
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ระดับเทคโนโลยแีละนวตักรรมดจิิทัลทีภ่าคทอ่งเที่ยวน ามาประยกุตใ์ช้ในการด าเนินธุรกิจ

ท่องเที่ยว 4.0
ระบบสำรสนเทศในกำรบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรมนุษย์ผำ่น Cloud และมีกำรพัฒนำหรอืใช้ซอฟต์แวรว์เิครำะห์ขอ้มูล (Machine Learning) ช่วยใน
กำรวำงแผนทรพัยำกรบคุคล กำรท ำ HR Big Data Analytics

ท่องเที่ยว 3.0
ระบบสำรสนเทศในกำรบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรมนุษย์ ผ่ำน cloud เช่น  ระบบบริกำรพนักงำนออนไลน์ (Employee Self-service Online) ระบบ e-
Learning และกำรฝกึอบรมออนไลน์แบบ Virtual และ ระบบ on-demand รวมถึงสื่อออนไลน์แบบ Interactive ช่วยในกำรกำรพัฒนำทรพัยำกร
บุคคล

ท่องเที่ยว 2.0
ระบบสำรสนเทศในกำรบรหิำรจัดกำรทรพัยำกรมนุษย์ ผ่ำน internet เช่น ระบบบันทึกเวลำเขำ้-ออกงำน (Time Attendance) ระบบบัญชีเงนิเดอืน 
(Payroll system) เป็นต้น

ท่องเที่ยว 1.0
ไม่ใช้เทคโนโลยี หรือใช้ระบบขั้นพืน้ฐำน เชน่ ระบบบันทึกเวลำเข้ำ-ออกงำน  งำนธุรกำร  งำนกิจวัตรประจ ำวัน (day to day routine) เอกสำรใช้
กระดำษเป็นหลกั 

เทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource 

Management
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การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคท่องเที่ยว

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภำคท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ในระดับ ท่องเที่ยว 2.0
ในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินธุรกิจ

ท่องเทีย่ว 1.0

22%

ท่องเทีย่ว 2.0

57%

ท่องเทีย่ว 3.0

13%

ท่องเทีย่ว 4.0

8%

ท่องเที่ยว 4.0
กิจกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียวบำงส่วนสำมำรถวำงแผนธุรกิจและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดย
กำรน ำระบบปัญญำประดิษฐ์ (AI) มำให้บริกำรลูกค้ำ เช่น ระบบกำรตอบกลับอัตโนมัติไปยังข้อควำมในโซเชียล
มีเดีย (Chatbot) รวมท้ังใช้ซอฟต์แวร์ เก็บข้อมูลและน ำมำวำงแผนแบบ Real Time เพื่อให้คอมพิวเตอร์วิเครำะห์
ข้อมูล (Machine Learning) พฤติกรรมของลูกค้ำ เพื่อน ำเสนอสินค้ำและบริกำร ให้ตรงควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำเฉพำะบุคคล

ท่องเที่ยว 3.0
กิจกำรธุรกิจกำรท่องเท่ียวบำงส่วนเริ่มมีกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรโรงแรม (Property Management System: 
PMS) และระบบบริหำรและจัดสรรห้องพักออนไลน์ (Channel Manager) มำช่วยในกำรจ ำหน่ำยห้องพักออนไลน์ 
ท้ังผ่ำน website ของกิจกำรและผ่ำน Online Travel Agencies เช่น Booking.com, Agoda, Traveloka เป็นต้น

ท่องเที่ยว 2.0
ธุรกิจท่องเท่ียวส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ และดิจิทัลในกำรด ำเนินธุรกิจ เช่น กำรพัฒนำ Website กำรใช้ระบบ
จอง กำรใช้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP), Point of Sale (POS) เป็นต้น เน้นกำรตลำดแบบกลุ่ม 
หรือเน้นปริมำณมำกกว่ำกำรสร้ำงคุณค่ำให้ลูกค้ำ

ท่องเที่ยว 1.0
ธุรกิจกำรท่องเท่ียวบำงส่วนยังขำดควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบกับได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์วิด-
19 และสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบีน จึงยังไม่พร้อมลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล

12



การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาคท่องเที่ยว

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภำคท่องเท่ียวอยู่ในระดับ ท่องเที่ยว 2.0 

13

การใช้เทคโนโลยดีจิิทัลจ าแนกตามขนาด การใช้เทคโนโลยดีจิิทัลจ าแนกตามภูมภิาค

21.70%

4.80%

4.90%

24.30%

57.30%

33.30%

45.90%

59.70%

13.00%

28.60%

27.90%

10.60%

8.00%

33.30%

21.30%

5.40%

รวม

L

M

S

ท่องเท่ียว 4.0 ท่องเท่ียว 3.0 ท่องเท่ียว 2.0 ท่องเท่ียว 1.0

21.70%

14.50%

34.40%

4.60%

23.30%

30.90%

25.00%

57.30%

61.80%

46.70%

76.90%

67.80%

40.00%

50.00%

13.00%

12.70%

16.70%

12.00%

7.80%

15.50%

13.00%

8.00%

10.90%

2.20%

6.50%

1.10%

13.60%

12.00%

รวม

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคกลางและตะวันตก

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

ท่องเท่ียว 4.0 ท่องเที่ยว 3.0 ท่องเท่ียว 2.0 ท่องเท่ียว 1.0



INDUSTRY

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

0.00%

16.00%

9.00%

6.00%

3.20%

4.00%

6.00%

60.00%

74.00%

55.00%

86.00%

76.40%

27.00%

70.00%

20.00%

10.00%

23.00%

6.00%

10.50%

49.00%

10.00%

20.00%

0.00%

13.00%

2.00%

10.00%

20.00%

14.00%

กิจกรรมนันทนาการ

ธุรกิจนวดและสปา

บริษัทน าเท่ียว

ร้านขายของท่ีระลึก

ร้านอาหาร

ธุรกิจโรงแรม

บริการขนส่ง

ท่องเท่ียว 4.0 ท่องเท่ียว 3.0 ท่องเท่ียว 2.0 ท่องเท่ียว 1.0

14

อยู่ที่ระดับ 2.0

ส่วนใหญใ่ช้ระบบ CRM 
เพ่ือติดตามงานขายและบรกิาร
ลูกค้า มีการท า Online 
Marketing ซื้อโฆษณาออนไลน ์
เช่น Facebook Ads และ Line 
Ads ใช้ระบบช าระเงินออนไลน ์
และใช้เครื่องใหบ้รกิารอตัโนมัต ิ
(Kiosk) ช่วยในการบริหาร
จัดการและอ านวยความสะดวก
ลูกค้า



INDUSTRY

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการวางแผนธุรกิจและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่

อยู่ที่ระดับ 2.0

ส่วนใหญใ่ช้เทคโนโลยแีละ
อุปกรณ์ดิจิทัลแบบพ้ืนฐานใน
การวางแผนธุรกิจ และมี
บางส่วนที่มกีารเก็บข้อมลู
ลูกค้าและใช้เทคโนโลยมีา
วิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาสินคา้และบริการใหต้อบ
โจทย์ตลาด และตรงความ
ต้องการของลูกค้า

13.30%

60.00%

16.00%

48.00%

24.50%

1.00%

26.00%

63.30%

34.00%

64.00%

34.00%

63.20%

55.00%

50.00%

10.00%

6.00%

16.00%

18.00%

9.10%

32.00%

22.00%

13.30%

0.00%

4.00%

0.00%

3.20%

12.00%

2.00%

กิจกรรมนันทนาการ

ธุรกิจนวดและสปา

บริษัทน าเท่ียว

ร้านขายของท่ีระลึก

ร้านอาหาร

ธุรกิจโรงแรม

บริการขนส่ง

ท่องเท่ียว 4.0 ท่องเท่ียว 3.0 ท่องเท่ียว 2.0 ท่องเท่ียว 1.0 15



INDUSTRY

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการธุรกิจ

อยู่ที่ระดบั 1.0-2.0

ส่วนใหญใ่ช้เทคโนโลยแีละ
อุปกรณ์ดิจิทัลแบบพ้ืนฐานใน
การบริหารจัดการธุรกิจ 
มีการใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณ์
ดิจิทัลในการบริหารจัดการหนา้
ร้านและคลังสินค้า
และมีบางส่วนที่มกีารใชร้ะบบ
บริหารจัดการโรงแรม และระบบ
บริหารและจัดสรรหอ้งพัก
ออนไลน ์มาช่วยในการจ าหน่าย
ห้องพักผ่าน website และ 
Online Travel Agencies เช่น 
Booking.com, Agoda, 
Traveloka

46.70%

96.00%

71.00%

74.00%

46.80%

27.00%

60.00%

30.00%

4.00%

19.00%

22.00%

47.70%

19.00%

30.00%

0.00%

0.00%

2.00%

0.00%

0.00%

29.00%

0.00%

23.30%

0.00%

8.00%

4.00%

5.50%

25.00%

10.00%

กิจกรรมนันทนาการ

ธุรกิจนวดและสปา

บริษัทน าเท่ียว

ร้านขายของท่ีระลึก

ร้านอาหาร

ธุรกิจโรงแรม

บริการขนส่ง

ท่องเท่ียว 4.0 ท่องเท่ียว 3.0 ท่องเท่ียว 2.0 ท่องเท่ียว 1.0 16



INDUSTRY

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อยู่ที่ระดับ 1.0-2.0

ส่วนใหญใ่ช้เทคโนโลยแีละ
อุปกรณ์ดิจิทัลแบบพ้ืนฐานใน
การจัดการทรพัยากรบคุคล 
มีการใช้เทคโนโลยแีละอุปกรณ์
ดิจิทัลในการจัดการระบบ
บันทึกเวลาเข้า-ออกงาน และ
การจัดการระบบบัญชีเงินเดือน 
และมีบางส่วนที่มกีารใชร้ะบบ 
e-Learning และการฝึกอบรม
ออนไลนแ์บบ Virtual และระบบ 
On-Demand ในการพัฒนา
ทรัพยากรบคุคล

46.70%

90.00%

84.00%

76.00%

57.70%

30.00%

80.00%

30.00%

6.00%

12.00%

24.00%

35.90%

43.00%

14.00%

10.00%

2.00%

3.00%

0.00%

5.00%

15.00%

4.00%

13.30%

2.00%

1.00%

0.00%

1.40%

12.00%

2.00%

กิจกรรมนันทนาการ

ธุรกิจนวดและสปา

บริษัทน าเท่ียว

ร้านขายของท่ีระลึก

ร้านอาหาร

ธุรกิจโรงแรม

บริการขนส่ง

ท่องเท่ียว 4.0 ท่องเท่ียว 3.0 ท่องเท่ียว 2.0 ท่องเท่ียว 1.0 17



Problems & Solution

ปัญหาหลักและอุปสรรค
ในการน าเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ดิจิทัลมาใช้ใน
ภาคท่องเที่ยว

ขำดเงินลงทุนด้ำนเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ดิจิทลั

ขำดควำมรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยีดจิิทลั

ขำดกำรสนับสนุน/ส่งเสริม
จำกภำครัฐ

นโยบาย
ที่ช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสทิธิภาพ
และยกระดับการใช้เทคโนโลยแีละอปุกรณด์จิิทลั

กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน

กำรสนับสนุนกำรพัฒนำ
ควำมรู้และทักษะดำ้นดจิิทลั

กำรสนับสนุนทำงภำษี

18



บทสรุป

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภำค

ท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้น
บ่งชี้ว่ำ ผู้ประกอบกิจกำรท่องเท่ียวไทย
เห็นควำมส ำคัญของเทคโนโลยีดิจิทัล 
และให้ควำมส ำคัญกับกำรเปลี่ยนแปลง
กำรท่องเท่ียวไปสู่ยุคท่องเท่ียว 4.0 

ผู้ประกอบกิจกำรท่องเท่ียวไทยส่วนใหญ่
ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของ

โควิด-19 ท ำให้ประสบปัญหำสภำพ
คล่องของธุรกิจ จึงยังไม่พร้อมลงทุน

ขาดความรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ดิจิทัล

ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะด้ำน
กำรใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ดิจิทัล

ผลส ำรวจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภำคท่องเที่ยว ปี 2564

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใน 5 ปีข้างหน้า ปัญหา อุปสรรคในการเป็น Tourism 4.0

แนวโน้มกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ของภำคท่องเที่ยวขยับตัวไปที่ 
ท่องเที่ยว 3.0 และ 4.0 มากขึ้น

กำรใช้งำนระบบอัตโนมัติ หรือ
ระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรและ

วำงแผนเพ่ิมมากขึ้น และมุ่งใช้
ข้อมูลมำวิเครำะห์เพื่อใช้ในกำร
วำงแผนธุรกิจมำกขึ้นในอนำคต

ขาดเงนิทนุ ในกำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ดิจิทัล
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก นิยามกิจการธุรกิจการทอ่งเที่ยว

1. บริการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับภาคท่องเที่ยวที่รวมถึงผู้ประกอบการการขนส่งทางบก ทางน ้า และทางอากาศ: กำรเคลื่อนย้ำยคน 
(People) จำกต ำแหน่งของสถำนท่ีหนึ่งไปยังอีกสถำนท่ีหนึ่งโดยใช้ยำนพำหนะ เช่น บริกำรขนส่งสำธำรณะ บริกำรรถเช่ำ/เรือเช่ำ เป็นต้น ใน
กำรศึกษำนี้จะส ำรวจกลุ่มเป้ำหมำยที่ให้บริกำรขนส่งตำมสถำนที่ท่องเที่ยวต่ำงๆ

2. ธุรกิจโรงแรม: สถำนที่พักที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทำงธุรกิจเพื่อให้บริกำรที่พัก ทั้งระยะส้ัน/ชั่วครำว/ระยะยำว ส ำหรับคนเดินทำง 
โดยมีค่ำตอบแทนในกำรเข้ำพัก

3. ร้านอาหาร: อำคำร สถำนท่ี หรือบริเวณใดๆ ท่ีไม่ใช่ท่ีหรือทำงสำธำรณะท่ีจัดไว้เพ่ือประกอบอำหำรหรือปรุงอำหำร จนส ำเร็จและจ ำหน่ำยให้
ผู้ซื้อสำมำรถบริโภคได้ทันที ทั้งนี้ไม่ว่ำจะเป็นกำรจ ำหน่ำยโดยจัดให้มีบริเวณไว้ส ำหรับกำรบริโภค ณ ที่นั้น หรือน ำไปบริโภคท่ีอื่น

4. ร้านขายของที่ระลึก/ร้านค้าทั่วไป: กำรประกอบธุรกิจและจ ำหน่ำยสินค้ำที่นักท่องเท่ียวซื้อและน ำกลับไปยังภูมิล ำเนำเดิมของตน เพื่อเป็น
ของระลึก ของฝำกหรือแม้แต่เพื่อใช้สอยในชีวิตประจ ำวัน สินค้ำท่ีระลึกผลิตโดยคนไทย โดยมักถูกพัฒนำจำกศิลปหัตถกรรมของแต่ละท้องถิ่น ที่
แสดงถึงเอกลักษณ์ ควำมเป็นอยู่ โดยใช้วัสดุของท้องถิ่นในกำรผลิตและใช้แรงงำนภำยในท้องถิ่น

5. บริษัทน าเที่ยว: ธุรกิจเกี่ยวกับกำรน ำนักท่องเที่ยวเดินทำงไปท่องเท่ียว โดยจัดให้มีบริกำรหรือกำรอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
หรือหลำยอย่ำง อันได้แก่ สถำนที่พัก อำหำร มัคคุเทศก์ หรือบริกำรอื่นใดตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง

6. ธุรกิจนวด และสปา: ธุรกิจที่เปิดสถำนบริกำรเพื่อสุขภำพ ให้บริกำรลูกค้ำท่ัวไปด้วยศำสตร์กำรนวดเพื่อสุขภำพ กำรปฏิบัติต่อร่ำงกำยเพ่ือ
สุขภำพเป็นหลัก เพ่ือปรับควำมสมดุลของร่ำงกำยและจิตใจ โดยให้ค ำแนะน ำด้ำนบริกำรท่ีจัดไว้ตำมหลักวิชำกำร รวมถึงอำจจะมีกำรให้ค ำแนะน ำ
กำรส่งเสริมสุขภำพด้วยกำรออกก ำลังกำย โภชนำกำร กำรปรับพฤติกรรมตำมหลักกำรแพทย์ สำกลและกำรสร้ำงหลักสุขภำพด้วยศำสตร์
กำรแพทย์ทำงเลือก

7. กิจกรรมนันทนาการ สถานบันเทิง และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น: แหล่งท่องเท่ียวที่มนุษย์สร้ำงข้ึน เพ่ือกำรพักผ่อนและเสริมสร้ำง
สุขภำพ ให้ควำมสนุกสนำน รื่นรมย์บันเทิง และกำรศึกษำหำควำมรู้ แม้ไม่มีควำมส ำคัญในแง่ประวัติศำสตร์ โบรำณคดี ศำสนำศิลปวัฒนธรรม แต่มี
ลักษณะเป็นแหล่งท่องเท่ียวร่วมสมัย ตัวอย่ำงเช่น สวนสัตว์ สวนสนุกและสวนสำธำรณะลักษณะพิเศษ สวนสำธำรณะ และสนำมกีฬำ
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