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เทรนด์ยานยนต์สมัยใหม่ ... กรณี ศึกษาโมเดลการปรับตัวของธุรกิ จ
Disruption ที่เกิดขึน้ ในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นตัวอย่างสาคัญของการเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกยุคใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่ อ
โครงสร้างของอุตสาหกรรมทีม่ มี าอย่างยาวนาน โดยเมื่อ 2-3 ปี กอ่ นหน้านี้ หลายคนยังอาจรูส้ กึ ว่ารถยนต์ไฟฟ้ า (Electric Vehicle
: EV) เป็ นเทคโนโลยีใหม่ ไกลตัว มีราคาสูงมาก และต้องใช้เวลาอีกหลายปี กว่าจะเข้าสู่ยุคทีม่ กี ารใช้ EV ในวงกว้าง แต่ปัจจุบนั
EV เริม่ กลายมาเป็ นสิง่ ที่จบั ต้องได้และใช้กนั อย่างแพร่หลายในระยะเวลาอันสัน้ “ส่องเทรนด์โลก” ฉบับนี้จะขอพาท่านไป
สารวจเทรนด์สาคัญทีก่ าลังมาแรงในตลาดยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมทัง้ สรุปบทเรียนเพื่อนาไปประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจอื่นๆ ในโลก
ยุคปั จจุบนั ทีส่ งิ่ ต่างๆ เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ดังนี้

ยอดจาหน่ ายรถยนต์ไฟฟ้ ามีแนวโน้ มขยายตัวอย่างก้าวกระโดด
Euromonitor คาดว่ายอดจาหน่ าย EV ของ
โลกในปี 2564 จะขยายตัวถึง 46% โดยได้รบั
ผลดีจากราคา EV ทีล่ ดลงมาอยู่ในระดับทีเ่ ข้าถึงได้
รวมถึง ความตื่น ตัว ทัง้ ของภาคประชาชนและ
รัฐบาลประเทศต่างๆ ที่ส่งเสริมการใช้ EV เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
จี น เป็ นตลาด EV ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโลก และ
คาดว่าจะมีอตั ราขยายตัวสูงสุดถึง 77% ใน
ปี 2564 ซึ่ง เป็ น ผลจากนโยบายอุด หนุ น EV
ของรัฐบาล รวมถึงมาตรการจากัดปริมาณการ
ใช้ร ถยนต์น้ า มัน ในเมือ งใหญ่ ซึ่ง ทาให้ค่า ป้ า ย
ทะเบียนรถยนต์ใหม่สาหรับรถยนต์น้ามันมีราคา
สู ง มาก ต่ า งจากป้ ายทะเบีย น EV ที่ ร ัฐ บาล
ออกให้ฟรีทนั ทีโดยไม่มเี งื่อนไข

ตัวอย่างผู้ประกอบการในตลาด
ค่ายรถยนต์

รายละเอียด
Tesla เป็ น แบรนด์ EV จากสหรัฐ ฯ ที่ไ ด้ร บั
ความนิ ย มสูง สุด ปั จ จุบ ัน Tesla มีส่ว นแบ่ ง
ตลาดโลกราว 18% ทิ้ง ห่า งคู่แ ข่ง ทัง้ BYD,
Volkswagen และ BMW
BYD เป็ น แบรนด์ EV ที่ใ หญ่ ท่ีสุด ในจีน ซึ่ง
ปั จจุ บ ัน เป็ นตลาด EV ที่ ใ หญ่ ท่ี สุ ด ในโลก
นอกจากรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลแล้ว BYD ยัง
ผลิต EV ประเภทอื่น ทัง้ รถบัส รถตู้ รถยก
(Forklift) และรถบรรทุก
Nio เป็ น ผู้ผ ลิต EV หน้ า ใหม่ใ นจีน ที่ส ร้า ง
ความฮือ ฮาให้ต ลาด ด้วยการจาหน่ า ย EV
โดยไม่รวมราคาแบตเตอรี่ ซึ่งเป็ นชิ้นส่วนที่
มีราคาแพง ทาให้ราคา EV ของ Nio ถูกลง
กว่าเดิมราวคันละ 7 หมื่นหยวน และให้ผู้ใช้
เช่าแบตเตอรีใ่ นราคาเดือนละ 980 หยวนแทน

รถยนต์มีการเชื่อมต่อและส่งข้อมูลกับภายนอกผ่านเครือข่าย 5G เพิ่ มขึ้น
รถยนต์ ส มัย ใหม่ ป ระยุ ก ต์ ก ารใช้ ง าน Internet of Things (IoTs) จนกลายเป็ น Connected Car โ ดย จ ะ
ครอบคลุมการใช้งานใน 3 แบบหลัก คือ
1) ใช้งานเพื่อความบันเทิง (Infotainment) เช่น บริการ Streaming เพลงหรือภาพยนตร์ และเกมออนไลน์
2) บริการที่เกีย่ วกับการขับขี่ (Telematics) เช่น บันทึกการใช้งานรถยนต์ บริการนาทาง
3) การสื่อสารกับสิง่ ต่างๆ รอบตัว (Vehicle-to-Everything : V2X) เช่น รถยนต์คนั อื่น สัญญาณไฟจราจร
Connected Car จะเป็ นกุญแจที่ เปิ ดสู่โอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิ จ อาทิ การใช้ขอ้ มูลการขับ ขีเ่ พื่อประกอบการ
คิด เบี้ย ประกัน รถยนต์ การพัฒ นาแอพพลิเ คชัน หรือ Feature เสริม ในรถยนต์ใ ห้ผู ข้ บั ขีเ่ ลือ กซื้อ ตามความ
ต้อ งการ รวมถึง การท า Marketplace ในรถยนต์ โดยผู ข้ บั ขีส่ ามารถเลือ กซื ้อ สิน ค้า และบริก าร เช่น จอง
ร้านอาหาร จองห้องพักโรงแรม ได้จากแผงหน้าปั ดรถยนต์ จึงช่วยเพิม่ ความสะดวกและประหยัดเวลา

ผูค้ นเริ่ มหันมาซื้อรถยนต์ผา่ นช่องทางออนไลน์ มากขึ้น
COVID-19 เป็ นตัวเร่งให้ ผ้คู นหันมาซื้อรถยนต์ผ่าน
ทางช่ องทางออนไลน์ เพิ่ มขึ้น เนื่องจากข้อจากัดจาก
มาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้ การ
จากัดการเดินทาง และการเว้นระยะห่าง ทาให้ผจู้ าหน่ าย
รถยนต์ตอ้ งหันมาเพิม่ ช่องทางการทาธุรกรรมมากขึน้
ผู้บ ริ โ ภคที ่ อ ายุน้ อ ยมีแ นวโน้ ม ซื ้อ รถยนต์ผ ่า น
ช่ องทางออนไลน์ มากกว่าผู้บริ โภคที่ อายุมาก จาก
ผลส ารวจ Mobility Survey 2020 ของ Euromonitor
พบว่า เกือบ 1 ใน 4 ของผู้ซื้อรถยนต์ที่ม อี ายุร ะหว่าง
15-29 ปี สังซื
่ อ้ รถยนต์ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ ขณะที่ผซู้ ้อื
รถยนต์ท่อี ายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไป มีเพียงไม่ถึง 10% ที่
สังซื
่ อ้ ผ่านโทรศัพท์มอื ถือ

ช่องทางการซื้อรถยนต์ของผู้บริ โภคในปี 2563
โชว์รูม
คอมพิวเตอร์ /แท็บเล็ต
โทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ : ผูต้ อบแบบสารวจอีก 48% ไม่ได้ซอ้ื รถยนต์ในปี ทส่ี ารวจ
ทีม่ า : Mobility Survey 2020, Euromonitor

สัดส่วนของผู้ที่ซื้อรถยนต์ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ในแต่ละช่วงอายุ ในปี 2563
ปี

ทีม่ า : Mobility Survey 2020, Euromonitor

ตัวอย่างของรถยนต์ที่จาหน่ ายผ่านช่องทางออนไลน์
อาทิ PSA Group (เจ้าของรถยนต์แบรนด์ Peugeot, Citroen และ Opel) ที่ผซู้ ้อื สามารถเลือกปรับแต่งรถยนต์ไ ด้
ตามต้องการ เลือก/ปรับวิธผี ่อนชาระค่างวด รวมถึงประเมินราคารถยนต์เก่าหรือชิน้ ส่วนรถยนต์เก่าทีจ่ ะนามาแลก
รถยนต์คนั ใหม่โดยไม่ต้องเข้ามาทีโ่ ชว์รูม ทัง้ นี้ PSA Group ตัง้ เป้ ายอดจาหน่ ายรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ในยุโรป
รวม 1 แสนคัน ในปี 2564

เทคโนโลยี VR และ AR เข้ามามีบทบาทในการผลิ ตและจาหน่ ายรถยนต์มากขึ้น
ปัจจุบนั มีการนาเทคโนโลยี VR และ AR มาใช้ในแทบทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ อาทิ
VR ช่ วยลดต้ นทุน การออกแบบรถยนต์ และเพิ่ มความสะดวกในการ
ทางานข้ามฝ่ ายงาน/ข้ามประเทศ ดังเช่น Kia และ Hyundai ทีพ่ ฒ
ั นาระบบ
VR ส าหรับ ท างานร่ ว มกัน ท าให้ทีม ออกแบบและทีม วิศ วกรที่อ ยู่ท ัว่ โลก
สามารถทดสอบการทางานของชิน้ ส่วนหรือระบบในรถยนต์ร่วมกันได้ จึงช่วย
ลดระยะเวลาและต้นทุนในการพัฒนารถยนต์ลง 20% และ 15% ตามลาดับ
VR ช่ วยส่งเสริ มการขาย โดยการสร้างประสบการณ์ ในตัวสิ นค้าให้ ทงั ้
พนักงานขายและลูกค้า อาทิ การนา VR เข้าไปใช้ในการฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
รถยนต์รุ่นใหม่ๆ แก่พนักงาน หรือการใช้ VR มาช่วยในโชว์รูม ทาให้ลูกค้าได้
เห็นภาพรถยนต์และฟั งก์ชนั ต่างๆ ของรถยนต์แต่ละรุ่นได้ชดั ขึน้ นอกจากนี้
ยังมีสว่ นช่วยให้ผซู้ อ้ื ลองเลือกรถยนต์ได้หลายรุ่น แม้วา่ โชว์รมู จะมีพน้ื ทีจ่ ากัด

Virtual Reality (VR) คื อ ก า ร
จ าลองภาพให้เ สมือ นจริ ง แบบ
360 องศา โดยจะต้ อ งใช้ คู่ ก ับ
แว่นตา VR ซึ่งจะตัดขาดเราออก
จากสภาพแวดล้อมปั จจุบนั เพื่อ
เข้าไปสูภ่ าพทีจ่ าลองขึน้ มา
Augmented Reality (AR) คื อ
การนาสภาพแวดล้อมจริงมาผสม
รวมกับ วัต ถุ เ สมือ น ด้ว ยการใช้
ซอฟต์แวร์และอุป กรณ์ เชื่อ มต่ อ
ต่างๆ

 Audi VR Showroom
AR Heads-up Display 
ของ Mercedes-Benz
ภาพจาก www.audi-mediacenter.com

ภาพจาก www.mottoraka.com
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AR ช่ วยอานวยความสะดวกในการขับขี่ แก่ ผ้ใู ช้ รถยนต์ ดัง เช่น ที่ Mercedes-Benz S-Class จะมีร ะบบ AR
Heads-up Display ซึง่ เป็ นระบบนาทางทีจ่ ะแสดงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องต่างๆ บนกระจกหน้ารถยนต์ อาทิ ความเร็วของ
รถยนต์ ลูกศรนาทาง และตาแหน่งของขอบถนน ทาให้ผขู้ บั ขีไ่ ด้ทราบข้อมูลทีส่ าคัญโดยไม่ตอ้ งละสายตาจากถนน
จากเทรนด์ทเ่ี กีย่ วข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ขา้ งต้น มีหลายประเด็นทีผ่ ปู้ ระกอบการอาจนาไปปรับใช้กบั ธุรกิจได้ อาทิ การใช้
VR มาช่วยในการผลิตและส่งเสริมการขาย โดยเฉพาะในยุค New Normal ที่ไม่จาเป็ นต้องเดินทางมาที่โชว์รูม การเพิม่
ช่องทางจาหน่ายออนไลน์ และการเชื่อมต่อสินค้ากับ IoTs นอกจากนี้ ยังเป็ นตัวอย่างทีส่ ะท้อนให้เห็นว่าการเปลีย่ นแปลงเป็ น
สิง่ ทีห่ ลีกหนีไม่พน้ เมื่อโลกเปลีย่ น ธุรกิจก็จาเป็ นต้องปรับตัวเพื่อความอยูร่ อด และผูท้ ี่เตรียมพร้อมและปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้นอยู่เสมอ ย่อมเป็ นผู้ที่ได้เปรียบ ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปอย่างรวดเร็วและมีอยู่
รอบทิศในโลกยุคปั จจุบนั
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Disclaimer : ข้อมูลต่างๆ ทีป่ รากฏเป็ นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลที่เป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลแก่ผสู้ นใจเท่านัน้
โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคลนาข้อมูลนี้ไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด
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