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บทคัดย่อ

	 การที่ความตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ	AEC	(ASEAN	Economic	Community)	จะเริ่ม
มผีลอย่างสมบรูณ์ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2558	เป็นต้นไปนัน้	ส่งผลให้องค์กรธรุกจิของไทยจะต้องมกีารรกุตลาดการบรกิารทีไ่ทยได้เปรยีบด้วยการ
ใช้ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก	ตลอดจนเร่งขยายโอกาสทางธุรกิจตามกรอบความร่วมมือใหม่ๆ	ด้วยการพัฒนารูปแบบการท่อง
เที่ยวแบบพหุภาคีในกลุ่มสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญอันจะน�าไปสู่ความเข้มแข็งและเกิดรูปแบบการ
สร้างความเข้าใจข้ามวฒันธรรม	รวมถงึผูป้ระกอบการธรุกจิท่องเทีย่วควรให้ความส�าคญักบัการไปลงทนุในประเทศเพือ่นบ้านทีม่ทีรพัยากร
อุดมสมบูรณ์และพร้อมเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ	อีกทั้งควรมีการสนับสนุนทางด้านการเพิ่มพูนทักษะแรงงานทางการท่องเที่ยว	ด้วย
การวิจัยและพัฒนาก�าลังคน	 โดยเฉพาะด้านภาษาและการปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานการท�างานที่เป็นสากล	 นอกจากนั้นต้องมีการเร่ง
ปรบัตวัทางด้านการบรหิารจดัการเพือ่เตรยีมพร้อมรบัมอืกบัสภาวการณ์ทางการค้าและการลงทนุอย่างเสรทีีก่�าลงัจะมาถงึและเพือ่เป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

Abstract

	 With	the	completion	of	ASEAN	Economic	Community	(AEC),	which	will	be	effective	in	2015,	Thai	organizations	must	
strategically	utilize	one	of	the	country’s	most	advantageous	resources tourism,	and	accelerate	in	developing	tourism	
industry	to	match	the	arising	opportunities	under	new	frameworks.	This	growing	opportunity	in	tourism	will	be	an	agent	
leading	to	economic	strength	and	bring	about	understandings	of	Thai	cultures	among	member	countries.	In	the	meantime,	
to	further	develop	tourism	businesses	overseas,	(move	the	underlined	part	up	here	to	strengthen	the	sentence)Thai	tourism	
industry	should	employ	the	existing	business	experiences	and	explore	investment	opportunities	in	neighboring	countries,	
which	are	rich	in	tourism	resources.	Importantly,	supports	in	human	resources	are	needed	to	equip	workforce	with	skills	in	
hospitality	and	tourism-related	issues,	especially	in	language	skill	development,	to	the	international	standard.	(this	part	
needs	more	explanation)	At	the	same	time,	the	management	skills	in	hospitality	and	tourism	industry	need	to	be	developed	
and	prepared	for	the	future	expansion	from	the	in-flow	investment	through	free	trading	agreement	of	ASEAN	in	the	future.

บทน�ำ

	 การค้าระหว่างประเทศของโลกยคุโลกาภวิตัน์อย่างทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบุนัได้กลายมาเป็นยคุแห่งระบบการค้าเสรทีีม่กีารซือ้ขาย	แลก
เปลี่ยนสินค้า	 บริการและแนวคิดโดยมีการยกเว้นหรือลดหย่อนการเก็บภาษีศุลกากรและข้อจ�ากัดทางการค้า	 รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการ
เคลื่อนย้ายทรัพยากร	แรงงาน	ทุน	เทคโนโลยีและสารสนเทศตลอดจนองค์ความรู้ระหว่างกันได้อย่างเสรี	นอกจากนั้นยังมีการรวมตัวของ
กลุ่มประเทศเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับกลุ่มประเทศของตนมากยิ่งขึ้น	 กลุ่มประเทศสมาชิกของภูมิภาคอาเซียน	10	
ประเทศ	ประกอบด้วยประเทศไทย	มาเลเซีย	สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	บรูไน	เวียดนาม	ลาว	พม่า	และกัมพูชา		ก็ได้มีการรวม
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ตัวกันเพื่อสร้างความร่วมมือของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
หรือ	ASEAN	Economic	Community	(AEC)	ที่จะมีผลสมบูรณ์
และเริ่มด�าเนินการตามกรอบความร่วมมือในปี	พ.ศ.	2558	(2015	
A.D.)	 เป็นต้นไป	 ด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างให้กลุ่มประเทศ
สมาชกิอาเซยีนมคีวามเป็นหนึง่เดยีวกนัทางด้านการเป็นตลาดการ
ค้าทีใ่หญ่และมอี�านาจในการต่อรองกบัเวทกีารค้าโลกมากขึน้	รวม
ถึงต้องการให้กลุ่มประเทศอาเซียนกลายเป็นแหล่งผู้ผลิตและผู้
จ�าหน่ายวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับกลุ่มการค้าส�าคัญ
อื่นๆ	ของโลก	อย่างเช่น	กลุ่มสหภาพยุโรปหรือ	EU	(European	
Union)	 สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดความรุนแรงในการ
แข่งขันทางธุรกิจทั้งภายในกลุ่มประเทศสมาชิกและในตลาดโลก	
ซึ่งผู้ประกอบการไทยต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางระบบเศรษฐกิจและต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้	(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,	2553)
	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจบริการที่จัดว่ามีบทบาท
ส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง	ด้วยสัดส่วน
รายได้ร้อยละ	47.74	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	(Gross	
Domestic	Product-GDP)	หรือคิดเป็นมูลค่า	3.73	ล้านล้านบาท	
(ดังแสดงในตารางที่	1)	และสาขาการบริการที่มีบทบาทมากที่สุด	
ได้แก่	 สาขาการท่องเที่ยว	 สาขาค้าส่งค้าปลีก	 ซ่อมยานพาหนะ
และของใช้	สาขาขนส่งและคมนาคม	สาขาโรงแรมและภัตตาคาร	
สาขาการศึกษา	สาขาการเงินการธนาคาร	สาขาก่อสร้าง	การค้า
อสังหาริมทรัพย์	สาขาบริการสุขภาพ	ซึ่งสาขาบริการนี้ก่อให้เกิด
การจ้างงานในประเทศถึงร้อยละ	40	 ในขณะที่ภาคเกษตรกรรม 
มกีารจ้างงานร้อยละ	39	และภาคอตุสาหกรรมมอีตัราการจ้างงาน
เพียงร้อยละ	19	 เท่านั้น	 นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าภาคบริการ 
โดยเฉพาะสาขาที่เชื่อมโยงกับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นปัจจัยพื้นฐานใน
การสนับสนุนภาคบริการอื่นๆ	 และสร้างรายได้เข้าประเทศเป็น
อย่างมาก	(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	2551)	

	 การจัดตั้ง	AEC	 จึงถือเป็นการร่วมมือกันของประเทศ
สมาชิกในภูมิภาคอาเซียนที่จะกลายมาเป็นการรวมกลุ ่มทาง
เศรษฐกิจที่ส�าคัญ	 นอกจากอาเซียนจะได้ประโยชน์จากการเป็น
ตลาดและฐานการผลิตร่วมกันแล้ว	ยังเป็นการสร้างอ�านาจต่อรอง
ทางการค้าในเวทกีารค้าโลกอกีด้วย	ซึง่ส�าหรบัประเทศไทยนัน้	การ
รวมกลุ่มเป็น	AEC	 จะเป็นผลดีต่อภาคธุรกิจของไทยแน่นอน	
เนื่องจากอาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความใกล้ชิดกับไทยมากที่สุด	
ประกอบกบัทีต่ัง้ทางภมูศิาสตร์ของไทยเอือ้อ�านวยให้เป็นศนูย์กลาง
ทางเศรษฐกิจและการเดินทางของภูมิภาค	 และที่ผ่านมาอาเซียน
มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจกับไทยทั้งด้านการค้า	การลงทุน	และ
การท่องเที่ยว	และมีแนวโน้มที่จะทวีบทบาทส�าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ	
(กรมการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,	ม.ป.ป.)

รปูแบบของกำรเตรยีมควำมพร้อมของผูป้ระกอบกำรท่องเทีย่ว

ไทย

	 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยต้องให้ความส�าคัญกับการ	
เตรยีมความพร้อมเพือ่ให้สามารถปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง
ทีก่�าลงัจะเกดิขึน้จากการเข้าร่วมเป็นหนึง่ในสมาชกิของประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน	ทัง้ในเชงิรกุและเชงิรบั	ตลอดจนเพือ่ให้เกดิการ
เรียนรู้ที่จะใช้โอกาสจากผลกระทบทางการค้าการลงทุนอย่างเสรี
ที่ก�าลังจะตามมา	 ซึ่งแนวทางในการเตรียมความพร้อมทั้งในเชิง
รุกและในเชิงรับที่ประยุกต์จากลักษณะคุณภาพของการบริการที่
ลูกค้ามองหาในมุมมองของ	Parasuraman,	Berry,	และ	Zeithaml	
(1991)	 ที่ประกอบด้วย	5	 มุมมอง	 คือ	1)	Tangibles	 คือ	 องค์
ประกอบทางด้านกายภาพการให้บริการต่างๆ	2)	Reliability	คือ	
ความสามารถในการส่งมอบบรกิารของพนกังานทีใ่ห้บรกิารได้ตรง
ตามเวลา	และถูกต้องตามที่ได้ตกลงกันไว้		3)	Responsiveness	
คอื	ความพร้อมทีจ่ะให้บรกิารทนัททีีล่กูค้าต้องการ		4)	Assurance	
คอื	ความรูแ้ละอธัยาศยัของพนกังานทีใ่ห้บรกิาร		5)	Empathy	คอื	
พนักงานบริการสามารถสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่าย	และมีความ

ตารางที่ 1	มูลค่ารวมของรายได้แบ่งตามภาคธุรกิจหลักของประเทศไทย

 GDP มูลค่ารวม (มูลค่า 7,816,474 ล้านบาท) เปอร์เซ็นต์

	 ภาคเกษตร				 836,077		 (10.70%)	
	 ภาคการผลิต		 2,739,534		 (35.05%)	
	 เหมืองแร่และย่อยหิน		 257,503		 		(3.29%)	
	 ไฟฟ้า	ประปา	แยกก๊าซ		 252,034		 (3.22%)	
	 ภาคบริการ		 3,731,326		 	(47.74%)	

ที่มา: กรมส่งเสริมการส่งออก,	กระทรวงพาณิชย์	(2551)
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ห่วงใยเอาใจใส่ให้กับลูกค้า	 รวมถึงค�าแนะน�าจากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	ส�านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์	โดย
ความร่วมมือจากกรมศุลกากร	(2552)	 และกลุ่มพัฒนาและให้
บริการสารสนเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 (2553)	 ที่ให้ความเห็นว่า 
ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วของไทยควรให้ความส�าคญักบัรปูแบบการ	
เตรียมความพร้อมทางด้านการใฝ่หาความรู ้และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	มีความคิดเชิงสร้างสรรค์	(Creative	
Thinking)	 มีการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจ	 อันจะน�า
มาซึ่งคุณภาพของการให้บริการ	(Service	Quality)	และน�าเสนอ
ผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิท่องเทีย่ว	อย่างเช่น	ร้านอาหารหรอื
ร้านขายของทีร่ะลกึได้อย่างมคีณุภาพ	และน�าไปสูก่ารสร้างองค์กร
ให้มคีวามแตกต่างและโดดเด่น	วธิกีารดงักล่าวจดัว่าเป็นการสร้าง
และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างหนึ่งที่สามารถ
สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้		(ศศปิระภา	ชยัประสทิธิ,์		2548)	
ความพึงพอใจจะน�าไปสู่การบอกเล่าปากต่อปาก	 (Words	of	
Mouth)	 จนท�าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวเกิดความต้องการที่จะมาใช้
บริการทางด้านการท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่องและท�าให้เกิด
การมาใช้บริการซ�้าอีกเรื่อยๆ	ล้วนส่งผลดีต่อผลประกอบการของ
ผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยวและสภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวมต่อไป	 โดยมีรายละเอียดของรูปแบบการเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยดังต่อไปนี้	
 
ก. กำรเตรียมควำมพร้อมในเชิงรุก

	 ด้วยการศกึษาเสาะหาแหล่งวตัถดุบิและความต้องการของ
ผู้บริโภคในตลาด	AEC	 เพราะผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย
สามารถน�าเข้าวัตถุดิบ	สินค้าจากแหล่งผลิตใน	AEC	ที่มีความได้
เปรียบด้านราคาและคุณภาพ	และเพื่อที่จะน�าเสนอสินค้า/บริการ
ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทีใ่หญ่ขึน้	และใช้ประโยชน์จาก	
Economy	of	Scale	หรอืการประหยดัต่อขนาดการผลติในปรมิาณ
มากได้อีกด้วย	 นอกจากนั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยควรให้
ความส�าคญักบัการพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของภาคธุรกิจและระดับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป	โดยให้ตลาด
เป็นตัวน�าด้วยการขยายช่องทางการตลาดในการเข้าถึงผู้บริโภค
โดยตรงให้มากขึ้น	มีกระบวนการผลิตและการส่งมอบสินค้าอย่าง
รวดเร็วและควรพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนไทยกับ
ภาคเอกชนของประเทศสมาชกิ	รวมถงึการลงทนุด้านการวจิยัและ
พัฒนา	(Research	&	Development)	เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้
ในการด�าเนินธุรกิจให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น	โดยสามารถแบ่ง
รปูแบบของกจิกรรมในการเตรยีมความพร้อมเชงิรกุได้ตามมติขิอง		
Parasuraman,	Berry	และ	Zeithaml	(1991)	ได้ดังต่อไปนี้

 มิติที่ 1 ให้ความส�าคัญกับความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(Tangibility)
	 ด้วยการน�าเสนอลกัษณะทางกายภาพทีโ่ดดเด่นและแสดง
ให้เหน็ถงึสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	อนัได้แก่	การน�าเสนอสถาน
ที่ท่องเที่ยวอันหลากหลายทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม	
ความพร้อมทางด้านจ�านวนบุคลากรและมีความช�านาญในงาน
ด้านการท่องเที่ยว	 อุปกรณ์เครื่องมืออันสมัยที่จะน�ามาใช้ในการ
อ�านวยความสะดวก	รปูแบบการเดนิทาง	วธิกีารตดิต่อสือ่สารและ
สญัลกัษณ์ของแต่ละท้องถิน่	รวมทัง้สภาพแวดล้อมในการให้บรกิาร
ที่ท�าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับการดูแล	 ห่วงใย	 และความตั้งใจ
จากผูใ้ห้บรกิาร	ซึง่รปูแบบบรกิารทีถ่กูน�าเสนอออกมาอย่างเป็นรปู
ธรรมจะท�าให้ผูร้บับรกิารรบัรูถ้งึคณุภาพของการให้บรกิารนัน้ๆ	ได้
อย่างชัดเจนและมีระดับของความพึงพอใจที่สูงยิ่งขึ้น	 ซึ่งใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทั้งหลายแล้ว	 
สิ่งที่ยังสามารถเป็นจุดขายหรือสิ่งดึงดูดใจอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือ	
“คณุภาพการบรกิาร”	ของบคุลากรทัง้หลายทีต้่องสมัผสักบันกัท่อง
เที่ยวโดยตรง	ดังนั้น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
เอกชน	 ตลอดจนผู้ประกอบการที่อยู ่ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่
สามารถปรบัตวัและปรบักลยทุธ์ขององค์กรให้มคีวามเป็นรปูธรรม
และสอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าหรอืนกัท่องเทีย่วนัน้ย่อม
มีโอกาสที่จะประสบผลส�าเร็จในธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและสามารถ
แข่งขนักบัรปูแบบการค้าเสรภีายในกลุม่ประเทศอาเซยีนทีก่�าลงัจะ
ตามมาจากการเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย
 ตัวอย่างของรูปแบบการท่องเที่ยว
	 การน�าเสนอสถานทีท่่องเทีย่วในรปูแบบใหม่ๆ	ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน	์ การท่องเที่ยวอิงประวัติศาสตร์	
การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมหรอืการเดนิทางท่องเทีย่วแบบเป็นกลุม่
ประเทศที่ผู ้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถน�าเสนอความเป็น
เอกลกัษณ์และรปูแบบบรกิารทางด้านการท่องเทีย่วทีส่อดคล้องกนั	
อย่างเช่น	การก�าหนดเส้นทางการท่องเทีย่วองิตามการเล่าเรือ่งของ
ภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์	 ที่เนื้อเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับหลาก
หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการเปิดหรือ
เจาะตลาดคู่ค้าของอาเซียนภายใต้	FTA	ที่อาเซียนมีกับประเทศคู่
เจรจาหรอืนอกจากนัน้ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วของไทยยงัสามารถ
ใช้ประโยชน์จากการร่วมกลุ่ม	AEC	ด้วยการเสาะหาแหล่งวัตถุดิบ
และน�าเข้าวตัถดุบิ	ตลอดจนสนิค้าทีจ่ะน�ามาใช้ส�าหรบัการด�าเนนิ
ธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว	 ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเพื่อการผลิต
อาหาร	 เครื่องหอมและสมุนไพรเพื่อน�ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจ		
สปาหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องพักของโรงแรมจากแหล่งผลิตใน	
AEC	ทีม่คีวามได้เปรยีบด้านราคาและคณุภาพ	ซึง่จะท�าให้เกดิการ
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ใช้ประโยชน์จากการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ต่อไป	
นอกจากนั้นควรศึกษาหาความเป็นไปได้ในการตั้งธุรกิจและใช้
แรงงานจากประเทศสมาชกิใน	AEC	เนือ่งจากในอนาคตผูป้ระกอบ
การธุรกิจจะตั้งฐานธุรกิจที่ใดก็ได้ในอาเซียน	 อันเนื่องมาจากกฎ
ระเบียบต่างๆ	 จะผ่อนคลายและเปิดกว้างมากขึ้นและในด้าน
แรงงานจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีม่ทีกัษะทัง้ทาง
ด้านภาษาและงานบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง
 มิติที่ 2 การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) 
	 การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือนักท่อง
เทีย่วจากทีต่่างๆ	ได้อย่างทนัท่วงทด้ีวยการเตรยีมความพร้อมและ
น�ากลยทุธ์ทางด้านการปรบัความต้องการเสนอขายของผูป้ระกอบ
การท่องเที่ยว	 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการขยายสิ่งอ�านวยความ
สะดวกทั้งทางด้านระบบสาธารณูปโภค	 การเดินทาง	 ระบบการ
ติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย	รวมถึงคัดสรรบุคลากรที่มีความพร้อมต่อ
การให้บริการมาประยุกต์ใช้ในการรับมือกับความไม่แน่นอนของ
ธรุกจิบรกิารทีม่คีวามเป็นฤดกูาล	ตลอดจนน�ารปูแบบของการจอง
ล่วงหน้าหรอืการนดัหมายล่วงหน้าผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนกิส์	ไม่
ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์	โทรสาร	อินเทอร์เน็ต	หรือเพิ่มช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางนายหน้าคนกลางมาใช้เพื่อให้สามารถ
พยากรณ์ปริมาณของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างถูกต้อง	 อีก
ทั้งควรมีการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวไว้รองรับกับการเพิ่มขึ้นของ
ปริมาณผู้มาใช้บริการในช่วงเทศกาลหรือช่วงที่คาดว่าจะมีผู้มาใช้
บริการเป็นจ�านวนมากและผู้ประกอบการควรน�าเสนอรูปแบบ
บริการที่อ�านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถเข้ารับบริการ
ได้โดยง่ายและได้รบัความสะดวกจากการใช้บรกิาร	อย่างเช่น	การ
จัดบริการรถรับส่งจากสนามบิน,	การมีแผนที่ที่ชัดเจนและมี	Call	
center	ที่คอยให้บริการด้านข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลา	รวมทั้ง
จะต้องกระจายการให้บริการไปอย่างทั่วถึงและมีความรวดเร็ว	
	 นอกจากนั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยควรให้ความ
ส�าคัญกับการใฝ่หาความรู ้และติดตามสถานการณ์	 ความ
เคลื่อนไหว	 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ	 อย่างเช่น	 สภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	
การเมือง	กฎหมาย	เทคโนโลยีและแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่
เสมอ	เพือ่ให้สามารถรูเ้ท่าทนัและปรบัตวัได้อย่างรวดเรว็ทนัท่วงที	
การรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆ	ก่อนคู่แข่งขันก็ย่อมส่งผลให้ผู้ประกอบ
การไทยมีความได้เปรียบในเชิงข้อมูลและสารสนเทศที่สอดคล้อง
กับยุคแห่งสังคมองค์ความรู้ที่ข้อมูลกลายมาเป็นทรัพยากรที่มี
คณุค่าอย่างสงูส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิในยคุปัจจบุนั	ซึง่ในทางตรง
กนัข้ามการปรบัตวัได้ช้ากย่็อมเป็นฝ่ายทีเ่สยีเปรยีบและเสยีโอกาส
ทางธุรกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่เทคโนโลยี

การตดิต่อสือ่สารมคีวามก้าวหน้าและทนัสมยั	กจ็ะเป็นเครือ่งมอืที่
ส�าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยกลายมาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์
กว้างไกล	 มีทักษะ	 องค์ความรู้และทันต่อเหตุการณ์	 อีกทั้งผู้
ประกอบการท่องเทีย่วไทยต้องเรยีนรูแ้ละอาศยัความร่วมมอืจากผู้
ประกอบทัง้ภายในประเทศและอกี	9	ประเทศสมาชกิอาเซยีน	รวม
ถึงประเทศในกลุ่มบวกสาม	(คือ	จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี)	และบวกหก	
(ซึ่งเพิ่มออสเตรเลีย	นิวซีแลนด์	และอินเดีย)	อีกด้วย	นอกจากนั้น
ผู้ประกอบการไทยไม่ควรละเลยการลดต้นทุนจากการด�าเนินงาน	
การบรกิารและการผลติเพือ่สนองตลาดทีใ่หญ่ขึน้ด้วยระดบัต้นทนุ
ที่ต�่าลง	อันจะน�าไปสู่การสร้างจุดแข็งและลดจุดอ่อนของไทยที่จะ
สร้างให้เกดิความได้เปรยีบทางการแข่งขนัในภมูภิาคได้อกีทางหนึง่	
(ศศิประภา	ชัยประสิทธิ์,	2548)	
 มิติที่ 3 การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (Empathy) 
	 ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวของไทยควรมีความ
สามารถในการดูแลเอาใจใส่และตอบสนองต่อผู้รับบริการหรือนัก
ท่องเที่ยวตามความต้องการที่แตกต่างกันของผู้รับบริการ	 ซึ่งผู้
ประกอบการท่องเทีย่วของไทยต้องการท�าความเข้าใจต่อพฤตกิรรม
และการรับรู้ของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมายตามความต้องการใน
บรกิารทีเ่ขาต้องการและเรยีนรูถ้งึความแตกต่างทางด้านวฒันธรรม	
วิถีการด�าเนินชีวิต	 ค่านิยม	 ทัศนคติและบุคลิกภาพ	 ซึ่งกิจกรรม
หนึ่งที่จะช่วยสร้างให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยรู้จักและเข้าใจ
ลกูค้าในแต่ละท้องถิน่หรอืในแต่ละสถานทีไ่ด้เป็นอย่างดนีัน้จ�าเป็น
ต้องมกีารสร้างเครอืข่ายและพนัธมติรทางธรุกจิ	(Partnership)	ให้
เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบทางด้านการท่องเที่ยวโดยตรงและผู้
ประกอบในอุตสาหกรรมอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในประเทศ
หรือระหว่างประเทศ	ซึ่งจะท�าให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทย
มีเครือข่ายทางธุรกิจที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นและสามารถเชื่อมโยง
ไปยังกลุ่มลูกค้าต่างๆ	 ที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วย	 นอกจากนั้นยัง
จ�าเป็นทีจ่ะต้องมองหาลูท่างในการออกไปลงทนุในตลาดภายนอก	
ซึง่อาจจะท�าในลกัษณะเปิดส�านกังาน	เปิดสาขาหรอืร่วมทนุ	(Joint	
Venture)	ซึง่ขึน้อยูก่บักฎระเบยีบและกรอบความร่วมมอืทีเ่ป็นข้อ
ตกลงของแต่ละประเทศ	 เพื่อเป็นการเข้าถึงและเข้าใจในลักษณะ
ความต้องการของกลุม่ลกูค้าใหม่ๆ	ได้โดยตรง	ด้วยการอาศยัความ
ร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดและ
เข้าใจในพฤติกรรม	 ความชอบและความต้องการของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้เป็นอย่างดี	ทั้งนี้ในการท�าธุรกิจภายใต้ยุคแห่งการค้า
เสรีผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยคงไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้โดย
ล�าพัง	 จ�าเป็นต้องมีการร่วมมือระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นความร่วม
มอืภายในกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนัหรอือตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง
กันตามรูปแบบของการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมในเชิง	Cluster	



Executive Journal80

ตามนโยบายการสนบัสนนุและส่งเสรมิผูป้ระกอบการไทยของภาค
รัฐที่ต ้องการให้มีการพัฒนาร่วมกันไปได้ทั้งระบบ	 เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถสร้างจุดแข็งในแต่ละอุตสาหกรรมได้ตั้งแต่
ต้นทางไปจนถึงปลายทาง	

ข. กำรเตรียมควำมพร้อมในเชิงรับ

	 ผู้ประกอบการควรเร่งเสริมจุดแข็ง	 ลดจุดอ่อนของธุรกิจ	
เพือ่ทีจ่ะได้ปรบัตวัได้อย่างเหมาะสมและสามารถผกูมดัใจลกูค้าใน
ทุกรูปแบบ	โดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยต้องมีการปรับตัว
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ
ประโยชน์จากการท�าเขตการค้าเสรีได้อย่างเต็มที	่ โดยผู้ประกอบ
การจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการให้ความส�าคัญกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต	การจัดการ	การบริหารต้นทุน	การปรับ
ใช้เทคนิคการบริหารสมัยใหม่	 เพื่อพัฒนารูปแบบและยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการบริการ/การผลิตสินค้าให้สูงขึ้น	 โดยมี
มิติของการเตรียมความพร้อมในเชิงรับดังนี้
 มิติที่ 1 ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (Reliability) 
	 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยควรให้ความส�าคัญกับการ
พฒันาศกัยภาพและความสามารถในการให้บรกิารให้ตรงกบั	การ
บอกกล่าว	 การโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือค�าสัญญาที่ได้ให้ไว้กับ
ผูร้บับรกิาร	โดยทีก่ารบรกิารให้ทกุครัง้จะต้องมคีวามถกูต้องเหมาะ
สมและได้ผลออกมาเช่นเดมิในทกุขัน้ตอนของการให้บรกิาร	อย่าง
เช่น	 สถานบริการที่ให้บริการทางด้านการนวดหรือธุรกิจสปานั้น	
จะต้องมกีารรกัษามาตรฐานและคณุภาพทางด้านการนวดด้วยการ
ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้และรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายและความ
เป็นส่วนตัวทุกครั้งที่มาใช้บริการ	 ซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อความ
สม�่าเสมอดังกล่าวนี้ผู้ประกอบการต้องให้ความส�าคัญกับการฝึก
อบรม	การพฒันาฝีมอืพนกังานและการวางระบบควบคมุคณุภาพ
ทางด้านการให้บรกิารด้วยการจดัทมีคณุภาพขึน้มาเป็นผูต้รวจสอบ	
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผูบ้รโิภคมส่ีวนร่วมกบัในการประเมนิผลด้วย
การใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ที่จะน�ามาซึ่งการปรับปรุง
คณุภาพมาตรฐานของการให้บรกิารอย่างถกูต้องและตรงกบัความ
ต้องการของลกูค้า	ซึง่ความสม�า่เสมอนีจ้ะท�าให้ผูร้บับรกิารรูส้กึว่า
บรกิารทีไ่ด้รบันัน้มคีวามน่าเชือ่ถอืสามารถให้ความไว้วางใจได้		อกี
ทั้งผู้ประกอบการทางด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวควร
การมกีารน�าเสนอแนวความคดิเชงิสร้างสรรค์	(Creative	thinking)	
โดยการคิดรูปแบบการบริการให้แตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่น	
พร้อมกบัสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัรปูแบบบรกิารและผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่ว
เนื่องกับการท่องเที่ยว	ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะกลายมาเป็นจุดขายที่
มคีวามได้เปรยีบอย่างยัง่ยนืของธรุกจิท่องเทีย่วไทย	อย่างเช่น	การ
ท�าธรุกจิท่องเทีย่วเชงิเกษตรอนิทรย์ี,	รปูแบบท่องเทีย่วแบบ	Green	

Tourism	 ที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและกลับคืนสู่ความเป็น
ธรรมชาตหิรอืการท่องเทีย่วแบบย้อนยคุ	Retro-Tourism	ทีเ่น้นสร้าง
ประสบการณ์ให้กบันกัท่องเทีย่วได้สมัผสักบัวถิชีวีติของไทยในอดตี	
เป็นต้น
	 ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารและการ
แข่งขันที่รุนแรงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยจ�าเป็น
ต้องให้ความส�าคัญกับการลงทุนและสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่
เกีย่วข้องกบัการวจิยัและพฒันา	(R&D)	ให้มากขึน้	อนัเนือ่งมาจาก
ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจหรืออุตสาหกรรมของ
ประเทศได้เพียงแค่พึ่งพาการรับจ้างผลิตจากภายนอกแล้วส่งออก
เหมอืนในอดตีทีผ่่านมาหรอืเพยีงแค่คดัลอกหรอืเลยีนแบบแนวคดิ
หรือรูปแบบบริการมาใช้กับการด�าเนินธุรกิจได้อีกต่อไป	 เพราะ
กจิกรรมดงักล่าวเหล่านัน้ไม่สามารถน�ามาใช้เป็นแนวทางของการ
สร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัของธรุกจิและไม่สามารถส่งผล
ให้เกดิการพฒันาระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยได้อย่างยัง่ยนื	ผู้
ประกอบการไทยต้องหนัมาให้ความส�าคญักบัการคดิค้นนวตักรรม	
(Innovation)	ที่มีความแปลกใหม่และสอดคล้องกับรูปแบบความ
จ�าเป็นและความต้องการของผู้บริโภค	มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในตัวผลิตภัณฑ์	(Value	Added)	และสร้างตราสินค้า	(Branding)	
ตลอดจนสร้างเอกลกัษณ์ทัง้ในตวัสนิค้าและรปูแบบการบรกิารโดย
ใช้ภูมิปัญญาของชาวไทย	ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญาทีข่ณะนีไ้ด้กลายมาเป็นเรือ่งทีใ่นทกุประเทศทัว่โลกต่าง
ให้ความส�าคัญกับการให้ความคุ้มครองในสิทธิของทรัพย์สินทาง
ปัญญามากยิ่งขึ้น	ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยสามารถท�าได้ประสบ
ผลส�าเร็จแล้วจะท�าให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
และเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันภายในภูมิภาคได้อย่าง
แน่นอน
 มิติที่ 2 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (Assurance) 
	 การให้ความส�าคญักบัความสามารถในการสร้างความเชือ่
มั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ	 ผู้ให้บริการตลอดจนพนักงานทุกคน
จะต้องแสดงถึงทักษะความรู้	ทักษะทางด้านภาษา	ความสามารถ
ในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วย
ความสุภาพ	นุ่มนวล	มีกิริยามารยาทที่ดี	ใช้การติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพและให้ความมั่นใจว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่ดี
ทีส่ดุ	โดยการจะสร้างให้ลกูค้าเกดิความเชือ่มัน่ในการให้บรกิารได้
นัน้กม็กัจะขึน้อยูก่บัปัจจยัทางด้าน	“คณุลกัษณะ”	(Characteristics)	
ของบุคลากรหรือของตัวผู้ประกอบการที่จัดว่าเป็นปัจจัยที่มีความ
ส�าคัญยิ่ง	 ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้วิธีการผูกมัดใจบุคลากรและ
พนักงานที่มีทักษะและฝีมือแรงงานของเราไว้	 เพื่อให้อยู่กับทาง
บริษัทและท�างานอย่างเต็มที่และเต็มใจ
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	 โดยจะเห็นได้จากงานวิจัยของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่
จัดท�าขึ้นเพื่อศึกษาถึงองค์ประกอบ	(Components)	 หรือปัจจัย	
(Factors)	 ที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของการประกอบธุรกิจทาง
ด้านการท่องเที่ยว	 โดยปัจจัยทางด้านคุณลักษณะต่างๆ	 ของ 
ผู ้ประกอบการที่เอื้ออ�านวยหรือมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จของ 
ผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยวนั้น	 ผู ้ประกอบการหรือ
พนกังานต้องมุง่เน้นให้ความส�าคญักบัคณุภาพของการบรกิารเป็น
ส�าคัญ	ซึ่งปัจจัยนี้ประกอบไปด้วย	7	คุณลักษณะที่ส�าคัญคือ	“มุ่ง
เน้นคุณภาพของการบริการ”	 “ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มี
ต่อการบรกิาร”	“การมนีวตักรรมหรอืมสีิง่แปลกใหม่มาน�าเสนอแก่
ลูกค้าอยู่เสมอ”	“ความตรงต่อเวลา”	“การรู้จักพึ่งตนเอง”	“ความ
สามารถในการพดูหรอืตดิต่อสือ่สาร”	และ	“ความทนัท่วงทใีนการ
ให้บริการ”	(สถาบันพัฒนารัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม,	
2548)
	 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยควรเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณของนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการและมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีและมีจิตวิญญาณของการให้บริการอีกด้วย	 โดยสามารถแบ่ง
ปัจจัยทางด้านนี้ออกเป็นคุณลักษณะ	7	ประการที่ส�าคัญ	คือ	“การ
ยึดหลักความจริง”	“การยึดมั่นในจรรยาบรรณของธุรกิจ”	“การมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี”	 “การมีจิตวิญญาณของการบริการ”	 “การมี
ความเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น”	“การยึดมั่นกับความดีเลิศ
ของการบรกิาร”	และ	“การจดัระเบยีบการท�างานที่ด”ี	รวมถงึควร
มีความกล้าเสี่ยงและมีรูปแบบการตัดสินใจที่แน่วแน่และการมี

ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจที่ตนท�าอยู่เป็นอย่างดี	 รวมถึงมีความ
มุง่มัน่ในการท�าธรุกจิและการมวีสิยัทศัน์ทีก่ว้างไกล	(สถาบนัพฒันา
รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขจาดย่อม,	2548)

สรุป

	 ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเที่ยวของไทยต้องมีการปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัเพือ่ให้สามารถใช้สทิธปิระโยชน์จากการรวมกลุม่เป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community:	
AEC)	 ได้อย่างเต็มที่	 โดยผู้ประกอบการไทยจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ต้องให้ความส�าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ	 การ
บริหารจัดการ	การบริหารต้นทุนและการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
การบรกิาร	รวมถงึควรมกีารประยกุต์ใช้เทคนคิการบรหิารสมยัใหม่
และเทคโนโลยทีีท่นัสมยั	เพือ่เป็นการพฒันาและยกระดบัคณุภาพ
และมาตรฐานของการบริการและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องให้สูงขึ้น	 เพื่อ
ให้ผูป้ระกอบการท่องเทีย่วไทยสามารถก้าวเข้าสูค่วามเป็นสากลซึง่
จะช่วยสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันภายในภูมิภาค
และตลาดโลกได้อย่างยัง่ยนื	ตลอดจนมุง่เน้นในการสร้างตรายีห้่อ	
(Brand)	 ของธุรกิจไทยให้เป็นที่รู้จักและสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น
ในตลาดโลก	โดยการลงทนุทางด้านการวจิยัและพฒันา	(Research	
&	Development)	 อันจะน�ามาซึ่งการพัฒนารูปแบบการบริการ
และน�าเสนอผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น	 แปลกใหม่และตรงกับ
ความต้องการของผู้บริโภค	
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