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บทคัดย่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นสาขาหนึ่งของการค้าบริการ ซึ่งถือว่ามีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจของหลายๆ ประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาของ
เงินตราต่างประเทศ และยังน�ำมาซึง่ การจ้างงานทีส่ ำ� คัญจ�ำนวนมาก ในปีนปี้ ระชาคม
อาเซียนจะเปิดอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยถือได้วา่ เป็นประเทศหนึง่ ทีม่ กี ารเตรียม
ความพร้อมเข้าสูก่ ารเปิดประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้านการท่องเทีย่ ว
เพราะการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ส�ำคัญ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
จึงต้องเร่งปรับตัวต่อการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยภาครัฐได้ก�ำหนดทิศทาง
ด�ำเนินการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยในปี 2558 โดยรัฐบาลอนุมัติให้เป็นปี
ท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นวาระแห่งชาติ เร่งฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อตลาด สร้างภาพ
ลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองใหม่ เน้นคุณค่าทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะได้รบั จากการมาเทีย่ ว
เมืองไทยผ่านวิถีไทย ด�ำเนินงานด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มี
การเตรียมความพร้อมด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกรวมทัง้ พัฒนาบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการท่องเทีย่ ว ในส่วนของภาคเอกชนได้เร่งพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ด้านการบริหาร ทักษะการให้บริการ ทักษะด้านภาษา วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค มีการรวมกลุ่มสร้างพันธมิตรทางธุรกิจและส่งเสริมการตลาดผ่าน Social
Media Marketing โดยมีการก�ำหนดทั้งกลยุทธ์เชิงรับและกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อขยาย
ส่วนแบ่งในตลาดบริการท่องเที่ยวของอาเซียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1

รองศาสตราจารย์ ผู้อ�ำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

การพัฒนาและการปรับตัวของการท่องเที่ยวไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Orientation of Thailand Tourism in Pacing up ASEAN

59

ค�ำส�ำคัญ : การท่องเที่ยว การปรับตัว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Abstract

บทนำ�
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นสาขาหนึ่งของการค้าบริการที่มีความเข้มแข็ง
และสร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศถือเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ในแต่ละปีมนี กั ท่องเทีย่ วต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเทีย่ วเป็นจ�ำนวนมาก จากข้อมูล
ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO World Tourism Barometer) เดือน
มกราคม 2557 สรุปว่าในปี 2556 มีนกั ท่องเทีย่ วเดินทางท่องเทีย่ วทัว่ โลกถึง 1,087
ล้านคน เพิ่มจากปีก่อนถึง 52 ล้านคน ในส่วนของภูมิภาคอาเซียน มีจ�ำนวน

บทที่ 3

One channel of service trade providing massive benefit to the economy of
several countries is Tourism. Peregrine currencies and substantive employment
are catalyzed by the officially announcement of ASEAN opening in 2015. In the
midst, Thailand is captivated as one of the predominant countries where tourism
is considered an important source of income. This radical competition has become
a prime focus for Thai government agencies and private sectors which propelled
the announcement of the Thai way itinerary campaign as a national agenda. The
highlights on the remodeling of Thai images focusing on immemorial of the
ancient Thailand, the preparation of facilities and staff development related to
tourism both domestic and international are also substantially accelerated the
confidence of tourists. The combination of the improvement of the private sectors
in management, communications skills interweaving with the SWOT analysis,
the partnerships integration, and Social Media Marketing can as well be defined
as reactive and proactive strategy to expand the market share of ASEAN tourism
services. Those components are principal energizer towards the realization of
tourists on the value of Thailand way itinerary.
Key words : Tourism, Orientation, ASEAN Economic Community
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นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนในปี 2556 ถึง 92 ล้านคน (ท่องเที่ยวอาเซียน
กั บ การเปิ ด เสรี ภ าคบริ ก ารอาเซี ย น http://www. thailandaec2015.com/
aecarticle-44/วันทีส่ บื ค้น19พฤศจิกายน 2557) ทัง้ นีเ้ พราะภูมภิ าคนีเ้ ป็นดินแดน
พหุสังคม พหุวัฒนธรรม (Plural society, Plural culture) ประกอบด้วยประชากร
หลายเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีประโยชน์เชิงวิชาการเพื่อ
การศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา
ประชากรศาสตร์หรือถ้าพิจารณาในเชิงธุรกิจ ภูมิภาคนี้ยังเป็นจุดสนใจด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม หรือเชิงประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี (สุวิชัย
โกศัยยะวัฒน์, 2557)
ในช่วงที่ผ่านมาแม้ประเทศไทยจะประสบกับปัญหามากมาย ทั้งภัยธรรมชาติ
สถานการณ์ทางด้านการเมือง และผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกแต่
การท่องเทีย่ วยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นีด้ ว้ ยความโดดเด่นของคุณภาพการ
ให้บริการซึ่งเป็นที่ยอมรับและน่าประทับใจ รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายของทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนค่าครองชีพที่อยู่ในระดับต�่ำ
กว่าคู่แข่งหลายประเทศ ท�ำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกตัดสินใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
พักผ่อน หรือใช้ชีวิตในช่วงวันหยุดและหลังวัยเกษียณที่ประเทศไทย นับเป็นความ
ได้เปรียบด้านการแข่งขันในธุรกิจนี้ของผู้ประกอบการไทย เห็นได้ชัดจากยอดนัก
ท่องเที่ยวต่างชาติในครึ่งปีแรกของปี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน
2557 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 11,776,494 คน ก่อ
ให้เกิดรายได้ 547,196 ล้านบาท โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีน มาเลเซีย และลาว เป็น
ตลาดที่เดินทางมาไทยมากที่สุด 3 ล�ำดับแรก ส่งผลให้ 5 เดือนแรกของปีมีรายได้
เข้าประเทศ 75,993.99 ล้านบาท (http://www.thairath.co.th/content/427541.
วันที่สืบค้น 9 พฤศจิกายน 2557) หลังจากเหตุการณ์ด้านการเมืองสงบเรียบร้อย
บ้านเมืองเริม่ เข้าสูภ่ าวะปกติจากนโยบายคืนความสุขให้กบั ประชาชนของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. การประกาศมาตรการลดหย่อนภาษีส�ำหรับการท่อง
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เที่ยวและการจัดสัมมนาอบรมในประเทศ การท่องเที่ยวเริ่มมีการฟื้นตัว จากข้อมูล
สถิตนิ กั ท่องเทีย่ วต่างชาติทเี่ พิม่ ขึน้ ในเดือนมิถนุ ายนทีเ่ พิม่ ขึน้ จากวันละ 49,052 คน
ในสัปดาห์แรก เป็นวันละ 54,469 คน ในสัปดาห์ที่ 4 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ
ร้ อ ยละ 11.04 (http://www.manager.co.th/Home/ ViewNews. aspx?
NewsID=9570000076440. วันทีส่ บื ค้น 1 พฤศจิกายน 2557) ซึง่ สะท้อนให้เห็น
ถึงความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้น สถานการณ์การท่องเที่ยวก�ำลัง
เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และในช่วงที่ประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่งมีผลอย่างสมบูรณ์ในปีนี้ ประเทศไทย
ในฐานะผู้น�ำด้านการท่องเที่ยวจากจุดเด่น จุดแข็งในด้านภูมิศาสตร์และยังเป็น
ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีพรมแดนติดประเทศสมาชิกอื่นๆ มากที่สุด ท�ำให้การ
เดินทางเข้าออกสะดวก ในด้านวัฒนธรรม การต้อนรับอย่างมีมิตรภาพ ความมี
อัธยาศัย และการมีวถิ ชี วี ติ ทีค่ อ่ นข้างสงบ มีแบบแผนของการบริโภคการด�ำเนินชีวติ
ทีห่ ลากหลาย ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วหรือผูเ้ ดินทางมาจากประเทศอืน่ ๆ สามารถปรับตัว
ในการด�ำเนินชีวติ ทีเ่ หมาะสมได้งา่ ย สิง่ เหล่านีล้ ว้ นเสริมคุณลักษณะของ Cosmo Culture
(วัฒนธรรมทีใ่ ห้เกียรติทกุ ๆ ชาติพนั ธุท์ กุ ๆ ชาติ ภาษา) (กิตพิ ฒ
ั น์ นนทปัทมะดุลย์,
2555 )
นอกจากนั้นการมีสินค้าที่หลากหลาย มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม ความมี
อัธยาศัยของคนไทย กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ความคุ้มค่าเงินเหล่านี้จะ
ท�ำให้ไทยได้เปรียบเชิงการแข่งขันกับหลายประเทศในอาเซียน ดังนัน้ การเปิด AEC
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยจึงควรจะได้รับประโยชน์ ภาครัฐโดยกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ภาคธุรกิจเอกชนจึงมีการตืน่ ตัวเพือ่ รองรับสถานการณ์ดงั กล่าว โดยในบทความนีจ้ ะ
กล่าวถึงจุดแข็งและการสร้างจุดเด่นของการท่องเที่ยวไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของ AEC การเตรียมความพร้อมของภาครัฐ การปรับตัวของภาคธุรกิจ
เอกชนและการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
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ภาพที่ 1 การท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน
ที่มา : การท่องเที่ยว : ประเทศในกลุ่มอาเซียน
(http://library.stou.ac.th/content/% วันที่สืบค้น 11 ตุลาคม 2557)

เสริมจุดแข็ง สร้างจุดเด่นท่องเที่ยวไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของ AEC
ในปี นี้ นั บ เป็ น จุ ด เปลี่ ย นส� ำ คั ญ ที่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community : AEC) ได้เปิดอย่างเป็นทางการอย่างเต็มรูปแบบที่มี
เป้าหมายเพื่อให้อาเซียนรวมเป็นตลาดเดียวกันและมีฐานการผลิตร่วมกัน เปิดเสรี
การค้า ภาคบริการ การลงทุนและการเคลือ่ นย้ายแรงงานทีม่ ที กั ษะระหว่างกัน รวมถึง
มีการเคลือ่ นย้ายเงินทุนอย่างเสรี มีการรวมกลุม่ สินค้าและบริการ 12 สาขา ส่งเสริม
การแบ่งงานกันผลิตสินค้าและบริการภายในอาเซียนด้วยกันตามความเชี่ยวชาญ
ความรู้ ความสามารถโดยจะเน้นใช้วัตถุดิบภายในอาเซียนและในประเทศเป็นหลัก
ทัง้ นีเ้ พราะแต่ละประเทศมีวตั ถุดบิ มีทรัพยากรทีแ่ ตกต่างกัน ผลจากการประชุมสุดยอด
ได้ก�ำหนดประเทศที่รับผิดชอบในสาขาต่างๆ โดยประเทศไทยมีส่วนรับผิดชอบใน
สาขาการท่องเทีย่ วและสาขาการบิน เนือ่ งจากประเทศไทยเป็น Gateway ของอาเซียน
หรือประตูสอู่ นิ โดจีน มีตำ� แหน่งทีต่ งั้ ทีด่ ใี นการเชือ่ มโยงกับประเทศสมาชิกอืน่ ๆ รวม
ทัง้ มีแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียง สวยงาม และหลากหลายได้รบั การยอมรับไปทัว่ โลก
ได้รบั รางวัลด้านการท่องเทีย่ ว Grand Travel Award Stockholm ประจําปี พ.ศ.2554
สาขาประเทศท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงสุด (Best Tourist Country) และเป็น
ปีที่ 9 ที่ไทยได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกัน นอกจากนั้นกรุงเทพมหานครยังได้รับ
รางวัล “กรุงเทพมหานครเมืองท่องเทีย่ วทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก ประจ�ำปี 2555” (World’s
Best City Award 2012) รวมทั้งรางวัล “เมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก” (The
World’s Best Award 2012) และที่สุดในเอเชีย เป็นครั้งที่ 4 ด้วยคะแนนสูงสุดจาก
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นักท่องเทีย่ วและผูอ้ า่ น “เทรเวล แอนด์ เลชเชอร์” (Travel + Leisure) นิตยสารท่อง
เที่ยวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นยังได้รับรางวัลนี้มาแล้วเมื่อปี 2551
ต่อมาในปี 2553 2554 และ 2555 ถึง 3 ปีซ้อน รวมทั้งยังได้รับรางวัลเมืองท่อง
เที่ยวอันดับ 1 ของเอเชียทุกปีด้วย (การเปิด AEC และแนวโน้มการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการบินในอาเซียน http://www.dtn.go.th.วันทีส่ บื ค้น 5 พฤศจิกายน 2557)

บทที่ 3

ภาพที่ 2 สุดยอด 10 สถานที่ยอดฮิตในอาเซียน
ที่มา : http://www.uasean.com/kerobow01/635. วันที่สืบค้น 1 ธันวาคม 2557

ดังนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและมีความส�ำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเทีย่ ว
กล่าวว่า “รายได้จากอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วมีสดั ส่วนทีร่ อ้ ยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ นับเป็นหนึ่งเส้นเลือดใหญ่ในการน�ำรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ” (กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าพัฒนามาตรฐานรถบริการนักท่องเที่ยว
เตรียมประกาศใช้ก่อนสิ้นปีรับกระแสบูมเออีซี http://th.aectourismthai.com/
content2/2693 : 19 พฤศจิกายน 2557) ในช่วงปี 2551-2554 มีนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.5 จากจ�ำนวน 14.46
ล้านคนในปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 24.78 ล้านคน ในปี 2557 โดยมีรายได้จากการ
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ท่องเที่ยวเท่ากับ 1,147,653.49 ล้านบาท ซึ่งนอกจากจะเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว
ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย นยั ง สามารถสร้ า งรายได้ เ ข้ า ประเทศเพิ่ ม ขึ้ น โดย
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูง 2 อันดับแรกคือ
นักท่องเทีย่ วจากภูมภิ าคเอเชียตะวันออกและยุโรปโดยมีสดั ส่วนร้อยละ 57.77 และ
27.26 ตามล�ำดับ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว, 2558 )
เมื่อมองในกลุ่ม ASEAN แล้วโอกาสของประเทศไทยจะมีฐานนักท่องเที่ยวที่
ขยายใหญ่ขึ้น มีตลาดที่ใหญ่มาก ในเชิงการตลาดนั้นควรบริหารจัดการให้เป็นนัก
ท่องเที่ยวคุณภาพและมีศักยภาพสูง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในไทยที่ได้รับ
ความนิยม มี 2 ลักษณะ คือ เดินทางเพื่อมาท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพ โดยไทยเป็น
ประเทศอันดับ 2 ของเอเชีย ที่ชาวต่างชาติเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในเชิง
สุขภาพ รองจากประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินเดีย อยู่ในอันดับ 3 ทั้งนี้จุดแข็ง
ของประเทศไทยคือเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีความสะอาด มีจิตใจในการให้บริการ
อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใสและที่ส�ำคัญคือ มีความเป็นมิตรไมตรี (Thainess) ที่ไม่
สามารถหาทีใ่ ดได้ ความคุม้ ค่าเงิน (value for money) ในการรักษาและดูแลสุขภาพ
มีสถานทีพ่ กั ผ่อนท่องเทีย่ วหลายแห่ง เช่น ภูเก็ต กระบี่ เชียงใหม่ มีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีม่ ี
ศิลปวัฒนธรรม มีสนิ ค้าความสนใจพิเศษทีส่ อดคล้องกับ life style ของนักท่องเทีย่ ว
มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลายอย่าง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางกันมาเป็น
ครอบครัว มีการจับจ่ายใช้สอย สร้างรายได้ให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ
นอกจากนั้นยังมีนักท่องเที่ยวในกลุ่มตะวันออกกลางที่นิยมมาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
เช่นกัน เพราะเห็นว่าคุ้มค่ากับการใช้จ่าย ส่งผลให้มูลค่าตลาดการท่องเที่ยวในเชิง
สุขภาพแต่ละปีสูง ซึ่งหลายประเทศได้ให้ความส�ำคัญโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียที่
ก�ำลังสนใจเข้ามาส่งเสริมธุรกิจในกลุ่มนี้เช่นกัน

การเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวของภาครัฐ
จากการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง และ
สร้างรายได้มหาศาลให้ประเทศ จนกลายเป็นหนึง่ ในฟันเฟืองส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจ และเป็นธุรกิจทีข่ ายสินค้า บริการ วัตถุดบิ ทรัพยากรธรรมชาติรวมทัง้ การ
ให้บริการของคนในประเทศ ท�ำให้หลายประเทศให้ความสนใจ โดยเฉพาะเพือ่ นร่วม
อาเซียนอีก 9 ประเทศซึ่งอาจจะกลายเป็นคู่แข่งส�ำคัญของไทย ดังนั้น ในปี 2558
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บทที่ 3

การเปิดเสรีบริการด้านการท่องเทีย่ วท�ำให้มคี วามเป็นไปได้สงู ว่าแนวโน้มการแข่งขัน
ในอนาคตจะยิ่งทวีค วามเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะจากการ
คาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ที่ระบุว่า ในปี พ.ศ.2563
ภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟกิ จะกลายเป็นจุดหมายยอดนิยมในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วทัว่ โลก
(มีสดั ส่วนตลาดเป็น 1 ใน 4 ของตลาดท่องเทีย่ วทัว่ โลก) เป็นเหตุให้ภาคธุรกิจบริการ
จากประเทศต่างๆ มุ่งขยายการลงทุนเข้ามาในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเตรียมรองรับ
นักท่องเทีย่ วทีค่ าดว่าจะเดินทางเข้ามาจ�ำนวนมากนัน้ อีกทัง้ ประเทศภายในภูมภิ าค
อาเซียนเอง ต่างเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอ่ งเที่ยวแห่งใหม่ รวมถึงปรับปรุงภาคบริการ
ที่เกี่ยวเนื่องให้มีความพร้อมมากที่สุด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ส�ำหรับ
ประเทศไทยการได้รบั มอบหมายให้เป็นประเทศทีร่ บั ผิดชอบด้านการท่องเทีย่ วจึงมี
การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวในหลายรูปแบบทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ รัฐบาลได้อนุมัติให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยและเป็นวาระ
แห่งชาติ และเห็นชอบถ้อยค�ำส่งเสริมการท่องเทีย่ วในต่างประเทศโดยใช้ “Amazing
Thailand : 2015 discover Thainess” และใช้ “การท่องเทีย่ ววิถไี ทย” ส�ำหรับส่งเสริม
การท่องเทีย่ วภายในประเทศ ทัง้ นีก้ ารท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำ� หนด
ทิศทางด�ำเนินการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวไทยในปี2558 คงเป้าหมายรายได้ที่
2.2 ล้านล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ถือเป็นการเติบโตแบบก้าว
กระโดดซึง่ ต้องใช้ความสามารถ ความพยายามและบูรณาการอย่างมืออาชีพ ภายใต้
การด�ำเนินการตลาดเชิงรุกทัง้ ในกลุม่ ตลาดฟืน้ ฟู และกลุม่ ตลาดก้าวไปข้างหน้า เน้น
ขยายฐานตลาดกลุ่ม quality leisure ที่ยังไม่เคยมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย กลุ่มที่มี
ก�ำลังซื้อสูง (luxury) และกลุ่มนักท่องเที่ยวเดินทางซ�้ำ (revisit) สร้างกิจกรรม เมนู
และสินค้าท่องเที่ยวใหม่ๆ
ดังนัน้ แนวทางการส่งเสริมการท่องเทีย่ วจึงเน้นการน�ำเสนอปีทอ่ งเทีย่ ววิถไี ทย
ที่มีแนวคิดเพี่อพลิกมิติการน�ำเสนอประเทศไทย จากการน�ำเสนอสินค้าและบริการ
(product approach) เป็นการน�ำเสนอคุณค่า (value) ทีน่ กั ท่องเทีย่ วจะได้รบั จากการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยก�ำหนดคุณค่าที่ต้องการน�ำเสนอ คือ Amazing
Happiness หรือ ความสุขในวิถแี บบไทย เป็นความสุขอันเกิดจากการผสมผสานของ
ความต่างทีล่ งตัวและก�ำหนดสินค้าทีส่ อดคล้องกับคุณค่าและเพือ่ ให้มกี ารบูรณาการ
การท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการเผยแพร่พัฒนา และปรับปรุงสินค้าและ
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บริการทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับคุณค่าที่น�ำเสนอต่อนักท่องเที่ยว ทั้งนี้การ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมีแนวทางในการด�ำเนินการดังนี้
ประเด็นแรก เร่งฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ ต่อตลาด สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย น�ำส่ง
ความสุข สนุกแบบไทยๆ ที่แตกต่างจากชาติอื่นๆ ภายใต้แคมเปญ “Amazing
Thailand ; Happiness Within” ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรม
พิเศษระดับนานาชาติเป็นปฏิทินท่องเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน เพื่อก่อให้เกิดการ
ใช้จ่ายและพักนานวัน ควบคู่กับการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเชิงคุณค่า ขยายฐาน
ตลาดนักท่องเที่ยวและสร้างการเชื่อมโยงการเดินทางในประชาคมอาเซียน โดย
ด�ำเนินการส่งเสริมตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
ประเด็นที่สอง ด�ำเนินงานด้านการตลาดทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดย
เฉพาะตลาดในประเทศใช้แนวทางการสื่อสารการตลาดไปสู่นักท่องเที่ยว ภายใต้
แคมเปญ “หลงรักประเทศไทย” เพือ่ ชักจูงให้คนไทยเทีย่ วไทยได้รจู้ กั เมืองไทยและ
รักประเทศมากขึ้น เนื่องจากบรรยากาศการเที่ยวเมืองไทยของคนไทยยังมีความ
เคลือ่ นไหวทีด่   ี การสร้างแรงกระตุน้ ความต้องการในการท่องเทีย่ วของคนไทยในทุก
กลุม่ (กลุม่ ครอบครัว วัยท�ำงาน ผูส้ งู อายุ และเยาวชน) จูงใจการท่องเทีย่ วในประเทศ
รวมทัง้ สร้างความสมดุลเชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ ลดการกระจุกตัวของนักท่องเทีย่ วในเมืองหลัก
เช่น ส่งเสริมการเดินทางสู่จังหวัดท่องเที่ยวทางเลือกที่มีเอกลักษณ์ “10 เมืองต้อง
ห้าม...พลาด” ได้แก่ ล�ำปาง เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ เลย สมุทรสงคราม ราชบุรี จันทบุรี
ตราด ชุมพรและ ตรัง สานต่อโครงการวันธรรมดาน่าเที่ยว เพื่อกระตุ้นการเดินทาง
ท่องเที่ยวในวันธรรมดาด้วยแนวคิด “เที่ยวง่าย สบายกระเป๋า” โครงการวันเดียว
เที่ยวสองนคร โครงการวันเดียวเที่ยวอยุธยา โครงการไหว้พระ 9 วัดกับ ขสมก.
เป็นต้น นอกจากนัน้ กระตุน้ ให้แต่ละจังหวัดค้นหาเอกลักษณ์ จุดเด่นเพือ่ เป็นจุดขาย
ด้านการท่องเที่ยว จูงใจให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อเป็นการ
กระจายรายได้สู่ชุมชน ในส่วนของตลาดต่างประเทศควรท�ำการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเชิงนานาอารยธรรม โดยให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค สร้างแบรนด์
สินค้าไทยในธุรกิจการท่องเทีย่ ว เช่น การบริการประทับใจด้วยเอกลักษณ์ความเป็น
คนไทย อาหารไทย การนวดแผนไทย (การบริการท่องเที่ยวไทยภายใต้กรอบ AEC
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, http://www.thai-aec.com/115#more-115)
จัดท�ำของที่ระลึก เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแหล่ง
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาเยือน
ในส่วนของการตลาดในต่างประเทศ การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ท�ำให้ตลาดอาเซียนเดินทางระหว่างกันได้กว้างขวางขึน้ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
จึงได้วางต�ำแหน่งทางการตลาดให้ประเทศไทยเป็น ASEAN Connectivity ใช้โอกาส
ของไทยเป็น Entry/Exit Point เพื่อดึงตลาดประเทศที่สามทั้งในกลุ่มตลาดระยะ
ใกล้ เช่น สิงคโปร์ จีนและกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม)
รวมถึงตลาดระยะไกลเข้ามาท่องเที่ยว  สิ่งส�ำคัญคือ การมุ่งสร้างรายได้ให้ต่อเนื่อง
และยัง่ ยืน โดยการเจาะกลุม่ นักท่องเทีย่ วตลาดระดับบนหรือตลาดความสนใจพิเศษ
(Niche Market) ได้แก่ กลุ่มที่ชื่นชอบสินค้า ความหรูหรา กลุ่มคู่แต่งงาน-ฮันนีมูน
กลุ่มกอล์ฟ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการขายได้
จริง เช่น Honeymoon Agent Fam Trip & Romance Symposium กิจกรรม Thailand
Golf Travel Mart งาน Thailand Health Tourism Mart ฯลฯ และเพิ่มช่องทางการ
ขายเข้าสู่นักท่องเที่ยวโดยตรงผ่านสื่อ Online รวมถึงการท�ำตลาดร่วมกับพันธมิตร
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกันเพื่อพัฒนาท่อง เที่ยวและเศรษฐกิจไทยในการสร้าง
รายได้การท่องเทีย่ วจากตลาดต่างประเทศ (ข่าวสารการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
http://www.tatnewsthai.org/newsdetail.php?newsID =3587&NEWS=1)
ประเด็นที่สาม มีการเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก โครงสร้าง
พื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมทั้งพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้มี
ความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งในเรื่อง ทักษะในการให้บริการ บุคลิกภาพ การใช้ภาษา
ทั้งของแรงงานและผู้ประกอบการ (ณัฐพล จันทร์เขียว, 2555) เพื่อรองรับการ
ท่องเทีย่ วทีม่ คี วามหลากหลาย เช่น การจัดท�ำแผนการฝึกอบรม (Studies Plan) และ
สื่อประสมประกอบการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษา
อังกฤษ เวียดนาม มาเลย์ การพัฒนาหลักสูตรในสายวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว
เพื่อสร้างบุคลากรระดับปฏิบัติการให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ สามารถท�ำงาน
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ได้ทันทีเมื่อจบการศึกษา เป็นต้น (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย,http://www.thai-aec.com/115#ixzz3KuugoXrv) การจัดท�ำ
ระบบอีเลิร์นนิ่งและระบบฐานข้อมูลออนไลน์ และการจัดตั้งเครือข่าย Tourism
Professionals Certification Network : TPCN (ผ่าแผนปั๊มทัวริสต์รายตลาดปี 58
ททท. ชูธมี ‘ปีทอ่ งเทีย่ ววิถไี ทย’ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,962
วันที่ 3 - 5 กรกฎาคม พ.ศ.2557, http://www.thairath.co.th/content/462963)
เช่ น ข้ อ มู ล ด้ า นความต้ อ งการท่ อ งเที่ ย วของชาวต่ า งประเทศและคนไทยที่ มี
ประสิทธิผล ข้อมูลการใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วในแต่ละระดับ และแต่ละกลุม่ ของนัก
ท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ตามควรด�ำเนินการประชาสัมพันธ์และให้ความรูแ้ ก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ในทุกภาคส่วนและบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศและควร
มี ก ารส� ำ รวจและวิ เคราะห์ค วามต้อ งการด้านแรงงานของบุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว ศึกษาส่งเสริม สนับสนุนความต้องการสินค้าอาเซียนด้านการท่องเที่ยว
และพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจน�ำเที่ยว ผู้น�ำเที่ยว และมัคคุเทศก์ด้วย
ประเด็นทีส่ ี่ การประชาสัมพันธ์นำ� เสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองใหม่
เน้นคุณค่าที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการมาเที่ยวเมืองไทยผ่านวิถีไทย เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ ยอมรับความเป็นคนไทย ตลอดจนให้เกิดการแบ่งปันประสบการณ์อย่าง
ต่อเนือ่ งและให้การท่องเทีย่ วเป็นเครือ่ งมือทางเศรษฐกิจในการน�ำรายได้เข้าประเทศ
ก่อให้เกิดเงินตราหมุนเวียนและสามารถแข่งขันหลังเปิดประชาคมอาเซียนอย่าง
สมบูรณ์ โดยท�ำการส่งเสริมการตลาดเพื่อให้เกิดการขายสินค้าและบริการที่ได้รับ
คัดเลือกมาเป็นสินค้าภายใต้ปีท่องเที่ยววิถีไทยและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่าง
ประเทศเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้น ท�ำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการ
รับรู้ปีท่องเที่ยววิถีไทยและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างประเทศที่พ�ำนักในประเทศไทยเดินทางท่อง เที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น
ประเด็นทีห่ า้ สร้างร่วมมือเพิม่ ศักยภาพในอุตสาหกรรมเพือ่ สุขภาพ (Wellness)
ในกลุม่ สมาชิก AEC โดยเริม่ จากกลุม่ ประเทศทีม่ คี วามใกล้ชดิ กัน คือ ไทย เมียนมาร์
กัมพูชา ลาว เวียดนาม เพือ่ สร้างเครือข่ายในการท�ำธุรกิจร่วมกัน เช่น การท่องเทีย่ ว
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ระหว่าง 3–4 ประเทศร่วมกันในคราวเดียว โดยประเทศไทยจะเป็นจุดศูนย์กลางใน
ภาคต่างๆ ทีม่ สี นามบินบินไปยังประเทศเพือ่ นบ้านได้ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต
และอุดรธานี ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ (Wellness) จะเป็น
อุตสาหกรรมในภาพรวมทัง้ การท่องเทีย่ วและการดูแลสุขภาพ เช่น กลุม่ โรงพยาบาล
คลินิกเฉพาะทาง สถานพักฟื้น สถานฟื้นฟูสุขภาพ แพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก
ศูนย์สุขภาพ สปา ความงาม อาหารเสริม ธุรกิจไอที โรงแรม รวมถึงโฮมสเตย์ การ
ท่องเที่ยว ล่าม บริษัททัวร์ มัคคุเทศก์ ร้านอาหาร ร้านค้าสินค้าพื้นเมืองเชิงศิลป
วัฒนธรรม ของที่ระลึก หัตถกรรม และโอทอป สถานที่ท่องเที่ยว การขนส่งโดยสาร
และโลจิสติกส์ สายการบิน รถทัวร์ รถเช่า ธนาคาร การประกันเดินทาง ซึ่งในอนาคต
จะมีการสร้างทางเชื่อมต่อไปสู่ จีน หรืออินเดีย โดยการท�ำถนนหรือทางรถไฟเชื่อม
ไปจีน การเปิดเสรีการบิน การควบคุมศุลกากร นอกจากนั้นการร่วมพัฒนาธุรกิจ
Hospitality (ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม/ที่พัก ร้านอาหาร
บริการสุขภาพ/การแพทย์ MICE ธุรกิจน�ำเที่ยว สปา แพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร บริการรับ-ส่งนักท่องเที่ยว ธุรกิจจ�ำหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ-เชิงนิเวศน์-เชิงวัฒนธรรม เป็นต้น) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้ม
ขยายตัวสอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการท่องเทีย่ ว เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค ท�ำให้การท่องเทีย่ วได้กลายเป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำรงชีวติ ทัง้
เพื่อการพักผ่อน คลายเครียด เรียนรู้ และเข้าสังคม ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภาคการท่องเที่ยว หรือกลุ่มธุรกิจ Hospitality เป็นธุรกิจที่มีความส�ำคัญ และมี
แนวโน้มเติบโตสูง
ประเด็นสุดท้าย เร่งพัฒนาด้านทักษะและการบริการในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
การใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียนเพือ่ การสือ่ สาร การศึกษาความรูค้ วามเข้าใจ
ในวัฒนธรรมของกลุม่ ประเทศอาเซียน การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ ทีม่ มี าตรฐาน
การมีเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ ช่องทางการติดต่อการซื้อขาย และข้อมูลข่าวสาร
การขยายและจัดท�ำ “QR code” หรือ บาร์โค้ดยุคใหม่ให้ครบถ้วนตามแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลทุกด้านเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอ�ำนวย
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ความสะดวกต่อการเข้าถึงข้อมูล เอือ้ ต่อการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนจูงใจนักท่องเทีย่ ว
รุน่ ใหม่ๆ ทีน่ ยิ มการใช้เทคโนโลยีการสือ่ สารผ่านสังคมออนไลน์หรือ Social network
ให้เดินทางท่องเที่ยวในเชิงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ ตลอดจน
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งยังจะสร้างสรรค์รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่เปิดโอกาสให้
นักท่องเทีย่ วได้มสี ว่ นร่วมสร้างสรรค์กจิ กรรมร่วมกับชุมชน ท้องถิน่ ตามแนวคิดการ
ท่องเที่ยวเชิงความคิดสร้างสรรค์ “Creative Tourism”

การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจเอก นด้านการท่องเที่ยว
ในส่วนของภาคเอกชนเห็นว่า การเปิดเสรีการบริการด้านท่องเที่ยวเมื่อเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นย่อมส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของไทยอย่างแน่นอน ในมุมมองของผูป้ ระกอบการธุรกิจ
เอกชนส่วนใหญ่เห็นว่า ปัจจุบนั ธุรกิจด้านการท่องเทีย่ วมีการเตรียมความพร้อมมาก
ทีส่ ดุ ในด้านการมุง่ เน้นการตลาดไปยังกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียน รองลงมาคือการ
ลงทุนเพิ่มและหาแหล่งเงินทุนส�ำรองเพื่อการขยายความร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ธุรกิจเอกชนของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน (ณัฐพล จันทร์เขียว, 2555) ดังนัน้
ผูป้ ระกอบการธุรกิจฯ ด้านการท่องเทีย่ วจึงมีการเตรียมวางแผนทางธุรกิจเพือ่ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพราะการเปิดเสรีบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นการเปิด
ในลักษณะของการเคลื่อนย้ายการลงทุนตามข้อตกลงใน AEC Blueprint คือ
ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดในด้านต่างๆ ลง และเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับ
บุคคลหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียน โดยสามารถถือหุ้นได้สูงถึงร้อยละ 70 ซึ่งภาย
ใต้กรอบ AEC ธุรกิจท่องเทีย่ วและบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งถูกจัดให้อยูใ่ นสาขาเร่งรัดการ
รวมกลุ่ม (Priority Integration Sectors : PIS) ซึ่งก�ำหนดให้ยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ที่
เป็นข้อจ�ำกัดทัง้ หมดและทยอยเพิม่ สัดส่วนการถือหุน้ ของนักลงทุนอาเซียนให้สงู ขึน้
เป็นร้อยละ 70 ซึง่ นับเป็นการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนด้วยการถือครอง
สัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มมากขึ้น จากคู่แข่งทั้งรายเดิมและรายใหม่ที่ต้องการเข้าสู่
ตลาดเพือ่ ช่วงชิงส่วนแบ่ง ในตลาดการให้บริการด้านการท่องเทีย่ วทีค่ าดว่าจะมีขนาด
ใหญ่ขึ้นตามแนวโน้มมูลค่าเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน
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อย่างไรก็ตามการเปิดเสรีในส่วนของธุรกิจโรงแรมระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด โดยปัจจุบนั ประเทศสมาชิกได้กำ� หนด
ในเรือ่ งสัดส่วนการถือหุน้ ของนักลงทุนต่างชาติ ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น มาเลเซียอนุญาต
ให้ชาวต่างชาติร่วมทุนกับนักธุรกิจมาเลเซียและถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 51 (เฉพาะ
โรงแรม ระดับ 4-5 ดาว) ส่วนสิงคโปร์ไม่มีข้อจ�ำกัดใดๆ ส�ำหรับการลงทุนของชาว
ต่างชาติในธุรกิจโรงแรม ขณะที่ประเทศไทยเองก็ก�ำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของชาว
ต่างชาติให้ถอื ได้ไม่เกินร้อยละ 49 (กรณีทเี่ ป็นบริษทั จ�ำกัด) แม้วา่ ตามแผนงาน AEC
Blueprint ประเทศไทยควรจะอนุญาตให้นักลงทุนชาติอาเซียนสามารถถือหุ้นได้
ร้อยละ 70 ตัง้ แต่ปี 2553 แต่ปจั จุบนั ในปี 2555 ประเทศไทยยังคงอนุญาตให้ถอื หุน้
ได้เพียงร้อยละ 49 เนื่องมาจากกฎหมายภายในประเทศอยู่ระหว่างการพัฒนาและ
การพิจารณาของรัฐสภา (กรมเจรจาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ปี 2558 : ผลด้านบวกและด้านลบต่อธุรกิจท่องเที่ยว
http://ttmemedia.wordpress.com/2012/06/18) ส่วนเวียดนามสามารถเป็น
เจ้าของ 100 เปอร์เซ็นต์ หรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้ แต่มี เงื่อนไขว่านักลงทุน
ต้องด�ำเนินการสร้าง ปรับปรุง ฟื้นฟู แล้วจึงจะได้กรรมสิทธิ์หลังจากนั้น
ดังนั้นการแข่งขันด้านการตลาดของธุรกิจโรงแรมน่าจะมีความรุนแรงขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมชั้นน�ำจากต่างประเทศ (ที่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนและ
บุคลากร รวมทั้งความได้เปรียบด้านการตลาด) มีแนวโน้มจะขยายการลงทุนและ
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แผนภาพที่ 1 สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสัญชาติอาเซียนสาขาธุรกิจท่องเที่ยว
ตามแผนงานใน AEC Blueprint
ที่มา : กรมเจรจาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
AEC ปี 2558 : ผลด้านบวกและด้านลบต่อธุรกิจท่องเที่ยว
http://ttmemedia.wordpress.com/2012/06/18 : 16 พฤศจิกายน 2557
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ขยายเครือข่ายการบริหารโรงแรม เข้ามาในตลาดระดับกลางเพิม่ ขึน้ ท�ำให้ผปู้ ระกอบ
การโรงแรมระดับกลางลงมาของไทยอาจจะเสียเปรียบด้านการตลาด และข้อจ�ำกัด
ด้านเงินทุน ส่งผลให้ประสบปัญหาอัตราการเข้าพักลดลง ซึ่งจะน�ำไปสู่การแข่งขัน
ด้านราคาห้องพักมากขึน้ ก่อให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องได้ในทีส่ ดุ เปิดโอกาส
ให้คู่แข่งซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติสามารถด�ำเนินการซื้อหรือควบรวมกิจการได้ง่ายขึ้น
ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่บริหารกิจการเองหรือผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้เร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
ดังนี้
ประการแรก ผูป้ ระกอบการธุรกิจมีการวิเคราะห์ศกั ยภาพของกิจการเพือ่ สร้าง
ความได้เปรียบหรือจุดแข็งของกิจการ สร้างจุดขายที่แตกต่างและโดดเด่น เช่น
เน้นการให้บริการของคนไทยทีโ่ ดดเด่นในด้านการมีจติ ใจในการให้บริการ (service
mind) ความได้เปรียบด้านราคาที่มีความคุ้มค่า ความได้เปรียบด้านท�ำเลที่ตั้ง ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีให้เลือกหลากหลายแตกต่างกัน
ไปในแต่ละภูมิภาค
ประการทีส่ อง วางต�ำแหน่งของกิจการให้เหมาะสม และก�ำหนดตลาดเป้าหมาย
ให้ชดั เจนว่า จะเน้นให้บริการลูกค้าในตลาดนักท่องเทีย่ วทัว่ ไปซึง่ เป็นตลาดทีม่ ขี นาด
ใหญ่ และเป็นนักท่องเทีย่ วทีเ่ พิง่ เดินทางมาเทีย่ วประเทศไทยเป็นครัง้ แรก หรือเป็น
นักท่องเทีย่ วเฉพาะกลุม่ (อาทิ กลุม่ นักธุรกิจ กลุม่ ประชุมสัมมนา กลุม่ ท่องเทีย่ วเพือ่
เป็นรางวัล กลุม่ คู่ ฮันนีมนู กลุม่ จัดงานแต่งงาน กลุม่ ท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ กลุม่ พ�ำนัก
ท่องเที่ยวระยะยาว กลุ่มทัวร์กอล์ฟ กลุ่มทัวร์ด�ำน�้ำ เป็นต้น) ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาด
เล็กแต่มกี ำ� ลังซือ้ สูงส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเทีย่ ว กลุม่ เทีย่ วซ�ำ้ (เคยเดินทางมาเทีย่ ว
เมืองไทยแล้ว) และปรับแผนการบริการและแผนการตลาดให้สอดคล้องกับตลาด
เป้าหมายที่ก�ำหนด ส่งเสริมการน�ำเที่ยวเฉพาะ เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวแบบผจญภัย การ
ท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร กิจกรรมไมซ์
(MICE) และกิจกรรมด้านกีฬา (Sport Event) ทั้งนี้ภาครัฐควรให้การสนับสนุนใน
การท�ำวิจยั ถึงความเป็นไปได้ของการท่องเทีย่ วเทีย่ วแต่ละรูปแบบหรือส่งเสริมด้าน
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บทที่ 3

การตลาดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยรวมอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา http://ttmemedia.wordpress.com /2012/06/18/% 99-2/)
ประการที่สาม พัฒนาทักษะการใช้ภาษาสากลและภาษาในกลุ่มอาเซียนเพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคต่างๆ เพราะบุคลากรในภาคการท่องเที่ยวของ
ไทยนั้น ส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ไม่คล่อง นับเป็นจุดอ่อนที่ต้อง
เร่งแก้ไขเพื่อไม่ท�ำให้ภาคการท่องเที่ยวไทยเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้าน
ประการที่สี่ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ประกอบการทั้งในและนอกประเทศ
ทัง้ ภายในกลุม่ ธุรกิจเดียวกันและกลุม่ ธุรกิจอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ปัจจุบนั ภาครัฐได้สง่ เสริม
และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ให้มีการ
รวมกลุ่มเป็นพันธมิตรทางการค้าร่วมกัน เพื่อลดการตัดราคาแข่งขันกันเอง รวมทั้ง
เป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการไทย ที่ส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เช่น หากมุ่งเน้นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ก็ควรจะเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาลต่างๆ หรือธุรกิจบริการรถเช่า เพื่อ
บริการรับ-ส่งลูกค้าจากสนามบินไปโรงพยาบาล หรือไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
เป็นต้น ช่วยให้ผปู้ ระกอบการมีศกั ยภาพในการแข่งขันและเพิม่ ทางเลือกให้กบั ลูกค้า
ได้มากขึ้น
ประการที่ห้า ส่งเสริมการตลาดผ่าน Social Media Marketing ที่เหมาะกับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก เพราะสามารถลดต้นทุนการท�ำประชาสัมพันธ์
และเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มได้เป็นอย่างดี
ในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจน�ำเที่ยวซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้การบริการ
อ�ำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว อาทิ การให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว การวางแผนการเดินทาง การบริการด้าน
ที่พัก และจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวนั้นในประเทศไทยมีจ�ำนวนค่อนข้างมาก โดยข้อมูล
เดื อ นเมษายน พ.ศ.2555 จากส�ำนัก งานทะเบีย นและธุร กิจน�ำเที่ยว พบว่ามี
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 10,507 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ผู้ประกอบขนาดเล็ก ส่วนจ�ำนวนมัคคุเทศก์ชาวไทยมีกว่า 58,324 ราย ซึ่งร้อยละ
65 สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ แต่ปจั จุบนั อาชีพมัคคุเทศก์ชาวไทยยังมีไม่เพียงพอ
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ต่อความต้องการ เพราะส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพนีเ้ ป็นอาชีพอิสระ จึงค่อนข้างเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาธุรกิจน�ำเที่ยวของไทยให้มีความพร้อมต่อการเปิดเสรีได้
ซึง่ เมือ่ เปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท�ำให้ผปู้ ระกอบการธุรกิจน�ำเทีย่ วราย
ใหญ่จากต่างประเทศสามารถเข้ามาลงทุนเปิดสาขาบริษทั น�ำเทีย่ วในประเทศไทยได้
มากขึ้น แม้จะมีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารและอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่สงวน
ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวก็ตาม ซึง่ ผูป้ ระกอบการจากต่างประเทศเหล่านีอ้ าจจะกลาย
มาเป็นคูแ่ ข่งทีส่ ำ� คัญของบริษทั น�ำเทีย่ วในไทย เนือ่ งจากบริษทั น�ำเทีย่ วต่างชาติจะมี
จุดเด่น คือ มีฐานลูกค้าในประเทศของตน และจากการทีเ่ ป็นผูป้ ระกอบการรายใหญ่
ท�ำให้อ�ำนาจต่อรองในเรื่องของราคามีค่อนข้างสูง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทน�ำ
เที่ยวของคนไทยได้เช่นกัน

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยว
สิง่ ส�ำคัญทีน่ อกจากการปรับตัวในด้านต่างๆ แล้วผูป้ ระกอบการธุรกิจด้านการ
ท่องเที่ยวควรมีการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยอาศั ย จุ ด แข็ ง ของไทยด้ ว ยสภาพแวดล้ อ ม สถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว
ที่สวยงามและหลากหลาย รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองวิถีชีวิตคนเมือง
เช่น แหล่งช็อปปิ้ง สถานบันเทิง สปา ประกอบกับการบริการที่เป็นมิตร เอกลักษณ์
ของคนไทยที่มีความอ่อนโยน โรงแรม รีสอร์ตหลายๆ แห่งก็มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้ง
ค่าครองชีพที่หากเทียบกับประเทศอื่นแล้วถือว่าไม่สูงมากนัก และยังมีระบบการ
สื่อสารและสาธารณูปโภคที่ค่อนข้างมีความพร้อม และรสชาติอาหารที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นช่วยสร้างความแตกต่าง ให้กับภาคการท่องเที่ยวของไทย ควบคู่กับการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
และมีสว่ นแบ่งตลาดเพิม่ ขึน้ ในระยะยาว ทัง้ นีผ้ ปู้ ระกอบการธุรกิจด้านการท่องเทีย่ ว
ควรท�ำการศึกษาประเทศคูแ่ ข่งในกลุม่ AEC ทีแ่ สวงหาลูท่ างธุรกิจในไทย ลดต้นทุน
การด�ำเนินงานเพื่อแข่งขันด้านราคา เสริมจุดแข็ง และปิดจุดอ่อนในการบริหาร
จัดการ ท�ำการศึกษาสินค้าใหม่ที่มีศักยภาพ ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาเซียน
มอง AEC ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ ทั้งในด้านการลงทุน การเป็นพันธมิตรแรงงานฝีมือ
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และเจาะตลาดคู่ค้าอาเซียน
ส�ำหรับกลยุทธ์เชิงรับ เช่น การรักษาคุณภาพและระดับมาตรฐานในการให้
บริการของธุรกิจให้สม�่ำเสมอ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและกลับมาใช้
บริการซ�้ำอีกในอนาคต รวมทั้งเกิดการบอกต่อ การรักษาตลาดลูกค้าเดิม เนื่องจาก
โอกาสที่ลูกค้าเก่าจะเพิ่มยอดซื้อในสินค้า/บริการ ย่อมดีกว่าการที่จะเสียต้นทุนใน
การค้นหาลูกค้ารายใหม่ ทัง้ นี้ ผูป้ ระกอบการควรพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ เพื่อจูงใจให้ยังคงเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้คู่แข่ง ผลจาก
การเปิดเสรี AEC ก่อให้เกิดคูแ่ ข่งใหม่ๆ ในอาเซียน เช่น เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์
ซึ่งหันมาให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยว
เนือ่ ง โดยต่างเปิดตัวสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วใหม่ๆ ซึง่ เริม่ เป็นทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ วมาก
ขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจะต้องศึกษาความเคลื่อนไหวของประเทศคู่แข่งใน
กลุ่ม AEC ที่แสวงหาลู่ทางธุรกิจในไทย ลดต้นทุนการด�ำเนินงานเพื่อแข่งขันด้าน
ราคา เสริม จุดแข็ง และปิดจุดอ่อนขององค์กรในการบริหารจัดการ ส�ำหรับการ
พัฒนาสินค้าและบริการควรสร้าง Value Creation สร้าง Brand เสริมสร้างบริการให้
ได้คุณภาพและมาตรฐาน และพัฒนาสินค้า โดยมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม(การ
ปรับตัวเพื่อรองรับAEC : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว http://www.etatjournal.com/
web/menu-read-web-etatjournal/menu-2014/menu-2014-jan-mar/56312557-aec)
ในส่วนของกลยุทธ์เชิงรุก เช่น การพัฒนากลยุทธ์ส�ำหรับการแย่งชิงลูกค้าจาก
คูแ่ ข่ง คือ การขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวาง และหลากหลายมากขึน้ เพือ่ กระจายความ
เสี่ยง โดยอาจน�ำเสนอบริการที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง และสามารถดึงดูดความสนใจ
ให้ลูกค้าหันมาลองใช้สินค้าและบริการ การเร่งท�ำการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการต้องพยายามจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการให้ได้
โดยน�ำเสนอความคุ้มค่าแก่ลูกค้า การมุ่งประชาสัมพันธ์เจาะกลุ่มตลาดลูกค้าใหม่
เข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ ที่ให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สินค้า
และบริการต่างๆ ของไทยในตลาดต่างประเทศ อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าและ
บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ Hospitality เช่น สปา แพทย์แผนไทย และผลิตภัณฑ์ทอ่ ง
เที่ยวในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ การน�ำเสนอบริการในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green
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Service) เพื่อให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า (การพัฒนาธุรกิจ Hospitality ในภาคบริการ
ท่ อ งเที่ ยว ....เพื่ อก้าวสู่ตลาดอาเซียน http://ksmecare.com/Article/64/
26219/99-AEC.) ยุวดี นิรตั น์ตระกูล ผูอ้ ำ� นวยการกองวิจยั การตลาด การท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทยได้กล่าวในการสัมมนา ที่จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย เรือ่ ง ‘เตรียมพร้อมท่องเทีย่ วไทย
ก้าวไกลสู่ AEC’ ขึน้ เมือ่ วันที่ 24-25 กันยายน 2556 ณ โรงแรมโนโวเทล แพลตตินมั่
กรุงเทพฯ ถึง แนวทางเชิงรุก ได้แก่ ศึกษาสินค้าใหม่ที่มีศักยภาพ ศึกษาพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวอาเซียน มอง AEC ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ ทั้งในด้านการลงทุน การเป็น
พันธมิตรแรงงานฝีมอื และเจาะตลาดคูค่ า้ อาเซียน (http://www.etatjournal.com/web/
menu-read-web-etatjournal/menu-2014/menu-2014-jan-mar/563-12557-aec.)
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวของไทยควรเร่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการโดย
หาจุดยืนที่แตกต่าง จากการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพือ่ หาช่องว่างการให้บริการทีร่ ายอืน่ ยังไม่สามารถตอบสนองได้ รวมถึง
รักษาระดับมาตรฐานการให้บริการอย่างดีทสี่ ดุ เนือ่ งจากพฤติกรรมนักท่องเทีย่ วใน
ปัจจุบนั นิยมค้นหาข้อมูลสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว และวางแผนการท่องเทีย่ วด้วยตนเองโดย
ไม่ยดึ ติดกับตราสินค้า (brand) ทีม่ ชี อื่ เสียง หากแต่จะเลือกสรรบริการทีม่ เี อกลักษณ์
สร้างความประทับใจ ด้วยระดับราคาทีเ่ หมาะสม รวมถึงชอบทีจ่ ะทดลองในสิง่ ใหม่ๆ
จึงเป็นโอกาสอันดีส�ำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในการที่จะขยายส่วนแบ่งใน
ตลาดบริการท่องเทีย่ วของไทย เพือ่ ก้าวเข้าสูต่ ลาดอาเซียนได้อย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน

บทสรุป
ปัจจุบนั การท่องเทีย่ วเป็นแหล่งรายได้สำ� คัญของประเทศไทย ทัง้ นีด้ ว้ ยจุดแข็ง
และความโดดเด่นของคุณภาพการให้บริการซึง่ เป็นที่ยอมรับและประทับใจ รวมทัง้
ความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติทงี่ ดงาม ความ
มีอธั ยาศัยไมตรีทดี่ ขี องคนไทย การมีประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์
และรสชาติอาหารทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับโลก ตลอดจนค่าครองชีพทีอ่ ยูใ่ นระดับ
ต�่ำกว่าคู่แข่งหลายประเทศ นับเป็นความได้เปรียบด้านการแข่งขันในธุรกิจนี้ของ
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ผูป้ ระกอบการไทย ในการก้าวเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายของรัฐบาล
ปัจจุบันจึงต้องการจะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาค จึงได้มีการเร่งปรับประสานกฎระเบียบในการออกวีซ่า (VISA) ให้กับนัก
ท่องเทีย่ วต่างชาติ สนับสนุนการเผยแพร่ขอ้ มูลด้านการลงทุน ส่งเสริมการบ�ำรุงรักษา
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือของ
สถาบันทางวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงลึกด้านท่อง
เที่ยว ในส่วนของภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยวควรเร่งปรับตัว
โดยใช้ประโยชน์จากการเป็นอาเซียนเพือ่ เพิม่ ส่วนแบ่งตลาด รวมทัง้ การปรับกลยุทธ์
ทางธุรกิจโดยใช้เครือ่ งมือทางการตลาด อาศัยจุดแข็งของภาคการท่องเทีย่ วของไทย
พัฒนาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ข้อมูล
สนับสนุนการท่องเทีย่ วมาก เร่งขยายธุรกิจไปยังประเทศสมาชิกอืน่ ๆ และเร่งพัฒนา
ศักยภาพด้านการบริหาร การให้บริการ การใช้ภาษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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