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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การอยูรวมในโลกปจจุบันที่ประกอบไปดวยการรวมตัวเปนองคกรตางๆมากมาย ทําให
ประเทศไทยไมสามารถโดดเดี่ยวตนเองได ความพยายามที่จะผลักดันใหเกิดการเปดเสรีทางการคา
และขอตกลงยอมรับรวมขององคกรการคาโลก ไดขยายสูการผลักดันใหเกิดการเป ดเสรีดานการคา
บริการในป พ.ศ. 2538 และนําไปสูความรวมมือในลักษณะภูมิภาควิวัฒนภายใตกรอบความตกลง
อาเซียนดานบริการในปเดียวกัน จนกาวสูการเรงรัดการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งหนึ่ง
ในวัตถุประสงคหลักคือ การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน โดยจะมีก ารเคลื่อนยายสินคา
บริการ การลงทุน แรงงานมีฝมือ และเงินทุนอยางมีเสรีมากขึ้น กําหนดเวลาที่จะคอยๆลด หรือ
ยกเลิกอุปสรรคระหวางกันเปนระยะ
แม แ นวคิ ด ของการเป ด ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ภาครั ฐ คาดว า จะเป น การเพิ่ ม พู น
ผลประโยชนและนํามาซึ่งโอกาสหลายประการทั้งตอประเทศไทย และผูประกอบการดานทองเที่ยว
ซึ่งบริการดานทองเที่ยวเปนหนึ่งในสี่ของสาขาบริการเรงรัดที่จะตองยกระดับการเปดเสรีที่ประเทศ
สมาชิ กจะต องอนุ ญาตใหนักลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียนเขามามีสัดสวนการถือหุนใน
ประเทศไดรอยละ 70 อยางไรก็ตามในมุมมองของภาคเอกชนไทยกลับกังวลตอความไมพรอมของ
ผูประกอบการ และเกรงการไหลเขามาของนักลงทุนตางชาติสูฐานการผลิตในประเทศไทย และจะ
สงผลกระทบต อไปยังผู ประกอบการ SMEs ขณะเดี ยวกันยังมองเห็นโอกาสที่จะเข าไปแสวง
ประโยชนจากการขยายฐานตลาดสูการลงทุน ในกลุมประเทศอาเซียนคอนข างต่ํา เนื่องจากขาด
ขอมูล พื้นฐานเกี่ย วกั บการลงทุน ขั้ นตอน กระบวนการประกอบธุ รกิ จในกลุม ประเทศอาเซี ย น
การศึกษาขอมูลในเชิงลึกถึงโอกาสของผูประกอบการไทยในสาขาธุรกิจโรงแรมที่จะแสวง
ประโยชนจากขอตกลงการเปดเสรีภาคบริการทองเที่ยวจึงถูกนํามาเปนประเด็นการศึกษาในครั้งนี้
โดยใช SWOT Analysis และ TOWS Matrix ประเมินโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวง
ประโยชนภายใตฐานการผลิตภายในประเทศจากการเปดเสรีการคาบริการดานการทองเที่ยว และใช
BCGs Model คัดเลือกพื้นที่ในกลุมประเทศอาเซียนที่ควรใหความสนใจไปลงทุน พรอมใช SWOT
Analysis และ TOWS Matrix ประเมินโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนดวยการ
ขยายฐานการผลิตสูกลุมประเทศดังกลาว
ผลการศึ กษาสรุป ไดวาการบรรลุข อผูกพันการเปดเสรีใน Mode 2 “การบริโภคขา ม
พรมแดน” เปดโอกาสใหฐานตลาดทองเที่ยวของประเทศไทยจากตลาดอาเซียนเปด กวางขึ้นจากการ
ยกเลิกขอกีดกันดานภาษีเดินทาง และการอํานวยความสะดวกในการขามแดนใหเปนไปโดยสะดวก
สงผลใหธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยสามารถแสวงประโยชนภายใตฐานการผลิตเดิมที่มีอยูแลว
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ภายในประเทศไดมากขึ้นตามไปดวย ขณะที่การเปดเสรีใน Mode 3 “การตั้งสํานักงาน” ซึ่งจะสงผล
ใหนักลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียนเขามามีสัดสวนการถือหุนในประเทศไทยไดรอยละ 70
นั้น ประเด็นการเพิ่มสัดสวนการลงทุนดังกลาวมิใชแรงจูงใจ หรือปจจัยหลักอยางมีนัยสําคัญ ที่นัก
ลงทุนตางชาติจะนํามาเปนขอพิจารณาเพื่อเขาสูตลาด แตปจจัยที่จะดึ งดูดนักลงทุนตางชาติเขาสู
ตลาดได คือ ความสามารถในการแขงขัน และผลตอบแทนการลงทุน เพราะในปจจุบันแมจะยังไม
บรรลุการเปดเสรีตามกรอบของ AEC แตนักลงทุนจากประเทศสิงคโปรยังคงขยายฐานการผลิตเขา
สูประเทศไทย และประเทศอื่นๆในอาเซียนอยางตอเนื่อง และคาดวาจะเขา มาเปนคูแขงที่สําคัญใน
ประเทศไทยตอไป ดังนั้นผูประกอบการโรงแรมของไทยจึงตองใหความสําคัญกับการปรับตัว เพื่อ
การแข งขันไมวาจะมีการเปดเสรีการลงทุ นตามกรอบ AEC หรื อไมก็ตาม โดยเฉพาะการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพรอมใหความสําคัญกับการสรางเครือขายระหวางกันอยางมี
เอกภาพ มิฉะนั้นโอกาสของการแสวงประโยชนจากฐานตลาดใหมที่ เปดกวางรวมไปถึงฐานตลาด
เดิมที่มีอยูจะถูกลดทอนไปสูธุรกิจของคูแขง
ในทํานองเดียวกันการเปดเสรีใน Mode 3 จะมีผลใหประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ตองยกระดับสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนอาเซียนเพิ่มขึ้น แตจะไมมีผลตอประเทศใน
กลุมอินโดจีนซึ่งขณะนี้ไดเปดเสรีการลงทุนถึงรอยละ 100 ไปกอนหนาแลว เมื่อประกอบกับการ
พิจารณากลุมประเทศที่ประเทศไทยควรใหความสนใจไปลงทุน โดยอาศัย BCGs Model ในการ
วิเคราะห ไดขอสรุปวา กลุมประเทศในกลุมอินโดจีน คือ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร และ สปป.
ลาว เปนกลุมประเทศที่จะกอใหเกิดความสามารถในการสรางกําไรอยางยั่งยืนของธุรกิจไดสูงกวา
จึงเปนกลุมประเทศที่นักลงทุนไทยควรใหความสนใจไปลงทุน ซึ่ง ทั้ง 4 พื้นที่ ที่กลาวถึงขณะนี้นัก
ลงทุ นไทยได ข ยายฐานการผลิ ต เข า สู ตลาดเพื่ อการแข ง ขั นเรี ย บร อยแล ว และผลการวิ เคราะห
SWOT รวมกับ TOWS Matrix ไดขอสรุปยุทธศาสตรการแขงขันที่นําเสนอคือ เนนยุทธศาสตร
ปกป องเป นสํ า คั ญในพื้ นที่ ตลาดเวี ย ดนาม และเมี ย นมาร เพื่ อรั ก ษาตํ า แหน ง และส วนแบ ง ทาง
การตลาด ขณะที่ในประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว สามารถเดินหนาดวยยุทธศาสตรเติบโต ทั้งนี้
ภาคธุรกิจของไทยตองไดรับการสนับสนุนทั้งดานขอมูลพื้นฐาน และขอมูลเชิงลึกเพื่อวางแผนเขาสู
ตลาด รวมทั้ง การสนั บ สนุ นเพื่ อเร ง สร างที มบริ หารจัดการให กั บนั ก ลงทุ นไทยในการรุ ก ตลาด
ผูประกอบการไทยจึงจะสามารถแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิตสูกลุมประเทศอาเซียน
ได อย างมีป ระสิท ธิภาพ เพราะปจจัย การเปดเสรีก ารลงทุนมิใ ชป จจั ยหลัก ของการสร างโอกาส
แตความสามารถในการแขงขัน เปนปจจัยสําคัญมากกวาในการขยายฐานการผลิต
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จึงไดเสนอใหรัฐบาลตองกําหนดตําแหนง และเปาหมายที่ชัดเจน
ดานการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมท องเที่ยวไทย สนับสนุนดานฐานขอมูล ซึ่งตองมีความลึก
และรอบด า นให ส ะดวกต อการเข า ถึ ง และค น หา รวมทั้ ง ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒนาขี ด
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ความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย ซึ่งอาจจะตองมีการปรับโครงสรางองคกร
หรือขยายบทบาทหนาที่ของหนวยงานใหสอดรับกับนโยบายที่กําหนด โดยนําเสนอหนวยงานที่
เกี่ ย วข อ งในทางปฎิ บั ติ อาทิ กรมการท อ งเที่ ย ว กระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการตางประเทศ เปนผูพิจารณา
ดําเนินงาน รวมถึงผูประกอบการไทยตองมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถใหกับ
บุคลากร และตองสรางกลไกในการสรางเครือขายระหวางกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพการแขงขัน
อยางมีเอกภาพ
รายงานฉบับนี้จัด ทําขึ้นเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนที่ภาครัฐจะไดนําไปเปนแนวทางในการ
เสริมสรางขี ดความสามารถเพื่อการแขงขันให กับผูประกอบการไทย สามารถลดช องวางที่เป น
อุปสรรค หรือปญหาซึ่งกําลังเผชิญหนา และเสริมความเขมแข็งใหกับผูประกอบการที่มีศักยภาพได
เหมาะสมตรงตามความต อ งการของกลุ ม เป า หมายที่ ต า งกั น รวมทั้ ง เป น ข อ มู ล เบื้ อ งต น ที่
ผูประกอบการไทยจะไดนําไปเปนแนวทางในการพิจารณาการลงทุนเพื่อใช ประโยชนจากการเปด
เสรีการคาบริการดานทองเที่ยว เนื่องดวยระยะเวลาที่จํากัด ขอมูลที่นํามาประกอบการวิเคราะหใน
การศึกษาครั้งนี้จึงเปนเพี ยงขอมูลเบื้องตน ซึ่งผูที่สนใจสามารถนําไปใชประโยชนเปนขอมูลฐาน
เพื่อตอยอดการศึกษาในเชิงลึกไดตอไป
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คุณเพ็ชรแท สวัสดี และ คุณอัฏฐวัฒน ภูอภิรมย ซึ่งตองรับแรงกดดัน จัดพิมพ แกไข จัดรูปเลม ให
เปนไปตามรูปแบบการจัดทํารายงานใหทันตามเวลา
ตลอดเวลาหนึ่งเดือนที่ขาพเจานั่งเขียนรายงานการศึกษาจนดึกดื่น แรงกระตุนอันยิ่งใหญ
มาจากผูเปนบุตรสาวที่คอยใหกําลังใจ ดวยความรัก หวงใย ตลอดเวลา ขอบอกวา “ขอบใจนะจะ เม”
รายงานการศึกษาฉบับนี้หากสามารถอวยประโยชน ใหแกผูใดไดบาง ขาพเจาขอมอบความ
ดีนี้ใหกับ “พอ และ แม” ผูใหโอกาสทางการศึกษาแกขาพเจา
จุรีรัตน คงตระกูล
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
การอยูรวมในโลกปจจุบันที่ประกอบไปดวยการรวมตัวเปนองคกรตางๆมากมาย ทําให
ประเทศไทยไมสามารถโดดเดี่ยวตนเองรวมทั้งประชาชนคนชาติใหอยูตามลําพังโดยไมเกี่ยวของ
กั บ ประชาคมโลกได ความพยายามที่ จ ะผลั ก ดั นให เ กิ ด การเป ดเสรี ท างการค า (Free Trade
Agreement : FTA) และขอตกลงยอมรับรวม ( Mutual Recognition Arrangement : MRA ) ของ
องคกรการคาโลก ( World Trade Organization : WTO ) ไดขยายสูการผลักดันใหเกิดการเปดเสรี
ดานการคาบริการ ( General Agreement on Trade in Services - GATS ) ในป พ.ศ. 2538 และ
นํ า ไปสู ค วามร ว มมื อ ในลั ก ษณะภู มิ ภ าควิ วั ฒ น ภ ายใต ก รอบความตกลงอาเซี ย นด า นบริ ก าร
( ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS ) ของกลุมประเทศสมาชิก ASEAN
7 ประเทศ ในปลายป 2538 ทําใหประเทศไทยมีขอผูกพันดานการคาบริการ อันหมายรวมถึงบริการ
สาขาทองเที่ยวภายใตกรอบความตกลงทั้ง 2 กรอบ
1.1.1 รูปแบบการใหบริการภายใตขอผูกพันของกรอบความรวมมือ
รูปแบบการใหบ ริก ารที่ระบุ ไว ไม ว า จะเปนภายใตก รอบความร วมมือของ WTO
หรือ กรอบความรวมมือของ AFAS จะไมรวมถึงบริการของรัฐ โดยรูปแบบการใหบริการสามารถ
แบงไดเปน 4 รูปแบบ1 (Modes of Supply) ไดแก
Mode 1: การใหบริการขามพรมแดนประเทศ (Cross Border Supply) หมายถึงการคาบริการที่ผูให
บริการอยูคนละประเทศกับผูรับบริการ อีกนัยหนึ่งคือผูใหบริการมีฐานปฎิบัติการอยู ในประเทศ
ของตนแตสามารถใหบริการขามประเทศได เชน บริการ โทรคมนาคม อินเตอรเน็ต การบิน เปนตน
Mode 2: การบริโภคขามพรมแดน (Consumption Aboard) หมายถึงการที่ผูรับบริการเดินทางไปใช
บริการในประเทศของผูใหบริการ เชน การเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ การเดิ นทางไปศึกษา
ในตางประเทศ เปนตน

1.
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Mode 3: การตั้งสํานักงาน ( Commercial Presence ) หมายถึง การที่ผูใหบริการเดินทางไปเปด
สํา นั ก งานตั วแทน หรื อตั้ ง สาขาเพื่ อให บริ ก ารในประเทศของผู รับ บริ ก ารโดยมี การเคลื่ อนย า ย
เงินทุนเพื่อไปสรางโครงสรางพื้นฐานและองคประกอบที่จําเปนสําหรับการแขงขันเพื่อใหบริการ
ในประเทศเปาหมาย เชน การเปดรานอาหาร โรงแรม ในตางประเทศ
Mode 4: การเคลื่อนยายบุคลากร ( Movement of Natural Persons ) หมายถึงการที่ผูใหบริการ
เดิ นทางไปให บ ริ ก ารในประเทศผู รั บ บริ ก าร เป น การส ง ออกนั ก วิ ช าชี พ แขนงต า งๆไปยั ง ต า ง
ประเทศ เชน แพทย วิศวกร พอครัว ไปทํางานในตางประเทศ
1.1.2 ขอผูกพันภายใตความตกลงดานการคาบริการ (General Agreement on Trade in
Services – GATS)
GATS ถือเปนขอตกลงแรกทางดานกฎหมายในระดับพหุภาคีที่ครอบคลุมถึงการคาบริการ
โดยรวมถึงการทองเที่ยวไวในขอตกลงดังกลาว วัตถุประสงคเพื่อขยายการคาบริการ ในลักษณะการ
เปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับ ผานรอบการเจรจา ( Progressive Liberalization Through Sucessive
rounds of negotiations ) และการมีสวนรวมของประเทศกําลังพัฒนา ซึ่ง WTO ไดวางกรอบดาน
กฎหมายสํา หรับ การเจรจา ตอรอง และการเป ดเสรี มี เป า หมายเพื่ อขจั ดข อกี ด ขวางตา งๆที่เป น
ขอจํากัดสําหรับผูใหบริการในระดับชาติ โดยกรอบขอผูกพันของ GATS แบงออกเปน 2 ประเภท
( WTO 2001, Woodroffe 2002) ไดแก
1) กรอบขอผูกพันทุกสาขา (Horizontal Commitments) เปนกฎเกณฑที่ประเทศสมาชิก
ทุกประเทศตองยอมรับ และปฏิบัติตาม ไดแก
1.1 หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะห ยิ่ง (Most Favored Nation MFN) หมายถึง ประเทศคูคาทุกประเทศจะตองไดรับการปฎิบัติที่เทาเทียมกันโดยไมมี
เงื่อนไข จะเลือกปฎิบัติโดยใหสิทธิแกประเทศอื่นเปนพิเศษไมได (Woodroffe 2002)
1.2 หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง ประเทศสมาชิกต องเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ขอบังคับ หรือ กฎระเบียบตางๆ ใหสาธารณชนทราบ และตองแจง
ตอองคกรการคาโลกเกี่ยวกับการแกไขกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ในสาขาบริการที่เสนอ
ผูกพันการเปดตลาดไว (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม 2546)
2) กรอบขอผูกพันรายสาขา (Sector – Specific Commitments) เปนกฎเกณฑที่นํามาใช
เฉพาะกับสาขาบริการที่รัฐบาลของประเทศสมาชิกลงนามในขอผูกพันภายใต GATS ไดแก
2.1 การปฎิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) หมายถึง บริษัทตางชาติตอง
ไดรับการปฎิบัติอยางเทาเทียมกับบริษัทภายในประเทศ (Woodroffe 2002)
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2.2 การเขาสูตลาด (Market Access) หมายถึง การรับรองใหทุกบริษัทไมวาจะ
เปนบริษัทภายในประเทศ หรือบริษัทตางชาติ สามารถเขาสูตลาดภาคบริการภายในประเทศ
ได (Woodroffe 2002)
1.1.3 ขอผูกพันภายใตกรอบความตกลงอาเซียนดานบริการ
(ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS)
กลุ ม ประเทศอาเซี ย นได ริเ ริ่ ม ความร วมมื อส ง เสริ ม การเป ดเสรี ท างการค า บริ ก าร
ในการประชุ ม สุ ด ยอดอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 5 เดื อ นธั น วาคม 2538 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและความสามารถในการแข ง ขั น ของผู ใ ห บ ริ ก าร เพิ่ ม ความหลากหลายด า น
ความสามารถในการผลิต และกระจายการบริการของผูให บริการทั้งภายในอาเซียน และภายนอก
อาเซียน ขจัดขอบังคับทางการคาในภาคบริการระหวางประเทศสมาชิก ขอตกลงดังกลาวยังกําหนด
แนวทางดําเนินงานสําหรับประเทศสมาชิกในการปรับปรุงการเขาสูตลาด และเพิ่มความเทาเทียม
กันของผูใ หบ ริ การ ซึ่ งระเบี ยบข อบั งคั บ ทั้ง หมดของ AFAS จะมีค วามสอดคล องกั บระเบี ย บ
ขอบังคับของ GATS
จนถึงปจจุบัน อาเซียนไดมีก ารเจรจาตอรองการคาบริ การระหวางประเทศสมาชิ ก
จํ า นวน 5 รอบ เกิ ด การลงนามในข อ ผู ก พั น เป ด ตลาดการค า บริ ก ารทั้ ง หมด 7 ชุ ด ข อ ผู ก พั น
ครอบคลุมการบริการหลายประเภท ไดแก สาขาบริการธุรกิจ บริการดานวิ ชาชีพ การกอสราง การ
จัดจําหนาย การศึกษา บริการดานสิ่งแวดลอม บริการดานสุขภาพ การขนสงทางน้ํา โทรคมนาคม
และการทองเที่ยว (ASEAN Secretariat 2012)
1.1.4 กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2 (ASEAN Economic Community : AEC )
หลังลงนามจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ใน
ป 2535 และกรอบความตกลงอาเซียนด านบริ การ (AFAS) ในป 2538 ผู นําอาเซียน ไดล ง
นามปฎิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียนฉบั บที่ 2 (Bali Concord II) ในการประชุมสุดยอด
ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุล าคม 2546 เพื่อประกาศจัดตั้ง ประชาคมอาเซีย น
(ASEAN Community: AC) ภายในป 2563 สนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบ
ดาน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม โดยใหมีการจัดตั้ง “ ประชาคมการเมือง”
(ASEAN Political Security Community : APSC) “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
2.

กระทรวงอุตสาหกรรม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC โอกาสและผลกระทบตอ
ภาคอุตสาหกรรม ASEAN Economic Community ภายใตโครงการ รวมคิดรวมพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย”
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(ASEAN Economic Community : AEC) และ “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน”
(ASEAN Socio – Cultural Community : ASCC) ตอมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 อาเซียนได
ประกาศปฎิญญาเซบูวาดวยการเรงรัดการจัดตั้งประชาคมอาเซียน (Cebu Declaration on The
Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015) เพื่อเรงรัดเปาหมายของ
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (AC) ใหเร็วขึ้นจากกําหนดการที่ตั้งไวแตเดิมจากป 2563 เปนป
2558
ในเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2550 ในคราวประชุ ม สุ ด ยอดผู นํ า อาเซี ย นครั้ ง ที่ 13 ผู นํ า
อาเซี ย นได เ ห็ น ชอบและลงนามในเอกสารสํ า คั ญ 2 ฉบั บ ได แ ก กฎบั ต รอาเซี ย น (ASEAN
Charter) และปฎิญญาวาดวยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community Blueprint) ซึ่งจะเปนแผนงานสําหรับดําเนินการตามพันธกรณีตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
นําไปสูการจัดตั้ง AEC
ทั้ ง นี้ ก ฎบั ต รอาเซี ย นมี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ 15 ธั น วาคม 2551 ภายหลั ง จาก
ASEAN มีประเทศสมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศ และลงนามใหสัตยาบันรวมกัน โดย กฎบัตรจะ
ใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนเปนองคกรระหวางรัฐบาล (Intergoverment Organization )
1.1.5 ความกาวหนาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)
จากแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ไดกําหนด
วัตถุประสงคที่ตองการบรรลุใน 4 ดาน คือ
1) เปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน โดยจะมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน
แรงงานมี ฝ มื อ และเงิ นทุ นอย า งมี เสรี ม ากขึ้ น รวมทั้ ง ส ง เสริ ม การรวมกลุ ม สาขาสํ า คั ญขอ ง
อาเซียนใหเปนรูปธรรม กําหนดเวลาที่จะคอยๆลดหรือยกเลิกอุปสรรคระหวางกันเปนระยะ
2) สรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ใหความสําคัญกับ
ประเด็ นนโยบายที่ จะช วยส ง เสริ ม การรวมกลุ ม ทางเศรษฐกิ จ เช นนโยบายการแข ง ขั น การ
คุมครองผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา พาณิชยอีเล็กทรอนิกส นโยบายภาษี การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน (การเงิน การขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน)
3) พัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ใหมีการพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) และเสริ ม สร า งขี ดความสามารถผ า นโครงการต า งๆ เพื่ อลดช องว า งการพั ฒนาทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก
4) บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนมีทีทารวมกันอยางชัดเจน
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ความกาวหนาของ AEC ในการเปดเสรีการคาบริการเริ่มปรากฏความชัดเจนมากขึ้น จากความ
คืบหนาของขอผูกพันชุดที่ 7 ภายใตการเจรจาของ AFAS ซึ่งประเทศสมาชิกไดรวมลงนาม เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 โดยประเทศไทยไดเปดเสรีการคาบริการรวม 65 สาขาบริการยอยจาก
128 สาขาบริการ ซึ่งสาระสําคัญของขอผูกพัน ฯ ชุดนี้ครอบคลุ มประเด็นหลัก3 คือ
1. ให ต า งชาติ ซึ่ ง อยู นอกอาณาเขตไทยสามารถให บ ริ ก ารข า มพรมแดนเข า มาใน
ประเทศไทย (Mode 1) (โดยใหบริการผานสื่อ เชนโทรศัพท โทรสาร หรืออินเตอรเน็ต)
2. อนุญาตใหคนไทยเดินทางไปใชบริการในตางประเทศได (Mode 2)
3. ใหตางชาติเขามาจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย (Mode 3)โดยจํากัดสัดสวนผูถือหุน
ตางชาติไมเกินรอนละ 49
ทั้งนี้ขอผูกพันฯทั้งหมดไมเกินกวาขอบเขตของกฏหมายไทย ซึ่งไทยสามารถปฏิบัติ
ตามขอผูกพันฯไดโดยไมตองแกกฏหมายใดๆ
ปจจุบันอาเซียนอยูระหวางการเจรจาจัดทําขอผูกพันเปดตลาด ชุดที่ 8 โดยรัฐมนตรี
เศรษฐกิจอาเซียนไดลงนามในพีธีสารเพื่ออนุวั ติขอผูกพัน ชุดที่ 8 ภายใต AFAS ในคราวประชุม
สุดยอดอาเซียนครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ ประเทศเวียดนาม
สาระสําคัญของขอผูกพันชุดที่ 8 ที่แตกตางจากขอผูกพันชุดที่ 7 ไดแก ระดับการเปด
เสรีเพิ่มขึ้นโดยประเทศสมาชิกจะต องอนุญาตใหนักลงทุนหรือนิติบุคคลสั ญชาติอาเซียนสามารถ
เขามามีสัดสวนการถือหุนในประเทศไดรอยละ 70 ในสาขาบริการเรงรัด ซึ่ง บริการดานทองเที่ยว
เปนหนึ่งใน 4 ของสาขาบริการเรงรัด (Priority Integration Sector : PIS) และไมนอยกวารอยละ51
หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งในสาขาบริการอื่นๆนอกเหนือจากสาขาบริการเรงรัด พรอมกับจะตองยกเลิก
ขอจํากัดการเขาสูตลาดอื่นๆทั้งหมด
ในสวนของประเทศไทย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปน
หน วยงานหลั ก ดํ า เนิ น การจั ดทํ า ตารางข อผู ก พั น ชุ ดที่ 8 ซึ่ ง มี กํ า หนดนํ า เข า สู ก ารพิ จารณาของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในป 2555
1.1.6 มุมมองของภาคธุรกิจทองเที่ยวตอการเปดเสรีทางดานบริการ
แมแนวคิดของการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสรางตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน กอใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินทุนมีเสรีมากขึ้น ซึ่ง
คาดวาจะเปนการเพิ่มพูนผลประโยชน และนํามาซึ่งโอกาสหลายประการทั้งตอประเทศไทย และ
ผูประกอบการดานทองเที่ยวในมุมมองของภาครัฐ อยางไรก็ตามในมุมมองของภาคเอกชนกลับมี
3.

กรมเจราการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย . Thailand-Schedule of specific Commitments
For the 7th Package of Commitments under ASEAN Framwork Agreement
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ความกั งวลตอความไมพ รอมของผูป ระกอบการ และความไมพ รอมของภาครัฐที่ จะเขา มาชวย
แกปญหา หรือสนับสนุนความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ
ขอคิดเห็นของผูประกอบการดานโรงแรม จากการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดสวนเสียตอการเปดเสรีบริการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาจํานวน 5 ครั้ง สะทอนความกังวลถึงการไหลเขามาของนักลงทุนตางชาติสูฐานการผลิตใน
ประเทศไทย และยิ่งเพิ่มปญหาโอเวอรซัพพลายมากขึ้นไปอีก รวมทั้งผลกระทบตอผูประกอบการ
SMEs ซึ่งมีขีดความสามารถดานเงินทุน และการบริหารจัดการไมเทาเทียมกับนักลงทุนตางชาติ 4
ขณะเดียวกันยังมองเห็น โอกาสที่จะเขาไปแสวงประโยชนจากการขยายฐานตลาดสูการ
ลงทุนในกลุมประเทศอาเซียนคอนขางต่ํา เนื่องจากขาดขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน ขั้นตอน
กระบวนการประกอบธุรกิจในกลุมประเทศอาเซียน5
แม ว า จะมี ก ารวิ เคราะหถึ ง โอกาสทางการลงทุ นจากการเป ดเสรี ก ารคา และบริก ารของ
หนวยงานอิสระบางเชน ศูนยวิจัยกสิกรไทย แตบทวิเคราะหการลงทุนสวนใหญ จะนําไปสูการลงทุนดาน
การผลิตสินคาเกือบทั้งหมด ไมมีการกลาวถึงบริบทลงทุนในบริการดานทองเที่ยว 6 และแมจะมี
ขอเสนอแนะใหผูประกอบการไทยใชประโยชนจาก AEC ในการขยายตลาดไปยังกลุมประเทศ
อาเซียนในเวียดนาม สปป.ลาว และฟลิปปนส โดยธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศ
ไทย7 ดวยเหตุผลสนับสนุนเนื่องจากการแขงขันในประเทศดังกลาวยังไมรุนแรงนักแตขอเสนอแนะ
ดังกลาวมิไดอางอิงถึงขอมูลวิเคราะหที่สนับสนุนขอคิดเห็นนั้นๆ
การศึกษาขอมูลในเชิงลึกถึงโอกาสของผูประกอบการไทยในสาขาโรงแรมที่จะแสวง
ประโยชนจากขอตกลงการเปดเสรีภาคบริการทองเที่ยวจึงถูกนํามาเปนประเด็นศึกษาในครั้งนี้

4.

ทองเที่ยวพรอมแคไหนรับมือ AEC หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2, 623 3 – 6 เมษายน 2554
5.
กรมการทองเที่ยว. แผนพัฒนาบริการทองเที่ยวเพื่อรองรับการเปดเสรีบริการทองเที่ยวป พ.ศ.
2555 – 2560 หนา 20
6.
ศูนยวิจัยกสิกรไทย “รูเขา รูเรา : ...โอกาส...เจาะตลาดอาเซียน” บทวิเคราะหประเภทรายสัปดาห
กรกฎาคม 2554
7.
ฝายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย “การปรับตัวของธุรกิจ
ทองเที่ยวไทย...เพื่อใชประโยชนจาก AEC” ขาวเศรษฐกิจ มีนาคม 2555
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ประเมินโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนภายใตฐานการผลิต ภายใน
ประเทศจากการเปดเสรีการคาบริการดานการทองเที่ยว
1.2.2 ประเมินโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิต
สูกลุมประเทศในอาเซียน
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
แมธุรกิจโรงแรมจะเปนสาขาบริการยอยที่ผูกพันไวในกรอบขอตกลงการเปดเสรี
การคาบริการดานทอ งเที่ยว แตระดับของสถานประกอบการเฉพาะกลุมเทานั้นที่ถูกระบุไวใ น
กรอบขอตกลงของแตละประเทศ โดยสวนใหญจะระบุเฉพาะสถานประกอบการระดับ 4 – 5 ดาว
ขึ้นไปซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่มีแนวโนมจะขยายสัดสวนการลงทุนของนักลงทุนตางชาติสูงขึ้น
เฉพาะในสถานประกอบการระดับ 5 ดาวขึ้นไป ผลกระทบทั้ง โอกาสและการแข งขันในระดั บ
ระหวางประเทศ จึงเกี่ยวพันอยูกับสถานประกอบการในระดับ 5 ดาวเปนหลัก แมวาผูประกอบการ
ในระดับต่ํากวา 5 ดาว ลงมาจะมีโอกาสไดรับผลกระทบเชื่ อมโยงตามมา แตขอบเขตของการศึ กษา
นี้จะมุงประเมินเฉพาะโอกาสของผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการแขงขันในระดับระหวาง
ประเทศเฉพาะกลุมผูประกอบการโรงแรมในระดับ 5 ดาว เทานั้น และในพื้นที่ธุรกิจซึ่งมีศักยภาพ
ในการลงทุน
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1) รวบรวมขอมูลนํามาสรุปสังเคราะหนําเสนอดวยวิธีพรรณา (Descriptive) จัด
กลุมขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และตารางขอมูลสถิติเพื่อเขาสูกระบวนการวิเคราะห
2) วิเคราะหขอมูลภายใตการตั้งสมมติฐานของผูทําการศึกษาคือ
- ผูประกอบการไทยที่บริหารจัดการในระบบเครือขายของตนเองมีศักยภาพ
ในการแขงขันสูงสามารถขยายฐานการผลิตสูการแขงขันในระดับนานาชาติ
- ผูประกอบการไทยที่บริหารจัดการในระบบเครือขายของกลุมโรงแรม
ตางชาติมีศักยภาพเฉพาะการแขงขันภายในประเทศ
- ผูประกอบการไทยที่บริหารระบบอิสระเฉพาะที่มีเงินทุนเขมแข็ง เทานั้น
ที่มีโอกาสกาวขามสูการแขงขันระดับระหวางประเทศ
3) วิเคราะหขอมูลโดยประยุกตใชแนวคิดจากทฤษฎีตางๆ เชน BCG’s Model,
SWOT Analysis และ TOWS Matrix
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4) สัมภาษณตัวแทนผูประกอบการไทยที่บริหารระบบอิสระและผูประกอบการที่
ใหบริการบริหารจัดการโรงแรมเพื่อตรวจสอบผลการวิเคราะหภายใตสมมติฐานของผู ทําการศึกษา
อีกครั้งหนึ่ง
1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
1) รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร งานวิจัย ที่เผยแพรทางสื่อตางๆรวมทั้ง เอก
สารของหนวยงานภาครัฐ โดยขอมูลดังกลาวประกอบ ดวย
- สรุปสถานการณการทองเที่ยวและสถานการณธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
- สถิติอัตราการเติบโต และคาดการณแนวโนมของนักทองเที่ยวในกลุม
ประเทศอาเซียน
- สถิติอัตราการเขาพักแรมในกลุมประเทศอาเซียน
- รายชื่อสถานประกอบการโรงแรมระดับ 5 ดาวในประเทศที่ทําการศึกษา
- รายชื่อสถานประกอบการโรงแรมในประเทศเพื่อนบานซึ่งลงทุน หรือรวม
ทุนโดยประเทศในกลุมอาเซียน
- ขอมูลขอผูกพัน ชุดที่ 7 ภายใตการเจรจาของ AFAS ในสาขาธุรกิจโรงแรม
ของกลุมประเทศอาเซียน
- ขอมูลกฎระเบียบ และเงื่อนไขการลงทุนของนักลงทุนตางชาติในกลุมประ
เทศที่ทําการศึกษา
- ขอมูลเปรียบเทียบดัชนีความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว
2) สังเคราะหขอมูลที่ไดในลักษณะพรรณนา รวมทั้งจัดทําขอมูลในลักษณะสถิติ
เชิงเปรียบเทียบทั้งตาราง 2x1 มิติ และ 2x2 มิติ
3) วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณา (Descriptive Analysis) จากขอมูลที่ไดสังเคราะหแลว
ตามขั้นตอนตางๆ คือ
- วิเคราะหโอกาส และอุปสรรคของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจากขอมูล
สรุปสถานการณการทองเที่ยว และธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
- วิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของผูประกอบการไทยจากการตั้งสมมุ ติฐาน
ของผูทําการศึกษา โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหลักษณะสถาน
ประกอบการโรงแรมจําแนกตามรูปแบบการบริหารจัดการ และผลที่ไดจาก
การสัมภาษณผูประกอบการ
- วิเคราะหคูแขงที่จะเขาสูตลาดธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยพรอมวิเคราะห
จุดแข็ง จุดออนของคูแขง จากขอมูลการลงทุนในตางประเทศของผู ประกอบ
การอาเซียน และขอคิดเห็นจากการสัมภาษณผูประกอบการ
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- ประเมินโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนภายใต ฐานการ
ผลิตภายในประเทศ พรอมขอเสนอเชิงยุทธศาสตรเบื้องตนจากการวิเคราะห
TOWS Matrix
- วิเคราะหกลุมประเทศที่นาสนใจที่ธุรกิจโรงแรมไทยควรพิจารณาไปลงทุน
โดยใช BCG’s Model ทําการวิเคราะห โดยอาศัยขอมูลแนวโนมอัตราการ
เติบโตของนักทองเที่ยว และสถิติอัตราการเขาพักแรมในกลุมประเทศ
อาเซียน
- วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ของผูประกอบการในกลุมประเทศที่ควรพิจารณา
ไปลงทุนโดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหรายชื่อสถานประกอบการ
โรงแรมระดับ 5 ดาว ในประเทศที่ทําการศึกษา
- วิเคราะหขอมูลความยากงายในการเขาสูตลาด จากขอมูลชุดขอผูกพันที่ 7
ขอมูลกฎระเบียบเงื่อนไขในการลงทุน และขอมูลเปรียบเทียบดัชนี ความ
สามารถในการแขงขันดานทองเที่ยวของประเทศที่ทําการศึกษา
- วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เชิงเปรียบเทียบระหวางผูประกอบการไทย และ
ผูประกอบการในกลุมประเทศอาเซียนที่ทําการศึกษา
- ประเมินโอกาสของผูประกอบไทยที่จะแสวงประโยชน ภายใตการขยาย
ฐานการผลิต พรอมขอเสนอเชิงยุทธศาสตรจากการวิเคราะห TOWS Matrix
4) การสัมภาษณผูประกอบการ ดวยระยะเวลาที่จํากัด และความยากตอการเขาถึง
ผูประกอบการระดับบน จึงไดคัดเลือกตัวแทนผูประกอบการที่สัมภาษณคือ ผูประกอบการที่บริหาร
โรงแรมในระบบอิสระ และมีสถานประกอบการของตนเองไมนอยกวา 1 แห ง ในพื้นที่ และผู
ประกอบธุรกิจซึ่งใหบริการ บริหารจัดการกับสถานประกอบการโรงแรม รวม 2 ราย คือ
1) คุณวิรุณ ทิพพานุวัฒน ผูจัดการโรงแรม Aonang Ayodhaya
2) คุณ Somyos Napachamchantr, CEO บริษัท Travel Choices
1.4 ประโยชนของการศึกษา
1.4.1 เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับภาครัฐที่จะเสริมสรางขีดความสามารถใหกับผูประกอบ
การไทยที่มีศักยภาพไดเหมาะสมตรงตามความตองการของกลุมเปาหมาย
1.4.2 เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับภาคธุรกิจเพื่อใชประโยชนจากการเปดเสรีการคาบริการ
1.4.3 เปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูสนใจที่จะใชตอยอดในการวิจัยเชิงลึกตอไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
แม ก รอบการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะมุ ง ไปในประเด็ นของการวิ เคราะห ก ารแข ง ขั น เพื่ อประเมิ น
โอกาสที่จะแสวงหาประโยชนจากฐานตลาดที่เปดกวางขึ้น แตเนื่องจากฐานตลาดที่เปดกวางขึ้นนี้
ประกอบไปดวยจํานวนประเทศที่หลากหลาย และมีสภาพแวดลอมทางการตลาดที่แตกตางกัน มิไดมี
เพียงตลาดเดียว การศึกษาในครั้งนี้จึงไดนําแนวคิด 3 แนวคิดมารวมประกอบในการวิเคราะหอยาง
เปนระบบและเปนขั้นเปนตอน เพื่อใหเกิดความเขาใจงายในผลการวิเคราะห และมีจุดเนนที่ชัดเจน
2.1 แนวคิดทฤษฏี
2.1.1. Model of Portfolio Analysis
The Boston Consulting Group’s growth – share and growth – gain matrices
Model นี้ไ ด ถูก พั ฒนาบนฐานความคิ ดของการจัดสรรทรัพ ยากรที่ เริ่ม มี ขอจํ ากั ด เพื่ อ
นํามาใชในการวางแผนยุทธศาสตรขององคกร ซึ่งมีสาขาธุรกิจที่ตองรับผิด ชอบหลากหลาย เพื่อ
แสวงหาโอกาสการลงทุนที่ดีกวาและขจัดอุปสรรคไดโดยงาย โดย BCG’s Model จะวิเคราะห
สถานะทางการตลาดของแตละสาขาธุรกิจ เปนการวิเคราะห 2 มิติจากขอมูลโอกาสทางการตลาดใน
อนาคตและตําแหนงการแขงขันในปจจุบันของแตละสาขาธุรกิจ เพื่อใหองคกรไดพิ จารณาทางเลือก
และกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมใหกับแตละสาขาธุรกิจ
การศึกษาในครั้งนี้จึงไดนํา BCG’s Model มาประยุกตใชในการวิเคราะห จัดกลุมตลาด
เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบโอกาสทางการตลาดในแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ธุรกิจโรงแรม
ไทยนาจะใหความสนใจพิจารณาไปลงทุน
2.1.2. SWOT Analysis Approach
SWOT analysis เปนเครื่องมือที่รูจักกันดีที่สุดและถูกนํามาใชบอยมาก ในกระบวนการของ
การวางแผนทางการตลาด การวิเคราะห SWOT คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดของ
ธุรกิจใน 4 มิติ ไดแก
โอกาสและอุ ปสรรค เป น การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อมภายนอกของธุ รกิ จ ซึ่ ง ไม ส ามารถ
ควบคุมได โดยโอกาสจะหมายถึงแนวโนมของสภาพแวดลอม ที่ใหผลบวกซึ่งจะสนับสนุนให
ผลดําเนินงานของธุรกิจสูงขึ้นหากธุรกิจสามารถใชโอกาสนั้นอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่
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อุปสรรคหมายถึงแนวโนมของสภาพแวดลอมที่อาจจะสงผลกระทบเชิงลบใหกับธุรกิจ ประเด็น
สําคัญที่ถูกนํามาวิเคราะห เชน แนวโนมการขยายตัวของตลาดในสวนที่ธุรกิจมีความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน พฤติกรรมผูบริโภค สถานการณทางการแขงขัน ความยากงายในการเขาสูตลาด
เปนตน
จุดแข็งและจุดออน เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ที่ธุรกิจสามารถควบคุมได
ดวยการตรวจสอบขีดความสามารถ และสมรรถนะหลักขององคกร เชน ความสามารถดานการ
บริหาร ความสามารถดานปฎิบัติการ ความแข็งแกร งดานเงินทุน สมรรถนะของบุ คลากร ชื่อเสียง
และตราสินคาขององคกร เครือขายเชื่อมโยงทางธุรกิจ เปนตน
แมการวิเคราะห SWOT จะเปนปจจัยสําคัญตอกระบวนการวางแผนการตลาด แตวิธีการ
ดังกลาวก็ถูกวิพากษวามีจุดออนในตัวเองเชนกัน หากการระบุจุดแข็ง จุดออนนั้นมิไดเชื่อมโยงกับ
ป จจั ย ผลสํ า เร็ จที่ สํ า คั ญ ไม ไ ด นํา เสนอในเทอมของการเปรี ย บเที ย บกั บ คู แ ข ง ขั น ขาดการระบุ
ประเด็นที่เจาะจงชัดเจน (Weihrich, 1982, Piercy, 1991, Doyle, 2002 McDonald, 2007)
ในการวิ เคราะห SWOT ของการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ จึง นํ า เสนอจุ ดแข็ ง และจุ ด อ อ นของ
ผูประกอบการไทยในเทอมของการเปรียบเทียบ
2.1.3 SWOT to TOWS Approach
จากขอวิพากษของจุดออนใน SWOT Analysis ซึ่งเปนเพียงการตรวจสอบสภาพแวดลอม
ทางการตลาดในแตล ะมิ ติ ยั ง ไม ส ามารถนํ ามาใชป ระโยชน ใ นเชิ ง ขอเสนอแนะทางกลยุ ท ธ ไ ด
Piercy จึงไดนําเสนอแนวคิดที่จะใชประโยชน SWOT Analysis เพิ่มขึ้น ใน 5 ประเด็น โดย 2 ใน
5 ประเด็น คือ นําผลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนมาเชื่อมโยงกับการวิเคราะห โอกาสและอุปสรรค
และนําไปสูการกําหนดโครงสรางยุทธศาสตร (Structured Strategy Generation)
Weihrich ( 1982 ) ไดนําขอวิพากษของ Piercy มาขยายตอโดยเห็นดวยกับจุดออนของ
การวิเคาะห SWOT ซึ่งไมสามารถนํามาสูทางเลือกของยุทธศาสตรตามที่ตองการ และไดนําเสนอ
TOWS matrix ซึ่งใชฐานขอมูลเดียวกันกับการวิเคราะห SWOT แตนําขอมูลมาบูรณาการรวมกัน
เพื่อนําไปสูทางเลือกของยุทธศาสตร ใน 4 ลักษณะ
1 ยุทธศาสตรเติบโต
(SO) โดยใชจุดแข็งของธุรกิจแสวงประโยชนจากโอกาสทาง
การตลาด
2 ยุทธศาสตรปกปอง
(ST) โดยใชจุดแข็งของธุรกิจลดอุปสรรคทางการตลาด
3 ยุทธศาสตรปรับตัว
(WO) แกปญหาจุดออนของธุรกิจโดยอาศัยโอกาสทางการ
ตลาดที่เกิดขึ้น
4 ยุทธศาสตรเปลี่ยนแปลง (WT) ตองลดจุดออนหรือแกปญหาจุดออนของธุรกิจควบคูกับ
เอาชนะอุปสรรคไปพรอมกัน
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จากแนวคิด TOWS Matrix นี้ การศึกษาในครั้งนี้จึงจะตอยอดจากการตรวจสอบ SWOT
นํามาสู การใช TOWS Matrix เพื่ อนําเสนอโอกาสในการแสวงประโยชนจากการเขาสู AEC
ในระยะใกล พรอมขอเสนอแนะการดําเนินงานเพื่อสรางโอกาสในระยะยาว
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.2.1 Strategy Marketing Planning
Colin Dilligan และ Richard M.S. Wilson ในหนังสือ Strategy Marketing Planning
ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการตรวจสอบตลาดซึ่งเปนฐานของการเริ่มตนไปสูกระบวน
การวางแผนการตลาด เพราะกระบวนการตรวจสอบตลาดจะทําใหองคกรมีความเขาใจที่ ชัดเจนขึ้น
ในองค ป ระกอบ 3 ด า น คื อ ตํ า แหน ง ทางการตลาดขององค ก รในป จจุ บั น สภาพแวดล อมทาง
การตลาดทั้งโอกาสและอุปสรรค และความสามารถขององคกรที่จะรับมือกับสภาพแวดลอมทาง
ความต อ งการต า งๆ กระบวนการตรวจสอบตลาดจึ ง เกี่ ย วข องกั บ ป จ จั ย สภาพแวดล อ มภายใน
(Internal environment) ซึ่ ง นํ า ไปสู ก ารวิ เคราะห จุด แข็ ง และจุ ด อ อนขององค ก ร และป จจั ย
สภาพแวดลอมภายนอก (External environment) ซึ่งนําไปสูการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค และ
ผลที่ไดจากการวิเคราะหนี้ สามารถใหผลสรุปในรูปแบบวิเคราะห สถานการณไดอีกรูปแบบหนึ่ง
ผูเขียนยังไดนําเสนอถึงบทบาทของ SWOT Analysis โดยการนําขอมูลจากการตรวจสอบ
ตลาดมาใชในการวิเคราะห ซึ่ งผู ทําการวิเคราะหจะตองพัฒนาขอมูล ใหเปนระบบ เพื่อติด ตาม
แนวโนม และการพัฒนาของตลาด ทั้งนี้การวิเคราะหขอมูลนั้นควรจะมองในมุมที่ลึกขึ้นทั้งใน
เรื่องของโอกาส หรืออุปสรรค เพราะโอกาสที่มองเห็นนั้น อาจจะไมใชโอกาสอีกตอไปหากมิได
เกี่ยวของกับทรัพยากรหรือวัฒนธรรมขององคกร เปนตน รวมทั้งไดนําเสนอ ถึงการกําหนดและ
ประเมินจุดแข็ง จุดออนขององคกร พรอมขอเสนอแนะการใชประโยชนของ SWOT Analysis ให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในรูปแบบของ TOWS matrix
นอกจากนี้ ผูเขียนไดนําเสนอถึงหนาที่หนึ่งของการบริหารองคกรคือ การกําหนดหนวย
ธุรกิจยุทธศาสตร (Strategic Business Unit : SBUs) ขององคกร ซึ่งการระบุ หนวยธุรกิจ
ยุทธศาสตรจะทําใหการเริ่มตนวางแผนทําไดงายขึ้น เพราะจะมีความชัดเจนใหกับผูวางแผนกล
ยุทธในแตละหนวยธุรกิจ ในกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่ง หนวยธุรกิจยุทธศาสตรนั้น ผูบริหาร
องคกรจะตองชี้ใหเห็นถึง โอกาสในอนาคตและการลงทุนตรงจุดไหนที่จะทํากําไรไดดีที่สุด ซึ่ ง
นําไปสูการพัฒนารูปแบบของการจัดกลุมสินคาตามศักยภาพ หรือการจัดกลุมหนวยธุรกิจยุทธศาสตร
รวมไปถึงการตัดสินใจในรูปแบบการลงทุนในภาพรวมของหนวยธุรกิจทั้งหมด แทนการแยกสวน
ของแตละหนวยธุรกิจกระบวนการวิเคราะหเพื่อการจัดกลุมสินคาหรือหนวยธุรกิจจึงไดนําเสนอ
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ใหพิจารณาในหลาย Model โดยหนึ่งใน Model นั้นคือ The Boston Consulting Group’s growth
– share and growth – gain Matrices
การศึกษาในครั้งนี้จึงไดนําแนวคิด ของการจัดกลุมหนวยธุรกิจมาประยุกตใชในการจัด
กลุมพื้นที่ตลาดและแนวคิดการตรวจสอบตลาด พรอมการวิเคราะห SWOTและ TOWS matrix
มาประกอบการวิเคราะหการแขงขัน และโอกาสทางธุรกิจ ของธุรกิจโรงแรมจากสภาพแวดลอม
ทางการตลาดที่เปลี่ยนไป
2.2.2 ยุทธวิธีการแขงขัน
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ สุวินัย ตอศิริสุข และ ดร.อุตตม สาวนายน ในหนังสือ
ยุทธวิธีการแขงขันไดนําเสนอการพิจารณาองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับคูแขง 4 ประการ เพื่อ
จะสามารถคาดคะเน แนวทางการตอบโตของคูแขง ซึ่งองคประกอบสําคัญ 4 ประการประกอบดวย
เปาหมายในอนาคตของคูแขง ฐานคติของคูแขง กลยุทธของคูแขงขัน และขีดความสามารถของ
คูแขง ซึ่งเปนตัวกําหนดความสามารถที่จะริเริ่ม หรือตอบโตการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธของผูอื่น
หรื อเหตุ ก ารณ เปลี่ ย นแปลงในอนาคต โดยอาจจะตรวจสอบจากประเด็ นต า งๆเช น ผลิ ตภั ณ ฑ
เครือขายการจัดจําหนาย การตลาดและการขาย ความแข็งแกรงดานการเงิน ความสามารถในการ
บริหารทั่วไป เครือขายธุรกิจของบริษัท เปนตน ทั้งนี้กอนที่จะพิจารณาองคประกอบสําคัญของ
คูแขง จําเปนตองกําหนดวาผูใดคือคูแขงขันเสียกอน นอกจากคูแขงรายสําคัญ ในปจจุบันแลว ผูใดที่
มีศักยภาพในการที่จะเขามาเปนคูแขงในอนาคต
การศึกษาครั้งนี้จึงไดนําประเด็นของการกําหนดคูแขง และการศึกษาองคประกอบของ
คูแขง โดยเฉพาะขีดความสามารถของคูแขง มาเปนแนวทางของการศึกษา
2.2.3 COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and Sustaining Superior Performance
Michael E. Porter ไดเขียนไวในบทเริ่มตนในหนังสือ Competitive Advantage วา
กลยุทธทางการแขงขันเปนหัวใจของความสําเร็จ หรือ ลมเหลวของธุรกิจ จุดมุงหมายของกลยุทธ
การแขงขันก็เพื่อจะสรางกําไรที่ยั่งยืน และอยูในตําแหนงทางการแขงขันที่เอื้ออํานวย ประเด็นที่
ควรนํามาพิจารณาทางเลือกกลยุทธทางการแขงขันที่สําคัญประกอบดวย 2 ประเด็นคือ ความ
นาสนใจของอุ ตสาหกรรมที่จะสามารถสรา งกําไรได อยา งยั่งยื นในระยะยาว และปจจัยที่ เป น
องคประกอบใหเกิดกําไรไดอยางยั่งยืน ความสมดุลระหวางอุปสงค และอุปทานเปนปจจัยหนึ่งที่
กอใหเกิดความสามารถในการสรางกําไรของอุตสาหกรรม
ประเด็นที่ 2 ที่ควรนํามาพิจารณาประกอบกัน คือ ตําแหนงทางการแขงขันของธุรกิจใน
อุตสาหกรรม นั้นเพราะแมอุตสาหกรรมที่ธุรกิจดําเนินการอยูจะเปนอุตสาหกรรมที่ดี แตถาธุรกิจอยู
ในตําแหนงทางการตลาดที่ต่ํา โอกาสในการแสวงหากําไรก็ยอมไมดีตามไปดวย
หรือในทาง
กลับกันก็เชนเดียวกัน
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จากแนวความคิดนี้ จึงไดนําประเด็ นความนาสนใจของอุตสาหกรรมมาทํา การวิเคราะห
ดวย BCG’s Model กอนที่จะเริ่มกระบวนการพิจารณาวิเคราะห SWOT และ TOWS matrix
2.2.4 หนังสือการจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม (Hotel Marketing)
สมาคมโรงแรมไทย ไดนําเสนอลักษณะของธุรกิจ และวิธีการจัดการดานการตลาด
ในธุรกิจโรงแรม โดยนําเสนอใหเห็นถึงเทคนิควีธีการจัดการในรูปแบบการบริหารงานวิธีตางๆ คือ
การบริหารในระบบแฟรนไชส (franchise) การบริหารในระบบเครือขาย การบริหารในระบบทํา
สัญญารวมจัดการ (Management Contracts) และการบริหารงานในระบบอิสระ พรอมยกตัวอยาง
รายชื่ อ ของเครื อ ข า ยสํ า คั ญ ๆ และบริ ษั ท ชั้ น นํ า ที่ รั บ ทํ า สั ญ ญาร ว มจั ด การธุ ร กิ จ โรงแรมใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเห็นไดวา รายชื่อดังกลาวจะซ้ําๆกัน จึงเปนเรื่องยากที่จะระบุวา โรงแรมใด
บริ ห ารจั ด การในลั ก ษณะแฟรนไชส หรื อ ระบบเครื อ ข า ย นอกจากนั้ นยั ง ได นํา เสนอลั ก ษณะ
โดยทั่วไปของโรงแรมที่บริหารงานระบบอิ สระ พรอมเปรียบเทียบขอไดเปรียบและเสียเปรีย บ
ในการบริหารงานลักษณะนี้
ขอมูลดังกลาว ผูศึกษาไดนํามาเปนกรอบในการจัดกลุมสถานประกอบการโรงแรมในกลุม
4-5 ดาว ในพื้นที่ทองเที่ยวหลักเพื่อประเมินศักยภาพของสถานประกอบการโรงแรมในประเทศไทย
และเนื่องจากเปนการยากเชนกัน ที่จะระบุวาโรงแรมในประเทศไทยซึ่งบริหารจัดการผานเครือขาย
โรงแรมนานาชาติ เปนการบริหารในลักษณะทําสัญญารวมจัดการ หรือ รวมลงทุน จึงกําหนดให
โรงแรมเหลานี้อยูในกลุมโรงแรมของผูประกอบการไทยทั้งหมด
2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การศึกษาในครั้งนี้จะเริ่มตนจากการวิเคราะหสถานการณของธุรกิจโรงแรมไทยในปจจุบัน
และการลงทุนของประเทศเพื่อนบานในกลุมประเทศอาเซียน เพื่อพิจารณาคูแขงที่มีศักยภาพที่จะ
เขามาแขงขันในประเทศไทย กอนใชการวิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix เพื่อประเมินโอกาส
ของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนภายใตฐานการผลิตภายในประเทศ ตามวัตถุประสงคใน
ขอ 1.2.1 พรอมขอเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตรเบื้องตน
ในขั้นตอนตอไปจะใชกรอบแนวคิด BCG’s Model เพื่อทําการคัดเลือกประเทศที่
ผูประกอบการไทยนาจะใหความสนใจไปลงทุน ตามดวยการวิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix
เพื่อประเมินโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิต
ตามวัตถุประสงคการศึกษา ในขอที่ 1.2.2 พรอมขอเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตรเบื้องตน

บทที่ 3
ผลการศึกษา
3.1 สถานการณธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเปนหวงโซธุรกิจ (Supply Chain) ที่สําคัญในสาขาบริการทองเที่ยว
กลุมลูกคาหรือกลุมตลาดของธุรกิจโรงแรมจึงสัมพันธโดยตรงกับลูกคาโดยรวมของตลาดทองเที่ยว
การเติบโตหรือหดตัวของรายไดในธุรกิจโรงแรมจึงขึ้นอยูกับการขยายตัวหรือหดตัวของจํานวน
นักทองเที่ยวเปนหลัก ในชวง 3 – 4 ปที่ผานมา อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยตองเผชิญกับภาวะวิกฤติ
ทั้ ง วิ ก ฤติ ก ารเมื อ งภายในประเทศ และวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ โลกอย า งไม ค าดฝ น ส ง ผลให จํ า นวน
นั ก ท องเที่ ย วที่ เดิ น ทางเข า ประเทศไทยอยู ใ นภาวะชะลอตั ว และถึ ง ขั้ น หดตั ว ในบางป (2552)
ขณะเดียวกันจํานวนโรงแรมที่สรางใหมก็ทะยอยเปดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องรวมทั้งการเขามาแขงขัน
ของ Service Apartment อีกรูปแบบหนึ่ง สรางแรงกดดันใหกับธุรกิจที่ตองเผชิญกับปญหาหองพัก
ลนตลาด (Over Supply) และอัตราการเขาพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ที่ลดลงเปนลําดับ จากอัตรา
การเขาพักเฉลี่ย ซึ่งเคยสูงเกินกวารอยละ 70 กลับลดต่ํากวารอยละ 50 ในบางพื้นที่ จนธุรกิจสวน
ใหญตางหันมาใชกลยุทธดานราคาเพื่อการแขงขัน
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของนักท องเที่ยวกับอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมใน
พื้นที่ทองเที่ยวหลัก
ป
2550
2551
2552
2553
อั ต ราการเติ บ โต
4.65
0.83
-2.98
12.63
นักทองเที่ยว (1)
อั ต ราการเข า พั ก
เฉลี่ ย ของโรงแรม
(2)
- กทม.
75.2
73.0
63.6
59.1
- ภูเก็ต
71.3
67.9
54.0
52.6
- พัทยา
57.5
47.6
- เชียงใหม
42.0
46.6
ที่มาของขอมูล (1) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(2) STR, Global Research by UNWTO Barometer, March 2012

2554
20.6

63.2
69.5
-
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อยางไรก็ตามแมอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยรวมไปถึงธุรกิจโรงแรมตองเผชิญกับปญหา
การชะลอตัวของนักทองเที่ยวจากหลายประเทศ แตผลจากการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และ ความก า วหน า ที่ จ ะเป น ตลาดเดี ยวและฐานการผลิ ต ร ว มกั น โดยสามารถลดหรื อยกเลิ ก
อุปสรรคระหวางกันเปนระยะ ที่เห็นเปนรูปธรรม เชน การยกเลิกภาษีเดินทาง (Travel Tax) ของ
ประเทศอินโดนีเซีย การอํานวยความสะดวกในการขามแดนตามขอผูกพันของกรอบความรวมมือ
ใน Mode 2 รวมถึงการเติบโตของสายการบินประหยัด (Low Cost Airline) ในระหวางกลุม
ประเทศอาเซียนดวยกัน มีผลใหการขยายตัวของนักทองเที่ยวจาก อินโดนีเซีย ฟ ลิปปนส เวียดนาม
ที่เดินทางเขาประเทศไทย เติบโตอยางกาวกระโดดตั้งแตป 2550 - 2554 ชวยลดผลกระทบจากการ
ชะลอตัว ของกลุมนักทองเที่ยวจากนอกภูมิภาค เช น ยุโรป อเมริกา ไดในระดับที่นาพอใจ และชวย
พยุงสถานการณของธุรกิจโรงแรมไดในระดับหนึ่ง
ตารางที่ 2 จํานวนนักทองเที่ยวเขาประเทศไทย จําแนกตามภูมิภาค 2550 – 2554 หนวย:พันคน
ประเทศ/ภูมิภาค

2550

2554

อัตราการเติบโตเฉลี่ย/
ป

เอเซียตะวันออก

4,202

4,790

3.5

ยุโรป

3,690

4,933

8.4

อเมริกา

818

886

2.0

อาเซียน

3,756

5,718

13.0

- อินโดนีเซีย

234

371

14.6

-

199

263

8.0

254

515

25.7

1,998

2,903

11.3

ฟลิปปนส

- เวียดนาม
อื่นๆ

ที่มาของขอมูล : กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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3.2 โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจโรงแรมไทยในอนาคต โดยจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ คือ
3.2.1 แนวโนมตลาดการทองเที่ยวไทย
ประเทศไทยมีจุดแข็งในฐานะแหลงทองเที่ยวจุดหมายปลายทางในหลายประการ ทั้งดาน
ภาพลักษณ (Image) เชน ความเปนมิตรไมตรีของผูคน แหลงทองเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม รสชาติ
อาหารไทยที่ ส ามารถสร า งความประทั บ ให กั บนั ก ท องเที่ ย ว รวมไปถึ ง วั ฒนธรรมประเพณี ที่ มี
เอกลักษณนาสนใจ นอกจากนั้นยังเปนจุดเชื่อมตอสูประเทศในภูมิภาคไดอยางสะดวก สามารถเปน
แหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศตางๆไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการเปดตัวของประเทศเมียนมาร
สูประชาคมโลกมากขึ้น ในขณะนี้ไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวในฐานะแหลงทองเที่ยวใหม
(Emerging destination) ที่ตองการไปคนหา เอื้อประโยชนรวมใหกับประเทศไทยเพิ่มขึ้น โอกาส
ขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวสูประเทศไทยจึงมีสูงจากป จจัยที่กลาวถึง หากไมมีปญหาภายใน
เกิดขึ้นใหการเติบโตตองสะดุดลง
อยางไรก็ตามปญหาราคาน้ํามันซึ่งมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจของ
ยุโรป ซึ่งอาจจะลุกลามจนกอใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจรอบตอไป จะเปนตัวฉุดใหการขยายตัวของ
ตลาดนักทองเที่ยวไมสามารถเติบโตไดเต็ มที่ นอกจากนั้นนโยบายปกปองตลาดของ EU โดยอาศัย
กระแสการดูแลสิ่งแวดลอม ที่นําภาษีการเดินทาง (Air Passenger Tax) มาประกาศใชในกลุม
ประเทศ EU หลายประเทศ จะมีผลกระทบตอการเดินทางมายังประเทศไทยซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว
ระยะไกล ป จจั ย เหล า นี้ ล วนเป นอุ ป สรรคต อการขยายตั วของตลาดนั ก ท องเที่ ย วจากยุ โรปและ
อเมริกา8
ขณะเดี ย วกั นคาดว า การเดิ น ทางท อ งเที่ ย วภายในภู มิ ภ าคจะยั ง คงลื่ นไหลเติ บ โตอย า ง
ตอเนื่องจากผลของการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนซึ่งมีขนาด
ใหญ จะไหลเขามาเพิ่มสั ดสวนทางการตลาด ซึ่งผูประกอบการโรงแรมในประเทศไทย จะไดรับ
โอกาสจากฐานตลาดที่ขยายใหญขึ้น และในกรณีที่นักทองเที่ยวนอกภูมิภาคเกิดการชะลอตัว การ
เติบโตของนักทองเที่ยวอาเซียนจะชวยลดปญหาของการหดตัวจากฐานตลาดเดิม ทั้งนี้แนวโนม
โครงสรางตลาดจะหันมาพึ่งพิงนักท องเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้นกวาเดิม แนนอนวาพฤติกรรมของ
ลูกคาในธุรกิจจะเริ่มเปลี่ยนไปตามโครงสรางตลาด ความตองการและรสนิยมของลูกคาจะปรับมาสู
รูปแบบความตองการทางแถบประเทศในกลุมอาเซียนมากขึ้น โอกาสของผูประกอบการไทยจึง
ขึ้นอยูกับความพรอม ที่จะรองรับพฤติกรรมของลูกคาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

8.

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย รายงานสถานการณการทองเที่ยวไตรมาสแรก ป 2555
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ประเด็นที่นากังวลในระยะยาวและควรใหความสนใจในอีกดานหนึ่ง คือการหลั่งไหลเขา
มาของแรงงานประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสวนหนึ่งของแรงงานได ไหลเขาสูภาคบริการของประเทศไทย
และดวยประเพณีและพฤติก รรมที่ตางกันกับคนไทย อาจมีผลใหอัตลักษณข องไทยในดานการ
ตอนรับ และความเปนมิตรไมตรีตองลดลง
3.2.2 สถานการณการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
กลาวไดวาสถานการณการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในปจจุบันคอนขางรุนแรง เพราะยัง
เผชิญกับปญหาหองพักลนตลาด โดยเฉพาะในพื้นที่ทองเที่ยวหลัก ทั้งกรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา สมุย
และ เชียงใหม ในป 2554 จํานวนโรงแรมในประเทศไทย มีไมต่ํากวา 7,300 แหง ในจํานวนหองพัก
ประมาณ 380,000 หอง เพิ่มขึ้นจากป 2553 ประมาณรอยละ 3.22 สถานการณที่ เกิดขึ้นนี้ทําให
แนวโนมการลงทุนที่จะสรางโรงแรมใหมๆ เพิ่มขึ้นคงตองทอดเวลาออกไปอีกระยะหนึ่ง จึงจะมี
คูแขงหนาใหมเขาสูพื้นที่ตลาด การแขงขันในชวง 2 – 3 ปขางหนานี้จึงเปนการตอสูระหวางผูที่อยู
ในตลาดแลวเทานั้น
แมจะมีการเดินหนาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดานการลงทุนใหมีเสรีมากขึ้น
เพื่อเปนฐานการผลิตรวมกัน (Mode 3) แตจะเห็นไดวาในขอผูกพันชุดที่ 7 ดานการเปดเสรีการ
ลงทุ นในสาขาธุ รกิ จโรงแรม แตล ะประเทศยั งคงวางเงื่ อนไขปกปองธุ รกิ จภายในประเทศตน
(ภาคผนวก ก) รวมถึงประเทศไทย ซึ่งยังคงกําหนดสัดสวนของการลงทุนของนักลงทุนอาเซียนไว
ที่รอยละ 49 ตามกรอบกฎหมายการลงทุนเดิม การเขาสูตลาดของคูแขงรายใหมจึงยังคงอยูภายใต
เงื่อนไขกรอบกติกาเดิม และถึงแมจะมีการผลักดันใหมีการเพิ่มสัดสวนการลงทุนของนักลงทุน
อาเซียนถึงรอยละ 70 ในป 2558 แตคาดวาทาทีของประเทศไทยตอขอบเขตของการลงทุนดังกลาว
จะเปดใหเฉพาะโรงแรมระดับหาดาวขึ้นไปเทานั้น คูแขงรายใหมที่จะเขามาแขงขันในตลาดจากการ
เปดกวางของการเปดเสรีมีโอกาสที่จะแขงขันเฉพาะในตลาดระดับบนโดยกลุมตลาดระดับกลางลง
มายังคงไดรับการปกปองตอไปอีกระยะหนึ่ง9
3.2.3 ศักยภาพของนักลงทุนไทยในสาขาธุรกิจโรงแรม
พัฒนาการของการทองเที่ยวที่มีมายาวนานและกระจายตัวออกสูแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
ตางๆ สนับสนุนใหเกิดผูประกอบการในสาขาธุรกิจโรงแรมอยางหลากหลาย ทั้งในระดับนานาชาติ
จนถึงระดับทองถิ่น อยางไรก็ตามดวยสภาพการแขงขันที่รุนแรง รวมทั้งปจจัยดานมาตรฐานและ
ตราสินคาของโรงแรมที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญเพิ่มขึ้น ธุรกิจโรงแรมจึงเริ่มมีความเปนสถาบัน
9.

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (ราง) THAILAND – SCHEDULE OF SPECIFIC COM MITMENTS For the 8th Package of Commitments under ASEAN Framework Agreement of
services.
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( Institutionalization ) มากขึ้น ทําใหผูประกอบการโรงแรมในระดับ 4 – 5 ดาวขึ้นไปจํานวนมาก
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและพื้นที่ทองเที่ยวที่รับนักทองเที่ยวตางชาติเปนหลัก ตองหันมาเลือก
ใชเทคนิควิธีบริหารจัดการในรูปแบบการบริหารในระบบแฟรนไชส (Franchise Agreements) การ
บริหารในระบบเครือขายทั้งการรวมทุน หรือใหเชากิจการ และการบริหารระบบทําสัญญารวม
จัดการ (Management Contract Company) มากขึ้น
สําหรับการบริหารโรงแรมแบบอิสระ (Independent Hotel) ในระดับ 4 ดาวขึ้นไปยิ่งมี
ลั ก ษณะของขี ด ความสามารถ และรู ป แบบการบริ ห ารรวมทั้ ง ความแข็ ง แกร ง ของแหล ง ทุ น ที่
แตกตางกัน ผูประกอบการที่ผานประสบการณในสาขาธุรกิจโรงแรมมากอน จะมีขีดความสามารถ
ในการบริ ห ารจั ด การ และมั ก จะบริ ห ารกิ จ การด ว ยตนเอง ขณะที่ ผู ป ระกอบการซึ่ ง มี เงิ น ทุ น
แข็งแกรงจากการประกอบกิจการดานอื่นๆ และกาวขามสูธุรกิจโรงแรมจะขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ บางกลุม ยังดํา เนินงานในลักษณะธุรกิ จครอบครัว และบางกลุมใช การทํ า สัญญา
วาจางผูใหบริการอิสระมารับผิดชอบการดําเนินงานในบางสวนเปนกรณีๆ สิ่งที่คลายกันของการ
บริหารโรงแรมแบบอิสระคือ นิยมสรางเอกลักษณเปนของตนเองเพื่อกลุมเปาหมายเฉพาะ ทั้งเอก
ลักษณในเรื่องสถานที่ตั้ง การออกแบบโรงแรมและการใหบริการ ไมไดใหความสําคัญกับการสราง
และขยายเครือขายตราสินคา กลาวคือ ผูประกอบธุรกิจโรงแรมบางรายแมจะมีสถานประกอบการ
โรงแรมไมต่ํากวา 1 แหง แตแตละแหงจะตั้งชื่อโรงแรมที่ไมมีความเชื่อมโยงระหวางกัน เนนอัต
ลักษณเฉพาะตัวของแตละสถานที่ตั้งเปนหลัก
ขอไดเปรียบของธุรกิจโรงแรมแบบอิสระ คือ มีกลุมเปาหมายทางการตลาดเฉพาะ สามารถ
สร า งเอกลั ก ษณ และจุ ด ขายของตั ว เองได ง า ย และมี ค วามคล อ งตั ว ในการปรั บ เปลี่ ย นตาม
สถานการณมากกวาโรงแรมในเครือขายที่มีขนาดใหญ แตขอเสียเปรียบ คือ ปญหาดานแหลงทุน
การควบคุ ม มาตรฐาน ขาดแคลนผู ป ฎิ บั ติง านที่ มี ป ระสบการณ และมี ขี ด ความสามารถในการ
ฝกอบรมพนักงานคอนขางต่ํา10
ดวยลักษณะที่หลากหลายของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย การพิจารณา
ศักยภาพของนักลงทุนไทยตามขอบเขตการศึกษาจึงไดนําขอมูลสถานประกอบการโรงแรม มาจัด
กลุมตามสมมุติฐานที่ตั้งไว ซึ่งจากขอมูล Thailand Standard Hotel, Directory 2011 เมื่อพิจารณาถึง
โรงแรมกลุมระดับ 4 ดาวขึ้นไปในพื้นที่ทองเที่ยวหลัก เกือบรอยละ 60 ของกลุมโรงแรมดังกลาว
บริหารงานในระบบเครือขายโดยสัดสวนของเครือขายโรงแรมไทย และกลุมโรงแรมตางชาติจะมี
สัดสวนใกลเคียงกัน
10.

สมาคมโรงแรมไทย, การจัดการตลาดธุรกิจโรงแรม . บทที่ 1 ความหมายและลักษณะของธุรกิจ
โรงแรมและการทองเที่ยว หนา 11 – 20
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ตารางที่ 3 จํานวนและสัดสวนของโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไปในพื้นที่ทองเที่ยวหลัก จําแนกตาม
รูปแบบการบริหารจัดการ
รูปแบบการ
เครือขายกลุม
เครือขายกลุม
อิสระ
รวม
บริหารจัดการ
โรงแรมไทย
โรงแรมตางชาติ
จํานวน
47
50
68
165
สัดสวน
28.5
30.3
41.2
100
ที่มาของขอมูล : Thailand standard Hotel , Directory 2011
หมายเหตุ : จําแนกรูปแบบการบริหารจัดการกลุมโรงแรมเฉพาะกลุมระดับ 4 ดาว ขึ้นไปที่เขาสู
ระบบการจัดมาตรฐานโรงแรมมิใชการจําแนกโรงแรมทุกระดับทั้งหมดในประเทศ
ไทยซึ่งมีจํานวนมากกวา 7,000 แหง
ในจํานวนโรงแรม 47 แหง ของเครือขายกลุมโรงแรมไทยจะบริหารจัดการภายใตกลุม
เครือขายโรงแรม 11 แหง ซึ่งเครือขายของกลุมโรงแรมเหลานี้มีความเขมแข็งในระดับที่แตกตางกัน
โดยเครือขายกลุมโรงแรม 6 กลุม สามารถกาวขามสูการลงทุนในระดับนานาชาติ มีขีดความสามารถ
ที่จะแขงขันกับเครือขายกลุมโรงแรมตางชาติ ขณะที่อีก 5 กลุมแมจะอยูในธุรกิจมายาวนานแตขีด
ความสามารถในการสรางเครือขายและการแขงขันยังอยูในระดับภายในประเทศเทานั้น
ตารางที่ 4 จําแนกกลุมเครือขายโรงแรมไทยตามขีดความสามารถในการขยายฐานการลงทุน
เครือขายโรงแรมไทย
การลงทุนในตางประเทศ (ตัวอยาง)
1 Amari Group
Moevenpick Hotel (เวียดนาม)
2 Centara Grand
Centra Taum Seminyak (อินโดนีเซีย)
3 Dusit Group
Dusit Thani Manila (ฟลิปปนส)
4 The Imperial
Melia Hotel (เวียตนาม)
5 Chatrium
Chatrium Hotel (เมียนมาร)
6 Landmark
Landmark Hotel (ลอนดอน)
7 Siam City
8 Asia
9 Montien
-
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ตารางที่ 4 จําแนกกลุมเครือขายโรงแรมไทยตามขีดความสามารถในการขยายฐานการลงทุน (ตอ)
เครือขายโรงแรมไทย
การลงทุนในตางประเทศ (ตัวอยาง)
10 A-One
11 Panviman
*12 Anantara
Anantara Seminyak (อินโดนีเซีย)
*เครือขายโรงแรมสัญชาติไทย / อเมริกัน
ที่มาของขอมูล : 1 กรมเอเซียตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ
2 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (สํานักงานโฮจิมินต สิงคโปร และจาการตา)
3 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ขณะเดียวกันจํานวนโรงแรมอีกประมาณ 50 แหงยังพึ่งพิงการบริหารจัดการผาน
ระบบเครือขายโรงแรมขามชาติที่มีชื่อเสียง ที่เขาสูธุรกิจโรงแรมไทยทั้งการรวมทุน หรือทําสัญญา
รวมจัดการ โดยกลุมโรงแรมขามชาติที่เขาสูธุรกิจโรงแรมไทย ขณะนี้มีไมต่ํากวา 15 เครือขาย
ตารางที่ 5 ตัวอยางกลุมเครือขายโรงแรมจากตางประเทศที่เขาสูธุรกิจโรงแรมไทย
เครือขายกลุมโรงแรม
โรงแรมในประเทศไทย
สัญชาติ
1 Accor Group
Sofitel, Pullman
French
Grand Mercure, Novotel
2 Anantara
Anantara
Thai / American
3 Banyan Tree
Banyan Tree
Singapore
4 Best Western
Best Western
American
5 Four Season
Four Season
American
6 Hilton
The Conrad
American
7 Inter Continental
Holiday Inn, Indigo
American
8 Kempinski
Kempinski
German
9 Marriott
JW. Marriott
American
10 Mandarin Oriental
The Oriental
Hong Kong
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ตารางที่ 5 ตัวอยางกลุมเครือขายโรงแรมจากตางประเทศที่เขาสูธุรกิจโรงแรมไทย (ตอ)
เครือขายกลุมโรงแรม
โรงแรมในประเทศไทย
สัญชาติ
11 Millennium
Millennium
Singapore
12 Shangri – La
Shangri – La
Hong Kong
13 Starwood
Le Meridien, Westin
American
Sheraton
14 Six Sense
Six Sense
Singapore / Indonesia
15 Swissotel Concord
Swissotel Concord
Swiss / Singapore
จากรายละเอียดของขอมูลสถานประกอบการดังกลาว สามารถนํามาวิเคราะหถึงศักยภาพของ
ผูประกอบการไทย ในภาพรวม ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว คือ
1) เครือขา ยกลุมโรงแรมไทยเกินกวา 10 ราย ที่มีความพรอมทั้งดานเงินทุน สินทรัพย และการ
บริหารจัดการ ที่สามารถแขงขันกับนักลงทุนอาเซียนที่จะกาวสูธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และ
จํา นวนโรงแรมไมนอยกวา 50 ราย ที่ สามารถแสวงหาเครื อข ายดา นการบริหารจัดการกั บกลุ ม
โรงแรมนานาชาติเพื่อแขงขันกับนักลงทุนอาเซียน
2) ในเครือขายกลุมโรงแรมไทยดังกลาว ประมาณ 6 – 7 ราย เทานั้นที่สามารถขยายฐานการผลิต
ออกสูนอกประเทศ โดยมีขีดความสามารถในการแขงขันไมดอยกวากลุมโรงแรมนานาชาติ
3) ผู ป ระกอบการระดั บ บนส ว นใหญ ยั ง อาศั ย การบริ ห ารจั ดการผ า นระบบ แฟรนไชส ระบบ
เครือขาย และทําสัญญารวมจัดการ จึงขาดความพรอมที่จะขยายฐานการผลิตออกสูประเทศเพื่อน
บานในอาเซียน
4) ผูประกอบการแบบอิสระเฉพาะที่มีแหลงเงินทุนเขมแข็งหรือมีความพรอมในดานการบริหาร
จัดการจํานวนไมมากนักที่มีทัศนคติเชิงบวก และความสนใจที่จะขยายกิ จการสูประเทศในกลุม
อาเซียน
5) ธุ รกิจโรงแรมของประเทศไทยจํานวนมาก อยูในระดั บต่ํากวา 4 ดาว และมี สัดสวนมากกว า
โรงแรมในระดับบน โดยกลุมผูประกอบการเหลานี้จะบริหารจัดการในรูปแบบอิสระ แมบางกลุม
จะมี ค วามได เปรี ย บในด า นทํ า เลที่ ตั้ง แต มี ข อเสี ย เปรี ย บในด า นเงิ นทุ น และการบริ หารจั ดการ
มีโอกาสไดรับผลกระทบทางออมสูงจากการเขามาของนักลงทุนตางชาติ โดยอาจถูกผลักใหออก
จากการแขงขัน ดวยการขายสินทรัพยและกิจการ
จากการสัมภาษณ คุณ Somyos Napachanchantr, CEO, Travels Choices.ซึ่งใหบริการที่
ปรึกษา และบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม ไดใหความเห็นวา ปญหาที่เครือโรงแรมไทยและโรงแรม
อิสระที่มีประสบการณในธุรกิจโรงแรมมายาวนานไมไดใหความสนใจตอการกาวเขาสูเวทีการ
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แขงขันระดับนานาชาติเพราะขาดทีมบริหารจัดการ ซึ่งเปนปญหาหลักของผูประกอบการโรงแรม
ไทยในปจจุบัน แมบุคลากรไทยในสาขาธุรกิจโรงแรมจะมีความสามารถในดานปฏิบัติการไมแพ
บุคลากรจากตางชาติ แตขาดคุณสมบัติในการจัดทํารายงานอยางเปนระบบ และแมแตกลุมโรงแรม
ไทยที่เขาอยูในระบบเครือขายของกลุมเครือโรงแรมตางชาติก็ไมมีโอกาสที่จะไดรับ Know - how
จากเครือโรงแรมตางๆ เพราะเครือโรงแรมเหลานี้จะนําผูบริหารของตนเขามาบริหารจัดการ และ
จัดทํารายงานตรงเขาสูบริษัทแม สําหรับผูประกอบการอิสระบางรายที่มีความแข็งแกรงในดานทุน
ขณะนี้ใหความสนใจตอการกาวเขาสูการลงทุนในประเทศเพื่อนบานแตอยูระหวางการศึกษาและ
ตรวจสอบสภาพการณทางการตลาด
คุณวิรุณ ทิพพานุรัตน ผูจัดการโรงแรม Aonang Ayodhaya ในจังหวัดกระบี่ใหความเห็น
เพิ่มเติมวาขณะนี้ผูประกอบการในพื้นที่ สนใจที่จะเขาไปลงทุนในประเทศเมียนมาร และมีการจัด
กลุมเดินทางไปสํารวจสถานที่และสถานการณตลาด โดยมีขอสรุปในเบื้องตน วา เฉพาะในพื้นที่
เมืองยางกุงเทานั้นที่นักธุรกิจไทยใหความสนใจ อยางไรก็ตามคงตองมีการตรวจสอบความชัดเจน
ในดานขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลสถานการณตลาด เงื่อนไขการลงทุน และผูรวมทุนในพื้นที่
ทั้ งนี้ หากจะพิ จ ารณาถึ งศั ก ยภาพของนั ก ลงทุ นไทยในสาขาธุ รกิ จ โรงแรม จะเห็ นได ว า
ผูประกอบการขนาดใหญของไทยมีความพรอมในดานเงินทุนและสินทรัพย แตมีจํานวนไมมากนัก
ที่มีความพรอมในดานการบริหารจัดการและการสรางเครือขาย ยังตองพึ่งพิงระบบบริหารจัดการ
จากกลุมโรงแรมขามชาติเพื่อชวยลดตนทุนการบริหารจัดการ สรางความมั่นใจในมาตรฐานบริการ
ใหกับลูกคา และชวยขยายตลาดจากการสนับสนุนของเครือขาย ทําใหตราสินคาของโรงแรมไทยที่
จะเขาไปแขงขันในระดับนานาชาติยังมีจํานวนนอย ยกเวนการแขงขันในระดับภูมิภาคที่ ตราสินคา
โรงแรมไทยสามารถเข า ไปแขง ขั นได ดี ส ง ผลให ทั ศ นคติ ข องนั ก ลงทุ นไทยส วนใหญ จึง ยั ง ให
ความสําคัญกับการลงทุนภายในประเทศเทานั้น
ในดานการเตรียมความพรอม ที่จะรองรับการขยายตัวจากกลุมตลาดอาเซียนนั้น ยังมีไมมาก
นัก เนื่องจากที่ผานมาการเติบโตของธุรกิจโรงแรมไทยอาศัยการขยายตัวของนักทองเที่ยวจากนอก
ภู มิ ภ าคเป น หลั ก รวมทั้ ง รายได ต อ หั ว จากนั ก ท อ งเที่ ย วอาเซี ย นยั ง ต่ํ า กว า รายได ต อ หั ว ของ
นักทองเที่ยวระยะไกล ผูประกอบการสวนใหญจึงใหความสนใจตอกลุมตลาดอาเซียนในลักษณะ
กลุมลูกคาเสริมมากกวากลุมลูกคาหลัก แมจะมีผูประกอบการบางรายที่เริ่มขยายตลาดกาวสูพื้นที่
ตลาดใหม เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม แตมีจํานวนไมมากนัก เชนเดียวกับการปรับบริการ
เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุมตลาดเหลานี้ ทั้งในเรื่องภาษา อาหาร(ฮาลาล) ก็ยังมีไมมากพอ
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3.3 คูแขงสําคัญในอาเซียนที่มีแนวโนมเขาสูการแขงขันในธุรกิจโรงแรมไทย
ปจจุบันแมระบบเครือขายสําคัญในธุรกิจโรงแรมซึ่งเปนที่รูจักกันดีในระดับนานาชาติสวน
ใหญ จ ะเป นระบบเครื อ ข า ยของกลุ ม โรงแรมทางตะวั น ตก แต ป ระเทศอาเซี ย น เช น สิ ง คโปร
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก็พยายามสรางเครือขายของตนออกสูนานาชาติ (ภาคผนวก ข) และที่เขา
มาลงทุนในประเทศไทยแลวในปจจุบัน อาทิ กลุม Banyan Tree, กลุม Six Senses และกลุม
Millennium ของสิงคโปร ซึ่งกลุมนักลงทุนเหลานี้จะวางตําแหนงสินคาของตนเปนสินคาระดับบน
มีกลุมเปาหมายที่ชัดเจน พรอมเตรียมความพรอมรุกสูฐานตลาดระดับกลางดวยการขยาย แบรนด
ภายใตเครือขายกลุมโรงแรมระดับบน อาทิ Furama (ภายใตเครือขาย Millennuim) และ Meritus
นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาขอมูลนักลงทุนจากประเทศอาเซียนที่ไปลงทุนในกลุมประเทศเพื่อนบาน
จะเห็นว า สิง คโปร เปนประเทศที่ บุ ก เบิ ก การลงทุ นเขา สู ประเทศเพื่อนบ านมากกว าประเทศอื่ น
ดังนั้นแนวโนมเขาสูการแข งขันในประเทศไทยของนักลงทุนสิงคโปรจึงมีมากกวานักลงทุนจาก
ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน
3.4 วิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักลงทุนสิงคโปร
นักลงทุนสิงคโปรมีจุดแข็งในดานเงินทุนสามารถเขาถึงแหลงทุนไดงาย จากความพรอม
ของประเทศซึ่ ง กํ าหนดตํ าแหนง ของตนเองเป นศู นยก ลางทางการเงินของภูมิ ภาคและของโลก
นอกจากนั้ นยั ง มี ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวก และความสนใจที่ จ ะไปลงทุ นในต า งประเทศในกลุ ม สิ น ค า
ระดับบน ขณะเดียวกันยังมีความพรอมในดานการบริหารจัดการ จากระบบการศึกษาและแนวทาง
พัฒนาบุคลากรในประเทศใหกาวสูการทํางานในระดับผูบริหาร บุคลากรจึงมีความพรอมทั้งดาน
ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแนวทางการดําเนินงานดานการตลาด (บทสัมภาษณสวนหนึ่ง
จากคุณ Somyos Napachamchantr) จุดออนในการกาวเขาสูการลงทุนนอกพื้นที่จะมีเพียงตนทุนที่
สูงเพื่อจัดหาสถานที่ ดังนั้นไมวาจะมีก ารเปดเสรีเพิ่มมากขึ้นหรือไมก็ตามก็พรอมที่จะเขาสูเวทีการ
แขงขันอยางตอเนื่องในประเทศไทย
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3.5 สรุปผล SWOT Analysis สภาพแวดลอมทางการตลาดจากการเปดเสรีธุรกิจโรงแรมของ
ประเทศไทย (เปรียบเทียบการแขงขันเฉพาะคูแขงจากประเทศสิงคโปร)
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งสถานการณแขงขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย แนวโนมของตลาด
ท อ งเที่ ย วไทย รวมทั้ ง ศั ก ยภาพของนั ก ลงทุ น ไทย และคู แ ข ง ขั น สามารถนํ า มาจั ด ทํ า SWOT
Analysis ได ตามตาราง ที่นําเสนอ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- ผูประกอบการไทยในกลุมระดับ 5 ดาว มีความพรอมทั้งดานทุน การบริหารจัดการ และเครือขาย
รวมทั้งตราสินคา ที่สามารถแขงขันไดกับคูแขง
- มีสินทรัพยคุมคางายตอการแสวงหาเครือขายจากกลุมโรงแรมนานาชาติเพื่อสนับสนุนการแขงขัน
- ไดเปรียบในทําเลที่ตั้งของสถานที่ที่เหมาะสม
จุดออน (Weaknesses)
- ผูประกอบการอิสระในระดับ SMEs ขาดประสิทธิภาพดานบริหารจัดการมีโอกาสถูก Take Over
จากคูแขง
- ขาดการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการขยายฐานตลาดจากกลุมประเทศอาเซียน
- การสรางเครือขายระหวางผูประกอบการไทยดวยกันและความสนใจในการสรางแบรนดยังมีนอย
โอกาส (Opportunities)
- แนวโนมการขยายตัวของตลาดทองเที่ยวไทยยังมีสูงดวยจุดแข็งของประเทศไทยในดานตางๆ
- ฐานตลาดจากกลุมประเทศอาเซียนจะขยายกวางมากขึ้น
- ไดรับการปกปองจากการแขงขันในกลุมตลาดระดับกลางถึงลางไปอีกระยะหนึ่งจากกรอบการเปด
เสรีการลงทุน
อุปสรรค (Threats)
- แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของจุดแข็งอัตลักษณไทยจากการหลั่งไหลเขามาของแรงงานตางชาติ
- การเขามาของคูแขงขันที่มีความเขมแข็งทั้งดานทุน การบริหารจัดการ และ การสรางเครือขาย
- ฐานตลาดหลักอาจอยูในภาวะชะลอตัว
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3.6 ประเมินโอกาสพรอมขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร ดวย TOWS Matrix
TOWS Matrix
จุดแข็ง (Strengths)
- ผูประกอบการไทยในกลุม
ระดับ 5 ดาว มีความพรอมใน
การแขงขัน
- มีสินทรัพยคุมคางายตอการ
แสวงหา เครือขาย
-ไดเปรียบในตนทุนของการ
จัดหาสถานที่ที่เหมาะสม

จุดออน (Weakness)
- ผูประกอบการ SMEs ขาด
ประสิทธิภาพดานการบริหาร
จัดการ
- การเตรียมความพรอม
เพื่อรองรับการขยายฐาน
ตลาดจากอาเซียนไมมากพอ
- การสรางเครือขายระหวางกัน
ยังมีนอย

โอกาส (Opportunities)
SO เติบโต
- การขยายฐานตลาดยังมี
1 ใชความเขมแข็งของกลุม
โอกาสสูง
โรงแรม ระดับ 5 ดาว เพื่อ
- การเติบโตของฐานตลาดจาก
การแขงขันขยายตลาด
อาเซียน
- ไดรับการปกปองจากการ
แขงขันในกลุมตลาดระดับ
กลาง-ลาง จากกรอบการเปด
เสรี

WO ปรับตัว
1 เพิ่มความพรอมรองรับกลุม
ตลาดอาเซียน
2 สรางเครือขายระหวาง
ผูประกอบการไทยสนับสนุน
การแขงขัน
3 ใชโอกาสการปกปองจากการ
แขงขันเรงเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการใหกับ
SMEs

อุปสรรค (Threats)
- แนวโนมการเปลี่ยนแปลงจุด
แข็งของอัตลักษณไทย
- การเขามาของคูแขงขันที่
เขมแข็ง
- ฐานตลาดหลักอาจอยูใน
ภาวะชะลอตัว

WT เปลี่ยนแปลง

ST ปกปอง
1 รักษาความไดเปรียบของ
สถานที่ ปองกันการเขามา
ของคูแขง
2 รวมมือกับคูแขงแสวง
ประโยชนรวม
3 รักษาอัตลักษณไทยเพื่อคง
คุณคาของ สินทรัพย
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ประเมินโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนภายใตฐานการผลิตภายในประเทศจาก
การเปดเสรีการคาบริการ
ผูประกอบการไทยมีโอกาสที่จะไดรับประโยชนสูงขึ้นจากการขยายฐานตลาดของกลุม
นักทองเที่ยวอาเซียน และจะชวยลดแรงกดดันจากการชะลอตัวของกลุมนักทองเที่ยวตลาดหลัก ทั้ง
ในยุโรป และอเมริกาซึ่งอาจจะประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจที่รุนแรง
แมวาคูแขงที่คาดวาจะเขาสูตลาดมีความเขมแข็งทั้งดานเงินทุน และการบริหารจัดการ แต
ศักยภาพของผูประกอบการไทยในเวทีการแขงขันของตลาดระดับบน อยูในวิสัยที่ผูประกอบการ
ไทยจะแขงขันได โดยใชจุดแข็งที่มีทั้งดานความพรอมของกลุมผูประกอบการระดับ 5 ดาว และ
ความไดเปรียบของสถานที่ที่เหมาะสมดําเนิน ยุทธศาสตรเติบโต ตอไป ทั้งนี้ผูประกอบการไทย
จะตองมียุทธศาสตรในการปรับตัว หันมาใหความสนใจในกลุมตลาดอาเซียนมากขึ้น พรอมเพิ่ม
ความพร อมรองรั บ กลุม ตลาดอาเซี ย นเพื่ อใช ป ระโยชน จากโอกาสที่ เป ดกว า งขึ้ น รวมทั้ ง สร า ง
เครือขายระหวางผูประกอบการอิสระเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันและใชโอกาสของชวงเวลาที่
ไดรับการปกปอง เรงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพใน
กลุ ม ผู ป ระกอบการ SMEs ประสานกั บ การใช ยุ ทธศาสตร ปกป อ ง รั ก ษาสิ น ทรั พ ย ที่ มี ค วาม
ไดเปรียบไมใหกลายเปนสินทรัพยที่เขมแข็งของคูแขง ในกรณีที่แสวงประโยชนรวมกันไดคงตอง
ใชกลยุทธเครือขายรวมมือกับคูแขง ที่สําคัญจะตองรักษาอัตลักษณไทยควบคูกับการดูแลมาตรฐาน
เพื่อคงคุณคาสินทรัพยที่มีไมใหเสื่อมถอยเพื่อรักษาจุดแข็งของไทยในระยะยาว
3.7 วิเคราะหประเทศที่นาสนใจไปลงทุนโดยประยุกตใช BCG’s Model
จากความคืบหนาของการเจรจาเปดเสรีการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งแม
จะขยายโอกาสทางการลงทุนใหกับผูประกอบธุรกิจโรงแรมไทยในอนาคต แตประการสําคัญกอน
จะตั ดสิ นใจก า วสู ก ารแข ง ขั น ในพื้ นที่ ต ลาดใหม ที่ เป ดกว า ง ควรจะพิ จารณาเปรี ย บเที ย บความ
นาสนใจของอุตสาหกรรมในแตละประเทศเพื่อทําการคัดเลือกพื้นที่ตลาดซึ่งมีโอกาสสรางกําไร
อยางยั่งยืนในระยะยาวใหกับธุรกิจเปนลําดับแรก การวิเคราะหตลาดเบื้องตนของการศึกษาในครั้ง
นี้จึงไดนํา BCG’s Model มาประยุกตใช โดยนําขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวของแตละประเทศใน
ปจจุบันมาพิจารณาขนาดของตลาด (Market Size) พรอมแนวโนมการเติบโตของตลาดในชวง
ป 2552 – 2556 และอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมในพื้นที่มาเปนองคประกอบในการวิเคราะห
รวม ดวยแนวคิดที่วาแมแนวโนมการเติบโตของตลาดจะมีโอกาสเติบโตดวยดี แตถาอุปสงคและ
อุปทานของโรงแรมไมสมดุลกัน เชน อัตราการเขาพักอยูในระดับต่ํา ยังมีขีดความสามารถในการ
รองรับที่มากพอ การเขาไปของธุรกิจใหมยอมเพิ่มสภาพการแขงขันใหรุนแรงขึ้น แตหากอัตราการ
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เขาพักของโรงแรมอยูในระดับสูง การเขาสูตลาดของธุรกิจใหมยอมไมกอใหเกิดความสะเทือนใน
การแขงขันมากนัก
ทั้ ง นี้ ไ ด กํ า หนดค า มาตรฐานของแต ล ะองค ป ระกอบเพื่ อ เป น ค า Benchmark โดยให
ความสําคัญกับการขยายตัวของตลาดเปนหลัก คือ
1) ใชอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวในประเทศไทยเปนคา Benchmark การขยายตัวของ
ตลาด ภายใตแนวคิดวาพื้นที่ใหมที่นาสนใจไปลงทุนไมควรมีการเติบโตของตลาดนอยกวาประเทศ
ไทย
2) อัตราการเขาพักเฉลี่ย Benchmark อยูที่รอยละ 60.0 จากขอคิดของผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรมซึ่ งใหความเห็นวาอัตราการเขาพักที่เหมาะสมควรอยูที่ระดับรอยละ 60 – 70 ขึ้นอยูกั บ
ตนทุนของที่ดินในการลงทุน ธุรกิจจึงจะใหผลตอบแทนทางการลงทุนที่รับได
ตารางที่ 6 จํานวนนักทองเที่ยวพรอมแนวโนมการเติบโต VS อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรม
จํานวนนักทองเที่ยว(1)
อัตราการขยาย
อัตราการเขาพัก(2)
พื้นที่ตลาด
2554
ตัวเฉลี่ย(1) 2552 - 2556
2554
หนวย : พันคน
มาเลเซีย
24,714
4.8
60.6
อินโดนีเซีย
7,650
6.7
52.8
ฟลิปปนส
3,710
7.5
67.6
ไทย
19,230
8.5
52.0
กัมพูชา
2,534
10.0
65.7
สปป. ลาว
2,724
10.7
57.0
สิงคโปร
13,171
10.8
86.0
เมียนมาร
391
15.6
50**
เวียดนาม
6,014
18.2
64.0*
แหลงที่มาของขอมูล
1 Pacific Asia Travel Association
2 STR Global Research by UNWTO, Barometer March 2012
* เฉพาะอัตราการเขาพักที่ฮานอย
** ประมาณการโดยผูทําการศึกษา
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จากขอมูลในตารางที่ 6 เมื่อนํามาเขาสู BCG’s Model โดยแกนตั้งแสดงถึงอัตราการขยายตัวของ
ตลาดด วยค า Benchmark ที่รอยละ 8.5 และแกนนอน แสดงถึ งอั ตราการเข า พัก ป 2554 มี ค า
Benchmark ที่รอยละ 60 สามารถวางตําแหนงพื้นที่ตลาดของกลุมประเทศอาเซียนตามอัตราการ
ขยายตัวของตลาดและอัตราการเขาพักของโรงแรมไดใน 4 กลุมคือ
กลุ ม ที่ 1 เป นพื้ นที่ ตลาด ซึ่ ง มี อัตราการขยายตั วของตลาดและอั ต ราการเข า พั ก ของโรงแรมใน
ระดับสูงกวาคา Benchmark มีโอกาสที่ธุรกิจจะสามารถสรางรายไดและกําไรไดสูง และเผชิญหนา
กับการแขงขันที่ไมรุนแรง
กลุมที่ 2 เปนพื้นที่ตลาดซึ่งมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวาในประเทศไทย แตยังเผชิญกับอัตรา
การเขาพักของโรงแรมต่ํากวาค า Benchmark โอกาสการสรางรายไดอาจไมสูงนักเพราะตองเผชิญ
กับการแขงขันที่รุนแรง
กลุมที่ 3 เปนพื้นที่ตลาดซึ่งมีอัตราการขยายตัวของตลาดต่ํากวาคา Benchmark แตอัตราการเขาพัก
ของโรงแรมอยูในระดับที่สูง การแขงขันอาจจะไมรุนแรงในการเขาสูตลาด แตโอกาสการเติบ โต
ของรายไดไมสูงนัก
กลุมที่ 4 เปนพื้นที่ตลาด ซึ่งทั้งอัตราการขยายตัวของตลาด และอัตราการเขาพักของโรงแรมต่ํากวา
คา Benchmark การเขาสูตลาดนอกจากจะเผชิญกับการแขงขันที่สูงแลวโอกาสขยายตัวของรายได
และผลตอบแทนทางธุรกิจยังมีนอย เชนกัน
ทั้งนี้การจัดกลุมพื้นที่กลุมตลาดอาเซียนตาม BCG’s Model สามารถแสดงไดตามแผนภูมิ
ที่เสนอ โดยแตละพื้นที่ไดนําเสนอทั้งตําแหนงของพื้นที่และในมิติของขนาดตลาด (Market Size)
ไวในแผนภูมิไปพรอมกัน
แผนภูมิ การจัดกลุมพื้นที่ตลาดดวยการประยุกตใช BCG’s Model
อ ัตราการขยายต ัวเฉลีย
่ ปี 2552 - 2556 (%)

25

กลุมที่ 1

กลุมที่ 2
20

เวียดนาม
เมียนมาร

15

สปป.ลาว
10

กลุมที่ 4

สิงคโปร

กัมพูชา

ไทย

กลุมที่ 3

ฟิ ลป
ิ ปิ นส
อินโดนีเซีย

5

มาเลเซีย
0

0

20

40

60
อ ัตราการเขาพ ัก ปี 2554 (%)

80

100

120

30
จากกลุมพื้นที่ทั้ง 4 กลุม เห็นควรใหความสนใจในการเขาสูตลาดเพียง 2 กลุมคือ
กลุมที่ 1 ประกอบดวย สิงคโปร เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งมีแนวโนมการเติบโตของตลาดสูง และ
การเขาสูตลาดไมเพิ่มแรงกดดันทางการแขงขันมากนัก
กลุมที่ 2 ประกอบดวย เมียนมาร และ สปป.ลาว ซึ่งมีแนวโนมการเติบโตของตลาดสูง แตการเขาสู
ตลาดจะเพิ่มแรงกดดันตอการแขงขันในพื้นที่เพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามแมสิงคโปรจะเปนพื้นที่ที่ใหผลตอบแทนคอนขางดี แตจากการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ศักยภาพในการแขงขันระหวางผู ประกอบการไทยกับผูประกอบการสิงคโปรจึงพิจารณาตัดพื้นที่
สิงคโปรออกจากการศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะโอกาสของการขยายฐานการผลิตไปยัง เวียดนาม
กัมพูชา เมียนมาร และ สปป.ลาว เทานั้น
3.8 วิเคราะหโอกาสการแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิตสูประเทศเวียดนาม
ประเด็ นที่ จะนํ ามาตรวจสอบสภาพการแข งขั นทั้ งสภาพแวดล อมภายนอก และสภาพแวดล อม
ภายใน ประกอบดวยประเด็นตางๆ คือ
3.8.1 นโยบายการเปดเสรีของรัฐบาลเวียดนาม11
รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายเปดกวาง และสนับสนุนใหเ กิดการลงทุนจากนักลงทุน
ต า งชาติ โดยการลงทุ น สามารถทํ า ได ทั้ ง สั ญ ญาร ว มลงทุ น ซึ่ ง มี ค วามยื ด หยุ น สู ง ไม มี เ งื่ อ นไข
ขอกําหนดสําหรับนักลงทุนตางชาติ ถัดมาคือ กิจการรวมทุน ซึ่งกําหนดสัดสวนการลงทุนตองไม
นอยกวา ร อยละ 30 สามารถกํา หนดระยะเวลาทํ าสั ญญาการรวมทุ นได ถึง 50 ป จนถึ ง กิจการที่
นักลงทุน สามารถเปนเจาของทั้งหมดคือ สัดสวนการลงทุนถึง รอยละ 100 โดยนักลงทุนตองนําเงิน
ลงทุ นเข า มาไม นอยกว า ร อยละ 30 ของมู ล ค า การลงทุ น นอกจากนั้ น เวี ย ดนามยั ง ได ป รั บ ปรุ ง
กฎหมายการลงทุนมุงอํานวยความสะดวกตอขั้นตอนการขออนุญาติใหมีความรวดเร็วในระบบ one
stop service การเขาสูธุรกิจจึงเปนไปไดงาย การเปดเสรีการลงทุนตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจึงแทบไมมีผลตอการขยายสัดสวนการลงทุนของนักลงทุนไทยในเวียดนาม นอกเหนือจาก
นโยบายรัฐบาลที่ทําใหการเขาสูตลาดเปนไปไดงายแลว ความพรอมของปจจัยการลงทุน อาทิ ความ
พรอมของทรั พ ยากรบุ ค คลในประเทศเวี ย ดนามอยู ใ นระดั บ ที่ ใ กล เคี ย งกั บ ทรั พ ยากรบุ ค คลใน
ประเทศไทย ขณะที่คาจางแรงงานอยูในระดับที่ต่ํากวา เชนเดียวกับความพรอมของโครงสราง

11.
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พื้นฐานดาน ICT ซึ่งอยูในระดับที่เหนือกวาประเทศไทย 12 ซึ่งปจจัยเหลานี้เอื้อตอการพิจารณาที่จะ
เขาไปลงทุนในประเทศเวียดนาม
3.8.2 สถานการณธุรกิจโรงแรมในเวียดนาม
ธุรกิจโรงแรมและรานอาหารเปนสาขาบริการที่นักลงทุนตางชาติใหความสนใจสูง การ
ลงทุนตรงในดานนี้จึงสูงเปนอัน ดับ 4 มีจํานวนการลงทุนสะสมถึง 308 โครงการ มูลคาเงินทุนจด
ทะเบี ย นสู ง ถึ ง 8,970 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ จํ า นวนโรงแรม และจํ า นวนห อ งพั ก ในเวี ย ดนามจึ ง มี
คอนขางพอเพียง อัตราการเขาพักเฉลี่ยมีแนวโนมที่ลดลงเล็กน อยในพื้นที่ทองเที่ยวหลัก เชนใน
ฮานอย จากอั ต ราการเข า พั ก เฉลี่ ย ที่ ร อ ยละ 69 ในป 2553 เหลื อ เพี ย งร อ ยละ 64 ในป 2554
นอกจากนั้น ในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว การเข ามาของกลุม เครื อขา ยโรงแรมนานาชาติ ยัง มี เป น
จํานวนมากและหลากหลาย เชน กลุม Starwood, Accor, Hilton, Hyatt, InterContinental, Marriot
และ Nikko การเขาสูตลาดจึงตองเผชิญทั้งการแขงขันกับผูประกอบการทองถิ่นในพื้นที่ และตอง
แขงขันกับกลุมเครือขายโรงแรมระดับนานาชาติ การแขงขันจึงอยูในระดับสูง (ภาคผนวก ค)
อยางไรก็ตามปจจุบันกลุมเครือขายของโรงแรมไทยไดก าวเขาสูการแขงขันในประเทศ
เวียดนามแลว เชน เครือโรงแรม The Imperial (Melia Hotel) และเครือโรงแรม Amari (Moevenpick
Hotel) ซึ่งการเขาสูตลาดดังกลาวไดอาศัยเครือขายโรงแรมนานาชาติเปนผูบริหารจัดการเชนกัน
ความพรอมในการแขงขันจึงไมดอยกวากลุมเครือขายโรงแรมตางชาติ
3.8.3 แนวโนมการเติบโตของตลาดทองเที่ยวในเวียดนาม
จํานวนนักทองเที่ยวต างชาติที่เดินทางเขาประเทศเวียดนามใน ป 2554 มีถึง 6.0 ลานคน
โดยขยายตัวเพิ่ มขึ้นในอั ตราที่สู งถึง รอยละ 19.1 ใกลเคี ยงกับประเทศไทย และมี แนวโนม ที่จะ
ขยายตั ว สู ง ขึ้ น ต อ ไปในอั ต ราเฉลี่ ย ร อ ยละ 18.2 จนถึ ง ป 2556 สอดรั บ กั บ การประเมิ น ขี ด
ความสามารถในการแขงขัน ของ WEF ที่ประเทศเวียดนามไดรับการจัดอันดับที่ดีขึ้น จากอันดับที่
89 ในป 2552 ขยับขึ้นมาเปนอันดับที่ 80 ในป 2554 การเรงสงเสริมการลงทุนทั้งดานโครงสราง
พื้นฐาน ความปลอดภัย ทรัพยากรบุคคล และการเติบโตของธุรกิจ เปนปจจัยที่เอื้อตอการเติบโต
ของนักทองเที่ยวซึ่งจะสงผลตอการขยายฐานตลาดใหกับสถานประกอบการโรงแรมตอไป
3.8.4 การวิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix
ผลของการตรวจสอบสภาพทางการตลาดในตอนตนนํามาจัดทําการวิเคราะหเพื่อพิจารณา
การเขาสูตลาดของไทยไดคือ
____________________________________________
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1 กลุมเครือขายโรงแรมไทยที่กาวเขาสูตลาดมีความพรอมในการแขงขันไมนอยกวาผูที่อยูในพื้นที่
ตลาด
จุดออน (Weakness)
1 จํานวนผูประกอบการไทยที่เขาไปแขงขันยังมีจํานวนนอย
โอกาส (Opportunities)
1 เขาสูตลาดไดงายและมีปจจัยสนับสนุนเอื้อตอการลงทุน
2 ตลาดมีโอกาสขยายตัวสูง
อุปสรรค (Threats)
1 สถานการณดานการแขงขันสูง
นํามาสูการบูรณาการขอมูลเพื่อพิจารณากําหนดยุทธศาสตรในเบื้องตน
TOWS Matrix
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weakness)
- กลุมเครือขายโรงแรมไทยมี - ผูประกอบการไทยที่กาวสู
ความพรอมไมนอยกวาคูแขง การแขงขันมีจํานวนนอย
โอกาส (Opportunities)
SO เติบโต
1 เขาสูตลาดไดงาย มีปจจัย
ขยายฐานการลงทุ น เมื่ อ อั ต รา
สนับสนุนเอื้อตอการลงทุน การเขาพักเฉลี่ยขยับเพิ่มขึ้นเกิน
2 ตลาดมีโอกาสขยายตัวสูง
รอยละ 70
อุปสรรค (Threats)
ST ปกปอง
1 สถานการณดานการแขงขัน รั ก ษาส ว นแบ ง ทางการตลาด
สูง
(market share)
สถานการณตลาด ที่เปดกวางใหการเขาสูตลาดเปนไปไดโดยงาย แมตลาดจะมีโอกาสขยายตัว
เพิ่ ม ขึ้ น แต คู แข ง ที่ มี ขี ดความสามาถในการแข ง ขั นสู ง มี จํา นวนหลากหลายยึ ดครองพื้ นที่ อย า ง
กวางขวาง แนวทางการดําเนินงานอาจทําไดเพียงใช ยุทธศาสตรปกปอง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการ
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แขงขันเพื่อรักษาสวนแบงตลาด (market share) ไวในชวงเวลานี้ และติดตามสถานการณตลาด
หากการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ย วยังคงเพิ่มสูงตอเนื่องในระยะยาว จนอัตราการเขาพักเพิ่มขึ้น
จนถึง ระดับ รอยละ 70 จึงเดินหนาใช ยุทธศาสตรเติบโต สนับสนุนใหผูประกอบการไทยขยายฐาน
การผลิตตอไปสูประเทศเวียดนาม
3.9 วิเคราะหโอกาสแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิตสูประเทศกัมพูชา
ซึ่งประเด็นการตรวจสอบสภาพตลาดประกอบดวย
3.9.1 นโยบายเปดเสรีของรัฐบาลกัมพูชา13
รัฐบาลใหความสําคัญกั บการลงทุนของนักลงทุนตา งชาติมากโดยไดแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
สงเสริมการลงทุนเพื่อสรางหลักประกันความมั่นใจใหกับนักลงทุน คือ การปฎิบัติที่เทาเทียมกันกับ
นิติบุคคลกัมพูชา ไมมีการยึดโครงการลงทุนเปนของรัฐพรอมเสนอสิทธิประโยชนทางภาษีตางๆ
เชน ยกเวนภาษีเงินไดจากกําไร ยกเวนอากรนําเข าอุปกรณ เครื่องมือ วัตถุดิบ และไมมีขอจํากัด
ระยะเวลาในการเชาที่ดิน ซึ่งธุรกิจทองเที่ยวเปนธุรกิจหนึ่งที่ไดรับการสงเสริม เปดโอกาสใหนัก
ลงทุนตางชาติสามารถเขามาลงทุนไดในธุรกิจโรงแรมตั้งแตสามดาวขึ้นไปโดยไมกําหนดวงเงิน
ลงทุ น การลงทุนด า นโรงแรมของนัก ลงทุนต างชาติจึง เติ บ โตอย างต อเนื่ อง ในป 2551 รัฐบาล
กัมพูชาไดอนุมัติโครงการดานทองเที่ยว (โรงแรมและรีสอรต รานอาหาร และสนามกอลฟ ) รวม 20
โครงการ ในวงเงินลงทุน 101.4 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 20 ของโครงการลงทุนทั้งหมด
และรอยละ 39 ของเงินลงทุนในภาพรวมทุกสาขา
นอกจากนโยบายรัฐบาลที่เปดกวางเรื่องการลงทุนใหกับนัก ลงทุนตางชาติแลว ไดพยายาม
เตรียมความพรอมของปจจัยการลงทุนทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาโครงสรางดาน
การขนสงซึ่งเอื้อตอการเขาไปลงทุนของนักลงทุนตางชาติ แมโครงสรางพื้นฐานในบางดานยังอยู
ในระดับต่ํา เชน การขนสงทางอากาศ รวมทั้งปจจัยพื้นฐานดานการทองเที่ยว แตกัมพูชาไดรับการ
จัดอันดับของการแขงขันโดย WEF สูงขึ้นในป 2554
3.9.2 สถานการณของธุรกิจโรงแรมในประเทศกัมพูชา
ปจจุบันกัมพูชามีจํานวนหองพักประมาณ 37,500 หอง โดยมีอัตราการเขาพักเฉลี่ยคอนขางสูง
ถึง รอยละ 65.7 อยูในระดับที่ธุรกิจสามารถแสวงกําไรไดคอนขางดี เสียมเรียบเปนพื้นที่ซึ่งนัก
ลงทุนใหความสําคัญในการลงทุนสูงกวาพนมเปญ แมกัมพูชาจะสงเสริมการลงทุนทางดานโรงแรม
และรีสอรต แตนักลงทุนจากสิงคโปร และไทยเทานั้นที่เขาไปมีบทบาทการแขงขันในธุรกิจคอน
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ขางสูง เชน Hotel InterContinental, Julianna Hotel & Resort, Shangrila Hotel, Novotel Siem Reap
และ La Paranda Resident & Hotel ของนักลงทุนไทย โดยสวนใหญจะอาศัยการบริหารจัดการผาน
เครือขายกลุมโรงแรมนานาชาติ ขีดความสามารถในการแขงขันจึงคอนขางสูง ในขณะที่ สิงคโปร
เขาไปลงทุนใน Hotel Cambodian, Hotel Le Royal และ Micasa Hotel กลุมเครือโรงแรมนานาชาติที่
เขาไปบริหารจัดการในขณะนี้มีเพียงกลุม Accor, Starwood, InterContinental ซึ่งจากการตรวจสอบ
รายชื่ อ โรงแรมระดั บ ห า ดาวของกั ม พู ช าในป จจุ บั น การแข ง ขั นส ว นใหญ จ ะเป นนั ก ลงทุ น ใน
ประเทศ โดยมีกลุมทุนที่สําคัญ เชน Borie Ankor Co.Ltd. The Sothea และเครือขายโรงแรมใน
ภูมิภาค เชน Aman, Hotel de la Paix โอกาสทางการแขงขันในธุรกิจของผูประกอบการไทยที่จะ
กาวเขาสูตลาด เมื่อประเมินจากจํานวนและศักยภาพของคูแขงขันในพื้นที่ จึงมีโอกาสแขงขันไดสูง
3.9.3 แนวโนมการเติบโตของธุรกิจทองเที่ยวในกัมพูชา
จํ า นวนนั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเข า กั ม พู ช าในป 2554 มี จํา นวนประมาณ 2.5 ล า นคน
ขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ในอั ตราที่ สู ง ถึ ง ร อยละ 16.0 โดยโครงสร า งของตลาดพึ่ ง พิ ง นั ก ท อ งเที่ ย วจาก
เวียดนาม และเกาหลีในสัดสวนที่สูง รองมาคือ ญี่ปุน และจีน ซึ่งแนวโนมการขยายตัวของตลาดมี
โอกาสเติบโตสูงตอไป โดยสมาคม PATA คาดการณวากัมพูชามีแนวโนมการขยายตัวในอัตราเกิน
กวารอยละ 10 ในชวง 2 – 3 ปนี้ จึงเปนโอกาสที่ดีตอธุรกิจโรงแรมที่จะรองรับการขยายตัวของ
จํานวนนักทองเที่ยวดังกลาว และจํานวนหองพักที่มีอยูในปจจุบันจะคอนขางตึ งตัวหากไมมีการ
ขยายหองพัก
3.9.4 การวิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix
จากการตรวจสอบขอมูลสภาพทางการตลาดในตอนตนสามารถนํามาจัดทําตารางวิเคราะห
เพื่อพิจารณาการเขาสูตลาดได คือ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1 กลุมเครือขายโรงแรมไทยในประเทศสามารถแขงขั นไดกับผูที่อยูในตลาดกอนหนา
2 ผูประกอบการไทยที่กาวเขาสูตลาดมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
จุดออน (Weakness)
1 ผูประกอบการไทยยังตองอาศัยทีมบริหารจัดการผานระบบเครือขายกลุมโรงแรมนานาชาติ
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SWOT Analysis (ตอ)
โอกาส (Opportunities)
1 เขาสูตลาดไดงาย ดวยนโยบายรัฐบาล และมีปจจัยสนับสนุนการลงทุนเพียงพอ
2 ตลาดมีโอกาสขยายตัวคอนขางดี
3 การแขงขันในตลาดอยูในระดับไมรุนแรง
อุปสรรค (Threats)
1 ผูประกอบการทองถิ่นหลากหลายมีโอกาสไหลเขารวมกับเครือขายโรงแรมนานาชาติ
นํามาสูการบูรณาการขอมูล เพื่อพิจารณาการกําหนดยุทธศาสตรเบื้องตน
TOWS Matrix

โอกาส (Opportunities)
1 เขาสูตลาดไดงาย
2 ตลาดมีโอกาสขยายตัว
ตอเนื่อง
3 การแขงขันอยูในระดับไม
รุนแรง
อุปสรรค (Threats)
1 กลุมเครือขายโรงแรม
นานาชาติมีโอกาสเขาสู
ตลาดสูง

จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weakness)
1 มีความพรอมที่สามารถ
1 ยังตองอาศัยทีมบริหาร
แขงขันกับผูที่อยูในตลาด
จัดการผานระบบเครือขาย
2 กลุมที่กาวเขาสูตลาดมีขีด
โรงแรมนานาชาติ
ความสามารถการแขงขันสูง
SO เติบโต
อาศั ย ผู ป ระกอบการที่ อ ยู ใ น
พื้ น ที่ ต ลาดแสวงโอกาสจาก
การขยายตัวของตลาด

ST ปกปอง
ส นั บ ส นุ น ก ลุ ม เ ค รื อ ข า ย
โรงแรมไทยที่ มี ค วามพร อ ม
เข าไปแข งขั นกั บเครื อโรงแรม
ตางชาติ

ใชจุดแข็งของการเขาไปลงทุนบุกเบิกตลาดกอนหนา แสวงโอกาสจากการขยายตัวของตลาด
ดวย ยุทธศาสตรเติบโต เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาด และพิจารณา สนับสนุนกลุมเครือขาย
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โรงแรมไทยที่ มี ค วามพร อ มทั้ ง แหล ง ทุ น และการบริ ห ารจั ด การ เข า ไปลงทุ น แข ง ขั นกั บ กลุ ม
เครือขายโรงแรมนานาชาติ จากโอกาสของการเขาสูตลาดไดงาย ภายใต ยุทธศาสตรปกปอง
3.10 วิเคราะหโอกาสแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิตสูประเทศเมียนมาร
ประเด็นตรวจสอบสภาพตลาดประกอบดวย
3.10.1 นโยบายการเปดเสรีของรัฐบาลเมียนมาร14
รัฐบาลเมียนมารมีเปาหมายที่จะสนับสนุนใหเกิดการลงทุนจากตางชาติเพื่อใหการสนับสนุน และ
ชวยเหลือการผลิตรวมทั้งภาคบริการที่ตองใชเงินลงทุนสูง รูปแบบการลงทุนในเมียนมารจึงอนุญาติ
ใหตางชาติสามารถลงทุนไดถึง 100 % หรือรวมลงทุนไดแตตองไมนอยกวา รอยละ 35 ของเงิน
ลงทุน โดยกําหนดเงินลงทุนขั้นต่ําในธุรกิจบริการ คือ 300,000 เหรียญสหรัฐ และจะตองโอนเงินตรา
ตางประเทศฝากไวที่ธนาคารการค าตางประเทศ และเพื่อจูงใจใหเกิด การลงทุน จึงไดเสนอสิทธิ
พิเศษตางๆตามกฎหมายใหกับโครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน ทั้งการยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุ ค คล ภาษี ศุ ล กากร และอื่ น ๆ สํ า หรั บ การนํ า เข า วั ต ถุ ดิ บ เป น เวลา 3 ป และสามารถเช า พื้ น ที่
ดําเนินการไดในระยะยาว นอกจากนั้นยังใหการปกปองผูลงทุน โดยธุรกิจตางชาติที่ดําเนินการ
ภายใตกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศจะไมถูกยึดกิจการเปนของรัฐ รวมทั้งอนุญาตใหจัดสง
เงินทุนและผลกําไรสุทธิกลับประเทศแมได การเขาสูตลาดของนักลงทุนตางชาติคอนขางเปดกวาง
หากโครงการดังกลาวไมกอใหเกิดความเสี่ยงในระบบการเงินของประเทศ อยางไรก็ตามโครงสราง
พื้นฐานในประเทศยังเปนอุปสรรคตอการเขาไปลงทุน
3.10.2 สถานการณธุรกิจโรงแรมในประเทศเมียนมาร
จํานวนหองพักในเมียนมารมีไมต่ํากวา 25,000 หอง เกินความตองการที่จะรองรับนักทองเที่ยว
อัตราการเขาพักของโรงแรมจึงอยูในระดับต่ํา สถานการณหองพักลนตลาดเกิดจากปญหาความไม
แนนอนทางการเมืองของเมียนมาร และการคว่ําบาตรของประเทศแถบตะวันตก เพราะในบาง
ชวงเวลาที่รัฐบาลพมาไดผอนคลายกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเดินทางของนักทองเที่ยวทั้งยุโรป
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และอเมริกา กอใหเกิดการลงทุนในธุรกิจ โรงแรมคอนขางมาก ซึ่ง ปจจุบันผูประกอบการไทยไดไป
ลงทุนในโรงแรมระดับ 5 ดาว เพื่อรองรับนักทองเที่ยวจํานวน 3 แหง คือ Kandawgyi Palace Hotel,
Chatrium Hotel และ Hilton Hotel นอกจากนั้นยังมีนักลงทุนตางชาติซึ่งเขาไปลงทุนในประเทศ
เมียนมาร เชน Micasa Hotel ของสิงคโปร Nikko Hotel ของญี่ปุน และ Shangri – La ของฮองกง
สําหรับโรงแรมในเครือขายโรงแรมขามชาติอื่นๆ ยังไมปรากฎ การแขงขันของธุรกิจในระดับบนจึง
เปนการแขงขันระหวางนักลงทุนทองถิ่น และเครือขายโรงแรมในเอเชีย ซึ่งผูประกอบการของไทยมี
ขีดความสามารถที่จะเขาไปแขงขันในพื้นที่ไดสูง การปรับเปลี่ยนทางการเมือง และแนวโนมการเปด
ประเทศมากขึ้นของรัฐบาลเมียนมารจึงมีผลใหนักลงทุนไทยเริ่มสนใจที่จะเขาไปลงทุนในสาขา
ธุรกิจโรงแรมมากขึ้น
3.10.3 แนวโนมการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยว
เมียนมารยังมีฐานตลาดนักทองเที่ยวขนาดเล็กจากปญหาการเมืองที่กลาวมา โดยในป 2554 มีจํานวน
นักทองเที่ยวเพียงประมาณ 400,000 คน ต่ํากวาจํานวนนักทองเที่ยวที่เคยไดรับในอดีต ในชวง 10 ป
ที่ผานมา จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาเมียนมารอยูในสภาวะชะลอตัว โดยฐานตลาดหลัก พึ่งพิง
นักท องเที่ยวจากไทย และจี นเปนหลัก อย างไรก็ ดีในปที่ผ านมาเมียนมารมีอัตราการเติ บโตของ
นักทองเที่ยวแบบกาวกระโดดสูงถึง รอยละ 25.9 สถานการณทางการเมืองที่คลี่คลายทําให สมาคม
PATA คาดการณวาอัตราการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนมเติบโตเฉลี่ยไมต่ํากวา รอยละ
15 ตอป ซึ่งจะสงผลดีตอธุรกิจโรงแรมในอนาคต
3.10.4 การวิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix
จากขอมูลเบื้องตนดังกลาวนํามาสรุปเสนอในรูปแบบวิเคราะห SWOT ไดคือ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1 กลุมเครือขายโรงแรมไทยในประเทศสามารถแขงขันไดกับผูที่อยูในตลาดกอนหนา
2 ผูประกอบการไทยที่กาวเขาสูตลาดมีขีดความสามารถในการแข งขันสูง
3 มีความสนใจที่จะเขาสูพื้นที่เพิ่มขึ้น
จุดออน (Weakness)
1 ขาดขอมูลสนับสนุนประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
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SWOT Analysis (ตอ)
โอกาส (Opportunities)
1 ตลาดมีโอกาสขยายตัวในอนาคต
2 เขาสูตลาดไดงายดวยนโยบายรัฐบาล
อุปสรรค (Threats)
1 ขนาดตลาดคอนขางเล็ก
2 อยูในสภาวะหองพักลนตลาดการแขงขันจึงสูง
3 โครงสรางพื้นฐานยังไมเอื้อตอการลงทุน
นํามาสูกระบวนการบูรณาการขอมูลเพื่อพิจารณากําหนดยุทธศาสตรเบื้องตน
TOWS Matrix

โอกาส (Opportunities)
1 ตลาดมีโอกาสขยายตัวใน
อนาคต
2 เขาสูตลาดไดงายดวย
นโยบายรัฐบาล
อุปสรรค (Threats)
1 ขนาดตลาดคอนขางเล็ก
2 อยูในสภาวะหองพักลน
ตลาด
3โครงสรางพื้นฐานไมเอื้อตอ
การลงทุน

จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weakness)
1 มีความพรอมที่สามารถ
1 ขาดขอมูลสนับสนุน เพื่อ
แขงขันกับผูที่อยูในตลาด
ประกอบการตัดสินใจ
2 กลุมที่กาวเขาสูตลาดมีขีด
ความสามารถในการแขงขัน
3 มีความสนใจของนักลงทุน
รายใหมเพื่อเขาไปรุกตลาด
WO ปรับตัว
สงเสริมผูประกอบการที่มี
ความสนใจ ดวยการสนับสนุน
ดานขอมูล
ST ปกปอง
อาศัยผูประกอบการที่อยูใน
พื้นที่รักษาตําแหนงทางการ
ตลาด
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ดวยสภาวะหองพักลนตลาดในพื้นที่แมตลาดมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น แตตองอาศัยเวลาในการ
ปรับตัว แนวทางการแขงขันในระยะสั้นขณะนี้จึงใหความสําคัญกับ ยุทธศาสตรปกปอง โดยอาศัย
ผูประกอบการที่อยูในพื้นที่กอนหนารักษาตํา แหนงทางการตลาด และสวนแบงตลาดที่ ครอบครอง
พรอมกับเดินหนา ยุทธศาสตรปรับตัว ดวยการเสริมสราง ความพรอมดานขอมูลสนับสนุนตางๆเพื่อ
สนับสนุนผูประกอบการ ที่สนใจรุกเขาสูตลาดเพิ่มตอไปในอนาคต
3.11 วิเคราะหโอกาสการแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิตสูประเทศ สปป.ลาว
ซึ่งประเด็นการพิจารณาเพื่อประกอบการวิเคราะหประกอบดวย
3.11.1 นโยบายการเปดเสรีของรัฐบาล สปป.ลาว15
เชนเดียวกับกลุมประเทศอื่นๆ ในกลุมอินโดจีน รัฐบาลลาวไดใหความสําคัญกับ การสง
เสริมการลงทุนจากตางประเทศ และไดปรับปรุงกฎหมายวาดวย “การสงเสริมและคุมครองการลงทุน
ของตางประเทศ” เพื่อเอื้ออํานวยใหนักลงทุนตางชาติเกิดความมั่นใจ พรอมทั้งปรับปรุงการอํานวย
ความสะดวกในขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจผานบริการประตูเดียว (One Stop Service) โดยสัด
สวนการถือหุนของตางชาติเปดกวางตั้งแต รอยละ 30 ถึงรอยละ 100 แตกําหนดจํานวนเงินลงทุนของ
กิจการทั่วไป (รวมสาขาโรงแรม) ตองไมนอยกวาหนึ่งพันลาน กีบ ใหสิทธิประโยชนและการคุมครอง
ตอนักลงทุน อาทิ ใหความคุมครองแกทรัพยสินของนักลงทุนจะไมถูกยึดหรือโอนเปนของรัฐ ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 2 ป สามารถเชาที่ดินจากรัฐเปนเวลา 20 – 30 ป อนุญาตใหนักลงทุนมี
สิทธิซื้อที่ดินเพื่ออยูอาศัยแตมีเงื่อนไขเรื่องการจางงานตองใหสิทธิแรงงานลาวกอน โดยใหสิทธินัก
ลงทุนสามารถจางแรงงานตางชาติที่มีฝมือและสามารถโอนรายไดกลับประเทศตนได ซึ่งกฏหมาย
การสงเสริมการลงทุนของประเทศลาวใหโอกาสและอํานวยความสะดวกกับนักลงทุนตางชาติ คอน
ขางสูงแมจะมีเงื่อนไขในรายละเอียดบางก็ตาม
3.11.2 สถานการณธุรกิจโรงแรมใน สปป. ลาว
จํานวนโรงแรมทุกระดับในประเทศลาวมีป ระมาณ 1,900 แหง ในจํานวนหองพักประมาณ
33,000 หอง จากการขยายการสรางโรงแรมเพิ่มขึ้นมากตั้งแต ป 2552 แตอัตราการเขาพักของโรงแรม
ยังมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 54 ในป 2552 มาอยูในระดับรอยละ 57 ในป 2554 พื้นที่หลวง
พระบาง และเวียงจันทรจะเปนพื้นที่ หลักของนักทองเที่ยว แมธุรกิจโรงแรมสวนใหญอยูในมือนัก
ลงทุนทองถิ่น แตก็มี การลงทุนจากนักลงทุนจีนจํานวนมาก นอกจากนั้นยังมีการรวมทุน กับประเทศ
ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักรบาง 4 – 5 แหง สําหรับการลงทุนของกลุมประเทศอาเซียน เชน
15.

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สถาบั นเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดัชนีและคูมือการลงทุนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ไทย มีการลงทุนในโรงแรมขนาดใหญ เชน Apollo Hotel รวมทั้งโรงแรมระดับกลางอีก 4 – 5 แหง
การเขามาของเครือขายโรงแรมตางชาติยังมีนอย เฉพาะ Brand ระดับกลาง เชน กลุม Accor คือ
Mercure Hotel และ Novotel (นักลงทุนสิงคโปร) และ Best Western นอกนั้นจะเปนเครือโรงแรม
ระดับภูมิภาค เชน กลุม Julianna, Angsana, Aman การแขงขันในพื้นที่จึงไมรุนแรง เครือโรงแรมไทย
จึงสามารถที่จะเขาไปแขงขันไดภายใตตราสินคาของไทย
3.11.3 แนวโนมการเติบโตของตลาดนักทองเที่ยว
ขนาดตลาดของนักทองเที่ยวตางชาติในประเทศลาวใกลเคียงกับกัมพูชา โดยมี จํานวนนัก
ท องเที่ ย วประมาณ 2.7 ล า นคน เกื อบร อยละ 60 เป นนั ก ท องเที่ ย วจากประเทศไทย รองลงมา คื อ
เวียดนาม การเติบโตของนักทองเที่ยวจึงพึ่ งพิงกับเพื่อนบานสูง อยางไรก็ตาม สมาคม PATA คาด
การณ วาโอกาสขยายตัวของนักทองเที่ยวเขาสู สปป. ลาว มีแนวโนมเติบโตที่ดีในอัตราประมาณรอย
ละ 8 ตอป ซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการขยายธุรกิจโรงแรมไดมากขึ้น
3.11.4 การวิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix
สรุปขอมูลจากการตรวจสอบสภาพตลาดสูการวิเคราะห SWOT ไดคือ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1 ผูประกอบการโรงแรมไทยในประเทศสามารถแขงขันไดกับผูที่อยูในตลาดกอนหนา
2 ไดเขาไปลงทุนลวงหนาแลวในทุกทุกกลุมเปาหมาย และหลากหลายพื้นที่
จุดออน (Weaknesses)
1 ไมมีการเชื่อมโยงตราสินคาเครือขายโรงแรมไทยใหเปนที่รูจัก
โอกาส (Opportunities)
1 ตลาดมีแนวโนมขยายตัวตอเนื่อง
2 ฐานตลาดสวนใหญเปนนักทองเที่ยวไทยงายตอการเจาะกลุมตลาด
3 การแขงขันในตลาดไมรุนแรง
อุปสรรค (Threats)
ยังคงมีเงื่อนไขตอการเขาสูตลาดในดานรายละเอียดตางๆ

41
นําสูการบูรณาการขอมูลเพื่อพิจารณากําหนดยุทธศาสตรในเบื้องตน
TOWS Matrix

โอกาส (Opportunities)
1 ตลาดมีแนวโนมขยายตัว
ตอเนื่อง
2 นักทองเที่ยวไทยเปนฐาน
ตลาดใหญ งายตอการเจาะ
กลุมเปาหมาย
3 การแขงขันในตลาดไม
รุนแรง
อุปสรรค (Threats)
1 ยังมีเงื่อนไขเขาสูตลาดใน
รายละเอียดตางๆ

จุดแข็ง (Strengths)
1 ผูประกอบการไทยมีศักยภาพ
พรอมแขงขันกับผูที่อยูใน
พื้นที่
2 ไดเขาไปลงทุนในทุกกลุม
ตลาดเปาหมายและหลาก
หลายพื้นที่
SO เติบโต
1 ใชจุดแข็งของการเขาพื้นที่มา
กอนหนาแสวงโอกาสจาก
การเติบโตของตลาด
2 สนับสนุนผูประกอบการไทย
ที่มีศักยภาพเขาสูตลาดใหมาก
ขึ้นเพื่อขยายสวนแบงตลาด

จุดออน (Weaknesses)
1 ขาดการเชื่อมโยงและสราง
เครือขายตราสินคาไทยให
เปนที่รูจัก

WO ปรับตัว
1 สรางเครือขายตราสินคาไทย
ใหเปนที่รูจักเพื่อเจาะกลุม
ตลาดเปาหมายนักทองเที่ยว
ไทย

ใชจุดแข็งของการเขาไปในพื้นที่กอนหนาในทุก กลุมตลาดเปาหมายและหลากหลายพื้นที่
แสวงโอกาสจากการเติบโตของตลาด ภายใต ยุทธศาสตรเติบโต พรอมทั้งสนับสนุนผูประกอบการ
ไทยที่มีศักยภาพเขาสูตลาดธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณการแขงขัน
ไมรุนแรง ทั้งนี้ภาครัฐจะตองสนับสนุนขอมูลรายละเอียดตางๆในการเขาสูตลาดใหผูประกอบการ
ไทยที่สนใจไดรับทราบเพื่อเตรียมความพรอม นอกจากนั้นผูประกอบการไทย ควรสรางการรับรูใน
ตราสิ น ค า โรงแรมไทยในพื้ น ที่ ต อ ฐานตลาดคนไทยซึ่ ง เป น ฐานตลาดหลั ก ให ม ากขึ้ น ภายใต
ยุทธศาสตรปรับตัว

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.1.1 โอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนภายใตฐานการผลิตภายในประเทศ
จากการเปดเสรีการคาบริการดานทองเที่ยว
ความมุงหมายของประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ที่ตองการบรรลุ การเปนตลาดเดียว
และฐานการผลิตรวมกัน โดยจะมีการเคลื่อนยา ยสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมื อ และ
เงินทุนอยางมีเสรีมากขึ้น ในดานการเปดเสรีบริการซึ่งสามารถบรรลุ ขอผูกพันใน Mode 2 การ
บริโภคขามพรมแดน เปดโอกาสใหฐานตลาดทองเที่ยวของไทยเปดกวางขึ้นจากการยกเลิกขอกีด
กั น ด า นภาษี เ ดิ น ทาง และการอํ า นวยความสะดวกในการข า มแดนให เ ป น ไปโดยสะดวกขึ้ น
โดยเฉพาะการเดินทางที่เพิ่มขึ้น อยางกาวกระโดดจากกลุมตลาดใหม เชน อินโดนีเซีย เวียดนาม
ฟ ลิ ป ป น ส ฐานตลาดที่ เ ป ด กว า งขึ้ น นี้ ส ง ผลให ธุ ร กิ จ โรงแรมในประเทศไทยสามารถแสวง
ประโยชน ภายใตฐานการผลิตเดิมที่มีอยูแลวภายในประเทศไดมากขึ้นตามไปดวย
อย า งไรก็ ตาม การแสวงประโยชน ดัง กล า วย อมมีข อจํ ากั ดด วยขี ดความสามารถในการ
รองรับการขยายตัวของตลาด ทั้งขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยในภาพรวม
ต อ การขยายตั ว ของตลาดใหม และขี ด ความสามารถของธุ ร กิ จ โรงแรมไทยที่ จ ะสร า งความ
ประทับใจใหลูกคา ทั้งนี้เนื่องจากความตองการ วัฒนธรรม และพฤติกรรมของนักทองเที่ยวแตละ
ชาติยอมมีความตางกัน ที่สําคัญคือเรื่องภาษา แตละชาติยอมตองการใหผูใหบริการสามารถสื่อสาร
และเขาใจในภาษาของชาติตนเพื่อความสะดวกและความเขาใจในสื่อความหมายที่ตรงกัน แตใน
ปจจุบันผูใหบริการในประเทศไทย ที่สามารถใชภาษา บาฮาซา (Bahasa) ของอินโดนีเซียยังมีนอย
เชนเดียวกับผูที่เขาใจในภาษาเวียดนามก็ยังมีไมมากพอ การเตรียมตัวสําหรับประเทศไทย ในการ
พัฒนาดานภาษาใหกับบุคลากรที่อยูในสาขาบริการทองเที่ยวจึงเปนสิ่งจําเปน แต ขณะนี้ยังไมเห็น
แผนปฏิบัติการในดานนี้ของภาครัฐอยางเปนรูปธรรมชัดเจนนัก ในแผนพัฒนาบริการทองเที่ยว
เพื่อรองรับการเปดเสรีบริการท องเที่ยวประจําป พ.ศ.2555-2560 ของกรมการทองเที่ยวในดา น
ทักษะการใชภาษา ได ระบุการฝกทักษะสําหรับภาษาตางๆเชน ภาษาอังกฤษ รัสเซีย จีน เกาหลี
แตไมมีการเอยถึงภาษาของประชาคมในอาเซียน
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เชนเดียวกับการเตรียมพรอมของภาคธุรกิจโรงแรมที่จะดําเนินการเชิงรุกมุงเจาะกลุม
ตลาดใหม และการพัฒนาบริการเพื่อรองรับกับความตองการของกลุมลูกคาอาเซียนกลุมนี้ยังไมได
รับความสนใจมากนัก ธุรกิจโรงแรมยังใหความสําคัญอยูกับฐานตลาดเดิมที่คุนเคยในอาเซียน เชน
สิงคโปร และมาเลเซีย เปนหลัก เนื่องดวยขาดขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานดาน
การตลาดในพื้นที่ตลาดใหมดังกลาว กอรปกับยังมีขอจํากั ดในการเขาถึงขอมูลวิเคราะหเชิง ลึกถึง
ความเคลื่อนไหวของสถานการณตลาด แนวโนมและกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งขอมูลเหลานี้มีอยู
กระจัดกระจายไมเปนระบบ จึงขาดแรงโนมนาวที่จะใหความสําคัญกับการกาวเขาสูตลาดใหม เพื่อ
สงเสริมการเดินทางจากกลุมดังกลาวเขามายังประเทศไทยใหมากขึ้น
ดังนั้นความไมพรอมของภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยและความสนใจที่คอนขางนอยของ
ธุรกิจโรงแรมที่มีตอกลุมตลาดใหม อาจจะทําใหโอกาสที่จะแสวงประโยชนจากการเปดกวางของ
ฐานตลาดใหม ไมสามารถได รับประโยชนเต็มที่จากการเปดเสรีใน Mode 2 ของชุดขอผูกพัน
ดังกลาว
ขณะที่การเปดเสรีใน Mode 3 การตั้งสํานักงาน (Commercial Presence) ซึ่งสาขาทองเที่ยว
ถูกกําหนดใหเปนสาขาบริการเรงรัด และจะตองยกระดับการเปดเสรีเพิ่มขึ้น โดยจะตองอนุญาตให
นักลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียนเขามามีสัดสวนการถือหุนในประเทศไทยไดรอยละ 70 ซึ่ง
หลายภาคสวนตางเกรงวาการยกระดับการเปดเสรีเพิ่มขึ้นนี้จะมีผลกระทบใหผูประกอบการไทยที่
ขาดความพรอม จะตองหลุดออกจากวงจรธุรกิจเพราะไมสามารถแขงขันกับนักลงทุนตางชาติได
ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยยังไมบรรลุถึงขอผูกพันดังกลาว โดยขณะนี้ยังระบุขอผูกพันสัดสวนการ
ถือหุนของนักลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียนไวที่รอยละ 49 ตามกรอบกฎหมายการลงทุนเดิม
และคาดวาเมื่อประเทศไทยตองยกระดับการเปดเสรีเพิ่มขึ้นมีแนวโนมที่จะวางเงื่อนไข ยกระดับการ
เปดเสรีเฉพาะในกลุมธุรกิจโรงแรมระดับหาดาวขึ้นไปเทานั้น
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงในปจจุบันจะเห็นวา แมตามกรอบกฎหมายเดิมของ
ไทยซึ่ ง อนุ ญาตให นัก ลงทุ น ต า งชาติ มี สั ด ส วนการถื อหุ นเพี ย งร อยละ 49 แต นัก ลงทุ นอาเซี ย น
โดยเฉพาะประเทศสิ ง คโปร ก็ ยั ง สนใจที่ จะขยายการลงทุ นในธุ รกิ จโรงแรมมายั ง ประเทศไทย
เพิ่มขึ้นโดยตลอด ทั้งระดับหาดาวลงมาจนถึงระดับสามดาว ประเด็นสัดสวนการลงทุนของนั ก
ลงทุนตางชาติจึงไมใชแรงจูงใจ หรือปจจัยหลักอยางมีนัยสําคัญ ที่นักลงทุนตางชาติจะนํามาเปน
ขอพิจารณาเพื่อเขาสูตลาด แตปจจัยที่จะดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติเขาสูตลาดได คือ ความสามารถ
ในการแขงขัน และผลตอบแทนทางการลงทุน เพราะแมธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะอยูใ น
สถานการณแขงขันค อนขา งรุนแรงแตก็ มีโอกาสที่จะใหผลตอบแทนที่ดี ด วยมีศั กยภาพในการ
เติบโตของนักทองเที่ยวสูง นอกจากนั้ นนักลงทุนสิงคโปรไดประเมินความพรอมของตนทั้งดาน
แหลงทุน และขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถแขงขันได แมจะมีตนทุนที่สูง
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กวาในการจัดหาสถานที่ตั้งของสถานประกอบการก็ตาม จึงเปนแรงจูงใจใหนักลงทุนสิงคโปร
ขยายการลงทุนมายังประเทศไทยอยางตอเนื่ อง แมจะยังไมมีการเปดเสรีการลงทุนตามกรอบ AEC
ดังนั้นผูประกอบการโรงแรมของไทยจึงตองใหความสําคัญกับยุทธศาสตรปรับตัว เพื่อการ
แข ง ขั น ไม ว า จะมี ก ารเป ด เสรี ก ารลงทุ น ตามกรอบ AEC หรื อ ไม ก็ ต าม โดยเฉพาะการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารจั ด การให ส ามารถแข ง ขั น ได กั บ ผู ที่ จ ะมาเป น คู แ ข ง พร อ มให
ความสําคัญกับการสรางเครือขาย มิฉะนั้นโอกาสของการแสวงประโยชน จากฐานตลาดใหมที่เปด
กวาง รวมไปถึงฐานตลาดเดิมที่มีอยู สวนหนึ่งจะถูกลดทอนไปสูธุรกิจของคูแขง
4.1.2 โอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิ ตสูกลุม
ประเทศอาเซียน
ในทํานองเดียวกัน การเปดเสรีใน Mode 3 ซึ่งจะมีผลใหฟลิปปนส อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ตองยกระดับสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49 เปนรอยละ
70 แตจะไมมีผลตอกลุมประเทศอินโดจีน คือ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร และสปป.ลาว ซึ่งขณะนี้
ไดเปดเสรีการลงทุนถึงรอยละ 100 ไปกอนหนาแลว แมระดับการเปดเสรีการลงทุนในกลุมประเทศ
อาเซียนจะแตกตางกัน แตไมมีผลตอ การตัดสินใจขยายฐานการผลิตของผูประกอบธุรกิจโรงแรม
ไทย เพราะในปจจุบันผูประกอบธุรกิจโรงแรมไทยไดขยายฐานการลงทุน สูกลุมประเทศตางๆใน
อาเซียนเกือบทุกประเทศ ยกเวนเพียงการลงทุนในสิงคโปร และมาเลเซีย
อย า งไรก็ ต ามรู ป แบบการลงทุ น ของผู ป ระกอบการไทยจะมี ค วามหลากหลาย ทั้ ง ใน
ลักษณะรวมทุนโดยใชเครือขายตราสินคาโรงแรมไทย และการบริหารในระบบเครือขายของเครือ
โรงแรมตา งชาติ ทั้ งนี้ ส วนใหญข องนัก ลงทุนไทยที่ข ยายการลงทุนไปต างประเทศจะเป นกลุ ม
เครือขายโรงแรมไทยซึ่งมีขีดความสามารถทั้งดานเงินทุน และการบริหารจัดการ เพียงสวนนอยที่
เปนผูประกอบการอิสระ ขอจํากัดในดานการจัดหาทีม บริหารจัดการจากประเทศไทยเปนอุปสรรค
สําคัญตอผูประกอบธุรกิจโรงแรมไทยในการขยายฐานการลงทุนไปยังตางประเทศ และทําใหตอง
บริหารจัดการในลักษณะเครือขาย หรือ แฟรนไชสกับกลุมเครือขายโรงแรมนานาชาติ
ประเด็ น พิ จ ารณากลุ ม ประเทศที่ น า สนใจที่ ธุ ร กิ จ ไทยควรพิ จ ารณาไปลงทุ น จึ ง ให
ความสําคัญกับโอกาสทางการตลาดของแตละพื้นที่ที่จะกอใหเกิ ดความสามารถในการสรางกําไร
อยางยั่งยืนของธุรกิจ โดยอาศัย BCG’s Model ในการวิเคราะห โดยไดขอสรุป เสนอในการเลือก
ประเทศที่ ค วรพิ จารณาไปลงทุนคื อ เวีย ดนาม กัม พู ช า เมีย นมาร และสสป.ลาว ซึ่ ง ทั้ง 4 พื้ นที่
ดังกลาวขณะนี้นักลงทุนไทยไดขยายฐานการผลิตเขาสูตลาดเพื่อการแขงขัน เรียบรอยแลว โดย
ผูประกอบการที่เขาไปลงทุนใน พื้นที่เวียดนาม และเมียนมาร จะเปนกลุมเครือขายโรงแรมไทยที่มี
ความพรอมในการแขงขัน แตยังมีจํานวนคอนขางนอยรวมทั้งอยูในภาวะของการแขงขันที่สูงทั้งใน
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พื้นที่เวียดนาม เพราะตองเผชิญกับการแขงขันในกลุมเครือขายโรงแรมตางชาติจํานวนมาก ขณะที่
ภาวะการแขงขันที่สูงในเมียนมาร เพราะตองเผชิญกับสภาวะปญหาหองพักลนตลาดในปจจุบัน
สําหรับการแขงขันในพื้นที่ กัมพูชา และ สปป.ลาว การแขงขันในพื้นที่ตลาดยังไมรุนแรงนัก และ
นักลงทุนไทยที่เขาพื้นที่มีหลากหลายระดับ
จากผลของการวิเคราะห SWOT รวมกับ TOWS Matrix ยุทธศาสตรการแขงขัน ที่นําเสนอ
ในปจจุบันจึงเนน ยุทธศาสตรปกปอง เปนสําคัญ ในพื้นที่ตลาดเวียดนาม และเมียนมาร โดยอาศัย
ผูป ระกอบการไทยที่อยูในพื้นที่ เปนผูรักษาตําแหนงและสวนแบงทางการตลาด ขณะที่ยุทธศาสตร
ที่ นํ า เสนอในกั ม พู ช าและ สปป.ลาว สามารถเดิ น หน า ด ว ย ยุ ท ธศาสตร เ ติ บ โต ทั้ ง อาศั ย
ผูป ระกอบการไทยในพื้นที่ทําหนาที่รุกตลาด พรอมสนับสนุนกลุมเครือขายโรงแรมไทยรายใหมๆ
เขาไปลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเตรียมความพรอมในการเดินหนารุกสูตลาดทั้ ง 4 พื้นที่ ใน
โอกาสตอไป ภาคธุรกิจของไทยตองไดรับการสนับสนุนทั้งดานขอมูลพื้นฐาน และขอมูลวิเคราะห
เชิงลึกเพื่อการวางแผนเขาสูตลาด รวมทั้งตองมีการรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเรงสรางทีมบริหาร
จัดการใหกั บนั กลงทุ นไทยในการรุ ก ตลาด เพื่อลดการอาศัย เครือขา ยโรงแรมนานาชาติใ นการ
บริหารจัดการ มิฉะนั้นโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการ
ผลิตสูกลุมประเทศอาเซียนก็จะไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพตามโอกาสที่ไดเปด
กวางขึ้น
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) รัฐบาลจะตองกําหนดนโยบายในตําแหนงและเปาหมายที่ชัดเจนดานการสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย เชนเดียวกับที่ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมดาน
อื่นๆ จะตองมีเปาหมายของการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย โดยจะเลือกสงเสริมการ
เติบโตและการแขงขั นเพื่อปกปองสวนแบงตลาดเฉพาะในฐานตลาดที่มีอยูภายในประเทศเทานั้น
หรือจะสงเสริมขยายการเติบโตภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยดวยการขยายฐานการแขงขันไปยัง
ตลาดภายนอกประเทศไปพรอมๆกันอีกระดับหนึ่ง และจะตองสื่อสารเปาหมายที่ชัดเจนนี้ใหเปนที่
รับรู เขาใจกับผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อหนวยงานตางๆจะไดกําหนดแผนงานในทางปฏิบัติเพื่อรองรับ
ไดชัดเจน ทั้งในแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว มุงสูเปาหมายที่กําหนด
2) ภาครัฐตองจัดทําระบบการจัดทําฐานขอมูลของอุตสาหกรรมใหมีความลึกและรอบ
ดาน พรอมบูรณาการขอมูลที่กระจัดกระจายภายใตหนวยงานตางๆ ใหอยู ในลักษณะเปนพลวัตรที่
สามารถพัฒนาตอยอด ตามสถานการณที่ปรับเปลี่ยนภายใตความรับผิดชอบดูแลของหนวยงานเฉพาะที่ชัดเจน
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เพื่อสะดวกตอการเขาถึง คนหา เพื่อวางแผนทั้งในระดับนโยบายของภาครัฐและระดับปฏิบัติการ
ของภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
3) ภาครั ฐ ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ของ
ผูประกอบการไทย โดยจะตองจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาอยางเปนระบบใหครอบคลุ ม
ประเด็ น ต า งๆ อย า งรอบด า น ให ต รงกั บ ความต อ งการของภาคเอกชน และสภาพป ญ หาที่
อุ ตสาหกรรมท อ งเที่ ย วไทยกํ า ลั ง เผชิ ญ โดยต องนํ า ข อ คิ ด เห็ นและข อ เสนอของภาคเอกชนมา
ดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาใหสอดรับกับนโยบาย
และเป า หมายที่ กํ า หนด และจะต อ งบู ร ณาการการทํ า งานของหน วยงานภาครั ฐ ทุ ก ภาคส ว นที่
เกี่ยวของกับภาคเอกชน เพื่อให การดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบประเมินผลและ
ติดตามความคืบหนาในทุกภาคสวน
4) ภาครัฐตองเตรียมความพรอมชวยเหลือและปกปองภาคอุตสาหกรรมท องเที่ ยวไทย
ทางออมในรูปแบบอื่นๆ ใหสามารถคงจุดแข็งของอัตลักษณไทยไว อยางมีคุณคา เชนการกําหนด
มาตรฐานดานบริการตางๆ การจัดโซนนิ่งพื้นที่ใหเหมาะสมปองกันการเขามาทําลายความสวยงาม
ของพื้นที่ รณรงคใหประชาชนคนไทยคงไวดวยการเปนเจาบานที่ดี มีมิตรไมตรีกับผูมาเยือนทุก
ชาติไมเลือกปฏิบัติ
5) ขยายหนาที่หรือปรับโครงสรางองคกรในหนวยงานภาครัฐใหสอดรับกับนโยบายที่
กํา หนดทั้ งหน วยงานที่ ตองเข ามาพั ฒนาระบบขอมู ล หนวยงานที่ ตองรั บผิ ดชอบการพั ฒนาขี ด
ความสามารถใหกับผูประกอบการ หนวยงานที่จะสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการไทยที่สนใจไป
ลงทุนในตางประเทศ ฯลฯ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
1) กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ควรเรงดําเนินการตามแผนพัฒนา
บริการทองเที่ยวเพื่อรองรับการเปดเสรีบริการทองเที่ยว ประจําป 2555-2560 ใหเปนไปตามกําหนด
โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนยพัฒนาระบบขอมูลซึ่งมีความจําเปนสําหรับผูประกอบการไทย ที่จ ะใช
ข อ มู ล ดั ง กล า วเพื่ อ ประกอบการวางแผนและตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น งาน รวมทั้ ง ควรทบทวน
รายละเอียดของการฝกทักษะใหกับบุคลากรในอุตสาหกรรม ทั้งในดานประเภทของภาษา ซึ่งควร
เพิ่มเติมภาษาของกลุมประเทศอาเซียน และระดับ ทักษะของบุคลากรซึ่งควรตอยอดไปจนถึงระดับ
บริหารเพิ่มเติมจากทักษะระดับปฏิบัติการ
2) กรมการทองเที่ยว ควรเตรียมการประสานกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ตางประเทศ หาแนวทางที่เหมาะสมและยอมรับรวมกัน จัดหลักสูตรพัฒนาตอยอดใหกับผูบริหาร
ระดับตนซึ่งปฏิบัติงานอยูแลวในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขาธุรกิ จโรงแรม ไดเติมเต็มและเพิ่ม

47
ประสิทธิภาพการทํางานสูผูบริหารระดับกลาง เพื่อเตรียมพรอมเขาสูทีมบริหารจัดการ ใหกับ
เครือโรงแรมไทยที่สนใจขยายฐานการผลิต ทั้งในและตางประเทศ
3) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ควรขยายขอบเขตและบทบาทการ
ดําเนินงานสูการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหกับผูประกอบการไทยเพื่อขยายฐานการผลิตออก
นอกประเทศอี ก บทบาทหนึ่ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของฐานข อ มู ล นั ก ลงทุ น ไทย ทั้ ง ทํ า เนี ย บ
ผูประกอบการจําแนกตามกลุม เปาหมายตางๆซึ่งมีขีดความสามารถที่แตกตางกัน เพื่องายตอการ
กํ า หนดกลุ ม เป า หมายในการร วมดํ า เนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ แ ตกต า ง รวมทั้ ง สามารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการสงเสริมและสนับสนุนไดอยางเหมาะสมตรงตามความตองการของกลุมนัก
ลงทุนเปาหมาย และวัตถุประสงคในแตละกิจกรรมของสํานักงานฯ
4) กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการตางประเทศ ที่มีฐานปฏิบัติการอยูในพื้นที่ตลาด
ต า งๆอย า งหลากหลาย ควรสนั บ สนุ นข อมู ล เชิ ง เศรษฐกิ จ เพื่ อการแข ง ขั นให กั บ อุ ต สาหกรรม
ทองเที่ยวของประเทศไทย ที่จะขยายฐานการผลิตออกสูนอกประเทศ ทั้งภาพรวมของสถานการณ
ทางธุรกิจ คูแขงขันที่อยูในพื้นที่ รวมถึงคูคาที่ควรพิจารณารวมลงทุน และนโยบายตางๆของภาครัฐ
5) กระทรวงพาณิชย ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการบูรณาการขอมูลตางๆรวมกับสํานักงานสถิติ
แหงชาติ จัดทําฐานขอมูลพื้นฐานเพื่อการคาและการลงทุนในประเทศไทย เห็นควรเพิ่มขอมูลดาน
อุ ตสาหกรรมท อ งเที่ ย วร วมด ว ยไว ใ นภาคของการค า บริ ก ารเพื่ อสนั บ สนุ นผู ป ระกอบการด า น
ฐานขอมูลอีกชองทางหนึ่ง
6) ผู ประกอบการ ควรพิจารณาให ความรวมมือสนับ สนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ให กั บ บุ ค ลากรในธุ ร กิ จ ทั้ ง จั ด ส ง พนั ก งานระดั บ ปฎิ บั ติก ารเข า รั บ การอบรมที่ ภาครั ฐจั ดหาให
รวมทั้งประสานกับหนวยงานภาครัฐคัดเลือกพนักงานบริหารระดับตนเขารับการอบรมตอยอดเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถสูการเปนผูบริหารในทีมบริหารจัดการของเครือขายโรงแรมไทยตอไป
7) ผูประกอบการไทยควรสรางกลไกในการสรางเครือขายระหวางกันเสริมประสิทธิภาพ
การแขงขันอยางมีเอกภาพ รวมทั้งใหความสําคัญกับการสรางตราสินคา ของตนใหมีความเขมแข็ง
เปนที่ยอมรับเพื่อสามารถแขงขันกับคูแขงที่จะเขามามีสวนแบงในตลาด
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ภาคผนวก ก
ตารางขอผูกพันในสาขาบริการยอยธุรกิจโรงแรม (CPC 64110)
ตามกรอบความตกลงอาเซียนดานบริการ (AFAS)
ชุดขอผูกพัน ที่ 7
Brunei

Countries

Cambodia

Indonesia
(CPC 64110)
(3,4,5, stared hotels)

Limitation on Market Access
3) It must be a joint venture with local company
subject to local regulation

Horizontal Commitments
3) Unbound for measures concerning equity or
interest in companies establish a commercial
presence
3) None for hotel 3 stars or higher
3) Investors seeking incentive under the provisions
of the Law on investment,shall have the
obligation to provide adequate and consistant
training to Cambodian staff , including for
promotion to senior positions
3) In eastern Part of Indonesia, Kalimantan,
3) Commercial Presence of the foreign service
Bengkulu, Jambi Salawest and East Nusa
provider(s) must be in the form of joint venture
Teggara (NTT) 100% of Capital share can be
and/or representative office , unless mentioned
owned by foreign investors.For other areas ,
otherwise. joint venture should meet the
the maximum foreign equity participation is 51 %
following requirement

51
Countries

Limitation on Market Access

Horizontal Commitments

1)Should be in the form of Limited Liability
Enterprise
2)Not more than 49% of the capital share of the
limited Liability Enterprise , may be owned by
foreign partner(s)
Lao.PDR.
3 stars or more
(Part of CPC 641)

3) As per specified in the horizontal section

3) Commercial presence of the foreigen service
supplier can be in the following forum
- A joint venture (minimum portion 30%) with
one or more domestic Lao invester
- A wholly foreign – owned enterprise
- A brance or representative office
The commercial presence of foreign service
supplier shall be subject to approval of the
concerned competent authority and of licensing
by the Foreign Investment Management
committee of the Lao. PDR.
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Countries

Vietnam
(CPC) 64110

Limitation on Market Access

3) None except for 8 years since 11 January 2007 the
services provided should be in parallel with the
investment in the hotel construction , renovation ,
restoration or acquisition.
None afterwards.

Horizontal Commitments

The joint venture is established and registered
under the laws and regulations of the Lao.PDR.
It is jointly owned and operated by one or more
legal foreign investors/service suppliers and by
one or more legal domestic Lao investors.
The activities and relationship of its parties shall be
governed by the contract between the parties and the
Joint Venture’s Articles of Association , in
accordance with the laws and regulation of the Lao
PDR
None except Specific sector , foreign enterprise are
allowed to establish commercial presence in
VietNam in the form of business co – operation
contract , jointventure enterprise. 100% foreign
invested enterprise Foreign – investor enterprise
shall be permitted by competent authorities of
VietNam to Lease the land to carry out their
investment projects.

Malaysia
CPC 64110

Countries

Myanmar
(CPC 6411 / 64110)

Limitation on Market Access
Horizontal Commitments
3) joint venture corporation with Malaysia
3) Acquisition, Mergers and Take – overs
individuals or Malaysia controlled corporation
Approval is normally granted , However it
or both and aggregate foreign shareholding in
may be denied in circumstances where the
the joint venture corporation shall not excess
proposed investment conflicts with the interest
51% foreign equity (for 4&5 star hotel)
of the state
3) None
3) Under the Laws
Foreign equity allowed from minimum 35% to
The proposed investment may be refused subject to such
maximum 100% Hotel project with 100%
implication as financial arrangement security risk
foreign investment are allowed in BOT system
involved and compliance with existing conditions.
under Foreign investment Law
In corporation of an enterprise, not involving
a state enterprise is to be made under the
Myanmar companies Act. Minimum share
capital requirement is equivalent of K 300,000
in USD for service company
Tax ; The Commission shall, for the purpose of
promoting foreign investment, grant the investor
exemption or relief from taxs
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Countries
Philippines
(CPC 64110)

Singapore
(CPC64110)
Thailand
(CPC64110)

Limitation on Market Access
Horizontal Commitments
3) None except as indicated in 3) In Activities Expressly Reserved by Law to citizens of the Philippines (ie foreign
the horizontal section
equity is limited to a minority share)
Acquisition of Land
Foreign investors may lease only private – owned lands
3) None
3) None

3) Commercial presence is permited only through a limited liability company which is
registered in Thailand and which meets the following conditions
a) Foreign equity participation must not exceed 49% of the registered capital and
b) The number of foreign shareholding must be less than half of the total number of
shareholders of the company concerned
Acquistion and usage of land
Foreign nationals or domestic companies which are deemed foreigners are allowed to
purchase or own land in Thailand. However , they may lease land and own building

ภาคผนวก ข

การลงทุนของผูประกอบการอาเซียนในประเทศเพื่อนบาน

พื้นที่การลงทุน
ประเทศผูลงทุน
ไทย

สิงคโปร

มาเลเซีย

กัมพูชา
1 Hotel Inter Continental
2 Julianna Hotel&Resort
3 Shangrila Hotel
4 Novotel Siem Reap
5 La Paranda Hotel
6 City star Phnom Penh Villa
7 Regent Park serviced
Apartment&Hotel
1 Hotel Cambodian
2 Hotel Le Royal
3 Micasa Hotel
4 Imperial Garden Hotel
1 Sunway Hotel Phnom

สปป. ลาว
1 Apollo Hotel
2 Phousy Akane Hotel
3 Phu Chan Resort
4 Asia Pavilian Hotel
5 Utayan Bajiang Hotel

เวียดนาม
1 Melia Hotel
2 Moevenpick Hotel

1 Novotel Hotel

เมียนมาร
1 Kandawgyi Palace Hotel
2 Chatrium Yangon Hotel
3 Hilton Hotel

1 Micasa Hotel
2 Park Royal Hotel

1 Equatorial Hotal
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ภาคผนวก ข

การลงทุนของผูประกอบการอาเซียนในประเทศเพื่อนบาน

พื้นที่การลงทุน
ประเทศผูลงทุน
ไทย
สิงคโปร

มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย
1 Centra Taum Seminyak
2 Anantara Seminyak
1 Sari Pan Pacific Jakarta
2 Banyan Tree Ungasan
3 Pan Pacific Nirawana Bali
1 Diwangkaa Holiday Villa
2 Tune Hotel

ฟลิปปนส

มาเลเซีย

Dusit Thani Manila
1 Park Royal Hotel
2 Grand Millennium

1 InterContinental
2 Prince Hotel

ภาคผนวก ค

รายชื่อคูแขงกลุมเครือขายโรงแรมนานาชาติในพื้นที่ตลาดอินโดจีน
เวียดนาม
กัมพูชา
กลุมเครือขาย
จํานวน
กลุมเครือขาย
จํานวน
1 InterContinental
4
1 ACCOR (Sofitel)
4
(Crow Plaza)
2
2 InterContinental
1
2 Starwood
2
3 Starwood
2
(Sheraton)
(Le Meridien)
3 ACCOR (Sofitel)
4
4 de la Paix
1
4 Ascott (Somerset)
8
5 Aman
1
5 Moevenpick
2
6 Allson
1
6 Hilton
1
7 Raffles
1
7 Hyatt
1
8 Sunway
1
8 Nikko
2
9 Marriott (Renaissance)
1
10 Daewoo
1

รวม

10

28

รวม

8

12

เมียนมาร
กลุมเครือขาย
จํานวน
1 Shangri-La
1
(Traders)
2 Nikko
1

สปป.ลาว
กลุมเครือขาย
1 ACCOR
(Mercure,Novotel)
2 Hilton
3 Nikko
4 Julianna
5 Angsana
6 Aman
7 de la Paix

รวม

รวม

2

2

7

จํานวน
2
1
1
2
1
1
2

10

58

ประวัติผูเขียน
นางจุรีรัตน คงตระกูล
วุฒิการศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางาน
2519 – 2527
2528 – 2533
2533 – 2537
2537 – 2543
2543 – 2547
2547 – 2550
2550 – 2554
2554 – ปจจุบัน

พนักงานวางแผน 3 – 5 ฝายวิชาการ
หัวหนางานวางแผนการตลาด
ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกรุงโรม
ผูอํานวยการกองสถิติและวิจัย
ผูอํานวยการ ททท. สํานักงานกรุงโรม
ผูอํานวยการกองกลยุทธการตลาด
ผูอํานวยการฝายวางแผน
ผูอํานวยการภูมิภาคอเมริกา

ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน

ผูอํานวยการภูมิภาค

หนวยงาน

ภูมิภาคอเมริกา
ดานตลาดยุโรปและอเมริกา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

