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รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา





บทสรุปสําหรับผูบริหาร

การอยูรวมในโลกปจจุบันที่ประกอบไปดวยการรวมตัวเปนองคกรตางๆมากมาย ทําให
ประเทศไทยไมสามารถโดดเด่ียวตนเองได ความพยายามที่จะผลักดันใหเกิดการเปดเสรีทางการคา
และขอตกลงยอมรับรวมขององคกรการคาโลก ไดขยายสูการผลักดันใหเกิดการเปดเสรีดานการคา
บริการในป พ.ศ. 2538 และนําไปสูความรวมมือในลักษณะภูมิภาควิวัฒนภายใตกรอบความตกลง
อาเซียนดานบริการในปเดียวกัน จนกาวสูการเรงรัดการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งหน่ึง
ในวัตถุประสงคหลักคือ การเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน โดยจะมีการเคลื่อนยายสินคา
บริการ การลงทุน แรงงานมีฝมือ และเงินทุนอยางมีเสรีมากขึ้น กําหนดเวลาที่จะคอยๆลด หรือ
ยกเลิกอุปสรรคระหวางกันเปนระยะ

แมแนวคิดของการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ภาครัฐคาดวาจะเปนการเพิ่มพูน
ผลประโยชนและนํามาซึ่งโอกาสหลายประการทั้งตอประเทศไทย และผูประกอบการดานทองเที่ยว
ซึ่งบริการดานทองเที่ยวเปนหน่ึงในสี่ของสาขาบริการเรงรัดที่จะตองยกระดับการเปดเสรีที่ประเทศ
สมาชิกจะตองอนุญาตใหนักลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียนเขามามีสัดสวนการถือหุนใน
ประเทศไดรอยละ 70  อยางไรก็ตามในมุมมองของภาคเอกชนไทยกลับกังวลตอความไมพรอมของ
ผูประกอบการ และเกรงการไหลเขามาของนักลงทุนตางชาติสูฐานการผลิตในประเทศไทย และจะ
สงผลกระทบตอไปยังผูประกอบการ SMEs ขณะเดียวกันยังมองเห็นโอกาสที่จะเขาไปแสวง
ประโยชนจากการขยายฐานตลาดสูการลงทุนในกลุมประเทศอาเซียนคอนขางตํ่า เน่ืองจากขาด
ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน ขั้นตอน กระบวนการประกอบธุรกิจในกลุมประเทศอาเซียน

การศึกษาขอมูลในเชิงลึกถึงโอกาสของผูประกอบการไทยในสาขาธุรกิจโรงแรมที่จะแสวง
ประโยชนจากขอตกลงการเปดเสรีภาคบริการทองเที่ยวจึงถูกนํามาเปนประเด็นการศึกษาใน คร้ังน้ี
โดยใช SWOT Analysis และ TOWS Matrix ประเมินโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวง
ประโยชนภายใตฐานการผลิตภายในประเทศจากการเปดเสรีการคาบริการดานการทองเที่ยว และใช
BCGs Model คัดเลือกพื้นที่ในกลุมประเทศอาเซียนที่ควรใหความสนใจไปลงทุน พรอมใช SWOT
Analysis และ TOWS Matrix ประเมินโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนดวยการ
ขยายฐานการผลิตสูกลุมประเทศดังกลาว

ผลการศึกษาสรุปไดวาการบรรลุขอผูกพันการเปดเสรีใน Mode 2 “การบริโภคขาม
พรมแดน” เปดโอกาสใหฐานตลาดทองเที่ยวของประเทศไทยจากตลาดอาเซียนเปดกวางขึ้นจากการ
ยกเลิกขอกีดกันดานภาษีเดินทาง และการอํานวยความสะดวกในการขามแดนใหเปนไปโดยสะดวก
สงผลใหธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยสามารถแสวงประโยชนภายใตฐานการผลิตเดิมที่มีอยูแลว

ง



ภายในประเทศไดมากขึ้นตามไปดวย ขณะที่การเปดเสรีใน Mode 3 “การต้ังสํานักงาน” ซึ่งจะสงผล
ใหนักลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียนเขามามีสัดสวนการถือหุนในประเทศไทยไดรอยละ 70
น้ัน ประเด็นการเพิ่มสัดสวนการลงทุนดังกลาวมิใชแรงจูงใจ หรือปจจัยหลักอยางมีนัยสําคัญ ที่นัก
ลงทุนตางชาติจะนํามาเปนขอพิจารณาเพื่อเขาสูตลาด แตปจจัยที่จะดึงดูดนักลงทุนตางชาติเขาสู
ตลาดได คือ ความสามารถในการแขงขัน และผลตอบแทนการลงทุน เพราะในปจจุบันแมจะยังไม
บรรลุการเปดเสรีตามกรอบของ AEC แตนักลงทุนจากประเทศสิงคโปรยังคงขยายฐานการผลิตเขา
สูประเทศไทย และประเทศอ่ืนๆในอาเซียนอยางตอเน่ือง และคาดวาจะเขามาเปนคูแขงที่สําคัญใน
ประเทศไทยตอไป ดังน้ันผูประกอบการโรงแรมของไทยจึงตองใหความสําคัญกับการปรับตัว  เพื่อ
การแขงขันไมวาจะมีการเปดเสรีการลงทุนตามกรอบ AEC หรือไมก็ตาม โดยเฉพาะการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการพรอมใหความสําคัญกับการสรางเครือขายระหวางกันอยางมี
เอกภาพ มิฉะน้ันโอกาสของการแสวงประโยชนจากฐานตลาดใหมที่ เปดกวางรวมไปถึงฐานตลาด
เดิมที่มีอยูจะถูกลดทอนไปสูธุรกิจของคูแขง

ในทํานองเดียวกันการเปดเสรีใน Mode 3 จะมีผลใหประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ตองยกระดับสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนอาเซียนเพิ่มขึ้น แตจะไมมีผลตอประเทศใน
กลุมอินโดจีนซึ่งขณะน้ีไดเปดเสรีการลงทุนถึงรอยละ 100 ไปกอนหนาแลว เมื่อประกอบกับการ
พิจารณากลุมประเทศที่ประเทศไทยควรใหความสนใจไปลงทุน โดยอาศัย BCGs Model ในการ
วิเคราะห ไดขอสรุปวา กลุมประเทศในกลุมอินโดจีน คือ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร และ สปป.
ลาว เปนกลุมประเทศที่จะกอใหเกิดความสามารถในการสรางกําไรอยางยั่งยืนของธุรกิจไดสูงกวา
จึงเปนกลุมประเทศที่นักลงทุนไทยควรใหความสนใจไปลงทุน ซึ่งทั้ง 4 พื้นที่ ที่กลาวถึงขณะน้ีนัก
ลงทุนไทยไดขยายฐานการผลิตเขาสูตลาดเพื่อการแขงขันเรียบรอยแลว และผลการวิเคราะห
SWOT รวมกับ TOWS Matrix ไดขอสรุปยุทธศาสตรการแขงขันที่นําเสนอคือ เนนยุทธศาสตร
ปกปองเปนสําคัญในพื้นที่ตลาดเวียดนาม และเมียนมาร เพื่อรักษาตําแหนงและสวนแบงทาง
การตลาด ขณะที่ในประเทศกัมพูชา และ สปป.ลาว สามารถเดินหนาดวยยุทธศาสตรเติบโต ทั้งน้ี
ภาคธุรกิจของไทยตองไดรับการสนับสนุนทั้งดานขอมูลพื้นฐาน และขอมูลเชิงลึกเพื่อวางแผนเขาสู
ตลาด รวมทั้งการสนับสนุนเพื่อเรงสรางทีมบริหารจัดการใหกับนักลงทุนไทยในการรุกตลาด
ผูประกอบการไทยจึงจะสามารถแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิตสูกลุมประเทศอาเซียน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะปจจัยการเปดเสรีการลงทุนมิใชปจจัยหลักของการสรางโอกาส
แตความสามารถในการแขงขัน เปนปจจัยสําคัญมากกวาในการขยายฐานการผลิต

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย จึงไดเสนอใหรัฐบาลตองกําหนดตําแหนง และเปาหมายที่ชัดเจน
ดานการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย  สนับสนุนดานฐานขอมูลซึ่งตองมีความลึก
และรอบดานใหสะดวกตอการเขาถึง และคนหา รวมทั้งตองใหความสําคัญกับการพัฒนา ขีด

จ



ความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย ซึ่งอาจจะตองมีการปรับโครงสรางองคกร
หรือขยายบทบาทหนาที่ของหนวยงานใหสอดรับกับนโยบายที่กําหนด โดยนําเสนอหนวยงานที่
เกี่ยวของในทางปฎิบัติ อาทิ กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการตางประเทศ เปนผูพิจารณา
ดําเนินงาน รวมถึงผูประกอบการไทยตองมีสวนรวมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถใหกับ
บุคลากร และตองสรางกลไกในการสรางเครือขายระหวางกันเพื่อเสริมประสิทธิภาพการแขงขัน
อยางมีเอกภาพ

รายงานฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนที่ภาครัฐจะไดนําไปเปนแนวทางในการ
เสริมสรางขีดความสามารถเพื่อการแขงขันใหกับผูประกอบการไทย สามารถลดชองวางที่เปน
อุปสรรค หรือปญหาซึ่งกําลังเผชิญหนา และเสริมความเขมแข็งใหกับผูประกอบการที่มีศักยภาพได
เหมาะสมตรงตามความตองการของกลุมเปาหมายที่ตางกัน รวมทั้งเปนขอมูลเบื้องตนที่
ผูประกอบการไทยจะไดนําไปเปนแนวทางในการพิจารณาการลงทุนเพื่อใชประโยชนจากการเปด
เสรีการคาบริการดานทองเที่ยว เน่ืองดวยระยะเวลาที่จํากัด ขอมูลที่นํามาประกอบการวิเคราะหใน
การศึกษาคร้ังน้ีจึงเปนเพียงขอมูลเบื้องตน ซึ่งผูที่สนใจสามารถนําไปใชประโยชนเปนขอมูลฐาน
เพื่อตอยอดการศึกษาในเชิงลึกไดตอไป

ฉ
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ดวยระยะเวลาที่กระชั้นต้ังแตการกําหนดประเด็นการศึกษา จนมาถึงขั้นตอนการนําเสนอ
วิธีการดําเนินการศึกษา ทําใหขาพเจามีแตความคิดที่กระจัดกระจาย บรรเจิดกวางไกลไรกรอบ
จนไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยที่ปรึกษาชวยซักคาน ชี้นํา จนสามารถจัดกระบวนความคิด
จัดระบบแนวทางการศึกษา จนออกมาเปนรายงานฉบับสมบูรณ ขอขอบพระคุณ เอกอัครราชฑูต
ดร.สมเกียรติ อริยปรัชญา ศาสตราจารย ดร.สรอยตระกูล อรรถมานะ และ รองศาสตราจารย
ดร.พลภัทร บุราคม มา ณ ที่น้ี

รายงานการศึกษาฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดก็เพราะความชวยเหลือจากเพื่อนๆ และนองๆ ที่
ชวยกันจัดสงขอมูลประกอบการศึกษาตามที่ขาพเจารองขอ แมแตละทานจะตองเพิ่มภาระงานมาก
ขึ้น ตองขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสน้ี คุณพรรณี เช็งสุทธา และคุณธานี แสงรัตน เพื่อน นบท.4
คุณฐิติรัตน สุขพาสนเจริญ พรอมนองๆใน ททท. จากสํานักงานตางๆในอาเซียน และที่สําคัญ คือ
คุณเพ็ชรแท สวัสดี และ คุณอัฏฐวัฒน ภูอภิรมย ซึ่งตองรับแรงกดดัน จัดพิมพ แกไข จัดรูปเลม ให
เปนไปตามรูปแบบการจัดทํารายงานใหทันตามเวลา

ตลอดเวลาหน่ึงเดือนที่ขาพเจาน่ังเขียนรายงานการศึกษาจนดึกด่ืน แรงกระตุนอันยิ่งใหญ
มาจากผูเปนบุตรสาวที่คอยใหกําลังใจ ดวยความรัก หวงใย ตลอดเวลา ขอบอกวา “ขอบใจนะจะ เม”

รายงานการศึกษาฉบับน้ีหากสามารถอวยประโยชนใหแกผูใดไดบาง ขาพเจาขอมอบความ
ดีน้ีใหกับ “พอ และ แม” ผูใหโอกาสทางการศึกษาแกขาพเจา

จุรีรัตน คงตระกูล
30 มิถุนายน 2555
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา
การอยูรวมในโลกปจจุบันที่ประกอบไปดวยการรวมตัวเปนองคกรตางๆมากมาย  ทําให

ประเทศไทยไมสามารถโดดเด่ียวตนเองรวมทั้งประชาชนคนชาติใหอยูตามลําพังโดยไมเกี่ยวของ
กับประชาคมโลกได ความพยายามที่จะผลักดันใหเกิดการเปดเสรีทางการคา (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
นําไปสูความรวมมือในลักษณะภูมิภาควิวัฒนภายใตกรอบความตกลงอาเซียนดานบริการ
( ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS ) ของกลุมประเทศสมาชิก ASEAN
7 ประเทศ ในปลายป 2538 ทําใหประเทศไทยมีขอผูกพันดานการคาบริการ อันหมายรวมถึงบริการ
สาขาทองเที่ยวภายใตกรอบความตกลงทั้ง 2 กรอบ

1.1.1 รูปแบบการใหบริการภายใตขอผูกพันของกรอบความรวมมือ
รูปแบบการใหบริการที่ระบุไวไมวาจะเปนภายใตกรอบความรวมมือของ WTO

หรือ กรอบความรวมมือของ AFAS จะไมรวมถึงบริการของรัฐ  โดยรูปแบบการใหบริการสามารถ
แบงไดเปน 4 รูปแบบ1 (Modes of Supply) ไดแก

Mode 1: การใหบริการขามพรมแดนประเทศ (Cross Border Supply) หมายถึงการคาบริการที่ผูให
บริการอยูคนละประเทศกับผูรับบริการ  อีกนัยหน่ึงคือผูใหบริการมีฐานปฎิบัติการอยูในประเทศ
ของตนแตสามารถใหบริการขามประเทศได เชน บริการ โทรคมนาคม อินเตอรเน็ต การบิน เปนตน
Mode 2: การบริโภคขามพรมแดน (Consumption Aboard) หมายถึงการที่ผูรับบริการเดินทางไปใช
บริการในประเทศของผูใหบริการ เชน การเดินทางไปทองเที่ยวตางประเทศ  การเดินทางไปศึกษา
ในตางประเทศ เปนตน

1. WTO, General Agreement on Trade in Serviecs, Part 1-scope and definition.,Article 1 (2)
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Mode 3: การต้ังสํานักงาน ( Commercial Presence ) หมายถึง การที่ผูใหบริการเดินทางไปเปด
สํานักงานตัวแทน หรือต้ังสาขาเพื่อใหบริการในประเทศของผูรับบริการโดยมีการเคลื่อนยาย
เงินทุนเพื่อไปสรางโครงสรางพื้นฐานและองคประกอบที่จําเปนสําหรับการแขงขันเพื่อใหบริการ
ในประเทศเปาหมาย  เชน การเปดรานอาหาร โรงแรม ในตางประเทศ
Mode 4: การเคลื่อนยายบุคลากร ( Movement of Natural Persons ) หมายถึงการที่ผูใหบริการ
เดินทางไปใหบริการในประเทศผูรับบริการ เปนการสงออกนักวิชาชีพแขนงตางๆไปยังตาง
ประเทศ  เชน แพทย วิศวกร พอครัว ไปทํางานในตางประเทศ

1.1.2 ขอผูกพันภายใตความตกลงดานการคาบริการ (General Agreement on Trade in
Services – GATS)
GATS ถือเปนขอตกลงแรกทางดานกฎหมายในระดับพหุภาคีที่ครอบคลุมถึงการคาบริการ

โดยรวมถึงการทองเที่ยวไวในขอตกลงดังกลาว วัตถุประสงคเพื่อขยายการคาบริการ ในลักษณะการ
เปดเสรีแบบกาวหนาเปนลําดับผานรอบการเจรจา ( Progressive Liberalization Through Sucessive
rounds of negotiations ) และการมีสวนรวมของประเทศกําลังพัฒนา ซึ่ง WTO ไดวางกรอบดาน
กฎหมายสําหรับการเจรจา ตอรอง และการเปดเสรี มีเปาหมายเพื่อขจัดขอกีดขวางตางๆที่เปน
ขอจํากัดสําหรับผูใหบริการในระดับชาติ  โดยกรอบขอผูกพันของ GATS  แบงออกเปน 2 ประเภท
( WTO 2001, Woodroffe 2002) ไดแก

1) กรอบขอผูกพันทุกสาขา (Horizontal Commitments) เปนกฎเกณฑที่ประเทศสมาชิก
ทุกประเทศตองยอมรับ และปฏิบัติตาม ไดแก

1.1 หลักปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่ง (Most Favored Nation -
MFN) หมายถึง ประเทศคูคาทุกประเทศจะตองไดรับการปฎิบัติที่เทาเทียมกันโดยไมมี
เงื่อนไข จะเลือกปฎิบัติโดยใหสิทธิแกประเทศอ่ืนเปนพิเศษไมได (Woodroffe 2002)

1.2 หลักความโปรงใส (Transparency) หมายถึง ประเทศสมาชิกตองเปดเผย
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)
กลุมประเทศอาเซียนไดริเ ร่ิมความรวมมือสงเสริมการเปดเสรีทางการคาบริการ

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 5 เดือนธันวาคม 2538 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความสามารถในการแขงขันของผูใหบริการ เพิ่มความหลากหลายดาน
ความสามารถในการผลิต และกระจายการบริการของผูใหบริการทั้งภายในอาเซียน และภายนอก
อาเซียน ขจัดขอบังคับทางการคาในภาคบริการระหวางประเทศสมาชิก ขอตกลงดังกลาวยังกําหนด
แนวทางดําเนินงานสําหรับประเทศสมาชิกในการปรับปรุงการเขาสูตลาด และเพิ่มความเทาเทียม
กันของผูใหบริการ ซึ่งระเบียบขอบังคับทั้งหมดของ AFAS จะมีความสอดคลองกับระเบียบ
ขอบังคับของ GATS

จนถึงปจจุบัน อาเซียนไดมีการเจรจาตอรองการคาบริการระหวางประเทศสมาชิก
จํานวน 5 รอบ เกิดการลงนามในขอผูกพันเปดตลาดการคาบริการทั้งหมด 7 ชุดขอผูกพัน
ครอบคลุมการบริการหลายประเภท ไดแก สาขาบริการธุรกิจ บริการดานวิชาชีพ การกอสราง การ
จัดจําหนาย การศึกษา บริการดานสิ่งแวดลอม บริการดานสุขภาพ การขนสงทางนํ้า โทรคมนาคม
และการทองเที่ยว (ASEAN Secretariat 2012)

1.1.4 กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน2 (ASEAN Economic Community : AEC )
หลังลงนามจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) ใน

ป 2535 และกรอบความตกลงอาเซียนดานบริการ (AFAS) ในป 2538 ผูนําอาเซียน ไดลง
นามปฎิญญาวาดวยความรวมมือในอาเซียนฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ในการประชุมสุดยอด
ประชาคมอาเซียน คร้ังที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2546 เพื่อประกาศจัดต้ัง ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community: AC) ภายในป 2563 สนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบ
ดาน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม  โดยใหมีการจัดต้ัง “ 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
ประกาศปฎิญญาเซบูวาดวยการเรงรัดการจัดต้ังประชาคมอาเซียน (Cebu Declaration on The
Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015) เพื่อเรงรัดเปาหมายของ
การจัดต้ังประชาคมอาเซียน (AC) ใหเร็วขึ้นจากกําหนดการที่ต้ังไวแตเดิมจากป 2563 เปนป
2558

ในเดือนพฤศจิกายน 2550 ในคราวประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนคร้ังที่ 13 ผูนํา
อาเซียนไดเห็นชอบและลงนามในเอกสารสําคัญ 2 ฉบับ ไดแก กฎบัตรอาเซียน (ASEAN
Charter) และปฎิญญาวาดวยแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community Blueprint) ซึ่งจะเปนแผนงานสําหรับดําเนินการตามพันธกรณีตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อ
นําไปสูการจัดต้ัง AEC

ทั้งน้ีกฎบัตรอาเซียนมีผลใชบังคับต้ังแต วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ภายหลังจาก
ASEAN มีประเทศสมาชิกครบทั้ง 10 ประเทศ และลงนามใหสัตยาบันรวมกัน โดย กฎบัตรจะ
ใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนเปนองคกรระหวางรัฐบาล (Intergoverment Organization )

1.1.5 ความกาวหนาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)
จากแผนงานการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ไดกําหนด

วัตถุประสงคที่ตองการบรรลุใน 4 ดาน คือ
1) เปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน โดยจะมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน

แรงงานมีฝมือ และเงินทุนอยางมีเสรีมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมการรวมกลุมสาขาสําคัญขอ ง
อาเซียนใหเปนรูปธรรม กําหนดเวลาที่จะคอยๆลดหรือยกเลิกอุปสรรคระหวางกันเปนระยะ

2) สรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ใหความสําคัญกับ
ประเด็นนโยบายที่จะชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ เชนนโยบายการแขงขัน การ
คุมครองผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทางปญญา พาณิชยอีเล็กทรอนิกส นโยบายภาษี การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน (การเงิน การขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน)

3) พัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ใหมีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) และเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตางๆ เพื่อลดชองว างการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิก

4) บูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของ
อาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนมีทีทารวมกันอยางชัดเจน
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ความกาวหนาของ AEC ในการเปดเสรีการคาบริการเร่ิมปรากฏความชัดเจนมากขึ้น จากความ
คืบหนาของขอผูกพันชุดที่ 7 ภายใตการเจรจาของ AFAS ซึ่งประเทศสมาชิกไดรวมลงนาม เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2552 โดยประเทศไทยไดเปดเสรีการคาบริการรวม 65 สาขาบริการยอยจาก
128 สาขาบริการ ซึ่งสาระสําคัญของขอผูกพัน ฯ ชุดน้ีครอบคลุมประเด็นหลัก3 คือ

1. ใหตางชาติซึ่งอยูนอกอาณาเขตไทยสามารถใหบริการขามพรมแดนเขามาใน
ประเทศไทย (Mode 1) (โดยใหบริการผานสื่อ เชนโทรศัพท โทรสาร หรืออินเตอรเน็ต)

2. อนุญาตใหคนไทยเดินทางไปใชบริการในตางประเทศได (Mode 2)
3. ใหตางชาติเขามาจัดต้ังธุรกิจในประเทศไทย (Mode 3)โดยจํากัดสัดสวนผูถือหุน

ตางชาติไมเกินรอนละ 49
ทั้งน้ีขอผูกพันฯทั้งหมดไมเกินกวาขอบเขตของกฏหมายไทย ซึ่งไทยสามารถปฏิบัติ

ตามขอผูกพันฯไดโดยไมตองแกกฏหมายใดๆ
ปจจุบันอาเซียนอยูระหวางการเจรจาจัดทําขอผูกพันเปดตลาด ชุดที่ 8 โดยรัฐมนตรี

เศรษฐกิจอาเซียนไดลงนามในพีธีสารเพื่ออนุวัติขอผูกพัน ชุดที่ 8 ภายใต AFAS ในคราวประชุม
สุดยอดอาเซียนคร้ังที่ 17 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553 ณ ประเทศเวียดนาม

สาระสําคัญของขอผูกพันชุดที่ 8 ที่แตกตางจากขอผูกพันชุดที่ 7 ไดแก ระดับการเปด
เสรีเพิ่มขึ้นโดยประเทศสมาชิกจะตองอนุญาตใหนักลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียนสามารถ
เขามามีสัดสวนการถือหุนในประเทศไดรอยละ 70 ในสาขาบริการเรงรัด ซึ่ง บริการดานทองเที่ยว
เปนหน่ึงใน 4 ของสาขาบริการเรงรัด (Priority Integration Sector : PIS) และไมนอยกวารอยละ51
หรือไมนอยกวากึ่งหน่ึงในสาขาบริการอ่ืนๆนอกเหนือจากสาขาบริการเรงรัด พรอมกับจะตองยกเลิก
ขอจํากัดการเขาสูตลาดอ่ืนๆทั้งหมด

ในสวนของประเทศไทย กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปน
หนวยงานหลักดําเนินการจัดทําตารางขอผูกพัน ชุดที่ 8 ซึ่งมีกําหนดนําเขาสูการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในป 2555
1.1.6 มุมมองของภาคธุรกิจทองเท่ียวตอการเปดเสรีทางดานบริการ

 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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ความกังวลตอความไมพรอมของผูประกอบการ และความไมพรอมของภาครัฐที่จะเขามาชวย
แกปญหา หรือสนับสนุนความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ

ขอคิดเห็นของผูประกอบการดานโรงแรม จากการจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดสวนเสียตอการเปดเสรีบริการทองเที่ยวของประเทศไทย โดยกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬาจํานวน  5 คร้ัง สะทอนความกังวลถึงการไหลเขามาของนักลงทุนตางชาติสูฐานการผลิตใน
ประเทศไทย และยิ่งเพิ่มปญหาโอเวอรซัพพลายมากขึ้นไปอีก รวมทั้งผลกระทบตอผูประกอบการ
SMEs ซึ่งมีขีดความสามารถดานเงินทุน และการบริหารจัดการไมเทาเทียมกับนักลงทุนตางชาติ4

ขณะเดียวกันยังมองเห็นโอกาสที่จะเขาไปแสวงประโยชนจากการขยายฐานตลาดสูการ
ลงทุนในกลุมประเทศอาเซียนคอนขางตํ่า  เน่ืองจากขาดขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุน ขั้นตอน
กระบวนการประกอบธุรกิจในกลุมประเทศอาเซียน5

แมวาจะมีการวิเคราะหถึงโอกาสทางการลงทุนจากการเปดเสรีการคาและบริการของ
หนวยงานอิสระบาง เชน ศูนยวิจัยกสิกรไทย แตบทวิเคราะหการลงทุนสวนใหญ จะนําไปสูการลงทุนดาน
การผลิตสินคาเกือบทั้งหมด ไมมีการกลาวถึงบริบทลงทุนในบริการดานทองเที่ยว 6 และแมจะมี
ขอเสนอแนะใหผูประกอบการไทยใชประโยชนจาก AEC ในการขยายตลาดไปยังกลุมประเทศ
อาเซียนในเวียดนาม สปป.ลาว และฟลิปปนส โดยธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศ
ไทย7 ดวยเหตุผลสนับสนุนเน่ืองจากการแขงขันในประเทศดังกลาวยังไมรุนแรงนักแตขอเสนอแนะ
ดังกลาวมิไดอางอิงถึงขอมูลวิเคราะหที่สนับสนุนขอคิดเห็นน้ันๆ

การศึกษาขอมูลในเชิงลึกถึงโอกาสของผูประกอบการไทยในสาขาโรงแรมที่จะแสวง
ประโยชนจากขอตกลงการเปดเสรีภาคบริการทองเที่ยวจึงถูกนํามาเปนประเด็นศึกษาในคร้ังน้ี

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 ประเมินโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนภายใตฐานการผลิตภายใน

ประเทศจากการเปดเสรีการคาบริการดานการทองเที่ยว
1.2.2  ประเมินโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิต

สูกลุมประเทศในอาเซียน

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา

แมธุรกิจโรงแรมจะเปนสาขาบริการยอยที่ผูกพันไวในกรอบขอตกลงการเปดเสรี
การคาบริการดานทองเที่ยว  แตระดับของสถานประกอบการเฉพาะกลุมเทาน้ันที่ถูกระบุไวใน
กรอบขอตกลงของแตละประเทศ  โดยสวนใหญจะระบุเฉพาะสถานประกอบการระดับ 4 – 5 ดาว
ขึ้นไปซึ่งรวมถึงประเทศไทยที่มีแนวโนมจะขยายสัดสวนการลงทุนของนักลงทุนตางชาติสูงขึ้น
เฉพาะในสถานประกอบการระดับ 5 ดาวขึ้นไป ผลกระทบทั้งโอกาสและการแขงขันในระดับ
ระหวางประเทศ จึงเกี่ยวพันอยูกับสถานประกอบการในระดับ 5 ดาวเปนหลัก แมวาผูประกอบการ
ในระดับตํ่ากวา 5 ดาว ลงมาจะมีโอกาสไดรับผลกระทบเชื่อมโยงตามมา แตขอบเขตของการศึกษา
น้ีจะมุงประเมินเฉพาะโอกาสของผูประกอบการไทยที่มีศักยภาพในการแขงขันในระดับระหวาง
ประเทศเฉพาะกลุมผูประกอบการโรงแรมในระดับ 5 ดาว เทาน้ัน และในพื้นที่ธุรกิจซึ่งมีศักยภาพ
ในการลงทุน

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1) รวบรวมขอมูลนํามาสรุปสังเคราะหนําเสนอดวยวิธีพรรณา (Descriptive) จัด

กลุมขอมูลเชิงเปรียบเทียบ และตารางขอมูลสถิติเพื่อเขาสูกระบวนการวิเคราะห
2) วิเคราะหขอมูลภายใตการต้ังสมมติฐานของผูทําการศึกษาคือ

- ผูประกอบการไทยที่บริหารจัดการในระบบเครือขายของตนเองมีศักยภาพ
ในการแขงขันสูงสามารถขยายฐานการผลิตสูการแขงขันในระดับนานาชาติ

- ผูประกอบการไทยที่บริหารจัดการในระบบเครือขายของกลุมโรงแรม
ตางชาติมีศักยภาพเฉพาะการแขงขันภายในประเทศ

- ผูประกอบการไทยที่บริหารระบบอิสระเฉพาะที่มีเงินทุนเขมแข็งเทาน้ัน
ที่มีโอกาสกาวขามสูการแขงขันระดับระหวางประเทศ

3) วิเคราะหขอมูลโดยประยุกตใชแนวคิดจากทฤษฎีตางๆ เชน BCG’s Model,
SWOT Analysis และ TOWS Matrix
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4) สัมภาษณตัวแทนผูประกอบการไทยที่บริหารระบบอิสระและผูประกอบการที่
ใหบริการบริหารจัดการโรงแรมเพื่อตรวจสอบผลการวิเคราะหภายใตสมมติฐานของผู ทําการศึกษา
อีกคร้ังหน่ึง

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
1) รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร งานวิจัย ที่เผยแพรทางสื่อตางๆรวมทั้งเอก

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 และจุดออนของผูประกอบการไทยจากการต้ังสมมุติฐาน
   ของผูทําการศึกษา โดยอาศัยขอมูลที่ไดจากการสังเคราะหลักษณะสถาน

ประกอบการโรงแรมจําแนกตามรูปแบบการบริหารจัดการ และผลที่ไดจาก
การสัมภาษณผูประกอบการ

-  วิเคราะหคูแขงที่จะเขาสูตลาดธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยพรอมวิเคราะห
   จุดแข็ง จุดออนของคูแขง จากขอมูลการลงทุนในตางประเทศของผูประกอบ
   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 และขอมูลเปรียบเทียบดัชนีความ
สามารถในการแขงขันดานทองเที่ยวของประเทศที่ทําการศึกษา

- วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เชิงเปรียบเทียบระหวางผูประกอบการไทย และ
ผูประกอบการในกลุมประเทศอาเซียนที่ทําการศึกษา

- ประเมินโอกาสของผูประกอบไทยที่จะแสวงประโยชน ภายใตการขยาย
ฐานการผลิต พรอมขอเสนอเชิงยุทธศาสตรจากการวิเคราะห TOWS Matrix

4) การสัมภาษณผูประกอบการ ดวยระยะเวลาที่จํากัด และความยากตอการเขาถึง
ผูประกอบการระดับบน จึงไดคัดเลือกตัวแทนผูประกอบการที่สัมภาษณคือ ผูประกอบการที่บริหาร
โรงแรมในระบบอิสระ และมีสถานประกอบการของตนเองไมนอยกวา 1 แหง 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
แนวคิดทฤษฏีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

             แมกรอบการศึกษาคร้ังน้ีจะมุงไปในประเด็นของการวิเคราะหการแขงขัน เพื่อประเมิน
โอกาสที่จะแสวงหาประโยชนจากฐานตลาดที่เปดกวางขึ้น แตเน่ืองจากฐานตลาดที่เปดกวางขึ้นน้ี
ประกอบไปดวยจํานวนประเทศที่หลากหลาย และมีสภาพแวดลอมทางการตลาดที่แตกตางกัน มิไดมี
เพียงตลาดเดียว การศึกษาในคร้ังน้ีจึงไดนําแนวคิด 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 น้ีไดถูกพัฒนาบนฐานความคิดของการจัดสรรทรัพยากรที่เร่ิมมีขอจํากัด เพื่อ

นํามาใชในการวางแผนยุทธศาสตรขององคกร ซึ่งมีสาขาธุรกิจที่ตองรับผิดชอบหลากหลาย เพื่อ
แสวงหาโอกาสการลงทุนที่ดีกวาและขจัดอุปสรรคไดโดยงาย โดย BCG’s Model จะวิเคราะห
สถานะทางการตลาดของแตละสาขาธุรกิจ เปนการวิเคราะห 2 มิติจากขอมูลโอกาสทางการตลาดใน
อนาคตและตําแหนงการแขงขันในปจจุบันของแตละสาขาธุรกิจ เพื่อใหองคกรไดพิจารณาทางเลือก
และกําหนดยุทธศาสตรที่เหมาะสมใหกับแตละสาขาธุรกิจ

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงไดนํา BCG’s Model มาประยุกตใชในการวิเคราะห จัดกลุมตลาด
เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบโอกาสทางการตลาดในแตละประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ธุรกิจโรงแรม
ไทยนาจะใหความสนใจพิจารณาไปลงทุน

2.1.2. SWOT Analysis Approach
         SWOT analysis เปนเคร่ืองมือที่รูจักกันดีที่สุดและถูกนํามาใชบอยมาก ในกระบวนการของ
การวางแผนทางการตลาด การวิเคราะห SWOT คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมทางการตลาดของ
ธุรกิจใน 4 มิติ ไดแก

โอกาสและอุปสรรค เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจซึ่งไมสามารถ
ควบคุมได โดยโอกาสจะหมายถึงแนวโนมของสภาพแวดลอม ที่ใหผลบวกซึ่งจะสนับสนุนให
ผลดําเนินงานของธุรกิจสูงขึ้นหากธุรกิจสามารถใชโอกาสน้ันอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่
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อุปสรรคหมายถึงแนวโนมของสภาพแวดลอมที่อาจจะสงผลกระทบเชิงลบใหกับธุรกิจ ประเด็น
สําคัญที่ถูกนํามาวิเคราะห เชน แนวโนมการขยายตัวของตลาดในสวนที่ธุรกิจมีความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน พฤติกรรมผูบริโภค สถานการณทางการแขงขัน ความยากงายในการเขาสูตลาด
เปนตน

จุดแข็งและจุดออน เปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ที่ธุรกิจสามารถควบคุมได
ดวยการตรวจสอบขีดความสามารถ และสมรรถนะหลักขององคกร เชน ความสามาร ถดานการ
บริหาร ความสามารถดานปฎิบัติการ ความแข็งแกรงดานเงินทุน สมรรถนะของบุคลากร ชื่อเสียง
และตราสินคาขององคกร  เครือขายเชื่อมโยงทางธุรกิจ  เปนตน

แมการวิเคราะห SWOT จะเปนปจจัยสําคัญตอกระบวนการวางแผนการตลาด แตวิธีการ
ดังกลาวก็ถูกวิพากษวามีจุดออนในตัวเองเชนกัน หากการระบุจุดแข็ง จุดออนน้ันมิไดเชื่อมโยงกับ
ปจจัยผลสําเร็จที่สําคัญ ไมไดนําเสนอในเทอมของการเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ขาดการระบุ
ประเด็นที่เจาะจงชัดเจน (Weihrich, 1982, Piercy, 1991, Doyle, 2002 McDonald, 2007)

ในการวิเคราะห SWOT ของการศึกษาในคร้ังน้ีจึงนําเสนอจุดแข็งและจุดออนของ
ผูประกอบการไทยในเทอมของการเปรียบเทียบ
2.1.3 SWOT to TOWS Approach

จากขอวิพากษของจุดออนใน SWOT Analysis ซึ่งเปนเพียงการตรวจสอบสภาพแวดลอม
ทางการตลาดในแตละมิติ ยังไมสามารถนํามาใชประโยชนในเชิงขอเสนอแนะทางกลยุทธได
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 น้ี การศึกษาในคร้ังน้ีจึงจะตอยอดจากการตรวจสอบ SWOT
นํามาสูการใช TOWS Matrix เพื่อนําเสนอโอกาสในการแสวงประโยชนจากการเขาสู AEC
ในระยะใกล พรอมขอเสนอแนะการดําเนินงานเพื่อสรางโอกาสในระยะยาว

2.2 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
2.2.1 Strategy Marketing Planning
Colin Dilligan และ Richard M.S. Wilson ในหนังสือ Strategy Marketing Planning

ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการตรวจสอบตลาดซึ่งเปนฐานของการเร่ิมตนไปสูกระบวน
การวางแผนการตลาด เพราะกระบวนการตรวจสอบตลาดจะทําใหองคกรมีความเขาใจที่ชัดเจนขึ้น
ในองคประกอบ 3 ดาน คือ ตําแหนงทางการตลาดขององคกรในปจจุบัน สภาพแวดลอมทาง
การตลาดทั้งโอกาสและอุปสรรค และความสามารถขององคกรที่จะรับมือกับสภาพแวดลอมทาง
ความตองการตางๆ กระบวนการตรวจสอบตลาดจึงเกี่ยวของกับปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
(Internal environment) ซึ่งนําไปสูการวิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนขององคกร และปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอก (External environment) ซึ่งนําไปสูการวิเคราะหโอกาสและอุปสรรค  และ
ผลที่ไดจากการวิเคราะหน้ี สามารถใหผลสรุปในรูปแบบวิเคราะหสถานการณไดอีกรูปแบบหน่ึง

ผูเขียนยังไดนําเสนอถึงบทบาทของ SWOT Analysis โดยการนําขอมูลจากการตรวจสอบ
ตลาดมาใชในการวิเคราะห ซึ่งผูทําการวิเคราะหจะตองพัฒนาขอมูลใหเปนระบบ เพื่อติดตาม
แนวโนม และการพัฒนาของตลาด ทั้งน้ีการวิเคราะหขอมูลน้ันควรจะมองในมุมที่ลึกขึ้นทั้งใน
เร่ืองของโอกาส หรืออุปสรรค เพราะโอกาสที่มองเห็นน้ัน อาจจะไมใชโอกาสอีกตอไปหากมิได
เกี่ยวของกับทรัพยากรหรือวัฒนธรรมขององคกร เปนตน รวมทั้งไดนําเสนอ ถึงการกําหนดและ
ประเมินจุดแข็ง จุดออนขององคกร พรอมขอเสนอแนะการใชประโยชนของ SWOT Analysis ให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในรูปแบบของ TOWS matrix

นอกจากน้ี ผูเขียนไดนําเสนอถึงหนาที่หน่ึงของการบริหารองคกรคือ การกําหนดหนวย
ธุรกิจยุทธศาสตร (Strategic Business Unit : SBUs) ขององคกร ซึ่งการระบุหนวยธุรกิจ
ยุทธศาสตรจะทําใหการเร่ิมตนวางแผนทําไดงายขึ้น เพราะจะมีความชัดเจนใหกับผูวางแผนกล
ยุทธในแตละหนวยธุรกิจ ในกระบวนการเพื่อใหไดมาซึ่งหนวยธุรกิจยุทธศาสตรน้ัน ผูบริหาร
องคกรจะตองชี้ใหเห็นถึงโอกาสในอนาคตและการลงทุนตรงจุดไหนที่จะทํากําไรไดดีที่สุด ซึ่ ง
นําไปสูการพัฒนารูปแบบของการจัดกลุมสินคาตามศักยภาพ หรือการจัดกลุมหนวยธุรกิจยุทธศาสตร
รวมไปถึงการตัดสินใจในรูปแบบการลงทุนในภาพรวมของหนวยธุรกิจทั้งหมด แทนการแยกสวน
ของแตละหนวยธุรกิจกระบวนการวิเคราะหเพื่อการจัดกลุมสินคาหรือหนวยธุรกิจจึงไดนําเสนอ
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ใหพิจารณาในหลาย Model โดยหน่ึงใน Model น้ันคือ The Boston Consulting Group’s growth
– share and growth – gain Matrices

การศึกษาในคร้ังน้ีจึงไดนําแนวคิด ของการจัดกลุมหนวยธุรกิจมาประยุกตใชในการจัด
กลุมพื้นที่ตลาดและแนวคิดการตรวจสอบตลาด พรอมการวิเคราะห SWOTและ TOWS matrix
มาประกอบการวิเคราะหการแขงขัน และโอกาสทางธุรกิจของธุรกิจโรงแรมจากสภาพแวดลอม
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 และขีดความส ามารถของ
คูแขง ซึ่งเปนตัวกําหนดความสามารถที่จะริเร่ิม หรือตอบโตการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธของผูอ่ืน
หรือเหตุการณเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยอาจจะตรวจสอบจากประเด็นตางๆเชน ผลิตภัณฑ
เครือขายการจัดจําหนาย การตลาดและการขาย ความแข็งแกรงดานการเงิน ความสามารถในการ
บริหารทั่วไป เครือขายธุรกิจของบริษัท เปนตน  ทั้งน้ีกอนที่จะพิจารณาองคประกอบสําคัญของ
คูแขง จําเปนตองกําหนดวาผูใดคือคูแขงขันเสียกอน นอกจากคูแขงรายสําคัญในปจจุบันแลว ผูใดที่
มีศักยภาพในการที่จะเขามาเปนคูแขงในอนาคต

การศึกษาคร้ังน้ีจึงไดนําประเด็นของการกําหนดคูแขง และการศึกษาองคประกอบของ
คูแขง โดยเฉพาะขีดความสามารถของคูแขง มาเปนแนวทางของการศึกษา

2.2.3 COMPETITIVE ADVANTAGE Creating and Sustaining Superior Performance
Michael E. Porter ไดเขียนไวในบทเร่ิมตนในหนังสือ Competitive Advantage วา

กลยุทธทางการแขงขันเปนหัวใจของความสําเร็จ หรือ ลมเหลวของธุรกิจ จุดมุงหมายของกลยุทธ
การแขงขันก็เพื่อจะสรางกําไรที่ยั่งยืน และอยูในตําแหนงทางการแขงขันที่เอ้ืออํานวย ประเด็นที่
ควรนํามาพิจารณาทางเลือกกลยุทธทางการแขงขันที่สําคัญประกอบดวย 2 ประเด็นคือ ความ
นาสนใจของอุตสาหกรรมที่จะสามารถสรางกําไรไดอยางยั่งยืนในระยะยาว และปจจัยที่เปน
องคประกอบใหเกิดกําไรไดอยางยั่งยืน ความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานเปนปจจัยหน่ึงที่
กอใหเกิดความสามารถในการสรางกําไรของอุตสาหกรรม

ประเด็นที่ 2 ที่ควรนํามาพิจารณาประกอบกัน คือ ตําแหนงทางการแขงขันของธุรกิจใน
อุตสาหกรรม น้ันเพราะแมอุตสาหกรรมที่ธุรกิจดําเนินการอยูจะเปนอุตสาหกรรมที่ดี แตถาธุรกิจอยู
ในตําแหนงทางการตลาดที่ตํ่า โอกาสในการแสวงหากําไรก็ยอมไมดีตามไปดวย  หรือในทาง

กลับกันก็เชนเดียวกัน
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จากแนวความคิดน้ี จึงไดนําประเด็นความนาสนใจของอุตสาหกรรมมาทําการวิเคราะห
ดวย BCG’s Model กอนที่จะเร่ิมกระบวนการพิจารณาวิเคราะห 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
รายชื่อของเครือขายสําคัญๆ และบริษัทชั้นนําที่ รับทําสัญญารวมจัดการธุรกิจโรงแรมใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเห็นไดวา รายชื่อดังกลาวจะซ้ําๆกัน จึงเปนเร่ืองยากที่จะระบุวา โรงแรมใด
บริหารจัดการในลักษณะแฟรนไชส หรือระบบเครือขาย นอกจากน้ันยังไดนําเสนอลักษณะ
โดยทั่วไปของโรงแรมที่บริหารงานระบบอิสระ พรอมเปรียบเทียบขอไดเปรียบและเสียเปรียบ
ในการบริหารงานลักษณะน้ี

ขอมูลดังกลาว ผูศึกษาไดนํามาเปนกรอบในการจัดกลุมสถานประกอบการโรงแรมในกลุม
4-5 ดาว ในพื้นที่ทองเที่ยวหลักเพื่อประเมินศักยภาพของสถานประกอบการโรงแรมในประเทศไทย

และเน่ืองจากเปนการยากเชนกัน ที่จะระบุวาโรงแรมในประเทศไทยซึ่งบริหารจัดการผานเครือขาย
โรงแรมนานาชาติ เปนการบริหารในลักษณะทําสัญญารวมจัดการ หรือ รวมลงทุน  จึงกําหนดให
โรงแรมเหลาน้ีอยูในกลุมโรงแรมของผูประกอบการไทยทั้งหมด

2.3 สรุปกรอบแนวคิด
การศึกษาในคร้ังน้ีจะเร่ิมตนจากการวิเคราะหสถานการณของธุรกิจโรงแรมไทยในปจจุบัน

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
เน่ืองจากธุรกิจโรงแรมเปนหวงโซธุรกิจ (Supply Chain) ที่สําคัญในสาขาบริการทองเที่ยว

กลุมลูกคาหรือกลุมตลาดของธุรกิจโรงแรมจึงสัมพันธโดยตรงกับลูกคาโดยรวมของตลาดทองเที่ยว
การเติบโตหรือหดตัวของรายไดในธุรกิจโรงแรมจึงขึ้นอยูกับการขยายตัวหรือหดตัวของจํานวน
นักทองเที่ยวเปนหลัก ในชวง 3 – 4 ปที่ผานมา  อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยตองเผชิญกับภาวะวิกฤติ
ทั้งวิกฤติการเมืองภายในประเทศ และวิกฤติเศรษฐกิจโลกอยางไมคาดฝน สงผลใหจํานวน
นักทองเที่ยวที่เดินทางเขาประเทศไทยอยูในภาวะชะลอตัว และถึงขั้นหดตัวในบางป (2552)
ขณะเดียวกันจํานวนโรงแรมที่สรางใหมก็ทะยอยเปดเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองรวมทั้งการเขามาแขงขัน
ของ Service Apartment อีกรูปแบบหน่ึง สรางแรงกดดันใหกับธุรกิจที่ตองเผชิญกับปญหาหองพัก
ลนตลาด (Over Supply) และอัตราการเขาพักเฉลี่ย (Occupancy Rate) ที่ลดลงเปนลําดับ จากอัตรา
การเขาพักเฉลี่ย ซึ่งเคยสูงเกินกวารอยละ 70 กลับลดตํ่ากวารอยละ 50 ในบางพื้นที่ จนธุรกิจสวน
ใหญตางหันมาใชกลยุทธดานราคาเพื่อการแขงขัน

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบอัตราการเติบโตของนักทองเท่ียวกับอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมใน
   พื้นท่ีทองเท่ียวหลัก

ป 2550 2551 2552 2553 2554
อัตราการเ ติบโต
นักทองเที่ยว (1)

4.65 0.83 -2.98 12.63 20.6

อัตรา กา รเข า พัก
เฉลี่ยของโรงแรม
(2)
- กทม. 75.2 73.0 63.6 59.1 63.2
- ภูเก็ต 71.3 67.9 54.0 52.6 69.5
- พัทยา 57.5 - - 47.6 -
- เชียงใหม 42.0 - - 46.6 -

ที่มาของขอมูล (1) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(2) STR, Global Research by UNWTO Barometer, March 2012
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อยางไรก็ตามแมอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยรวมไปถึงธุรกิจโรงแรมตองเผชิญกับปญหา
การชะลอตัวของนักทองเที่ยวจากหลายประเทศ แตผลจากการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และ ความกาวหนาท่ีจะเปนตลาดเดียวและฐานการผลิตรวมกัน  โดยสามารถลดหรือยกเลิก
อุปสรรคระหวางกันเปนระยะ ที่เห็นเปนรูปธรรม เชน การยกเลิกภาษีเดินทาง (Travel Tax) ของ
ประเทศอินโดนีเซีย การอํานวยความสะดวกในการขามแดนตามขอผูกพันของกรอบความรวมมือ
ใน Mode 2 รวมถึงการเติบโตของสายการบินประหยัด (Low Cost Airline) ในระหวางกลุม
ประเทศอาเซียนดวยกัน มีผลใหการขยายตัวของนักทองเที่ยวจาก อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม
ที่เดินทางเขาประเทศไทย เติบโตอยางกาวกระโดดต้ังแตป 2550 - 2554 ชวยลดผลกระทบจากการ
ชะลอตัว ของกลุมนักทองเที่ยวจากนอกภูมิภาค เชน ยุโรป อเมริกา ไดในระดับที่นาพอใจ และชวย
พยุงสถานการณของธุรกิจโรงแรมไดในระดับหน่ึง

ตารางท่ี 2 จํานวนนักทองเท่ียวเขาประเทศไทย 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

-  ฟลิปปนส 199 263 8.0

- เวียดนาม 254 515 25.7

อ่ืนๆ 1,998 2,903 11.3

ที่มาของขอมูล : กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
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3.2 โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจโรงแรมไทยในอนาคต โดยจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ คือ
3.2.1 แนวโนมตลาดการทองเท่ียวไทย
ประเทศไทยมีจุดแข็งในฐานะแหลงทองเที่ยวจุดหมายปลายทางในหลายประการ ทั้งดาน

ภาพลักษณ (Image) เชน ความเปนมิตรไมตรีของผูคน แหลงทองเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม รสชาติ
อาหารไทยที่สามารถสรางความประทับใหกับนักทองเที่ ยว รวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีที่มี
เอกลักษณนาสนใจ นอกจากน้ันยังเปนจุดเชื่อมตอสูประเทศในภูมิภาคไดอยางสะดวก สามารถเปน
แหลงทองเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศตางๆไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการเปดตัวของประเทศเมียนมาร
สูประชาคมโลกมากขึ้น ในขณะน้ีไดรับความสนใจจากนักทองเที่ยวในฐานะแหลงทองเที่ยวใหม
(Emerging destination) ที่ตองการไปคนหา เอ้ือประโยชนรวมใหกับประเทศไทยเพิ่มขึ้น โอกาส
ขยายตัวของจํานวนนักทองเที่ยวสูประเทศไทยจึงมีสูงจากปจจัยที่กลาวถึง หากไมมีปญหาภายใน
เกิดขึ้นใหการเติบโตตองสะดุดลง

อยางไรก็ตามปญหาราคานํ้ามันซึ่งมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น รวมไปถึงปญหาเศรษฐกิจของ
ยุโรป ซึ่งอาจจะลุกลามจนกอใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจรอบตอไป จะเปนตัวฉุดใหการขยายตัวของ
ตลาดนักทองเที่ยวไมสามารถเติบโตไดเต็มที่ นอกจากน้ันนโยบายปกปองตลาดของ EU โดยอาศัย
กระแสการดูแลสิ่งแวดลอม ที่นําภาษีการเดินทาง (Air Passenger Tax) มาประกาศใชในกลุม
ประเทศ EU หลายประเทศ จะมีผลกระทบตอการเดินทางมายังประเทศไทยซึ่งเปนแหลงทองเที่ยว
ระยะไกล ปจจัยเหลาน้ีลวนเปนอุปสรรคตอการขยายตัวของตลาดนักทองเที่ยวจากยุโรปและ
อเมริกา8

ขณะเดียวกันคาดวาการเดินทางทองเที่ยวภายในภูมิภาคจะยังคงลื่นไหลเติบโตอยาง
ตอเน่ืองจากผลของการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานตลาดนักทองเที่ยวอาเซียนซึ่งมีขนาด
ใหญ จะไหลเขามาเพิ่มสัดสวนทางการตลาด ซึ่งผูประกอบการโรงแรมในประเทศไทย จะไดรับ
โอกาสจากฐานตลาดที่ขยายใหญขึ้น และในกรณีที่นักทองเที่ยวนอกภูมิภาคเกิดการชะลอตัว การ
เติบโตของนักทองเที่ยวอาเซียนจะชวยลดปญหาของการหดตัวจากฐานตลาดเดิม ทั้งน้ีแนวโนม
โครงสรางตลาดจะหันมาพึ่งพิงนักทองเที่ยวในภูมิภาคมากขึ้นกวาเดิม แนนอนวาพฤติกรรมของ
ลูกคาในธุรกิจจะเร่ิมเปลี่ยนไปตามโครงสรางตลาด ความตองการและรสนิยมของลูกคาจะปรับมาสู
รูปแบบความตองการทางแถบประเทศในกลุมอาเซียนมากขึ้น โอกาสของผูประกอบการไทยจึง
ขึ้นอยูกับความพรอม ที่จะรองรับพฤติกรรมของลูกคาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

8. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย รายงานสถานการณการทองเที่ยวไตรมาสแรก ป 2555
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ประเด็นที่นากังวลในระยะยาวและควรใหความสนใจในอีกดานหน่ึง คือการหลั่งไหลเขา
มาของแรงงานประเทศเพื่อนบาน ซึ่งสวนหน่ึงของแรงงานไดไหลเขาสูภาคบริการของประเทศไทย
และดวยประเพณีและพฤติกรรมที่ตางกันกับคนไทย อาจมีผลใหอัตลักษณของไทยในดานการ
ตอนรับ และความเปนมิตรไมตรีตองลดลง

3.2.2 สถานการณการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย
  กลาวไดวาสถานการณการแขงขันของธุรกิจโรงแรมในปจจุบันคอนขางรุนแรง เพราะยัง

เผชิญกับปญหาหองพักลนตลาด โดยเฉพาะในพื้นที่ทองเที่ยวหลัก ทั้งกรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา สมุย
และ เชียงใหม  ในป 2554 จํานวนโรงแรมในประเทศไทย มีไมตํ่ากวา 7,300 แหง ในจํานวนหองพัก
ประมาณ 380,000 หอง เพิ่มขึ้นจากป 2553 ประมาณรอยละ 3.22 สถานการณที่เกิดขึ้นน้ีทําให
แนวโนมการลงทุนที่จะสรางโรงแรมใหมๆ เพิ่มขึ้นคงตองทอดเวลาออกไปอีกระยะหน่ึง จึงจะมี
คูแขงหนาใหมเขาสูพื้นที่ตลาด  การแขงขันในชวง 2 – 3 ปขางหนาน้ีจึงเปนการตอสูระหวางผูที่อยู
ในตลาดแลวเทาน้ัน

แมจะมีการเดินหนาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดานการลงทุนใหมีเสรีมากขึ้น
เพื่อเปนฐานการผลิตรวมกัน (Mode 3) แตจะเห็นไดวาในขอผูกพันชุดที่ 7 ดานการเปดเสรีการ
ลงทุนในสาขาธุรกิจโรงแรม  แตละประเทศยังคงวางเงื่อนไขปก ปองธุรกิจภายในประเทศตน
(ภาคผนวก ก) รวมถึงประเทศไทย ซึ่งยังคงกําหนดสัดสวนของการลงทุนของนักลงทุนอาเซียนไว
ที่รอยละ 49 ตามกรอบกฎหมายการลงทุนเดิม การเขาสูตลาดของคูแขงรายใหมจึงยังคงอยูภายใต
เงื่อนไขกรอบกติกาเดิม และถึงแมจะมีการผลักดันใหมีการเพิ่มสัดสวนการลงทุนของนักลงทุน
อาเซียนถึงรอยละ 70 ในป 2558 แตคาดวาทาทีของประเทศไทยตอขอบเขตของการลงทุนดังกลาว
จะเปดใหเฉพาะโรงแรมระดับหาดาวขึ้นไปเทาน้ัน คูแขงรายใหมที่จะเขามาแขงขันในตลาดจากการ
เปดกวางของการเปดเสรีมีโอกาสที่จะแขงขันเฉพาะในตลาดระดับบนโดยกลุมตลาดระดับกลางลง
มายังคงไดรับการปกปองตอไปอีกระยะหน่ึง9

3.2.3 ศักยภาพของนักลงทุนไทยในสาขาธุรกิจโรงแรม
พัฒนาการของการทองเที่ยวที่มีมายาวนานและกระจายตัวออกสูแหลงทองเที่ยวในพื้นที่

ตางๆ สนับสนุนใหเกิดผูประกอบการในสาขาธุรกิจโรงแรมอยางหลากหลาย ทั้งในระดับนานาชาติ
จนถึงระดับทองถิ่น อยางไรก็ตามดวยสภาพการแขงขันที่รุนแรง รวมทั้งปจจัยดานมาตรฐานและ
ตราสินคาของโรงแรมที่นักทองเที่ยวใหความสําคัญเพิ่มขึ้น  ธุรกิจโรงแรมจึงเร่ิมมีความเปนสถาบัน

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
ลักษณะของขีดความสามารถ และรูปแบบการบริหารรวมทั้งความแข็งแกรงของแหลงทุนที่
แตกตางกัน ผูประกอบการที่ผานประสบการณในสาขาธุรกิจโรงแรมมากอน จะมีขีดความสา มารถ
ในการบริหารจัดการ และมักจะบริหารกิจการดวยตนเอง ขณะที่ผูประกอบการซึ่งมี เงินทุน
แข็งแกรงจากการประกอบกิจการดานอ่ืนๆ และกาวขามสูธุรกิจโรงแรมจะขาดประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ บางกลุมยังดําเนินงานในลักษณะธุรกิจครอบครัว และบางกลุมใชการทําสัญญา
วาจางผูใหบริการอิสระมารับผิดชอบการดําเนินงานในบางสวนเปนกรณีๆ สิ่งที่คลายกันของการ
บริหารโรงแรมแบบอิสระคือ นิยมสรางเอกลักษณเปนของตนเองเพื่อกลุมเปาหมายเฉพาะ ทั้งเอก
ลักษณในเร่ืองสถานที่ต้ัง การออกแบบโรงแรมและการใหบริการ ไมไดใหความสําคัญกับการสราง
และขยายเครือขายตราสินคา กลาวคือ ผูประกอบธุรกิจโรงแรมบางรายแมจะมีสถานประกอบการ
โรงแรมไมตํ่ากวา 1 แหง แตแตละแหงจะต้ังชื่อโรงแรมที่ไมมีความเชื่อมโยงระหวางกัน เนนอัต
ลักษณเฉพาะตัวของแตละสถานที่ต้ังเปนหลัก

ขอไดเปรียบของธุรกิจโรงแรมแบบอิสระ คือ มีกลุมเปาหมายทางการตลาดเฉพาะ สามารถ
สรางเอกลักษณ และจุดขายของตัวเองไดงาย และมีความคลอง ตัวในการปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณมากกวาโรงแรมในเครือขายที่มีขนาดใหญ แตขอเสียเปรียบ คือ ปญหาดานแหลงทุน
การควบคุมมาตรฐาน ขาดแคลนผูปฎิบัติงานที่มีประสบการณ และมีขีดความสามารถในการ
ฝกอบรมพนักงานคอนขางตํ่า10

ดวยลักษณะที่หลากหลายของผูประกอบการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย การพิจารณา
ศักยภาพของนักลงทุนไทยตามขอบเขตการศึกษาจึงไดนําขอมูลสถานประกอบการโรงแรม มาจัด
กลุมตามสมมุติฐานที่ต้ังไว  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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ตารางท่ี 3 จํานวนและสัดสวนของโรงแรมระดับ 4 ดาวข้ึนไปในพื้นท่ีทองเท่ียวหลัก จําแนกตาม
รูปแบบการบริหารจัดการ

รูปแบบการ
บริหารจัดการ

เครือขายกลุม
โรงแรมไทย

เครือขายกลุม
โรงแรมตางชาติ

อิสระ รวม

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 ซึ่งเครือขายของกลุมโรงแรมเหลาน้ีมีความเขมแข็งในระดับที่แตกตางกัน
โดยเครือขายกลุมโรงแรม 6 กลุม สามารถกาวขามสูการลงทุนในระดับนานาชาติมีขีดความสามารถ
ที่จะแขงขันกับเครือขายกลุมโรงแรมตางชาติ  ขณะที่อีก 5 กลุมแมจะอยูในธุรกิจมายาวนานแตขีด
ความสามารถในการสรางเครือขายและการแขงขันยังอยูในระดับภายในประเทศเทาน้ัน

ตารางท่ี 4 จําแนกกลุมเครือขายโรงแรมไทยตามขีดความสามารถในการขยายฐานการลงทุน
เครือขายโรงแรมไทย การลงทุนในตางประเทศ (ตัวอยาง)
1 Amari Group
2 Centara Grand
3 Dusit Group
4 The Imperial
5 Chatrium
6 Landmark

Moevenpick Hotel (เวียดนาม)
Centra Taum Seminyak (อินโดนีเซีย)
Dusit Thani Manila (ฟลิปปนส)
Melia Hotel (เวียตนาม)
Chatrium Hotel (เมียนมาร)
Landmark Hotel (ลอนดอน)

7 Siam City
8 Asia
9 Montien

-
-
-
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ตารางท่ี 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 ที่เขาสูธุรกิจโรงแรมไทยทั้งการรวมทุนหรือทําสัญญา
รวมจัดการ โดยกลุมโรงแรมขามชาติที่เขาสูธุรกิจโรงแรมไทย ขณะน้ีมีไมตํ่ากวา 15 เครือขาย

ตารางท่ี 5 ตัวอยางกลุมเครือขายโรงแรมจากตางประเทศท่ีเขาสูธุรกิจโรงแรมไทย
เครือขายกลุมโรงแรม โรงแรมในประเทศไทย สัญชาติ
1 Accor Group

2 Anantara
3 Banyan Tree
4 Best Western
5 Four Season
6 Hilton
7 Inter Continental
8 Kempinski
9 Marriott
10 Mandarin Oriental

Sofitel, Pullman
Grand Mercure, Novotel
Anantara
Banyan Tree
Best Western
Four Season
The Conrad
Holiday Inn, Indigo
Kempinski
JW. Marriott
The Oriental

French

Thai / American
Singapore
American
American
American
American
German
American
Hong Kong
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ตารางท่ี 5 ตัวอยางกลุมเครือขายโรงแรมจากตางประเทศท่ีเขาสูธุรกิจโรงแรมไทย (ตอ)
เครือขายกลุมโรงแรม โรงแรมในประเทศไทย สัญชาติ
11 Millennium
12 Shangri – La
13 Starwood

14 Six Sense
15 Swissotel Concord

Millennium
Shangri – La
Le Meridien, Westin
Sheraton
Six Sense
Swissotel Concord

Singapore
Hong Kong
American

Singapore / Indonesia
Swiss / Singapore

จากรายละเอียดของขอมูลสถานประกอบการดังกลาว สามารถนํามาวิเคราะหถึงศักยภาพของ
ผูประกอบการไทย ในภาพรวม ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว คือ
1)  เครือขายกลุมโรงแรมไทยเกินกวา 10 ราย ที่มีความพรอมทั้งดานเงินทุน สินทรัพย และการ
บริหารจัดการ ที่สามารถแขงขันกับนักลงทุนอาเซียนที่จะกาวสูธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย และ
จํานวนโรงแรมไมนอยกวา 50 ราย ที่สามารถแสวงหาเครือขายดานการบริหารจัดการกับกลุม
โรงแรมนานาชาติเพื่อแขงขันกับนักลงทุนอาเซียน
2) ในเครือขายกลุมโรงแรมไทยดังกลาว ประมาณ 6 – 7 ราย เทาน้ันที่สามารถขยายฐานการผลิต
ออกสูนอกประเทศ โดยมีขีดความสามารถในการแขงขันไมดอยกวากลุมโรงแรมนานาชาติ
3) ผูประกอบการระดับบนสวนใหญยังอาศัยการบริหารจัดการผานระบบ  แฟรนไชส ระบบ
เครือขาย และทําสัญญารวมจัดการ จึงขาดความพรอมที่จะขยายฐานการผลิตออกสูประเทศเพื่อน
บานในอาเซียน
4)  ผูประกอบการแบบอิสระเฉพาะที่มีแหลงเงินทุนเขมแข็งหรือมีความพรอมในดานการบริหาร
จัดการจํานวนไมมากนักที่มีทัศนคติเชิงบวก และความสนใจที่จะขยายกิ จการสูประเทศในกลุม
อาเซียน
5) ธุรกิจโรงแรมของประเทศไทยจํานวนมาก อยูในระดับตํ่ากวา 4 ดาว และมีสัดสวนมากกวา
โรงแรมในระดับบน โดยกลุมผูประกอบการเหลาน้ีจะบริหารจัดการในรูปแบบอิสระ แมบางกลุม
จะมีความไดเปรียบในดานทําเลที่ต้ัง แตมีขอเสียเปรียบในดานเงินทุ น และการบริหารจัดการ
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 เพราะเครือโรงแรมเหลาน้ีจะนําผูบริหารของตนเขามาบริหารจัดการ และ
จัดทํารายงานตรงเขาสูบริษัทแม สําหรับผูประกอบการอิสระบางรายที่มีความแข็งแกรงในดานทุน
ขณะน้ีใหความสนใจตอการกาวเขาสูการลงทุนในประเทศเพื่อนบานแตอยูระหวางการศึกษาและ
ตรวจสอบสภาพการณทางการตลาด

คุณวิรุณ ทิพพานุรัตน ผูจัดการโรงแรม Aonang Ayodhaya ในจังหวัดกระบี่ใหความเห็น
เพิ่มเติมวาขณะน้ีผูประกอบการในพื้นที่ สนใจที่จะเขาไปลงทุนในประเทศเมียนมาร และมีการจัด
กลุมเดินทางไปสํารวจสถานที่และสถานการณตลาด โดยมีขอสรุปในเบื้องตนวา เฉพาะในพื้นที่
เมืองยางกุงเทาน้ันที่นักธุรกิจไทยใหความสนใจ อยางไรก็ตามคงตองมีการตรวจสอบความชัดเจน
ในดานขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลสถานการณตลาด เงื่อนไขการลงทุน และผูรวมทุนในพื้นที่

ท้ังน้ีหากจะพิจารณาถึงศักยภาพของนักลงทุนไทยในสาขาธุรกิจโรงแรม จะเห็นไดวา
ผูประกอบการขนาดใหญของไทยมีความพรอมในดานเงินทุนและสินทรัพย แตมีจํานวนไมมากนัก
ที่มีความพรอมในดานการบริหารจัดการและการสรางเครือขาย ยังตองพึ่งพิงระบบบริหารจัดการ
จากกลุมโรงแรมขามชาติเพื่อชวยลดตนทุนการบริหารจัดการ สรางความมั่นใจในมาตรฐานบริการ
ใหกับลูกคา และชวยขยายตลาดจากการสนับสนุนของเครือขาย ทําใหตราสินคาของโรงแรมไทยที่
จะเขาไปแขงขันในระดับนานาชาติยังมีจํานวนนอย ยกเวนการแขงขันในระดับภูมิภาคที่ตราสินคา
โรงแรมไทยสามารถเขาไปแขงขันไดดี สงผลใหทัศนคติของนักลงทุนไทยส วนใหญจึงยังให
ความสําคัญกับการลงทุนภายในประเทศเทาน้ัน

ในดานการเตรียมความพรอม ที่จะรองรับการขยายตัวจากกลุมตลาดอาเซียนน้ัน ยังมีไมมาก
นัก เน่ืองจากที่ผานมาการเติบโตของธุรกิจโรงแรมไทยอาศัยการขยายตัวของนักทองเที่ยวจากนอก
ภูมิภาคเปนหลัก รวมทั้งรายไดตอหัวจากนักทองเที่ยวอาเซียนยังตํ่ากวารายไดตอหัวของ
นักทองเที่ยวระยะไกล ผูประกอบการสวนใหญจึงใหความสนใจตอกลุมตลาดอาเซียนในลักษณะ
กลุมลูกคาเสริมมากกวากลุมลูกคาหลัก แมจะมีผูประกอบการบางรายที่เร่ิมขยายตลาดกาวสูพื้นที่
ตลาดใหม เชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เวียดนาม แตมีจํานวนไมมากนัก เชนเดียวกับการปรับบริการ
เพื่อรองรับการขยายตัวของกลุมตลาดเหลาน้ี ทั้งในเร่ืองภาษา อาหาร(ฮาลาล) ก็ยังมีไมมากพอ
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3.3 คูแขงสําคัญในอาเซียนท่ีมีแนวโนมเขาสูการแขงขันในธุรกิจโรงแรมไทย
ปจจุบันแมระบบเครือขายสําคัญในธุรกิจโรงแรมซึ่งเปนที่รูจักกันดีในระดับนานาชาติสวน

ใหญจะเปนระบบเครือขายของกลุมโรงแรมทางตะวันตก  แตประเทศอา เซียน เชน สิงคโปร
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ก็พยายามสรางเครือขายของตนออกสูนานาชาติ (ภาคผนวก ข)  และที่เขา
มาลงทุนในประเทศไทยแลวในปจจุบัน อาทิ กลุม Banyan Tree, กลุม Six Senses  และกลุม
Millennium ของสิงคโปร ซึ่งกลุมนักลงทุนเหลาน้ีจะวางตําแหนงสินคาของตนเปนสินคาระดับบน
มีกลุมเปาหมายที่ชัดเจน พรอมเตรียมความพรอมรุกสูฐานตลาดระดับกลางดวยการขยาย แบรนด
ภายใตเครือขายกลุมโรงแรมระดับบน อาทิ Furama (ภายใตเครือขาย Millennuim) และ Meritus
นอกจากน้ันเมื่อพิจารณาขอมูลนักลงทุนจากประเทศอาเซียนที่ไปลงทุนในกลุมประเทศเพื่อนบาน
จะเห็นวาสิงคโปรเปนประเทศที่บุกเบิกการลงทุนเขาสูประเทศเพื่อนบานมากกวาประเทศอ่ื น
ดังน้ันแนวโนมเขาสูการแขงขันในประเทศไทยของนักลงทุนสิงคโปรจึงมีมากกวานักลงทุนจาก
ประเทศอื่นๆ ในอาเซียน

3.4 วิเคราะหจุดแข็งจุดออนของนักลงทุนสิงคโปร
นักลงทุนสิงคโปรมีจุดแข็งในดานเงินทุนสามารถเขาถึงแหลงทุนไดงาย จากความพรอม

ของประเทศซึ่งกําหนดตําแหนงของตนเองเปนศูนยกลางทางการเงินของภูมิภาคและของโลก
นอกจากน้ันยังมีทัศนคติเชิงบวก และความสนใจที่จะไปลงทุนในตางประเทศในกลุมสินคา
ระดับบน ขณะเดียวกันยังมีความพรอมในดานการบริหารจัดการ จากระบบการศึกษาและแนวทาง
พัฒนาบุคลากรในประเทศใหกาวสูการทํางานในระดับผูบริหาร บุคลากรจึงมีความพรอมทั้งดาน
ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแนวทางการดําเนินงานดานการตลาด (บทสัมภาษณสวนหน่ึง
จากคุณ Somyos Napachamchantr) จุดออนในการกาวเขาสูการลงทุนนอกพื้นที่จะมีเพียงตนทุนที่
สูงเพื่อจัดหาสถานที่ ดังน้ันไมวาจะมีการเปดเสรีเพิ่มมากขึ้นหรือไมก็ตามก็พรอมที่จะเขาสูเวทีการ
แขงขันอยางตอเน่ืองในประเทศไทย
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3.5 สรุปผล SWOT Analysis สภาพแวดลอมทางการตลาดจากการเปดเสรีธุรกิจโรงแรมของ
ประเทศไทย  (เปรียบเทียบการแขงขันเฉพาะคูแขงจากประเทศสิงคโปร)
จากการวิเคราะหขอมูลทั้งสถานการณแขงขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย แนวโนมของตลาด
ทองเที่ยวไทย รวมทั้งศักยภาพของนักลงทุนไทย และคูแขงขัน สามารถนํามาจัดทํา SWOT
Analysis ได ตามตาราง ที่นําเสนอ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
- ผูประกอบการไทยในกลุมระดับ 5 ดาว มีความพรอมทั้งดานทุน การบริหารจัดการ และเครือขาย
  รวมทั้งตราสินคา ที่สามารถแขงขันไดกับคูแขง
- มีสินทรัพยคุมคางายตอการแสวงหาเครือขายจากกลุมโรงแรมนานาชาติเพื่อสนับสนุนการแขงขัน
- ไดเปรียบในทําเลที่ต้ังของสถานที่ที่เหมาะสม
จุดออน (Weaknesses)
- ผูประกอบการอิสระในระดับ SMEs ขาดประสิทธิภาพดานบริหารจัดการมีโอกาสถูก Take Over
  จากคูแขง
- ขาดการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการขยายฐานตลาดจากกลุมประเทศอาเซียน
- การสรางเครือขายระหวางผูประกอบการไทยดวยกันและความสนใจในการสรางแบรนดยังมีนอย
โอกาส (Opportunities)
- แนวโนมการขยายตัวของตลาดทองเที่ยวไทยยังมีสูงดวยจุดแข็งของประเทศไทยในดานตางๆ
- ฐานตลาดจากกลุมประเทศอาเซียนจะขยายกวางมากขึ้น
- ไดรับการปกปองจากการแขงขันในกลุมตลาดระดับกลางถึงลางไปอีกระยะหน่ึงจากกรอบการเปด
   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)
- การขยายฐานตลาดยังมี
  โอกาสสูง
- การเติบโตของฐานตลาดจาก
  อาเซียน
- ไดรับการปกปองจากการ
   แขงขันในกลุมตลาดระดับ
   กลาง-ลาง จากกรอบการเปด
   เสรี

SO เติบโต
1 ใชความเขมแข็งของกลุม
    โรงแรม ระดับ 5 ดาว เพื่อ
    การแขงขันขยายตลาด

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

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

ST ปกปอง
1 รักษาความไดเปรียบของ
   สถานที่ ปองกันการเขามา
   ของคูแขง
2 รวมมือกับคูแขงแสวง
   ประโยชนรวม
3 รักษาอัตลักษณไทยเพื่อคง
   คุณคาของ สินทรัพย

WT เปลี่ยนแปลง
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ประเมินโอกาสของผูประกอบการไทยท่ีจะแสวงประโยชนภายใตฐานการผลิตภายในประเทศจาก
การเปดเสรีการคาบริการ

ผูประกอบการไทยมีโอกาสที่จะไดรับประโยชนสูงขึ้นจากการขยายฐานตลาดของกลุม
นักทองเที่ยวอาเซียน และจะชวยลดแรงกดดันจากการชะลอตัวของกลุมนักทองเที่ยวตลาดหลัก ทั้ง
ในยุโรป และอเมริกาซึ่งอาจจะประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจที่รุนแรง

แมวาคูแขงที่คาดวาจะเขาสูตลาดมีความเขมแข็งทั้งดานเงินทุน และการบริหารจัดการ แต
ศักยภาพของผูประกอบการไทยในเวทีการแขงขันของตลาดระดับบน อยูในวิสัยที่ผูประกอบการ
ไทยจะแขงขันได โดยใชจุดแข็งที่มีทั้งดานความพรอมของกลุมผูประกอบการระดับ 5 ดาว และ
ความไดเปรียบของสถานที่ที่เหมาะสมดําเนิน ยุทธศาสตรเติบโต ตอไป ทั้งน้ีผูประกอบการไทย
จะตองมียุทธศาสตรในการปรับตัว หันมาใหความสนใจในกลุมตลาดอาเซียนมากขึ้น พรอมเพิ่ม
ความพรอมรองรับกลุมตลาดอาเซียนเพื่อใชประโยชนจากโอกาสที่เปดกวางขึ้น รวมทั้งสราง
เครือขายระหวางผูประกอบการอิสระเพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกันและใชโอกาสของชวงเวลาที่
ไดรับการปกปอง เรงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพใน
กลุมผูประกอบการ SMEs ประสานกับการใช ยุทธศาสตรปกปอง รักษาสินทรัพยที่มีความ
ไดเปรียบไมใหกลายเปนสินทรัพยที่เขมแข็งของคูแขง ในกรณีที่แสวงประโยชนรวมกันไดคงตอง
ใชกลยุทธเครือขายรวมมือกับคูแขง ที่สําคัญจะตองรักษาอัตลักษณไทยควบคูกับการดูแลมาตรฐาน
เพื่อคงคุณคาสินทรัพยที่มีไมใหเสื่อมถอยเพื่อรักษาจุดแข็งของไทยในระยะยาว

3.7 วิเคราะหประเทศท่ีนาสนใจไปลงทุนโดยประยุกตใช BCG’s Model
จากความคืบหนาของการเจรจาเปดเสรีการลงทุนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งแม

จะขยายโอกาสทางการลงทุนใหกับผูประกอบธุรกิจโรงแรมไทยในอนาคต แตประการสําคัญกอน
จะตัดสินใจกาวสูการแขงขันในพื้นที่ตลาดใหมที่เปดกวาง ควรจะพิจารณาเปรียบเทียบความ
นาสนใจของอุตสาหกรรมในแตละประเทศเพื่อทําการคัดเลือกพื้นที่ตลาดซึ่งมีโอกาสสรางกําไร
อยางยั่งยืนในระยะยาวใหกับธุรกิจเปนลําดับแรก  การวิเคราะหตลาดเบื้องตนของการศึกษาในคร้ัง
น้ีจึงไดนํา BCG’s Model มาประยุกตใช โดยนําขอมูลจํานวนนักทองเที่ยวของแตละประเทศใน
ปจจุบันมาพิจารณาขนาดของตลาด (Market Size) พรอมแนวโนมการเติบโตของตลาดในชวง
ป 2552 – 2556 และอัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรมในพื้นที่มาเปนองคประกอบในการวิเคราะห
รวม  ดวยแนวคิดที่วาแมแนวโนมการเติบโตของตลาดจะมีโอกาสเติบโตดวยดี แตถาอุปสงคและ
อุปทานของโรงแรมไมสมดุลกัน เชน อัตราการเขาพักอยูในระดับตํ่า ยังมีขีดความสามารถในการ
รองรับที่มากพอ การเขาไปของธุรกิจใหมยอมเพิ่มสภาพการแขงขันใหรุนแรงขึ้น แตหากอัตราการ
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เขาพักของโรงแรมอยูในระดับสูง การเขาสูตลาดของธุรกิจใหมยอมไมกอใหเกิดความสะเทือนใน
การแขงขันมากนัก

ทั้งน้ีไดกําหนดคามาตรฐานของแตละองคประกอบเพื่อเปนคา Benchmark โดยให
ความสําคัญกับการขยายตัวของตลาดเปนหลัก คือ

1) ใชอัตราการเติบโตของนักทองเที่ยวในประเทศไทยเปนคา Benchmark การขยายตัวของ
ตลาด ภายใตแนวคิดวาพื้นที่ใหมที่นาสนใจไปลงทุนไมควรมีการเติบโตของตลาดนอยกวาประเทศ
ไทย
              2) อัตราการเขาพักเฉลี่ย Benchmark อยูที่รอยละ 60.0 จากขอคิดของผูประกอบการธุรกิจ
โรงแรมซึ่งใหความเห็นวาอัตราการเขาพักที่เหมาะสมควรอยูที่ระดับรอยละ 60 – 70 ขึ้นอยูกับ
ตนทุนของที่ดินในการลงทุน ธุรกิจจึงจะใหผลตอบแทนทางการลงทุนที่รับได

ตารางท่ี 6 จํานวนนักทองเท่ียวพรอมแนวโนมการเติบโต VS อัตราการเขาพักเฉลี่ยของโรงแรม

พื้นที่ตลาด
จํานวนนักทองเที่ยว(1)

2554
หนวย : พันคน

อัตราการขยาย
ตัวเฉลี่ย(1) 2552 - 2556

อัตราการเขาพัก(2)

2554

มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส
ไทย

24,714
  7,650
  3,710
19,230

4.8
6.7
7.5
8.5

60.6
52.8
67.6
52.0

กัมพูชา
สปป. ลาว
สิงคโปร
เมียนมาร
เวียดนาม

2,534
2,724

13,171
                  391

  6,014

              10.0
              10.7
              10.8
              15.6
              18.2

65.7
57.0
86.0

 50**
 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 โดยแกนต้ังแสดงถึงอัตราการขยายตัวของ
ตลาดดวยคา Benchmark ที่รอยละ 8.5  และแกนนอน แสดงถึงอัตราการเขาพักป 2554 มีคา
Benchmark ที่รอยละ 60 สามารถวางตําแหนงพื้นที่ตลาดของกลุมประเทศอาเซียนตามอัตราการ
ขยายตัวของตลาดและอัตราการเขาพักของโรงแรมไดใน 4 กลุมคือ
กลุมท่ี 1 เปนพื้นที่ตลาด ซึ่งมีอัตราการขยายตัวของตลาดและอัตราการเขาพักของโรงแรมใน
ระดับสูงกวาคา Benchmark มีโอกาสที่ธุรกิจจะสามารถสรางรายไดและกําไรไดสูง และเผชิญหนา
กับการแขงขันที่ไมรุนแรง
กลุมท่ี 2 เปนพื้นที่ตลาดซึ่งมีอัตราการขยายตัวของตลาดสูงกวาในประเทศไทย แตยังเผชิญกับอัตรา
การเขาพักของโรงแรมตํ่ากวาคา Benchmark โอกาสการสรางรายไดอาจไมสูงนักเพราะตองเผชิญ
กับการแขงขันที่รุนแรง
กลุมท่ี 3 เปนพื้นที่ตลาดซึ่งมีอัตราการขยายตัวของตลาดตํ่ากวาคา Benchmark แตอัตราการเขาพัก
ของโรงแรมอยูในระดับที่สูง การแขงขันอาจจะไมรุนแรงในการเขาสูตลาด แตโอกาสการเติบ โต
ของรายไดไมสูงนัก
กลุมท่ี 4 เปนพื้นที่ตลาด ซึ่งทั้งอัตราการขยายตัวของตลาด และอัตราการเขาพักของโรงแรมตํ่ากวา
คา Benchmark การเขาสูตลาดนอกจากจะเผชิญกับการแขงขันที่สูงแลวโอกาสขยายตัวของรายได
และผลตอบแทนทางธุรกิจยังมีนอย เชนกัน

ทั้งน้ีการจัดกลุมพื้นที่กลุมตลาดอาเซียนตาม BCG’s Model สามารถแสดงไดตามแผนภูมิ
ที่เสนอ โดยแตละพื้นที่ไดนําเสนอทั้งตําแหนงของพื้นที่และในมิติของขนาดตลาด (Market Size)
ไวในแผนภูมิไปพรอมกัน
แผนภูมิ การจัดกลุมพื้นท่ีตลาดดวยการประยุกตใช BCG’s  Model

มาเลเซยี

ไทย
สงิคโปร

อนิโดนเีซยี

เวยีดนาม

ฟิลปิปินส

สปป.ลาว

กมัพชูา
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จากกลุมพื้นที่ทั้ง 4 กลุม เห็นควรใหความสนใจในการเขาสูตลาดเพียง 2 กลุมคือ
กลุมท่ี 1 ประกอบดวย สิงคโปร เวียดนาม และกัมพูชา ซึ่งมีแนวโนมการเติบโตของตลาดสูง และ
การเขาสูตลาดไมเพิ่มแรงกดดันทางการแขงขันมากนัก
กลุมท่ี 2 ประกอบดวย เมียนมาร และ สปป.ลาว ซึ่งมีแนวโนมการเติบโตของตลาดสูง แตการเขาสู
ตลาดจะเพิ่มแรงกดดันตอการแขงขันในพื้นที่เพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตามแมสิงคโปรจะเปนพื้นที่ที่ใหผลตอบแทนคอนขางดี แตจากการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ศักยภาพในการแขงขันระหวางผูประกอบการไทยกับผูประกอบการสิงคโปรจึงพิจารณาตัดพื้นที่
สิงคโปรออกจากการศึกษา โดยพิจารณาเฉพาะโอกาสของการขยายฐานการผลิตไปยัง เวียดนาม
กัมพูชา เมียนมาร และ สปป.ลาว เทาน้ัน

3.8 วิเคราะหโอกาสการแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิตสูประเทศเวียดนาม
ประเด็นที่จะนํามาตรวจสอบสภาพการแขงขันทั้งสภาพแวดลอมภายนอก และสภาพแวดลอม

ภายใน ประกอบดวยประเด็นตางๆ คือ
3.8.1 นโยบายการเปดเสรีของรัฐบาลเวียดนาม11

รัฐบาลเวียดนามมีนโยบายเปดกวาง และสนับสนุนใหเกิดการลงทุนจากนักลงทุน
ตางชาติ โดยการลงทุนสามารถทําไดทั้งสัญญารวมลงทุนซึ่งมีความยืดหยุนสูงไมมีเงื่อนไข
ขอกําหนดสําหรับนักลงทุนตางชาติ ถัดมาคือ กิจการรวมทุน ซึ่งกําหนดสัดสวนการลงทุนตองไม
นอยกวารอยละ 30 สามารถกําหนดระยะเวลาทําสัญญาการรวมทุนไดถึง 50 ป จนถึงกิจการที่
นักลงทุน สามารถเปนเจาของทั้งหมดคือ สัดสวนการลงทุนถึง รอยละ 100 โดยนักลงทุนตองนําเงิน
ลงทุนเขามาไมนอยกวา รอยละ 30 ของมูลคาการลงทุน นอกจากน้ันเวียดนามยังไดปรับปรุง
กฎหมายการลงทุนมุงอํานวยความสะดวกตอขั้นตอนการขออนุญาติใหมีความรวดเร็วในระบบ one
stop service การเขาสูธุรกิจจึงเปนไปไดงาย การเปดเสรีการลงทุนตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนจึงแทบไมมีผลตอการขยายสัดสวนการลงทุนของนักลงทุนไทยในเวียดนาม นอกเหนือจาก
นโยบายรัฐบาลที่ทําใหการเขาสูตลาดเปนไปไดงายแลว ความพรอมของปจจัยการลงทุน อาทิ ความ
พรอมของทรัพยากรบุคคลในประเทศเวียดนามอยูในระดับที่ใกลเคียงกับทรัพยากรบุคคลใน
ประเทศไทย ขณะที่คาจางแรงงานอยูในระดับที่ตํ่ากวา เชนเดียวกับความพรอมของโครงสราง

11. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดัชนีและคูมือการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2554
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พื้นฐานดาน ICT ซึ่งอยูในระดับที่เหนือกวาประเทศไทย12 ซึ่งปจจัยเหลาน้ีเอ้ือตอการพิจารณาที่จะ
เขาไปลงทุนในประเทศเวียดนาม

3.8.2 สถานการณธุรกิจโรงแรมในเวียดนาม
             ธุรกิจโรงแรมและรานอาหารเปนสาขาบริการที่นักลงทุนตางชาติใหความสนใจสูง การ
ลงทุนตรงในดานน้ีจึงสูงเปนอันดับ 4 มีจํานวนการลงทุนสะสมถึง 308 โครงการ มูลคาเงินทุนจด
ทะเบียนสูงถึง 8,970 ลานเหรียญสหรัฐ จํานวนโรงแรม และจํานวนหองพักในเวียดนามจึงมี
คอนขางพอเพียง อัตราการเขาพักเฉลี่ยมีแนวโนมที่ลดลงเล็กนอยในพื้นที่ทองเที่ยวหลัก เชนใน
ฮานอย จากอัตราการเขาพักเฉลี่ยที่ รอยละ 69 ในป 2553 เหลือเพียงรอยละ 64 ในป 2554
นอกจากน้ันในโรงแรมระดับ 4-5 ดาว การเขามาของกลุมเครือขายโรงแรมนานาชาติ ยังมีเปน
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 แนวโนมการเติบโตของตลาดทองเท่ียวในเวียดนาม
จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขาประเทศเวียดนามใน ป 2554 มีถึง 6.0 ลานคน

โดยขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงถึงรอยละ 19.1 ใกลเคียงกับประเทศไทย และมีแนวโนมที่จะ
ขยายตัวสูงขึ้นตอไปในอัตราเฉลี่ยรอยละ 18.2 จนถึงป 2556 สอดรับกับการประเมินขีด
ความสามารถในการแขงขันของ WEF ที่ประเทศเวียดนามไดรับการจัดอันดับที่ดีขึ้น จากอันดับที่
89 ในป 2552 ขยับขึ้นมาเปนอันดับที่ 80 ในป 2554 การเรงสงเสริมการลงทุนทั้งดานโครงสราง
พื้นฐาน ความปลอดภัย ทรัพยากรบุคคล และการเติบโตของธุรกิจ เปนปจจัยที่เอ้ือตอการเติบโต
ของนักทองเที่ยวซึ่งจะสงผลตอการขยายฐานตลาดใหกับสถานประกอบการโรงแรมตอไป

3.8.4 การวิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix
ผลของการตรวจสอบสภาพทางการตลาดในตอนตนนํามาจัดทําการวิเคราะหเพื่อพิจารณา

การเขาสูตลาดของไทยไดคือ

____________________________________________

12 World Economic Forum (WEF) The Travel & Tourism Competitiveness Report  On 2011.
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SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1 กลุมเครือขายโรงแรมไทยที่กาวเขาสูตลาดมีความพรอมในการแขงขันไมนอยกวาผูที่อยูในพื้นที่

ตลาด
จุดออน (Weakness)
1 จํานวนผูประกอบการไทยที่เขาไปแขงขันยังมีจํานวนนอย
โอกาส (Opportunities)
1 เขาสูตลาดไดงายและมีปจจัยสนับสนุนเอ้ือตอการลงทุน
2 ตลาดมีโอกาสขยายตัวสูง
อุปสรรค (Threats)
1 สถานการณดานการแขงขันสูง

นํามาสูการบูรณาการขอมูลเพื่อพิจารณากําหนดยุทธศาสตรในเบื้องตน
TOWS Matrix

จุดแข็ง (Strengths)
- กลุมเครือขายโรงแรมไทยมี
  ความพรอมไมนอยกวาคูแขง

จุดออน (Weakness)
- ผูประกอบการไทยที่กาวสู
  การแขงขันมีจํานวนนอย

โอกาส (Opportunities)
1 เขาสูตลาดไดงาย มีปจจัย
   สนับสนุนเอ้ือตอการลงทุน
2 ตลาดมีโอกาสขยายตัวสูง

SO เติบโต
ขยายฐานการลงทุนเมื่ออัตรา
การเขาพักเฉลี่ยขยับเพิ่มขึ้นเกิน
รอยละ 70

อุปสรรค (Threats)
1 สถานการณดานการแขงขัน
   สูง

ST ปกปอง
รักษาสวนแบงทางการตลาด
(market share)

สถานการณตลาด ที่เปดกวางใหการเขาสูตลาดเปนไปไดโดยงาย แมตลาดจะมีโอกาสขยายตัว
เพิ่มขึ้น แตคูแขงที่มีขีดความสามาถในการแขงขันสูงมีจํานวนหลากหลายยึดครองพื้นที่อยาง
กวางขวาง แนวทางการดําเนินงานอาจทําไดเพียงใชยุทธศาสตรปกปอง โดยเพิ่มประสิทธิภาพการ



33แขงขันเพื่อรักษาสวนแบงตลาด (market share) ไวในชวงเวลาน้ี และติดตามสถานการณตลาด
หากการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวยังคงเพิ่มสูงตอเน่ืองในระยะยาว จนอัตราการเขาพักเพิ่มขึ้น
จนถึงระดับ รอยละ 70 จึงเดินหนาใช ยุทธศาสตรเติบโต สนับสนุนใหผูประกอบการไทยขยายฐาน
การผลิตตอไปสูประเทศเวียดนาม

3.9 วิเคราะหโอกาสแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิตสูประเทศกัมพูชา
ซึ่งประเด็นการตรวจสอบสภาพตลาดประกอบดวย

3.9.1 นโยบายเปดเสรีของรัฐบาลกัมพูชา13

รัฐบาลใหความสําคัญกับการลงทุนของนักลงทุนตางชาติมากโดยไดแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย
สงเสริมการลงทุนเพื่อสรางหลักประกันความมั่นใจใหกับนักลงทุน คือ การปฎิบัติที่เทาเทียมกันกับ
นิติบุคคลกัมพูชา ไมมีการยึดโครงการลงทุนเปนของรัฐพรอมเสนอสิทธิประโยชนทางภาษีตางๆ
เชน ยกเวนภาษีเงินไดจากกําไร ยกเวนอากรนําเขาอุปกรณ เคร่ืองมือ วัตถุดิบ และไมมีขอจํากัด
ระยะเวลาในการเชาที่ดิน ซึ่งธุรกิจทองเที่ยวเปนธุรกิจหน่ึงที่ไดรับการสงเสริม เปดโอกาสใหนัก
ลงทุนตางชาติสามารถเขามาลงทุนไดในธุรกิจโรงแรมต้ังแตสามดาวขึ้นไปโดยไมกําหนดวงเงิน
ลงทุน การลงทุนดานโรงแรมของนักลงทุนตางชาติจึงเติบโตอยางตอเน่ือง ในป 2551 รัฐบาล
กัมพูชาไดอนุมัติโครงการดานทองเที่ยว (โรงแรมและรีสอรต รานอาหาร และสนามกอลฟ) รวม 20
โครงการ ในวงเงินลงทุน 101.4 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 20 ของโครงการลงทุนทั้งหมด
และรอยละ 39 ของเงินลงทุนในภาพรวมทุกสาขา

นอกจากนโยบายรัฐบาลที่เปดกวางเร่ืองการลงทุนใหกับนักลงทุนตางชาติแลว ไดพยายาม
เตรียมความพรอมของปจจัยการลงทุนทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาโครงสรางดาน
การขนสงซึ่งเอ้ือตอการเขาไปลงทุนของนักลงทุนตางชาติ แมโครงสรางพื้นฐานในบางดานยังอยู
ในระดับตํ่า 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 และไทยเทาน้ันที่เขาไปมีบทบาทการแขงขันในธุรกิจคอน

13.สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน, สถาบันเอเซียศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ดัชนี
และคูมือการลงทุนอาณาจักรกัมพูชา
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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 ในขณะที่สิงคโปร
เขาไปลงทุนใน Hotel Cambodian, Hotel Le Royal และ Micasa Hotel กลุมเครือโรงแรมนานาชาติที่
เขาไปบริหารจัดการในขณะน้ีมีเพียงกลุม Accor, Starwood, InterContinental ซึ่งจากการตรวจสอบ
รายชื่อโรงแรมระดับหาดาวของกัมพูชาในปจจุบัน การแขงขันสวนใหญจะเปนนักลงทุนใน
ประเทศ โดยมีกลุมทุนที่สําคัญ เชน Borie Ankor Co.Ltd. The Sothea  และเครือขายโรงแรมใน
ภูมิภาค เชน Aman, Hotel de la Paix โอกาสทางการแขงขันในธุรกิจของผูประกอบการไทยที่จะ
กาวเขาสูตลาด เมื่อประเมินจากจํานวนและศักยภาพของคูแขงขันในพื้นที่ จึงมีโอกาสแขงขันไดสูง

3.9.3 แนวโนมการเติบโตของธุรกิจทองเท่ียวในกัมพูชา
               จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขากัมพูชาในป 2554 มีจํานวนประมาณ 2.5 ลานคน
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงถึงรอยละ 16.0 โดยโครงสรางของตลาดพึ่งพิงนักทองเที่ยวจาก
เวียดนาม และเกาหลีในสัดสวนที่สูง รองมาคือ ญ่ีปุน และจีน ซึ่งแนวโนมการขยายตัวของตลาดมี
โอกาสเติบโตสูงตอไป โดยสมาคม PATA คาดการณวากัมพูชามีแนวโนมการขยายตัวในอัตราเกิน
กวารอยละ 10 ในชวง 2 – 3 ปน้ี จึงเปนโอกาสที่ดีตอธุรกิจโรงแรมที่จะรองรับการขยายตัวของ
จํานวนนักทองเที่ยวดังกลาว และจํานวนหองพักที่มีอยูในปจจุบันจะคอนขางตึงตัวหากไมมีการ
ขยายหองพัก

3.9.4 การวิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix
จากการตรวจสอบขอมูลสภาพทางการตลาดในตอนตนสามารถนํามาจัดทําตารางวิเคราะห

เพื่อพิจารณาการเขาสูตลาดได คือ

SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1 กลุมเครือขายโรงแรมไทยในประเทศสามารถแขงขันไดกับผูที่อยูในตลาดกอนหนา
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
จุดแข็ง (Strengths)
1 มีความพรอมที่สามารถ

แขงขันกับผูที่อยูในตลาด
2 กลุมที่กาวเขาสูตลาดมีขีด
  ความสามารถการแขงขันสูง

จุดออน (Weakness)
1 ยังตองอาศัยทีมบริหาร
   จัดการผานระบบเครือขาย
   โรงแรมนานาชาติ

โอกาส (Opportunities)
1 เขาสูตลาดไดงาย
2 ตลาดมีโอกาสขยายตัว
   ตอเน่ือง
3 การแขงขันอยูในระดับไม
   รุนแรง

SO เติบโต
อาศัยผูประกอบการที่อยูใน
พื้นที่ตลาดแสวงโอกาสจาก
การขยายตัวของตลาด

อุปสรรค (Threats)
1 กลุมเครือขายโรงแรม
   นานาชาติมีโอกาสเขาสู
   ตลาดสูง

ST ปกปอง
ส นั บ ส นุ น ก ลุ ม เ ค รื อ ข า ย
โรงแรมไทยที่มีความพรอม
เขาไปแขงขันกับเครือโรงแรม
ตางชาติ

           ใชจุดแข็งของการเขาไปลงทุนบุกเบิกตลาดกอนหนา แสวงโอกาสจากการขยายตัวของตลาด
    ดวย ยุทธศาสตรเติบโต เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาด และพิจารณา สนับสนุนกลุมเครือขาย
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โรงแรมไทยที่มีความพรอมทั้งแหลงทุน และการบริหารจัดการ เขาไปลงทุนแขงขันกับกลุม
เครือขายโรงแรมนานาชาติ จากโอกาสของการเขาสูตลาดไดงาย ภายใตยุทธศาสตรปกปอง

3.10 วิเคราะหโอกาสแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิตสูประเทศเมียนมาร
ประเด็นตรวจสอบสภาพตลาดประกอบดวย
3.10.1 นโยบายการเปดเสรีของรัฐบาลเมียนมาร14

รัฐบาลเมียนมารมีเปาหมายที่จะสนับสนุนใหเกิดการลงทุนจากตางชาติเพื่อใหการสนับสนุน และ
ชวยเหลือการผลิตรวมทั้งภาคบริการที่ตองใชเงินลงทุนสูง รูปแบบการลงทุนในเมียนมารจึงอนุญาติ
ใหตางชาติสามารถลงทุนไดถึง 100 % หรือรวมลงทุนไดแตตองไมนอยกวา รอยละ 35 ของเงิน
ลงทุน โดยกําหนดเงินลงทุนขั้นตํ่าในธุรกิจบริการ คือ 300,000 เหรียญสหรัฐ และจะตองโอนเงินตรา
ตางประเทศฝากไวที่ธนาคารการคาตางประเทศ และเพื่อจูงใจใหเกิดการลงทุน จึงไดเสนอสิทธิ
พิเศษตางๆตามกฎหมายใหกับโครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน ทั้งการยกเวนภาษีเงินไดนิติ
บุคคล ภาษีศุลกากร และอ่ืนๆ สําหรับการนําเขาวัตถุดิบ เปนเวลา 3 ป และสามารถเชาพื้นที่
ดําเนินการไดในระยะยาว นอกจากน้ันยังใหการปกปองผูลงทุน โดยธุรกิจตางชาติที่ดําเนินการ
ภายใตกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศจะไมถูกยึดกิจการเปนของรัฐ รวมทั้งอนุญาตใหจัดสง
เงินทุนและผลกําไรสุทธิกลับประเทศแมได การเขาสูตลาดของนักลงทุนตางชาติคอนขางเปดกวาง
หากโครงการดังกลาวไมกอใหเกิดความเสี่ยงในระบบการเงินของประเทศ อยางไรก็ตามโครงสราง
พื้นฐานในประเทศยังเปนอุปสรรคตอการเขาไปลงทุน

3.10.2 สถานการณธุรกิจโรงแรมในประเทศเมียนมาร
จํานวนหองพักในเมียนมารมีไมตํ่ากวา 25,000 หอง เกินความตองการที่จะรองรับนักทองเที่ยว

อัตราการเขาพักของโรงแรมจึงอยูในระดับตํ่า สถานการณหองพักลนตลาดเกิดจากปญหาความไม
แนนอนทางการเมืองของเมียนมาร และการคว่ําบาตรของประเทศแถบตะวันตก เพราะในบาง
ชวงเวลาที่รัฐบาลพมาไดผอนคลายกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการเดินทางของนักทองเที่ยวทั้งยุโรป

14.สํานักงานคณะกรรมการเสริมการลงทุน, สถาบันเอเซียศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. ดัชนีและ
คูมือการลงทุนสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา
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และอเมริกา กอใหเกิดการลงทุนในธุรกิจโรงแรมคอนขางมาก ซึ่งปจจุบันผูประกอบการไทยไดไป
ลงทุนในโรงแรมระดับ 5 ดาว เพื่อรองรับนักทองเที่ยวจํานวน 3 แหง คือ Kandawgyi Palace Hotel,
Chatrium Hotel และ Hilton Hotel นอกจากน้ันยังมีนักลงทุนตางชาติซึ่งเขาไปลงทุนในประเทศ
เมียนมาร เชน Micasa Hotel ของสิงคโปร Nikko Hotel ของญ่ีปุน และ Shangri – La ของฮองกง
สําหรับโรงแรมในเครือขายโรงแรมขามชาติอ่ืนๆ ยังไมปรากฎ การแขงขันของธุรกิจในระดับบนจึง
เปนการแขงขันระหวางนักลงทุนทองถิ่น และเครือขายโรงแรมในเอเชีย ซึ่งผูประกอบการของไทยมี
ขีดความสามารถที่จะเขาไปแขงขันในพื้นที่ไดสูง การปรับเปลี่ยนทางการเมือง และแนวโนมการเปด
ประเทศมากขึ้นของรัฐบาลเมียนมารจึงมีผลใหนักลงทุนไทยเร่ิมสนใจที่จะเขาไปลงทุนในสาขา
ธุรกิจโรงแรมมากขึ้น

3.10.3 แนวโนมการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียว
เมียนมารยังมีฐานตลาดนักทองเที่ยวขนาดเล็กจากปญหาการเมืองที่กลาวมา โดยในป  2554 มีจํานวน
นักทองเที่ยวเพียงประมาณ 400,000 คน ตํ่ากวาจํานวนนักทองเที่ยวที่เคยไดรับในอดีต ในชวง 10 ป
ที่ผานมา จํานวนนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาเมียนมารอยูในสภาวะชะลอตัว โดยฐานตลาดหลักพึ่งพิง
นักทองเที่ยวจากไทย และจีนเปนหลัก อยางไรก็ดีในปที่ผานมาเมียนมารมีอัตราการเติบโตของ
นักทองเที่ยวแบบกาวกระโดดสูงถึง รอยละ 25.9 สถานการณทางการเมืองที่คลี่คลายทําให สมาคม
PATA คาดการณวาอัตราการเติบโตของจํานวนนักทองเที่ยวมีแนวโนมเติบโตเฉลี่ยไมตํ่ากวา รอยละ
15 ตอป ซึ่งจะสงผลดีตอธุรกิจโรงแรมในอนาคต

3.10.4 การวิเคราะห SWOT และ TOWS Matrix
จากขอมูลเบื้องตนดังกลาวนํามาสรุปเสนอในรูปแบบวิเคราะห SWOT ไดคือ
SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1 กลุมเครือขายโรงแรมไทยในประเทศสามารถแขงขันไดกับผูที่อยูในตลาดกอนหนา
2 ผูประกอบการไทยที่กาวเขาสูตลาดมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
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 โครงสรางพื้นฐานยังไมเอ้ือตอการลงทุน

นํามาสูกระบวนการบูรณาการขอมูลเพื่อพิจารณากําหนดยุทธศาสตรเบื้องตน

TOWS Matrix
จุดแข็ง (Strengths)
1 มีความพรอมที่สามารถ
   แขงขันกับผูที่อยูในตลาด
2 กลุมที่กาวเขาสูตลาดมีขีด
  ความสามารถในการแขงขัน
3 มีความสนใจของนักลงทุน
   รายใหมเพื่อเขาไปรุกตลาด

จุดออน (Weakness)
1 ขาดขอมูลสนับสนุน เพื่อ
   ประกอบการตัดสินใจ

โอกาส (Opportunities)
1 ตลาดมีโอกาสขยายตัวใน
   อนาคต
2 เขาสูตลาดไดงายดวย
   นโยบายรัฐบาล

WO ปรับตัว
สงเสริมผูประกอบการที่มี
ความสนใจ ดวยการสนับสนุน
ดานขอมูล

อุปสรรค (Threats)
1 ขนาดตลาดคอนขางเล็ก
2 อยูในสภาวะหองพักลน
   ตลาด
3โครงสรางพื้นฐานไมเอ้ือตอ
   การลงทุน

ST ปกปอง
อาศัยผูประกอบการที่อยูใน
พื้นที่รักษาตําแหนงทางการ
ตลาด
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ดวยสภาวะหองพักลนตลาดในพื้นที่แมตลาดมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้น แตตองอาศัยเวลาในการ
ปรับตัว แนวทางการแขงขันในระยะสั้นขณะน้ีจึงใหความสําคัญกับ ยุทธศาสตรปกปอง โดยอาศัย
ผูประกอบการที่อยูในพื้นที่กอนหนารักษาตําแหนงทางการตลาด และสวนแบงตลาดที่ครอบครอง
พรอมกับเดินหนา ยุทธศาสตรปรับตัว ดวยการเสริมสราง ความพรอมดานขอมูลสนับสนุนตางๆเพื่อ
สนับสนุนผูประกอบการ ที่สนใจรุกเขาสูตลาดเพิ่มตอไปในอนาคต

3.11 วิเคราะหโอกาสการแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิตสูประเทศ สปป.ลาว
ซึ่งประเด็นการพิจารณาเพื่อประกอบการวิเคราะหประกอบดวย
3.11.1 นโยบายการเปดเสรีของรัฐบาล สปป.ลาว15

เชนเดียวกับกลุมประเทศอ่ืนๆ ในกลุมอินโดจีน รัฐบาลลาวไดใหความสําคัญกับการสง
เสริมการลงทุนจากตางประเทศ และไดปรับปรุงกฎหมายวาดวย “การสงเสริมและคุมครองการลงทุน
ของตางประเทศ” เพื่อเอ้ืออํานวยใหนักลงทุนตางชาติเกิดความมั่นใจ พรอมทั้งปรับปรุงการอํานวย
ความสะดวกในขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจผานบริการประตูเดียว (One Stop Service) โดยสัด
สวนการถือหุนของตางชาติเปดกวางต้ังแต รอยละ 30 ถึงรอยละ 100 แตกําหนดจํานวนเงินลงทุนของ
กิจการทั่วไป (รวมสาขาโรงแรม) ตองไมนอยกวาหน่ึงพันลาน กีบ ใหสิทธิประโยชนและการคุมครอง
ตอนักลงทุน อาทิ ใหความคุมครองแกทรัพยสินของนักลงทุนจะไมถูกยึดหรือโอนเปนของรัฐ ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 2 ป สามารถเชาที่ดินจากรัฐเปนเวลา 20 – 30 ป อนุญาตใหนักลงทุนมี
สิทธิซื้อที่ดินเพื่ออยูอาศัยแตมีเงื่อนไขเร่ืองการจางงานตองใหสิทธิแรงงานลาวกอน โดยใหสิทธินัก
ลงทุนสามารถจางแรงงานตางชาติที่มีฝมือและสามารถโอนรายไดกลับประเทศตนได ซึ่งกฏหมาย
การสงเสริมการลงทุนของประเทศลาวใหโอกาสและอํานวยความสะดวกกับนักลงทุนตางชาติคอน
ขางสูงแมจะมีเงื่อนไขในรายละเอียดบางก็ตาม

3.11.2 สถานการณธุรกิจโรงแรมใน สปป. ลาว
จํานวนโรงแรมทุกระดับในประเทศลาวมีประมาณ 1,900 แหง ในจํานวนหองพักประมาณ

33,000 หอง จากการขยายการสรางโรงแรมเพิ่มขึ้นมากต้ังแต ป 2552 แตอัตราการเขาพักของโรงแรม
ยังมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นจากรอยละ 54 ในป 2552 มาอยูในระดับรอยละ 57 ในป 2554 พื้นที่หลวง
พระบาง และเวียงจันทรจะเปนพื้นที่หลักของนักทองเที่ยว แมธุรกิจโรงแรมสวนใหญอยูในมือนัก
ลงทุนทองถิ่น แตก็มีการลงทุนจากนักลงทุนจีนจํานวนมาก นอกจากน้ันยังมีการรวมทุนกับประเทศ
ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักรบาง 4 – 5 แหง สําหรับการลงทุนของกลุมประเทศอาเซียน เชน

15. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  สถาบันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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 นอกน้ันจะเปนเครือโรงแรม
ระดับภูมิภาค เชน กลุม Julianna, Angsana, Aman การแขงขันในพื้นที่จึงไมรุนแรง เครือโรงแรมไทย
จึงสามารถที่จะเขาไปแขงขันไดภายใตตราสินคาของไทย

3.11.3 แนวโนมการเติบโตของตลาดนักทองเท่ียว
ขนาดตลาดของนักทองเที่ยวตางชาติในประเทศลาวใกลเคียงกับกัมพูชา โดยมี จํานวนนัก

ทองเที่ยวประมาณ 2.7 ลานคน เกือบรอยละ 60 เปนนักทองเที่ยวจากประเทศไทย รองลงมา คือ
เวียดนาม การเติบโตของนักทองเที่ยวจึงพึ่งพิงกับเพื่อนบานสูง อยางไรก็ตาม สมาคม PATA คาด
การณ วาโอกาสขยายตัวของนักทองเที่ยวเขาสู สปป. ลาว มีแนวโนมเติบโตที่ดีในอัตราประมาณรอย
ละ 8 ตอป ซึ่งจะเอ้ือประโยชนตอการขยายธุรกิจโรงแรมไดมากขึ้น

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 ตลาดมีแนวโนมขยายตัวตอเน่ือง
2 ฐานตลาดสวนใหญเปนนักทองเที่ยวไทยงายตอการเจาะกลุมตลาด
3 การแขงขันในตลาดไมรุนแรง
อุปสรรค (Threats)
ยังคงมีเงื่อนไขตอการเขาสูตลาดในดานรายละเอียดตางๆ
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นําสูการบูรณาการขอมูลเพื่อพิจารณากําหนดยุทธศาสตรในเบื้องตน

TOWS Matrix
จุดแข็ง (Strengths)
1 ผูประกอบการไทยมีศักยภาพ
   พรอมแขงขันกับผูที่อยูใน
   พื้นที่
2 ไดเขาไปลงทุนในทุกกลุม
    ตลาดเปาหมายและหลาก

หลายพื้นที่

จุดออน (Weaknesses)
1 ขาดการเชื่อมโยงและสราง
   เครือขายตราสินคาไทยให
   เปนที่รูจัก

โอกาส (Opportunities)
1 ตลาดมีแนวโนมขยายตัว
   ตอเน่ือง
2 นักทองเที่ยวไทยเปนฐาน
   ตลาดใหญ งายตอการเจาะ
   กลุมเปาหมาย
3 การแขงขันในตลาดไม
   รุนแรง

SO เติบโต
1 ใชจุดแข็งของการเขาพื้นที่มา
   กอนหนาแสวงโอกาสจาก
   การเติบโตของตลาด
2 สนับสนุนผูประกอบการไทย
  ที่มีศักยภาพเขาสูตลาดใหมาก
  ขึ้นเพื่อขยายสวนแบงตลาด

WO ปรับตัว
1 สรางเครือขายตราสินคาไทย
   ใหเปนที่รูจักเพื่อเจาะกลุม
   ตลาดเปาหมายนักทองเที่ยว
   ไทย

อุปสรรค (Threats)
1 ยังมีเงื่อนไขเขาสูตลาดใน
  รายละเอียดตางๆ

ใชจุดแข็งของการเขาไปในพื้นที่กอนหนาในทุกกลุมตลาดเปาหมายและหลากหลายพื้นที่
แสวงโอกาสจากการเติบโตของตลาด ภายใตยุทธศาสตรเติบโต พรอมทั้งสนับสนุนผูประกอบการ
ไทยที่มีศักยภาพเขาสูตลาดธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพิ่มขึ้น เน่ืองจากสถานการณการแขงขัน
ไมรุนแรง ทั้งน้ีภาครัฐจะตองสนับสนุนขอมูลรายละเอียดตางๆในการเขาสูตลาดใหผูประกอบการ
ไทยที่สนใจไดรับทราบเพื่อเตรียมความพรอม นอกจากน้ันผูประกอบการไทย ควรสรางการรับรูใน
ตราสินคาโรงแรมไทยในพื้นที่ตอฐานตลาดคนไทยซึ่งเปนฐานตลาดหลักใหมากขึ้นภายใต
ยุทธศาสตรปรับตัว



บทที ่4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา
 4.1.1 โอกาสของผูประกอบการไทยท่ีจะแสวงประโยชนภายใตฐานการผลิตภายในประเทศ

จากการเปดเสรีการคาบริการดานทองเท่ียว
ความมุงหมายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ตองการบรรลุ การเปนตลาดเดียว

และฐานการผลิตรวมกัน โดยจะมีการเคลื่อนยายสินคา  บริการ  การลงทุน  แรงงานฝมือ และ
เงินทุนอยางมีเสรีมากขึ้น ในดานการเปดเสรีบริการซึ่งสามารถบรรลุ ขอผูกพันใน Mode 2 การ
บริโภคขามพรมแดน เปดโอกาสใหฐานตลาดทองเที่ยวของไทยเปดกวางขึ้นจากการยกเลิกขอกีด
กันดานภาษีเดินทาง และการอํานวยความสะดวกในการขามแดนใหเปน ไปโดยสะดวกขึ้น
โดยเฉพาะการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดจากกลุมตลาดใหม เชน อินโดนีเซีย เวียดนาม
ฟลิปปนส  ฐานตลาดที่เปดกวางขึ้นน้ี สงผลใหธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยสามารถแสวง
ประโยชน ภายใตฐานการผลิตเดิมที่มีอยูแลวภายในประเทศไดมากขึ้นตามไปดวย
             อยางไรก็ตาม การแสวงประโยชนดังกลาวยอมมีขอจํากัดดวยขีดความสามารถในการ
รองรับการขยายตัวของตลาด  ทั้งขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยในภาพรวม
ตอการขยายตัวของตลาดใหม และขีดความสามารถของธุรกิจโรงแรมไทยที่จะสรางความ
ประทับใจใหลูกคา  ทั้งน้ีเน่ืองจากความตองการ วัฒนธรรม และพฤติกรรมของนักทองเที่ยวแตละ
ชาติยอมมีความตางกัน  ที่สําคัญคือเร่ืองภาษา แตละชาติยอมตองการใหผูใหบริการสามารถสื่อสาร
และเขาใจในภาษาของชาติตนเพื่อความสะดวกและความเขาใจในสื่อความหมายที่ตรงกัน  แตใน
ปจจุบันผูใหบริการในประเทศไทย ที่สามารถใชภาษา บาฮาซา (Bahasa) ของอินโดนีเซียยังมีนอย
เชนเดียวกับผูที่เขาใจในภาษาเวียดนามก็ยังมีไมมากพอ  การเตรียมตัวสําหรับประเทศไทย ในการ
พัฒนาดานภาษาใหกับบุคลากรที่อยูในสาขาบริการทองเที่ยวจึงเปนสิ่งจําเปน  แตขณะน้ียังไมเห็น
แผนปฏิบัติการในดานน้ีของภาครัฐอยางเปนรูปธรรมชัดเจนนัก  ในแผนพัฒนาบริการทองเที่ยว
เพื่อรองรับการเปดเสรีบริการทองเที่ยวประจําป พ.ศ.2555-2560 ของกรมการทองเที่ยวในดาน
ทักษะการใชภาษา ไดระบุการฝกทักษะสําหรับภาษาตางๆเชน ภาษาอังกฤษ  รัสเซีย  จีน  เกาหลี
แตไมมีการเอยถึงภาษาของประชาคมในอาเซียน
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เชนเดียวกับการเตรียมพรอมของภาคธุรกิจโรงแรมที่จะดําเนินการเชิงรุกมุงเจาะกลุม

ตลาดใหม  และการพัฒนาบริการเพื่อรองรับกับความตองการของกลุมลูกคาอาเซียนกลุมน้ียังไมได
รับความสนใจมากนัก ธุรกิจโรงแรมยังใหความสําคัญอยูกับฐานตลาดเดิมที่คุนเคยในอาเซียน  เชน
สิงคโปร และมาเลเซีย  เปนหลัก เน่ืองดวยขาดขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานดาน
การตลาดในพื้นที่ตลาดใหมดังกลาว  กอรปกับยังมีขอจํากัดในการเขาถึงขอมูลวิเคราะหเชิงลึกถึง
ความเคลื่อนไหวของสถานการณตลาด  แนวโนมและกระแสการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งขอมูลเหลาน้ีมีอยู
กระจัดกระจายไมเปนระบบ  จึงขาดแรงโนมนาวที่จะใหความสําคัญกับการกาวเขาสูตลาดใหม เพื่อ
สงเสริมการเดินทางจากกลุมดังกลาวเขามายังประเทศไทยใหมากขึ้น
         ดังน้ันความไมพรอมของภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยและความสนใจที่คอนขางนอยของ
ธุรกิจโรงแรมที่มีตอกลุมตลาดใหม  อาจจะทําใหโอกาสที่จะแสวงประโยชนจากการเปดกวางของ
ฐานตลาดใหม  ไมสามารถไดรับประโยชนเต็มที่จากการเปดเสรีใน Mode 2 ของชุดขอผูกพัน
ดังกลาว

ขณะท่ีการเปดเสรีใน Mode 3 การตั้งสํานักงาน (Commercial Presence) ซึ่งสาขาทองเที่ยว
ถูกกําหนดใหเปนสาขาบริการเรงรัด  และจะตองยกระดับการเปดเสรีเพิ่มขึ้น โดยจะตองอนุญาตให
นักลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียนเขามามีสัดสวนการถือหุนในประเทศไทยไดรอยละ 70 ซึ่ง
หลายภาคสวนตางเกรงวาการยกระดับการเปดเสรีเพิ่มขึ้นน้ีจะมีผลกระทบใหผูประกอบการไทยที่
ขาดความพรอม จะตองหลุดออกจากวงจรธุรกิจเพราะไมสามารถแขงขันกับนักลงทุนตางชาติได
ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยยังไมบรรลุถึงขอผูกพันดังกลาว โดยขณะน้ียังระบุขอผูกพันสัดสวนการ
ถือหุนของนักลงทุนหรือนิติบุคคลสัญชาติอาเซียนไวที่รอยละ 49 ตามกรอบกฎหมายการลงทุนเดิม
และคาดวาเมื่อประเทศไทยตองยกระดับการเปดเสรีเพิ่มขึ้นมีแนวโนมที่จะวางเงื่อนไข ยกระดับการ
เปดเสรีเฉพาะในกลุมธุรกิจโรงแรมระดับหาดาวขึ้นไปเทาน้ัน

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงขอเท็จจริงในปจจุบันจะเห็นวา แมตามกรอบกฎหมายเดิมของ
ไทยซึ่งอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติมีสัดสวนการถือหุนเพียงรอยละ 49 แตนักลงทุนอาเซียน
โดยเฉพาะประเทศสิงคโปรก็ยังสนใจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมมายังประเทศไทย
เพิ่มขึ้นโดยตลอด ทั้งระดับหาดาวลงมาจนถึงระดับสามดาว ประเด็นสัดสวนการลงทุนของนัก
ลงทุนตางชาติจึงไมใชแรงจูงใจ หรือปจจัยหลักอยางมีนัยสําคัญ ที่นักลงทุนตางชาติจะนํามาเปน
ขอพิจารณาเพื่อเขาสูตลาด แตปจจัยที่จะดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติเขาสูตลาดได คือ ความสามารถ
ในการแขงขัน และผลตอบแทนทางการลงทุน เพราะแมธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยจะอยูใน
สถานการณแขงขันคอนขางรุนแรงแตก็มีโอกาสที่จะใหผลตอบแทนที่ดี ดวยมีศักยภาพในการ
เติบโตของนักทองเที่ยวสูง นอกจากน้ันนักลงทุนสิงคโปรไดประเมินความพรอมของตนทั้งดาน
แหลงทุน และขีดความสามารถในดานการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถแขงขันได แมจะมีตนทุนที่สูง
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กวาในการจัดหาสถานที่ต้ังของสถานประกอบการก็ตาม จึงเปนแรงจูงใจใหนักลงทุนสิงคโปร
ขยายการลงทุนมายังประเทศไทยอยางตอเน่ือง แมจะยังไมมีการเปดเสรีการลงทุนตามกรอบ AEC

ดังน้ันผูประกอบการโรงแรมของไทยจึงตองใหความสําคัญกับยุทธศาสตรปรับตัว เพื่อการ
แขงขันไมวาจะมีการเปดเสรีการลงทุนตามกรอบ AEC หรือไมก็ตาม โดยเฉพาะการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการใหสามารถแขงขันไดกั บผูที่จะมาเปนคูแขง  พรอมให
ความสําคัญกับการสรางเครือขาย มิฉะน้ันโอกาสของการแสวงประโยชน จากฐานตลาดใหมที่เปด
กวาง รวมไปถึงฐานตลาดเดิมที่มีอยู สวนหน่ึงจะถูกลดทอนไปสูธุรกิจของคูแขง

4.1.2 โอกาสของผูประกอบการไทยท่ีจะแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการผลิตสูกลุม
ประเทศอาเซียน

ในทํานองเดียวกัน การเปดเสรีใน Mode 3 ซึ่งจะมีผลใหฟลิปปนส อินโดนีเซีย และ
มาเลเซีย ตองยกระดับสัดสวนการถือหุนของนักลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 49 เปนรอยละ
70 แตจะไมมีผลตอกลุมประเทศอินโดจีน คือ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร และสปป.ลาว ซึ่งขณะน้ี
ไดเปดเสรีการลงทุนถึงรอยละ 100 ไปกอนหนาแลว แมระดับการเปดเสรีการลงทุนในกลุมประเทศ
อาเซียนจะแตกตางกัน แตไมมีผลตอการตัดสินใจขยายฐานการผลิตของผูประกอบธุรกิจโรงแรม
ไทย เพราะในปจจุบันผูประกอบธุรกิจโรงแรมไทยไดขยายฐานการลงทุนสูกลุมประเทศตางๆใน
อาเซียนเกือบทุกประเทศ ยกเวนเพียงการลงทุนในสิงคโปร และมาเลเซีย

อยางไรก็ตามรูปแบบการลงทุนของผูประกอบการไทยจะมีความหลากหลาย ทั้งใน
ลักษณะรวมทุนโดยใชเครือขายตราสินคาโรงแรมไทย และการบริหารในระบบเครือขายของเครือ
โรงแรมตางชาติ ทั้งน้ีสวนใหญของนักลงทุนไทยที่ขยายการลงทุนไปตางประเทศจะเปนกลุม
เครือขายโรงแรมไทยซึ่งมีขีดความสามารถทั้งดานเงินทุน และการบริหารจัดการ เพียงสวนนอยที่
เปนผูประกอบการอิสระ ขอจํากัดในดานการจัดหาทีมบริหารจัดการจากประเทศไทยเปนอุปสรรค
สําคัญตอผูประกอบธุรกิจโรงแรมไทยในการขยายฐานการลงทุนไปยังตางประเทศ และทําใหตอง
บริหารจัดการในลักษณะเครือขาย หรือ แฟรนไชสกับกลุมเครือขายโรงแรมนานาชาติ

ประเด็นพิจารณากลุมประเทศท่ีนาสนใจ ที่ธุรกิจไทยควรพิจารณาไปลงทุนจึงให
ความสําคัญกับโอกาสทางการตลาดของแตละพื้นที่ที่จะกอใหเกิดความสามารถในการสรางกําไร
อยางยั่งยืนของธุรกิจ โดยอาศัย BCG’s Model ในการวิเคราะห โดยไดขอสรุปเสนอในการเลือก
ประเทศที่ควรพิจารณาไปลงทุนคือ เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร และสสป.ลาว ซึ่งทั้ง 4 พื้นที่
ดังกลาวขณะน้ีนักลงทุนไทยไดขยายฐานการผลิตเขาสูตลาดเพื่อการแขงขันเรียบรอยแลว โดย
ผูประกอบการที่เขาไปลงทุนใน พื้นที่เวียดนาม และเมียนมาร จะเปนกลุมเครือขายโรงแรมไทยที่มี
ความพรอมในการแขงขัน แตยังมีจํานวนคอนขางนอยรวมทั้งอยูในภาวะของการแขงขันที่สูงทั้งใน
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พื้นที่เวียดนาม เพราะตองเผชิญกับการแขงขันในกลุมเครือขายโรงแรมตางชาติจํานวนมาก ขณะที่
ภาวะการแขงขันที่สูงในเมียนมาร เพราะตองเผชิญกับสภาวะปญหาหองพักลนตลาดในปจจุบัน
สําหรับการแขงขันในพื้นที่ กัมพูชา และ สปป.ลาว การแขงขันในพื้นที่ตลาดยังไมรุนแรงนักและ
นักลงทุนไทยที่เขาพื้นที่มีหลากหลายระดับ
              จากผลของการวิเคราะห SWOT รวมกับ TOWS Matrix ยุทธศาสตรการแขงขัน ที่นําเสนอ
ในปจจุบันจึงเนน ยุทธศาสตรปกปอง เปนสําคัญ ในพื้นที่ตลาดเวียดนาม และเมียนมาร โดยอาศัย
ผูประกอบการไทยที่อยูในพื้นที่ เปนผูรักษาตําแหนงและสวนแบงทางการตลาด ขณะที่ยุทธศาสตร
ที่ นํา เสนอในกัมพูชาและ สปป .ลาว สามารถเดินหนาดวย ยุทธศาสตร เติบโต  ทั้ งอาศัย
ผูประกอบการไทยในพื้นที่ทําหนาที่รุกตลาด พรอมสนับสนุนกลุมเครือขายโรงแรมไทยรายใหมๆ
เขาไปลงทุนในพื้นที่เพิ่มขึ้น และเพื่อเตรียมความพรอมในการเดินหนารุกสูตลาดทั้ ง 4 พื้นที่ ใน
โอกาสตอไป ภาคธุรกิจของไทยตองไดรับการสนับสนุนทั้งดานขอมูลพื้นฐาน และขอมูลวิเคราะห
เชิงลึกเพื่อการวางแผนเขาสูตลาด รวมทั้งตองมีการรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเรงสรางทีมบริหาร
จัดการใหกับนักลงทุนไทยในการรุกตลาด เพื่อลดการอาศัยเครือขายโรงแรมนานาชาติในการ
บริหารจัดการ มิฉะน้ันโอกาสของผูประกอบการไทยที่จะแสวงประโยชนดวยการขยายฐานการ
ผลิตสูกลุมประเทศอาเซียนก็จะไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพตามโอกาสที่ไดเปด
กวางขึ้น

4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

              1) รัฐบาลจะตองกําหนดนโยบายในตําแหนงและเปาหมายที่ชัดเจนดานการสงเสริมและ
พัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย เชนเดียวกับที่ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมดาน
อ่ืนๆ จะตองมีเปาหมายของการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย โดยจะเลือกสงเสริมการ
เติบโตและการแขงขันเพื่อปกปองสวนแบงตลาดเฉพาะในฐานตลาดที่มีอยูภายในประเทศเทาน้ัน
หรือจะสงเสริมขยายการเติบโตภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยดวยการขยายฐานการแขงขันไปยัง
ตลาดภายนอกประเทศไปพรอมๆกันอีกระดับหน่ึง และจะตองสื่อสารเปาหมายที่ชัดเจนน้ีใหเปนที่
รับรู เขาใจกับผูที่เกี่ยวของ ทั้งน้ีเพื่อหนวยงานตางๆจะไดกําหนดแผนงานในทางปฏิบัติเพื่อรองรับ
ไดชัดเจน ทั้งในแผนระยะสั้น และแผนระยะยาว มุงสูเปาหมายที่กําหนด
                2) ภาครัฐตองจัดทําระบบการจัดทําฐานขอมูลของอุตสาหกรรมใหมีความลึกและรอบ
ดาน พรอมบูรณาการขอมูลที่กระจัดกระจายภายใตหนวยงานตางๆ ใหอยูในลักษณะเปนพลวัตรที่
สามารถพัฒนาตอยอด ตามสถานการณที่ปรับเปลี่ยนภายใตความรับผิดชอบดูแลของหนวยงานเฉพาะที่ชัดเจน
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เพื่อสะดวกตอการเขาถึง คนหา เพื่อวางแผนทั้งในระดับนโยบายของภาครัฐและระดับปฏิบัติการ
ของภาคเอกชนที่เกี่ยวของ

 3) ภาครัฐตองใหความสําคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน ของ
ผูประกอบการไทย โดยจะตองจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาอยางเปนระบบใหครอบคลุม
ประเด็นตางๆ อยางรอบดาน ใหตรงกับความตองการของภาคเอกชน และสภาพปญหาที่
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยกําลังเผชิญ โดยตองนําขอคิดเห็นและขอเสนอของภาคเอกชนมา
ดําเนินการใหเห็นเปนรูปธรรม พรอมทั้งจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนาใหสอดรับกับนโยบาย
และเปาหมายที่กําหนด และจะตองบูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของกับภาคเอกชน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบประเมินผลและ
ติดตามความคืบหนาในทุกภาคสวน
              4) ภาครัฐตองเตรียมความพรอมชวยเหลือและปกปองภาคอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย
ทางออมในรูปแบบอ่ืนๆ ใหสามารถคงจุดแข็งของอัตลักษณไทยไวอยางมีคุณคา เชนการกําหนด
มาตรฐานดานบริการตางๆ การจัดโซนน่ิงพื้นที่ใหเหมาะสมปองกันการเขามาทําลายความสวยงาม
ของพื้นที่ รณรงคใหประชาชนคนไทยคงไวดวยการเปนเจาบานที่ดี มีมิตรไมตรีกับผูมาเยือนทุก
ชาติไมเลือกปฏิบัติ
               5) ขยายหนาที่หรือปรับโครงสรางองคกรในหนวยงานภาครัฐใหสอดรับกับนโยบายที่
กําหนดทั้งหนวยงานที่ตองเขามาพัฒนาระบบขอมูล หนวยงานที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาขีด
ความสามารถใหกับผูประกอบการ หนวยงานที่จะสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการไทยที่สนใจไป
ลงทุนในตางประเทศ ฯลฯ

4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
          1) กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ควรเรงดําเนินการตามแผนพัฒนา

บริการทองเที่ยวเพื่อรองรับการเปดเสรีบริการทองเที่ยว ประจําป 2555-2560 ใหเปนไปตามกําหนด
โดยเฉพาะการจัดต้ังศูนยพัฒนาระบบขอมูลซึ่งมีความจําเปนสําหรับผูประกอบการไทย ที่จ ะใช
ขอมูลดังกลาวเพื่อประกอบการวางแผนและตัดสินใจในการดําเนินงาน รวมทั้งควรทบทวน
รายละเอียดของการฝกทักษะใหกับบุคลากรในอุตสาหกรรม ทั้งในดานประเภทของภาษา ซึ่งควร
เพิ่มเติมภาษาของกลุมประเทศอาเซียน และระดับทักษะของบุคลากรซึ่งควรตอยอดไปจนถึงระดับ
บริหารเพิ่มเติมจากทักษะระดับปฏิบัติการ
                2) กรมการทองเที่ยว ควรเตรียมการประสานกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ตางประเทศ หาแนวทางที่เหมาะสมและยอมรับรวมกัน จัดหลักสูตรพัฒนาตอยอดใหกับผูบริหาร
ระดับตนซึ่งปฏิบัติงานอยูแลวในอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขาธุรกิจโรงแรม ไดเติมเต็มและเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการทํางานสูผูบริหารระดับกลาง เพื่อเตรียมพรอมเขาสูทีมบริหารจัดการ ใหกับ
เครือโรงแรมไทยที่สนใจขยายฐานการผลิต ทั้งในและตางประเทศ

3) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)  ควรขยายขอบเขตและบทบาทการ
ดําเนินงานสูการสนับสนุนและสรางแรงจูงใจใหกับผูประกอบการไทยเพื่อขยายฐานการผลิตออก
นอกประเทศอีกบทบาทหน่ึง เพิ่มประสิทธิภาพของฐานขอมูลนักลงทุนไทย ทั้งทําเนียบ
ผูประกอบการจําแนกตามกลุมเปาหมายตางๆซึ่งมีขีดความสามารถที่แตกตางกัน เพื่องายตอการ
กําหนดกลุมเปาหมายในการรวมดําเนินการตามวัตถุประสงคที่แตกตาง  รวมทั้งสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสงเสริมและสนับสนุนไดอยางเหมาะสมตรงตามความตองการของกลุมนัก
ลงทุนเปาหมาย และวัตถุประสงคในแตละกิจกรรมของสํานักงานฯ
              4) กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการตางประเทศ ที่มีฐานปฏิบัติการอยูในพื้นที่ตลาด
ตางๆอยางหลากหลาย ควรสนับสนุนขอมูลเชิงเศรษฐกิจเพื่อการแขงขันใหกับอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวของประเทศไทย ที่จะขยายฐานการผลิตออกสูนอกประเทศ ทั้งภาพรวมของสถานการณ
ทางธุรกิจ คูแขงขันที่อยูในพื้นที่ รวมถึงคูคาที่ควรพิจารณารวมลงทุน และนโยบายตางๆของภาครัฐ
              5) กระทรวงพาณิชย ซึ่งขณะน้ีไดดําเนินการบูรณาการขอมูลตางๆรวมกับสํานักงานสถิติ
แหงชาติ จัดทําฐานขอมูลพื้นฐานเพื่อการคาและการลงทุนในประเทศไทย เห็นควรเพิ่มขอมูลดาน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวรวมดวยไวในภาคของการคาบริการเพื่อสนับสนุนผูประกอบการดาน
ฐานขอมูลอีกชองทางหน่ึง
               6) ผูประกอบการ ควรพิจารณาใหความรวมมือสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ใหกับบุคลากรในธุรกิจ ทั้งจัดสงพนักงานระดับปฎิบัติการเขารับการอบรมที่ภาครัฐจัดหาให
รวมทั้งประสานกับหนวยงานภาครัฐคัดเลือกพนักงานบริหารระดับตนเขารับการอบรมตอยอดเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถสูการเปนผูบริหารในทีมบริหารจัดการของเครือขายโรงแรมไทยตอไป
               7) ผูประกอบการไทยควรสรางกลไกในการสรางเครือขายระหวางกันเสริมประสิทธิภาพ
การแขงขันอยางมีเอกภาพ รวมทั้งใหความสําคัญกับการสรางตราสินคาของตนใหมีความเขมแข็ง
เปนที่ยอมรับเพื่อสามารถแขงขันกับคูแขงที่จะเขามามีสวนแบงในตลาด
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ภาคผนวก ก
ตารางขอผูกพันในสาขาบริการยอยธุรกิจโรงแรม (CPC 64110)
ตามกรอบความตกลงอาเซียนดานบริการ (AFAS)
ชุดขอผูกพัน ท่ี 7

Countries Limitation on Market Access Horizontal Commitments
Brunei 3) It must be a joint venture with local company

     subject to local regulation
3) Unbound for measures concerning equity or
   interest in companies establish a commercial

presence
Cambodia 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

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

3) In eastern Part of Indonesia, Kalimantan,
Bengkulu, Jambi Salawest and East Nusa
Teggara (NTT) 100% of Capital share can be
owned by foreign investors.For other areas ,
the maximum foreign equity participation is 51 %

3) Commercial Presence of the foreign service
    provider(s) must be in the form of joint venture

and/or representative office , unless mentioned
otherwise. joint venture should meet the
following requirement
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Countries Limitation on Market Access Horizontal Commitments

Lao.PDR.
3 stars or more
(Part of CPC 641)

3)  As per specified in the horizontal section

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)

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 Limitation on Market Access Horizontal Commitments

Vietnam
(CPC) 64110

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.

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.
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Countries Limitation on Market Access Horizontal Commitments

Malaysia
CPC 64110

3) joint venture corporation with Malaysia
individuals or Malaysia controlled corporation
or both and aggregate foreign shareholding  in
the joint venture corporation shall not excess
51% foreign equity (for 4&5 star hotel)

3) Acquisition, Mergers and Take – overs
Approval is normally granted , However it
may be denied in circumstances where the
proposed investment conflicts with the interest
of the state

Myanmar
(CPC 6411 / 64110)

3) None
    Foreign equity allowed from minimum 35%  to
    maximum 100% Hotel project with 100%

foreign investment are allowed in BOT system
under Foreign investment Law

3) Under the Laws
The proposed investment may be refused subject to such
implication as financial  arrangement security risk
involved and  compliance with existing  conditions.
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



54

Countries Limitation on Market Access Horizontal Commitments
Philippines
(CPC 64110)

3) None except as indicated in
the horizontal section

3) In Activities Expressly Reserved by Law to citizens of the Philippines (ie foreign
equity is limited to a minority share)

Acquisition of Land
Foreign investors may lease only private – owned lands

Singapore
(CPC64110)

3) None -

Thailand
(CPC64110)

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

พื้นท่ีการลงทุน

ประเทศผูลงทุน
กัมพูชา สปป. ลาว เวียดนาม เมียนมาร

ไทย 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 Apollo Hotel
2 Phousy Akane Hotel
3 Phu Chan Resort
4 Asia Pavilian Hotel
5 Utayan Bajiang Hotel

1 Melia Hotel
2 Moevenpick Hotel

1 Kandawgyi Palace Hotel
2 Chatrium Yangon Hotel
3 Hilton Hotel

สิงคโปร 1 Hotel Cambodian
2 Hotel Le Royal
3 Micasa Hotel
4 Imperial Garden Hotel

1 Novotel Hotel 1 Micasa Hotel
2 Park Royal Hotel

มาเลเซีย 1 Sunway Hotel Phnom 1 Equatorial Hotal
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ภาคผนวก ข
การลงทุนของผูประกอบการอาเซียนในประเทศเพื่อนบาน

พื้นท่ีการลงทุน

                 ประเทศผูลงทุน
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส มาเลเซีย

ไทย 1 Centra Taum Seminyak
2 Anantara Seminyak

Dusit Thani Manila

สิงคโปร 1 Sari Pan Pacific Jakarta
2 Banyan Tree Ungasan
3 Pan Pacific Nirawana Bali

1 Park Royal Hotel
2 Grand Millennium

มาเลเซีย 1 Diwangkaa Holiday Villa
2 Tune Hotel

อินโดนีเซีย 1 InterContinental
2 Prince Hotel



ภาคผนวก ค
รายชื่อคูแขงกลุมเครือขายโรงแรมนานาชาติในพื้นท่ีตลาดอินโดจีน

เวียดนาม กัมพูชา เมียนมาร สปป.ลาว
กลุมเครือขาย จํานวน กลุมเครือขาย จํานวน กลุมเครือขาย จํานวน กลุมเครือขาย จํานวน

1 ACCOR (Sofitel)
2 InterContinental
3 Starwood
(Le Meridien)

4
1
2

1 ACCOR
(Mercure,Novotel)
2 Hilton
3 Nikko

2

1
1

1 InterContinental
(Crow Plaza)
2 Starwood
   (Sheraton)
3 ACCOR (Sofitel)
4 Ascott (Somerset)
5 Moevenpick
6 Hilton
7 Hyatt
8 Nikko
9 Marriott (Renaissance)
10 Daewoo

4
2
2

4
8
2
1
1
2
1
1

4 de la Paix
5 Aman
6 Allson
7 Raffles
8 Sunway

1
1
1
1
1

1 Shangri-La
    (Traders)
2 Nikko

1

1

4 Julianna
5 Angsana
6 Aman
7 de la Paix

2
1
1
2

รวม 10 28 รวม 8 12 รวม 2 2 รวม 7 10
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ประวัติผูเขียน
นางจุรีรัตน คงตระกูล

วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณทํางาน
2519 – 2527 พนักงานวางแผน 3 – 5 ฝายวิชาการ
2528 – 2533 หัวหนางานวางแผนการตลาด
2533 – 2537 ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานกรุงโรม
2537 – 2543 ผูอํานวยการกองสถิติและวิจัย
2543 – 2547 ผูอํานวยการ ททท. สํานักงานกรุงโรม
2547 – 2550 ผูอํานวยการกองกลยุทธการตลาด
2550 – 2554 ผูอํานวยการฝายวางแผน
2554 – ปจจุบัน ผูอํานวยการภูมิภาคอเมริกา

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน ผูอํานวยการภูมิภาค

หนวยงาน ภูมิภาคอเมริกา
ดานตลาดยุโรปและอเมริกา
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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