วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 2 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2554

กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซียนของผูป้ ระกอบการธุรกิ จนาเที่ยว
ประเภท Outbound ในเขตกรุงเทพมหานคร
ADAPTATION STRATEGIES TO SUPPORT THE TRADE
LIBERALIZATION ASEAN ECONOMIC COMMUNITY FOR THE
OUTBOUND TOURISM ENTREPRENEURS IN BANGKOK
METROPOLIS
1

สมศักดิ ์ ประดิษฐบงกช
2
สุพาดา สิรกิ ุตตา

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ลักษณะของธุรกิจ สิง่ กระตุ้นในการทาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นต่อการเปิ ดการค้าเสรี และแรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขันทีม่ ี
ผลกระทบต่อกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของผู้ป ระกอบการธุ รกิจ น าเที่ย วประเภท Outbound ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เป็ น การวิจ ัย
เชิง ประยุ ก ต์ ใช้สถิติเ ชิง พรรณนาเพื่อ หาค่ า สถิติพ้ืน ฐาน และสถิติอ นุ ม านเพื่อ ใช้วิเ คราะห์
ผลกระทบต่อตัวแปรต่างๆ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 181 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม
ผลการวิจยั พบว่า
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่มกี ารประกอบธุรกิจบริษทั มีจานวนพนักงานในกิจการ 10 ถึง
19 คน และมีระยะเวลาในการประกอบการ 5 ถึง 10 ปี มากทีส่ ุด โดยผูป้ ระกอบการทีต่ ้องเผชิญ
แรงกดดันด้านต้นทุนมากที่สุด คือ ผู้ประกอบธุรกิจห้างหุ้นส่วน หรือผู้ประกอบการที่มจี านวน
พนักงานในกิจการ 1 ถึง 4 คน ส่วนผูป้ ระกอบการที่ต้องเผชิญทัง้ แรงกดดันด้านต้นทุน และ
แรงกดดัน ด้า นการตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้า คือ ผู้ป ระกอบการที่มีร ะยะเวลาใน
การประกอบการน้ อ ยกว่ า 5 ปี ซึ่ง มีแ รงกดดัน มากกว่ า ผู้ป ระกอบการที่มีร ะยะเวลาใน
การประกอบการ 5 ปี ขน้ึ ไป
ผูป้ ระกอบการมีสงิ่ กระตุ้นในการทาธุรกิจระหว่างประเทศโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านการแสวงหาลูกค้าและขยายส่วนแบ่งตลาด และด้านการแสวงหาทรัพยากร
และการสร้างสินทรัพย์ เป็ นปจั จัยทีส่ ามารถพยากรณ์กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรี โดยมี
แรงกดดันด้านต้นทุ น และแรงกดดัน ด้านการตอบสนองความต้องการของลูก ค้า ทัง้ สองด้า น
ผู้ประกอบการควรใช้สงิ่ กระตุ้นในการทาธุรกิจระหว่างประเทศทัง้ สองด้านพิจารณาประกอบ
1
2

สาขาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์, ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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การวางแผนกลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศทัง้ ในด้านต้นทุน และการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นต่อการเปิ ดการค้าเสรี ที่มตี ่ออุปสรรคการค้าบริการของ
การค้าบริการที่เจรจาในความตกลงการค้าเสรี โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว ปจั จัย ที่
ส่งเสริมการขยายตัวของการท่องเทีย่ วในปจั จุบนั และพันธมิตรธุรกิจ โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก และกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรี โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุน และแรงกดดัน
ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ สองด้าน มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นต่ อ
การเปิ ดการค้าเสรีในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผูป้ ระกอบการมีแรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขันโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก และกลยุ ท ธ์เ พื่อ รองรับ การเปิ ด การค้า เสรี โดยมีแ รงกดดัน ด้า นต้น ทุ น และแรงกดดัน
ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ สองด้านมีความสัมพันธ์กบั แรงกดดัน 5 ประการ
ของการแข่งขันในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผูป้ ระกอบการมีกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรีเป็ น กลยุทธ์ขา้ มชาติ
เนื่ อ งจากผู้ ป ระกอบการให้ ร ะดับ ความส าคั ญ กั บ แรงกดดัน ด้ า นต้ น ทุ น และแรงกดดั น
ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าทีร่ ะดับความสาคัญมาก
คาสาคัญ: กลยุทธ์การปรับตัว, การค้าเสรี, ผูป้ ระกอบการธุรกิจนาเทีย่ ว

Abstract
This research aims to study the impact of business characters, incentives of
international business, opinions on trade liberalization and five competition forces toward
the adaptation strategies to support the trade liberalization ASEAN economic community
for the outbound tourism entrepreneurs in Bangkok metropolis. The research is applied
by using the descriptive statistics in order to find the basic statistics and inferential
statistics to analyze the impact on different variables with the sample sizes of 181 cases.
Data was gathered through questionnaire. The research results showed that.
Majority of entrepreneurs run their business in company form with 10 to 19
employees and 5 – 10 service years at most. Cost education provides the most impact
on partnership entrepreneurs or the entrepreneurs who have employees number ranging
from 1 to 4 employees. On the other hand, entrepreneurs who have been in business
for less than 5 years considerably affected from cost education and pressure to
customization more than the entrepreneurs who have been in business 5 years onwards.
Overall entrepreneurs who have the stimulant in international business
operation have opinion in high levels. The pursuit of their customers and grow market
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share, and the pursuit resources and building asset are factors for forecasting the
strategy to support trade liberalization of cost pressures and pressures to customization.
The entrepreneurs should use the stimulant for both cost education and pressures to
customization to engage in strategic planning of international trade.
Overall entrepreneurs who have opinion on trade liberalization toward trade
barriers of service business in the free trade agreement, infrastructure for tourism, factors
that promote the growth of tourism in the present and business partnership have opinion
in high levels. Strategies to support the trade liberalization of cost education and
pressures to customization are associated with the opinion on trade liberalization in the
same direction at the moderate level at statistically significant of .05 levels.
Overall entrepreneurs who have the five competition forces have opinion in
high levels. Strategies to support the trade liberalization of cost education and pressures
to customization are associated with the five competition forces in the same direction at
the moderate level at statistically significant of .05 levels.
The entrepreneurs employ transnational strategy because of the high priority to
cost education and pressures to customization at high level.
Keywords: Adaptation strategies, Trade Liberalization, Tourism Entrepreneurs

บทนา
ปจั จุบนั ธุรกิจต่ างดาเนินงานและแข่งขันในโลกของการค้าที่ไร้พรมแดนที่ธุรกิจของ
ประเทศหนึ่ ง สามารถเข้า ไปดาเนิ น งานในประเทศอื่น ที่มีต้น ทุ น ด้า นแรงงาน วัต ถุ ดิบ หรือ
การบริหารงานทีถ่ ูกกว่า หรือได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ แล้วส่งสินค้าของตนไปขายยังพืน้ ทีต่ ่างๆ
ทัวโลก
่
ดังนัน้ การที่องค์การจะมีผลิตภัณฑ์ท่มี ีคุณภาพและเป็ นที่ต้องการของตลาด คงจะไม่
เพียงพอต่อการดารงอยู่และความมันคงในอนาคต
่
ธุรกิจจาเป็ นทีจ่ ะต้องขยายตัว หรืออย่างน้อยก็
ควรมีมุมมองและความเข้าใจในการแข่งขันระดับโลก [1] จากการทีแ่ ต่ละประเทศได้มกี ารค้าขาย
แลกเปลีย่ นระหว่างกันมากขึน้ ทาให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน และ
เกิดเป็ นการค้าเสรีขน้ึ
สมาคมประชาชาติแ ห่ ง เอเชีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ หรือ อาเซีย น ก่ อ ตัง้ ขึ้น เมื่อ วัน ที่
8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) ณ กรุงเทพมหานคร เป็ นองค์กรความร่ วมมือระดับภูมภิ าค
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิม่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก การธารงรักษาสันติภาพและความมันคงในภู
่
มภิ าค และเปิ ด
โอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ จากการที่ไทยเป็ นหนึ่งในสมาชิก
อาเซียนการเปิ ด การค้า เสรีจึง เป็ นสิ่ง ที่ห ลีก เลี่ย งไม่ ไ ด้ และยังส่ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรม
การท่องเทีย่ วในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก

3

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 2 ฉบับที่ 2 เมษายน – กันยายน 2554

การท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมบริการทีม่ ขี นาดใหญ่และมีการเติบโตสูงสุดในภาคบริการ
ทัง้ หมด เป็ นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ ในกลุ่มประเทศใหม่ทม่ี กี ารเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงได้
ใช้การท่องเที่ยวเป็ นเครื่องมือในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ทาให้เกิดการจ้างงานทัง้
ทางตรงและทางอ้อม ในประเทศไทยการท่องเทีย่ วเป็ นอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสาคัญ เป็ นช่องทาง
ในการสร้างรายได้ และสร้างงานให้กบั ประเทศก่อให้เ กิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
รายรับจากการท่องเที่ยวของไทยมีสดั ส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของรายรับจากด้านบริการทัง้ หมด
และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจนาเทีย่ วประเภท Outbound ในประเทศไทยเป็ นองค์กรธุรกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่อ
การเปิ ดเสรีทางการค้าภาคอุตสาหกรรมบริการโดยตรง แม้ว่าในปจั จุบนั จะมีการรวมตัวกันใน
การประกอบธุรกิจอีกทัง้ มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปิ ดการค้าเสรีท่เี กิดขึน้ มา
บ้างแล้วก็ตาม แต่ กอ็ าจยังไม่เพียงพอต่อการรับมือและแก้ไขปญั หา เนื่องจากสภาพแวดล้อม
ต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากการเปิ ดการค้าเสรีใน
กรอบต่างๆ ส่งผลให้เกิดโอกาสจากตลาดที่ใหญ่ขน้ึ ต้นทุนทีต่ ่ าลง และการส่งเสริมของภาครัฐ
หรือในทางที่เป็ นอุปสรรคจากการที่มคี ู่แข่งมากขึน้ ราคาสินค้าและบริการที่ต่ าลง กฎระเบียบ
ต่างๆ ที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับข้อตกลงตามสัญญา ทาให้ต้องมีการเตรียมพร้อม รับมือ และ
ปรับกลยุทธ์ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การให้บริการท่องเทีย่ ว และใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการปรับปรุงกลยุทธ์ของผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจนาเที่ยวประเภท Outbound ให้มคี วามเหมาะสม รวมทัง้ เพิม่ ประสิทธิภาพในการแข่งขัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพิม่ ขีดความสามารถขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึก ษากลยุ ทธ์ก ารปรับ ตัวเพื่อ รองรับการเปิ ดการค้าเสรีใ นกลุ่ ม ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยจาแนกตามลักษณะธุรกิจ
2. เพื่อศึกษาสิง่ กระตุ้นในการทาธุรกิจที่มอี ิทธิพลต่ อกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับ
การเปิ ดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่ อการเปิ ดการค้าเสรีกบั กลยุท ธ์
การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขันกับกลยุทธ์
การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ทบทวนวรรณกรรม
เขตการค้าเสรี (Free Trade Area หรือ FTA) การเจรจาเป็ นเขตการค้าเสรี หมายถึง
การทีป่ ระเทศต่างๆ เจรจาเปิ ดตลาด หรือลดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนในด้านภาษี และ
มิใช่ภาษีระหว่างกัน โดยจะมีการยกเว้นภาษีให้กบั ประเทศทีเ่ ป็ นสมาชิก เพื่อกระตุน้ การขยายตัว
ทางการค้าและการลงทุน [2]
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แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์การปรับตัว [1]
แรงกดดันในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ
1. แรงกดดันด้านต้นทุน ซึง่ เป็ นแรงกดดันทีม่ คี วามสาคัญมาก เพราะการเผชิญกับคู่แข่ง
ที่มตี ้นทุนต่ ากว่า เช่น มีค่าจ้างแรงงานและค่าวัตถุดิบที่ราคาถูก หรือกรณีสนิ ค้าอุตสาหกรรม
หรือสิน ค้า อุ ปโภคบริโ ภคบางชนิด ซึ่ง สิน ค้าเหล่า นี้ จะแข่ง ขัน กันด้วยราคา ท าให้บริษั ทต้อ ง
พยายามลดต้นทุนต่อหน่ วยลง ซึ่งการที่บริษัทจะบรรลุเป้าหมายให้ต้นทุนลดลงนัน้ บริษทั ต้อง
เลือกตัง้ ฐานการผลิตในทาเลทีเ่ อือ้ ต่อการผลิตทีต่ น้ ทุนต่าทีส่ ดุ
2. แรงกดดันด้า นการตอบสนองความต้อ งการ โดยความต้องการของท้อ งถิ่น มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก เนื่องจากในหลายๆ ประเทศยังคงมีวฒ
ั นธรรม ประเพณี ค่านิยม
วิถีปฏิบตั ิ ข้อกาหนดของศาสนาที่เข้มแข็ง หรือในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานต่ างๆ ตลอดจน
ข้อกาหนดของรัฐบาลท้องถิ่นที่เราต้องการดาเนินธุรกิจในประเทศนัน้ ๆ ที่จะละเลยไม่ได้ โดย
บริษัทต้องเลือกกลยุทธ์การสร้างความแตกต่ างด้ วยการผลิตและขายสินค้าในประเทศหนึ่งให้
แตกต่างอีกประเทศหนึ่ง เพื่อให้ตรงกับความต้องการในแต่ละประเทศทีแ่ ตกต่างกัน
ธุรกิจอาจเลือกใช้กลยุทธ์การปรับตัวระหว่างประเทศโดยสามารถแบ่งได้เป็ น 4 กลยุทธ์
กลยุทธ์ท่ี 1 กลยุทธ์ระหว่างประเทศ (International strategy) เหมาะสมกับบริษทั ที่
เผชิญกับแรงกดดันด้านต้นทุน และแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการต่ า โดยบริษทั จะ
เอาการพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ไว้ใ นประเทศของตนเอง แต่ ยกหน้ า ที่ก ารผลิตและการตลาดให้ก ับ
ประเทศใหญ่ๆ ทีบ่ ริษทั ทาธุรกิจ เพื่อเสนอขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของแต่ละท้องถิน่ แต่
บริษทั ยังคงควบคุมกลยุทธ์ทางการตลาดและการผลิตไว้ทส่ี านักงานใหญ่
กลยุทธ์ท่ี 2 กลยุทธ์นานาชาติ (Multidomestic strategy) เหมาะสมกับบริษทั ทีเ่ ผชิญกับ
แรงกดดันด้านต้นทุนต่ า แต่ แรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการสูง โดยเป็ นการสร้าง
ความพอใจให้ลูกค้า ให้ความสาคัญกับสินค้าให้ตรงกับความต้องการและรสนิยมของลูกค้าเป็ น
หลัก และใช้วิธีก ารทางตลาดให้สอดคล้อ งกับ ความแตกต่ า งของแต่ ละประเทศโดยวิธีก าร
ดาเนินงานจะเป็ นการกระจายอานาจไปยังหน่ วยงานในแต่ละประเทศ ให้กาหนดรูปแบบของ
สินค้าให้เหมาะสมกับตลาดภายในประเทศ
กลยุทธ์ท่ี 3 กลยุทธ์โลก (Global strategy) เหมาะสมกับบริษทั ทีเ่ ผชิญกับแรงกดดัน
ด้านต้นทุนสูง แต่แรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการต่ า โดยถือว่าทุกประเทศเป็ นโลก
เดียวกัน จึงผลิตสินค้าที่มมี าตรฐานเดียวกัน แล้วขายไปทุกประเทศทัวโลก
่
ซึง่ บริษทั จะรวมเอา
กลยุ ท ธ์ก ารแข่ง ขัน ไว้ท่ีส่ว นกลาง ส่ ว นกลยุ ท ธ์ร ะดับ หน่ ว ยงานจะให้สาขาในแต่ ล ะประเทศ
ดาเนินการเอง บริษทั จะไม่ผลิตสินค้าตามใจลูกค้าเพราะจะทาให้ตน้ ทุนสูง
กลยุทธ์ท่ี 4 กลยุทธ์ขา้ มชาติ (Transnational strategy) เหมาะสมกับบริษทั ทีเ่ ผชิญกับ
แรงกดดันด้านต้นทุน และแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการสูง โดยบริษทั จะต้องใช้ทงั ้
กลยุทธ์ด้านต้นทุนต่ า และตอบสนองความต้องการพร้อมๆ กัน ต้อ งอาศัยการประสานงานที่
ยืดหยุ่นสร้างวิสยั ทัศน์ร่วมกันและทางานเป็ นทีม
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แนวคิ ดเกี่ยวกับสิ่ งกระตุ้นในการทาธุรกิ จระหว่างประเทศ [3]
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ในรายงาน
การลงทุนโลกประจาปี 2541 ได้จาแนกปจั จัยด้านเศรษฐกิจตามประเภทแรงจูงใจของกิจการข้าม
ชาติ 2 ด้าน คือ
ั ยด้านเศรษฐกิจตามประเภทแรงจูงใจของกิจการข้ามชาติ
ตาราง 1 แสดงการจาแนกปจจั
ประเภทการลงทุนในต่างประเทศ
จาแนกตามแรงจูงใจ

ปัจจัยด้านเศรษฐกิ จที่จะปรับเข้ากับกลยุทธ์การค้า
ระหว่างประเทศ

1. การแสวงหาตลาด






2. การแสวงหาทรัพยากร/สร้าง
สินทรัพย์

 วัตถุดบิ
 ต้นทุนค่าแรงงานไร้ฝีมอื ทีต่ ่า และแรงงานทีม่ ที กั ษะ
 เทคโนโลยี นวัตกรรม และสินทรัพย์อ่นื ทีไ่ ด้สร้างขึน้
(ตราสินค้า) ทัง้ ของกิจการและของเครือข่ายวิสาหกิจ
 สาธารณูปโภคทางกายภาพ เช่น ท่าเรือ ถนน ไฟฟ้า
และการสื่อสาร เป็ นต้น

ขนาดตลาดและรายได้ต่อหัวประชากร
การเติบโตของตลาด และโครงสร้างตลาด
การเข้าถึงตลาดในระดับภูมภิ าคและระดับโลก
คุณลักษณะความชอบทีเ่ ฉพาะเจาะจงของผูบ้ ริโภค

ทีม่ า: World Investment Report. (2006). FDI from Developing and Transition
Economies: Implications for Development. p.91.
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับความคิ ดเห็นต่อการเปิ ดการค้าเสรี
อุปสรรคการค้าบริการที่เจรจาในความตกลงการค้าเสรี [4]
ข้อ จากัดในการเข้า สู่ต ลาด คือ กฎหมาย กฎระเบีย บ หรือ เงื่อ นไขต่ างๆ ที่สมาชิก
กาหนดขึน้ อันเป็ นอุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบธุรกิจและให้บริการของผู้ให้บริการต่ างชาติ
GATS กาหนดข้อจากัดในการเข้าสู่ตลาดไว้ 6 ข้อ คือ 1) การจากัดจานวนผู้ให้บริการ
2) ข้อจากัดเกีย่ วกับมูลค่ารวมของธุรกรรมการค้าบริการหรือสินทรัพย์ในรูปของโควตา หรือ
เงื่อนไขเกีย่ วกับการทดสอบความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ 3) ข้อจากัดเกีย่ วกับจานวนทัง้ หมดของ
การประกอบการ หรือปริมาณผลผลิตที่ได้จ ากบริการ หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการทดสอบ
ความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ 4) ข้อจากัดเกีย่ วกับจานวนทัง้ หมดของบุคคลธรรมดาทีว่ ่าจ้างในสาขา
บริการใดโดยเฉพาะ ในรูปของโควตา หรือเงื่อนไขการทดสอบความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ
5) มาตรการซึง่ จากัดหรือกาหนดประเภทเฉพาะของการจัดตัง้ ธุรกิจ 6) ข้อจากัดในการเข้าร่วม
ทุนของต่างชาติในรูปของการจากัดสัดส่วนการถือหุน้ ของต่างชาติ
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ข้อจากัดในการให้การปฏิบตั เิ ยีย่ งคนชาติ (Limitation to national treatment) หมายถึง
การให้การปฏิบตั ิต่อ คนต่ างชาติด้อยกว่าคนในชาติของตน ซึ่งมักจะเป็ นกฎหมาย/ ระเบียบ
ภายในที่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ เช่น กรณีท่รี ฐั บาลให้การอุดหนุ นเฉพาะคนชาติของตน หรือการ
กาหนดเงื่อนไขให้บริษทั ต่างชาติตอ้ งถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของตนแก่คนชาติ เป็ น
ต้น
ปัจจัยที่ส่งเสริมการขยายตัวของการท่องเที่ยวในปัจจุบนั [5]
1. การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางถนน และทางเครื่องบิน
ได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้สามารถขนส่งผูโ้ ดยสารได้เป็ นจานวนมาก
2. การพัฒ นาด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่สามารถสื่อ สารได้อย่างชัด เจนและ
รวดเร็ว ทาให้มนุษย์สามารถรูเ้ ห็นความเป็ นไปของแหล่งท่องเทีย่ วทีอ่ ยู่ไกลๆ และต้องการทีจ่ ะไป
ชมแหล่งท่องเทีย่ วนัน้ ๆ ด้วยตัวเอง
3. มีเวลาเพิ่ม มากขึ้น เนื่อ งจากมีการใช้แรงงานเครื่อ งจักรแทนแรงงานคนมากขึ้น
รวมทัง้ ธรรมชาติของมนุ ษย์ต้องการทีจ่ ะพักผ่อนแสวงหาสิง่ แปลกใหม่ทาให้มกี ารท่องเทีย่ วเพิม่
มากขึน้ เพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ
4. ประชากรมีรายได้เพิม่ มากขึน้ สามารถออกไปท่องเทีย่ วเพื่อพักผ่อนเพิม่ มากขึน้ และ
ครัง้ ละหลายๆ วัน
5. การพัฒนาด้านการตลาด การท่องเที่ยวเป็ นธุ รกิจซึ่งต้องมีการแข่งขัน ทาให้เกิด
การพัฒนาการตลาด มีทงั ้ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ต่างๆ ซึง่ เป็ นการกระตุ้นให้
ผูค้ นเกิดความต้องการท่องเทีย่ ว ประกอบกับมีบริษทั ท่องเทีย่ วทาหน้าทีใ่ ห้บริการด้านต่างๆ เพิม่
มากขึน้ ทาให้การท่องเทีย่ วสะดวกสบายยิง่ ขึน้
6. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโลก องค์กรกลางซึ่งทา
หน้าทีเ่ ป็ นผูป้ ระสานงานด้านการท่องเทีย่ วของโลก คือ World Tourism Organization (WTO)
ทาหน้ าที่ประสานงานด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ภายใต้ความสนับสนุ นขององค์การ
สหประชาชาติ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้คาแนะนาแก้ไขปญั หา
อานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเทีย่ วระหว่างประเทศ
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขัน [2]
1. ระดับความรุนแรงของการแข่งขันระหว่างธุรกิจ หมายถึง การแข่งขันของธุรกิจเดิมที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันมีความรุนแรงอยู่ในระดับใด ปจั จัยที่มผี ลต่อระดับความรุนแรงของ
การแข่งขันระหว่างธุรกิจในอุตสาหกรรม เช่น อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรม ต้นทุนของผูซ้ อ้ื
ในการเปลีย่ นไปซือ้ ผลิตภัณฑ์จากผูข้ ายรายใหม่ จานวนคู่แข่งขัน ขนาดและศักยภาพของแต่ละ
คู่แข่ง เป็ นต้น
2. การคุกคามจากคู่แข่งขันทีเ่ ข้ามาใหม่ในตลาด หมายถึง การเข้ามาของคู่แข่งรายใหม่
ทีจ่ ะเป็ นภัยคุกคามต่อการดาเนินงานของธุรกิจเดิม เช่น คู่แข่งรายใหม่เข้ามาแย่งส่วนครองตลาด
คู่แข่งรายใหม่ทาให้ธุรกิจรายเดิมต้องเพิม่ ค่าใช้จ่ายด้านการตลาดเพิม่ ขึน้ ทาให้กาไรของธุรกิจ
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ลดลง หรือ คู่ แ ข่ ง รายใหม่ เ ข้า มาแย่ ง ทรัพ ยากรต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น วัต ถุ ดิบ แรงงาน หรือ
ความร่วมมือจากคนกลางในอุตสาหกรรมนัน้ เป็ นต้น อุปสรรคที่กดี ขวางการเข้ามาของคู่แข่ง
รายใหม่ เช่น การประหยัดจากขนาดการผลิต ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ความต้องการเงินทุน
ในการลงทุน ต้นทุนของผู้ซอ้ื ในการเปลีย่ นไปซือ้ ผลิตภัณฑ์จากผูข้ ายรายใหม่ สัญญาสัมปทาน
กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ เป็ นต้น
3. อานาจการต่อรองของผูข้ ายปจั จัยการผลิต หมายถึง ระดับของอานาจการต่อรองของ
ผูข้ ายปจั จัยการผลิตทีม่ ตี ่อธุรกิจว่ามีมากน้อยแค่ไหน เช่น ถ้าอานาจการต่อรองของผูข้ ายปจั จัย
การผลิตมากกว่าธุรกิจ เมื่อผู้ขายปจั จัยการผลิตขึน้ ราคาสินค้า ธุรกิจก็ยากที่จะปฏิเสธ เป็ นต้น
อานาจการต่อรองของผูข้ ายปจั จัยการผลิตทีม่ ตี ่อธุรกิจจะมากน้อยแค่ไหนขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลาย
ประการ เช่น จานวนผูข้ ายปจั จัยการผลิตทีม่ อี ยู่ในอุตสาหกรรม ลักษณะเด่นของสินค้าของผูข้ าย
ปจั จัยการผลิต ต้นทุนของผู้ซ้อื ในการเปลี่ยนไปซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขายปจั จัยการผลิตรายอื่น
สินค้าทดแทน ความสาคัญของปจั จัยการผลิตประเภทนัน้ ทีม่ ตี ่อธุรกิจ เป็ นต้น
4. อานาจการต่อรองของผูซ้ อ้ื หมายถึง ระดับของอานาจการต่อรองของผูซ้ อ้ื ต่อธุรกิจว่า
มีมากน้อยแค่ไหน เช่น ถ้าผูซ้ อ้ื มีอานาจการต่อรองสูงกว่าธุรกิจ ก็เป็ นการยากทีธ่ ุรกิจจะสามารถ
ขึน้ ราคาสินค้าได้ตามใจชอบ ถ้าธุรกิจขึน้ ราคาสินค้า ผูซ้ อ้ื อาจจะหันไปซือ้ สินค้าจากธุรกิจรายอื่น
แทน เป็ นต้น อานาจการต่อรองของผู้ซ้อื ที่มตี ่อธุรกิจจะมากน้อยแค่ไหนขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลาย
ประการ เช่น ปริมาณการซื้อมากหรือน้ อย ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ จานวนธุรกิจที่ขายสินค้า
ประเภทเดียวกัน ต้นทุนในการเปลีย่ นไปซือ้ ผลิตภัณฑ์จากผูข้ ายรายใหม่ เป็ นต้น
5. การคุ กคามจากผลิต ภัณฑ์ท่ีทดแทนกัน ได้ หมายถึง ความสามารถในการหา
ผลิตภัณฑ์มาทดแทนกันจะทาให้มีผลต่อความต้องการและการกาหนดราคาของผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรม เช่น ถ้ามีสนิ ค้าทดแทนผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมมากและธุรกิจขึน้ ราคาผลิตภัณฑ์
จะทาให้ลกู ค้าเปลีย่ นไปซือ้ สินค้าทดแทน ระดับของการคุกคามจากผลิตภัณฑ์ทท่ี ดแทนกันได้ทม่ี ี
ต่อธุรกิจ เช่น คุณภาพและราคาของสินค้าทดแทน
จากบททบทวนวรรณกรรม กลยุทธ์การปรับตัว โดยส่วนใหญ่ จ ะให้ความสาคัญไปที่
ด้านต้นทุน และลูกค้าเป็ นสาคัญ จึงใช้แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ
โดยใช้เงื่อนไขแรงกดดันด้านต้นทุน และแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการ เป็ นปจั จัย
นาไปสู่การแปรผลเป็ นกลยุทธ์การปรับตัวในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ สิง่ กระตุ้นในการทา
ธุรกิจระหว่างประเทศ ใช้รายงานการลงทุนโลกปี 2541 แบ่งเป็ นการแสวงหาลูกค้าและขยายส่วน
แบ่งตลาด การหาทรัพยากรและการสร้างสินทรัพย์ เนื่องจากเป็ นรายงานที่เกิดขึ้นจริงจาก
การสรุ ป สิง่ กระตุ้น ต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้นทัว่ โลกในการเกิด ธุร กิจระหว่ า งประเทศ ความคิด เห็น ต่ อ
การเปิ ดการค้าเสรี ได้ใช้แนวความคิดจากอุปสรรคการค้าบริการของการค้าบริการที่เจรจาใน
ความตกลงการค้าเสรี โครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อการท่องเทีย่ ว และปจั จัยทีส่ ่งเสริมการขยายตัวของ
การท่องเทีย่ วในปจั จุบนั แรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขันทาให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
ขององค์การและคู่แข่งขัน ซึง่ เป็ นข้อมูลสาคัญในการวางแผนกลยุทธ์
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วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิ จยั
ผู้ป ระกอบการธุ ร กิจ น าเที่ ย วประเภท Outbound ที่จ ดทะเบีย นที่ตัง้ อยู่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร จานวน 1,563 ราย [6]
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
ผูป้ ระกอบการธุรกิจนาเทีย่ วทีจ่ ดทะเบียนทีต่ งั ้ อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 1,563
ราย เนื่องจากทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน จึงใช้การคานวณขนาดตัวอย่ าง โดยใช้สตู รของ
Yamane [7] กาหนดระดับความเชื่อมันที
่ ่ 90% ความผิดพลาดไม่เกิน 10% ซึง่ มีสตู รในการ
กาหนดดังนี้
n =

N
1+ Ne2

เมื่อ n = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
e = ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดทีย่ อมรับได้
n

=

1,563
1+ (1,563)(0.10)2
222 2

=

93.97 ราย (ขนาดตัวอย่าง 94 ราย)

))e2

วิ ธีการสุ่มตัวอย่าง
วิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความสะดวก (Convenience sampling) โดยเลือก
กลุ่มตัวอย่างผูป้ ระกอบการธุรกิจนาเทีย่ วประเภท Outbound เพื่อแจกแบบสอบถามเพื่อให้ได้
กลุ่มตัวอย่างครบ 94 ราย
เกณฑ์การแปรความหมายและการจัดกลุ่มของคะแนน ค่าเฉลีย่ หมายถึง
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ

3.26 - 4.00
2.51 - 3.25
1.71 - 2.50
1.00 - 1.70

มีระดับความสาคัญมากทีส่ ดุ
มีระดับความสาคัญมาก
มีระดับความสาคัญน้อย
มีระดับความสาคัญน้อยทีส่ ดุ
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ตาราง 2 แสดงเกณฑ์การแปลความหมายการจัดกลุ่มของคะแนนในการกาหนดกลยุทธ์
กลยุทธ์ทใ่ี ช้

กลยุทธ์ระหว่างประเทศ
กลยุทธ์นานาชาติ
กลยุทธ์โลก
กลยุทธ์ขา้ มชาติ

ระดับความสาคัญของ
แรงกดดันทางด้านต้นทุน
(ค่าเฉลีย่ )
1.00 – 2.50
1.00 – 2.50
2.51 – 4.00
2.51 – 4.00

ระดับความสาคัญของ
แรงกดดันทางด้านการตอบสนอง
ความต้องการ (ค่าเฉลีย่ )
1.00 – 2.50
2.51 – 4.00
1.00 – 2.50
2.51 – 4.00

ผลการวิ จยั
ลักษณะธุรกิ จ
รูปแบบการประกอบธุรกิ จ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ูปแบบการประกอบธุรกิจ
บริษทั จานวน 73 ราย คิดเป็ นร้อยละ 77.7 รองลงมามีรูปแบบการประกอบธุรกิจ ห้างหุน้ ส่วน
จานวน 14 ราย คิดเป็ นร้อยละ 14.9 มีรปู แบบการประกอบธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว จานวน
7 ราย คิดเป็ นร้อยละ 7.4 ตามลาดับ
จานวนพนักงานในกิ จการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มจี านวนพนักงานในกิจการ
10 – 19 คน จานวน 30 ราย คิดเป็ นร้อยละ 31.9 รองลงมามีจานวนพนักงานในกิจการ 20 คน
ขึน้ ไป จานวน 27 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.7 มีจานวนพนักงานในกิจการ 5 – 9 คน จานวน 20
ราย คิดเป็ นร้อยละ 21.3 มีจานวนพนักงานในกิจการ 1 – 4 คน จานวน 17 ราย คิดเป็ นร้อยละ
18.1 ตามลาดับ
ระยะเวลาในการประกอบการ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ะยะเวลาใน
การประกอบการ 5 – 10 ปี จานวน 35 ราย คิดเป็ นร้อยละ 37.2 รองลงมามีระยะเวลาใน
การประกอบการมากกว่า 10 ปี ขน้ึ ไป จานวน 33 ราย คิดเป็ นร้อยละ 35.1 มีระยะเวลาใน
การประกอบการ น้อยกว่า 5 ปี จานวน 26 ราย คิดเป็ นร้อยละ 27.7 ตามลาดับ
สมมติ ฐานข้อที่ 1 ลักษณะธุรกิจ ได้แก่ รูปแบบการประกอบธุรกิจ จานวนพนักงานใน
กิจการ และระยะเวลาในการประกอบการ แตกต่างกัน มีกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรีใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแรงกดดันด้ านต้นทุนการผลิตสินค้า / บริการของธุรกิจ
การท่องเทีย่ วแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ลัก ษณะธุ ร กิจ ด้านระยะเวลาในการประกอบการ แตกต่ างกัน มีก ลยุ ท ธ์เ พื่อ รองรับ
การเปิ ด การค้า เสรีใ นกลุ่ ม ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย น โดยมีแ รงกดดัน ด้า นการตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าของธุรกิจการท่องเทีย่ วแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานข้อที่ 2 สิง่ กระตุ้นในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ การแสวงหาลูกค้า
และขยายส่วนแบ่งตลาด และการแสวงหาวัตถุดบิ ทีม่ รี าคาถูกคุณภาพดีจากภายนอกประเทศและ
การสร้างสิน ทรัพย์ เป็ นตัวแปรที่สามารถร่วมทานายกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรีใน
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กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตสินค้า / บริการของธุรกิจ
การท่องเทีย่ ว ได้รอ้ ยละ 40.6 (R2)
สิง่ กระตุ้นในการทาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้แก่ การแสวงหาลูกค้าและขยายส่วนแบ่ง
ตลาด และการแสวงหาวัตถุดบิ ทีม่ รี าคาถูกคุณภาพดีจากภายนอกประเทศและการสร้างสินทรัพย์
เป็ นตัวแปรทีส่ ามารถร่วมทานายกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย น โดยมีแ รงกดดัน ด้า นการตอบสนองความต้ อ งการลู ก ค้า ของธุ ร กิจ การท่ อ งเที่ย ว
ได้รอ้ ยละ 37.7 (R2)
สมมติ ฐานข้อที่ 3 ความคิดเห็นต่ อการเปิ ดการค้าเสรี มีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดีย วกันกับกลยุ ทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้า เสรีในกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน โดยมี
แรงกดดั น ด้ า นต้ น ทุ น การผลิ ต สิ น ค้ า /บริ ก ารของธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย ว และแรงกดดั น
ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าของธุรกิจการท่องเทีย่ ว ทัง้ สองด้าน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานข้อที่ 4 แรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันกับคู่แข่ง
รายเดิมในธุรกิจการท่องเทีย่ ว คู่แข่งขันรายใหม่ในธุรกิจการท่องเทีย่ ว และผูข้ ายปจั จัยการผลิต
ด้านการท่องเทีย่ ว มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรีใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตสินค้า / บริการของธุรกิจ
การท่องเทีย่ ว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
แรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันกับคู่แข่งรายเดิมในธุรกิจ
การท่องเที่ยว คู่แข่งขันรายใหม่ในธุรกิจการท่องเที่ยว ผูซ้ ้อื สินค้า /บริการการท่องเทีย่ ว สินค้า
บริการทดแทนการท่องเที่ยว และผู้ขายปจั จัยการผลิตด้านการท่ องเที่ยว มีค วามสัมพันธ์ใ น
ทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรีในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
มีแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าของธุรกิจการท่องเทีย่ ว อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

สรุปและอภิ ปรายผล
ลักษณะธุรกิ จ
รูป แบบการประกอบธุร กิ จ พบว่ า ผู้ป ระกอบการที่มีรูป แบบการประกอบธุ ร กิจ
แตกต่างกัน มีกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรี โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตสินค้า /
บริการของธุรกิจการท่องเทีย่ ว แตกต่างกัน โดยทีผ่ ปู้ ระกอบการธุรกิจ ห้างหุน้ ส่วน มีแรงกดดัน
ด้านต้นทุนการผลิตสินค้า/บริการของธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ บริษัท
และผู้ป ระกอบการธุ ร กิจ กิจ การเจ้า ของคนเดีย ว อย่ า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานทางการวิจยั อาจเป็ นเพราะ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ ห้างหุน้ ส่วน มีผบู้ ริหาร
งานมากกว่ า หนึ่ ง คนท าให้ก ารตัด สิน ใจต่ า งๆ ย่ อ มมีค วามละเอีย ดรอบคอบมากกว่ า และ
การยอมรับความเสีย่ งย่อมมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ ผู้ประกอบการธุรกิจ กิจการเจ้าของคนเดียว
เพราะต้องได้รบั ความยินยอมจากผูท้ เ่ี ป็ นหุน้ ส่วนทัง้ หมด การระดมเงินทุน และความน่าเชื่อถือใน
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ธุรกิจจะมีน้ อยกว่าเมื่อ เทีย บกับผู้ป ระกอบการธุร กิจ บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
เจียระไน ภัทราคม [8] ได้ทาการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจนาเทีย่ วใน
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จากวิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองไทย พบว่า ผูท้ ป่ี ระกอบธุรกิจนา
เทีย่ วประเภทบุคคลธรรมดา / ห้างหุน้ ส่วนสามัญ จากัด มีการปรับตัวมากที่สุด และสาหรับ
ผู้ท่ีป ระกอบธุ ร กิจประเภทอื่น จะมีจ านวนการปรับ ตัว ค่อ นข้า งน้ อ ย โดยมีก ารปรับ ตัว
ด้านกระบวนการมากที่สุด จากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองรวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
เพื่อทีจ่ ะช่วงชิงการได้เปรียบทางธุรกิจ
ผู้ ป ระกอบการที่ มีรู ป แบบการประกอบธุ ร กิ จ แตกต่ า งกัน มีก ลยุ ท ธ์ เ พื่อ รองรับ
การเปิ ดการค้าเสรี โดยมีแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าของธุรกิจการท่องเทีย่ ว
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทางการวิจยั
อาจเป็ นเพราะ ผู้ประกอบการทีม่ รี ูปแบบการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน ต่างมีความสามารถใน
การจัดการบริหารธุรกิจ รวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่ช่วยธุรกิจ ประสบผลสาเร็จ มีความเข้าใจต่อ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และสามารถตอบสนองความต้ อ งการ ของลู ก ค้ า ได้ เ ท่ า ๆ กั น
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เชาวรัตน์ เตมียกุล [9] ได้ทาการศึกษาเรื่อง ความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพอิสระ พบว่า ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าเป็ นด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างความพึง
พอใจในการบริการ การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า การสร้างมนุษยสัมพันธ์
การ
พัฒ นาบุ ค ลิก ภาพให้เ ป็ น ที่น่ า เชื่อ ถือ จะส่ง ผลต่ อ ความส าเร็จ กับ การเป็ น ผู้ป ระกอบการใน
การดาเนินธุรกิจ
จ านวนพนั ก งานในกิ จ การ พบว่ า ผู้ป ระกอบการที่มีจ านวนพนั ก งานในกิจ การ
แตกต่างกัน มีกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรี โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตสินค้า /
บริการของธุรกิจการท่องเทีย่ ว แตกต่างกัน โดยทีผ่ ปู้ ระกอบการทีม่ จี านวนพนักงาน 1 – 4 คน มี
แรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตสินค้า / บริการของธุรกิจการท่องเทีย่ ว มากกว่า ผูป้ ระกอบการทีม่ ี
จานวนพนักงาน 5 – 9 คน, ผูป้ ระกอบการทีม่ จี านวนพนักงาน 10 – 19 คน และผูป้ ระกอบการ
ที่มีจานวนพนักงาน 20 คนขึน้ ไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานทางการวิจยั อาจเป็ นเพราะ ผู้ประกอบการที่มจี านวนพนักงาน 1 – 4 คน เป็ น
หน่ วยงานทีม่ ขี นาดเล็กอานาจการต่อรองย่อมมีน้อยกว่าหน่ วยงานทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าทัง้ ในเรื่อง
ของวัตถุดบิ อาทิ ที่พกั แหล่งท่องเที่ยว การเดินทาง ฯลฯ เนื่องจากหน่ วยงานขนาดเล็กจะซื้อ
วั ต ถุ ดิ บ ในปริ ม าณที่ น้ อ ย และลู ก ค้ า จะให้ ค วามไว้ ว างใจหน่ วยงานขนาดใหญ่ ท่ี มี
ความน่าเชื่อถือมากกว่า ซึง่ สอดคล้องกับคากล่าวของ เบ็ญจวรรณ บุญใจเพ็ชร [10] ซึง่ กล่าวว่า
ผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ขาดความรูด้ า้ นการตลาด เมื่อผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่สามารถจาหน่ าย
สินค้าได้ จึงประสบปญั หาการขาดทุนและปิ ดกิจการ ขาดความรู้ในการบริหารงานทีเ่ ป็ นระบบ
ส่วนใหญ่จะใช้ประสบการณ์จากการเรียนรูแ้ ละบุคคลในครอบครัวเป็ นหลัก มักใช้เทคนิคการผลิต
ไม่ซบั ซ้อนเนื่องจากมีต้นทุนต่ า จึงทาให้ธุรกิจไม่สามารถผลิตสินค้าผูกขาดได้เหมือนกับธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ไม่สามารถรักษาแรงงานที่มคี วามชานาญงานไว้ได้ เพราะแรงงานมักจะออกไป
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ทางานในสถานประกอบการทีม่ ขี นาดใหญ่มรี ะบบ และผลตอบแทนทีด่ กี ว่า และขาดแคลนเงินทุน
หรือขยายกิจการไม่ได้ เนื่องจากขาดความน่าเชื่อถือจากสถาบันทางการเงิน
ผูป้ ระกอบการทีม่ จี านวนพนักงานในกิจการ แตกต่างกัน มีกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ด
การค้าเสรี โดยมีแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าของธุรกิจการท่องเที่ยวไม่
แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานทางการวิจยั
อาจเป็ นเพราะผู้ประกอบการที่มรี ูปแบบการประกอบธุรกิจแตกต่างกัน ต่างมีความสามารถใน
การจัดการบริหารธุรกิจ รวมไปถึงทักษะต่างๆ ที่ช่วยธุรกิจ ประสบผลสาเร็จ มีความเข้าใจต่อ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า และสามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ เ ท่ า ๆ กั น
ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ สมคิด เจดีย์ว งศ์ [11] ได้ท าการศึก ษาเรื่อ ง คุ ณลัก ษณะของ
ผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ผูป้ ระกอบการใน
ทุกธุรกิจให้ความสาคัญกับ นวัตกรรมที่ดีกว่าเป็ นอันดับแรก ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่
ดีกว่าเป็ นอันดับสอง คุณภาพที่เหนือกว่าเป็ นอันดับสาม ประสิทธิภาพทีเ่ หนือกว่าเป็ นอันดับสี่
ในการประกอบธุรกิจ
ระยะเวลาในการประกอบการ พบว่า ผูป้ ระกอบการทีม่ รี ะยะเวลาในการประกอบการ
แตกต่างกัน มีกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรี โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตสินค้า /
บริก ารของธุ ร กิจ การท่ อ งเที่ย ว แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ .05 โดยที่
ผูป้ ระกอบการทีม่ รี ะยะเวลาในการประกอบการ น้อยกว่า 5 ปี มีแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิต
สินค้า/บริการของธุรกิจการท่องเที่ยว มากกว่า ผู้ประกอบการที่มรี ะยะเวลาในการประกอบการ
5 – 10 ปี และผูป้ ระกอบการทีม่ รี ะยะเวลาในการประกอบการ มากกว่า 10 ปี ขึน้ ไป อย่างมีระดับ
นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .05 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านทางการวิ จ ัย อาจเป็ น เพราะ
ผูป้ ระกอบการที่มรี ะยะเวลาในการประกอบการ 5 – 10 ปี และผูป้ ระกอบการทีม่ รี ะยะเวลาใน
การประกอบการ มากกว่า 10 ปี ขน้ึ ไป มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมากกว่า ทัง้ ในเรื่อง
ของการบริหารงาน การจัดการ ซึง่ ผูป้ ระกอบการรายอื่นไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ โดยเฉพาะ
ในเรื่อ งของการลดต้นทุ น จากความช านาญ และการจัด การที่มีป ระสิท ธิภ าพ สอดคล้อ งกับ
งานวิจ ัย ของ สมแก้ว รุ่ ง เลิศ เกรีย งไกร และคนอื่น ๆ [12] ที่ไ ด้ศึก ษาเรื่อ ง คุ ณลัก ษณะ
ผูป้ ระกอบการทีป่ ระสบความสาเร็จในภาคใต้ : ภาคบริการ พบว่า ผูป้ ระกอบการกิจการดาเนิน
ธุรกิจอย่างประสบความสาเร็จ คือ ระยะเวลาดาเนินธุรกิจ เมื่อธุรกิจเข้าสู่ช่วง 6 – 10 ปี ซึง่ เป็ น
ช่วงเข้าสู่การขยายตัวของกิจการ โดยผู้ประกอบการวางเป้าหมายดาเนินธุรกิจต่อไปจนถึงจุดที่
ผูบ้ ริหารจะวางแผนการเจริญเติบโต และสามารถเก็บเกีย่ วผลประโยชน์จากกิจการของตนเอง
ผู้ป ระกอบการที่มีร ะยะเวลาในการประกอบการ แตกต่ า งกัน มีก ลยุ ท ธ์เ พื่อ รองรับ
การเปิ ดการค้าเสรี โดยมีแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าของธุรกิจการท่องเทีย่ ว
แตกต่ า งกัน อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ีร ะดับ .05 โดยที่ผู้ ป ระกอบการที่มีร ะยะเวลาใน
การประกอบการ น้อยกว่า 5 ปี มีแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าของธุรกิจ
การท่องเที่ยว มากกว่า ผู้ประกอบการที่มีระยะเวลาในการประกอบการ 5 – 10 ปี และ
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ผูป้ ระกอบการทีม่ รี ะยะเวลาในการประกอบการ มากกว่า 10 ปี ขน้ึ ไป อย่างมีระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ .05 ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐานทางการวิจยั อาจเป็ นเพราะ ผูป้ ระกอบการทีม่ รี ะยะเวลาใน
การประกอบการ 5 – 10 ปี และผูป้ ระกอบการทีม่ รี ะยะเวลาในการประกอบการ มากกว่า 10 ปี
ขึน้ ไป มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจมากกว่า มีความเข้าใจต่อความต้องการของลูกค้า และ
สามารถตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ได้ ดี ก ว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ มี ร ะยะเวลาใน
การประกอบการ น้อยกว่า 5 ปี สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ภาสกร แช่มประเสริฐ [13] ทีไ่ ด้ศกึ ษา
เรื่ อ ง การเปรี ย บเที ย บภู มิ ห ลั ง และความเป็ นผู้ ป ระกอบการระหว่ า งผู้ ป ระกอบการที่
ประสบความสาเร็จสูงและต่ า ในการดาเนิ นกิจการอุ ตสาหกรรมขนาดย่ อมและขนาดกลางใน
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ระยะเวลาประกอบกิจการของผูป้ ระกอบการที่ประสบความสาเร็จอยู่
ในช่วง 6 – 10 ปี มากทีส่ ดุ รองลงมาช่วง 11 – 15 ปี
สิ่ งกระตุ้นในการทาธุรกิ จระหว่างประเทศ
สิง่ กระตุน้ ในการทาธุรกิจระหว่างประเทศด้านการแสวงหาลูกค้าและการขยายส่วนแบ่ง
ตลาดของธุรกิจการท่องเทีย่ ว และด้านการหาแหล่งวัตถุดบิ ทีม่ รี าคาถูกคุณภาพดีจากภายนอก
ประเทศและการสร้างสินทรัพย์ เป็ นปจั จัยทีส่ ามารถพยากรณ์ กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้า
เสรี โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตสินค้า /บริการของธุรกิจการท่องเทีย่ ว และแรงกดดัน
ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าของธุรกิจการท่องเทีย่ ว ซึ่งปจั จัยด้านการแสวงหาลูกค้า
และการขยายส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจการท่องเทีย่ วสามารถพยากรณ์ กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ด
การค้าเสรีได้มากที่สุด อาจเป็ นเพราะ สิง่ กระตุ้นในการทาธุรกิจระหว่างประเทศทั ง้ 2 ด้าน
ผู้ประกอบการต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการเพิ่มขึน้ ทัง้ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ
ค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาด และจากการที่จะมีการเปิ ดการค้าเสรีทาให้ตลาดมีขนาดใหญ่ ข้นึ
จาเป็ นต้องทาการศึกษาความต้องการของลูกค้ามากขึน้ และต้องตอบสนองความต้องการของ
ลู ก ค้า ในแต่ ล ะกลุ่ ม เพื่อ ให้ส ามารถแข่ ง ขัน กับ คู่ แ ข่ ง ที่มีม ากขึ้น ท าให้ ผู้ป ระกอบการธุ ร กิจ
การท่องเทีย่ วต้องทาธุรกิจระหว่างประเทศ ซึง่ ในการทาธุรกิจระหว่างประเทศนัน้ ผูป้ ระกอบการ
ธุรกิจการท่องเทีย่ วจาเป็ นต้องวางกลยุทธ์ขององค์กรด้วยการกาหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ระยะยาวขององค์กร แล้วกาหนดแผนปฏิบตั งิ าน และทรัพยากรที่จาเป็ น เพื่อนาไปสู่เป้าหมาย
ทาให้มแี รงกดดันด้านต้นทุนการผลิตสินค้า /บริการ และแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตสินค้า /
บริการเพิม่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ซุเอฮิโระ [14] ทีไ่ ด้ศกึ ษาปจั จัยทีก่ าหนดการลงทุน
โดยตรง (จากต่างประเทศ) ในประเทศไทย พบว่า 1. ปจั จัยทางด้านการตลาด เช่น ขนาดของ
ตลาด ความคาดหวังเกีย่ วกับการเจริญเติบโตของตลาดในอนาคต ฯลฯ 2. ปจั จัยทางด้านต้นทุน
ค่าใช้จ่าย อย่างเช่น ต้นทุนทางด้านค่าจ้างแรงงาน ความสามารถในการเข้าถึงวัตถุดบิ ค่าขนส่ง
ค่าใช้จ่ายทางด้านการเงิน ฯลฯ เป็ นปจั จัยหลักทีก่ าหนดการลงทุนโดยตรง
ความคิ ดเห็นต่อการเปิ ดการค้าเสรี
ความคิดเห็นต่อการเปิ ดการค้าเสรี มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้า
เสรี โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตสินค้า /บริการของธุรกิจการท่องเทีย่ ว และแรงกดดัน
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ด้า นการตอบสนองความต้ อ งการลูก ค้า ของธุ ร กิจ การท่ อ งเที่ย ว ในทิศ ทางเดีย วกัน ระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 อาจเป็ นเพราะ ความคิดเห็นต่อการเปิ ดการค้า
เสรีเป็ นแนวคิดพืน้ ฐานและมีความสาคัญในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วโดยใช้แนวความคิดจาก
อุปสรรคการค้าบริการของการค้าบริการทีเ่ จรจาในความตกลงการค้าเสรี โครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อ
การท่องเที่ยว ปจั จัยที่ส่งเสริมการขยายตัวของการท่องเที่ยวในปจั จุบนั และแนวคิดเกี่ยวกับ
พันธมิตรธุรกิจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ คณาธิป โรจนขจร [15] ที่ได้ศกึ ษาเรื่อง กลยุทธ์ทาง
การตลาดของบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจนาเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการเปิ ดเสรีทาง
การค้า ภาคอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ย วของประเทศไทย พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ า งให้ค วามสาคัญ ต่ อ
ผลกระทบด้านนโยบายของรัฐบาล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และให้ความสาคัญของกลยุทธ์
การตลาดตามส่ ว นประสมทางการตลาด กลยุ ท ธ์ด้า นสิน ค้า หลัก และบริก ารเสริม กลยุ ท ธ์
ด้านพันธมิตรทางธุรกิจ และกลยุทธ์ดา้ นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
แรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขัน
แรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันกับคู่แข่งรายเดิ มในธุรกิจ
การท่องเทีย่ ว คู่แข่งขันรายใหม่ในธุรกิจการท่องเทีย่ ว และผูข้ ายปจั จัยการผลิตด้านการท่องเทีย่ ว
มีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรี โดยมีแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิต
สินค้า/ บริการของธุรกิจการท่องเทีย่ ว ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ .05 อาจเป็ นเพราะ แรงกดดันทัง้ 3 ด้านมีความเกี่ยวข้องกับต้นทุนของการผลิต
สินค้า/ บริการโดยตรงโดยเฉพาะผูข้ ายปจั จัยการผลิตด้านการท่องเทีย่ ว ส่วนการแข่งขันกับคู่แข่ง
รายเดิมในธุรกิจการท่องเทีย่ ว และคู่แข่งขันรายใหม่ในธุรกิจการท่องเทีย่ ว จากการทีใ่ นปจั จุบนั มี
การแข่งขันกันที่สูงมากโดยเฉพาะในเรื่องของราคา ทาให้ผู้ป ระกอบการธุรกิจการท่องเที่ย ว
จะต้ อ งพยายามลดต้ น ทุ น ลงเพื่อ ให้ส ามารถแข่ง ขัน กับ คู่แ ข่ง ได้ สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
คณาธิป โรจนขจร [15] ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทั ผูป้ ระกอบการธุรกิจนา
เทีย่ วในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อการเปิ ดเสรีทางการค้าภาคอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วของประเทศ
ไทย พบว่า ผลกระทบจากการเปิ ดเสรีทางการค้าภาคอุตสาหกรรมของประเทศสูงสุด 3 อันดับ
ได้แก่ ปญั หาจานวนคู่แข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้น ปญั หาการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรง และ
ปญั หาการแข่งขันทางด้านคุณภาพของบริษทั และผลิตภัณฑ์ในตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามลาดับ ส่วน
แรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขัน ได้แก่ ผูซ้ อ้ื สินค้า /บริการการท่องเทีย่ ว และสินค้า / บริการ
ทดแทนการท่อ งเที่ยว ไม่มีค วามสัมพันธ์ก ับ กลยุทธ์เพื่อ รองรับการเปิ ดการค้า เสรี โดยมี
แรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตสินค้า / บริการของธุรกิจการท่องเทีย่ ว อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ .05 อาจเป็ นเพราะ นักท่องเทีย่ วทีม่ าซือ้ สินค้า/บริการให้ความสนใจในตัวสินค้า /บริการทีม่ ี
ความน่ าสนใจ มากกว่าเรื่องราคาเพียงอย่างเดียว สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ตวงชน เสตะวีระ
[16] ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่องการส่งเสริมการขายธุรกิจท่องเทีย่ ว ศึกษาเฉพาะกรณีธุรกิจท่องเทีย่ วไทยทัง้
บริษัท Inbound Outbound และ Domestic พบว่า นักท่องเทีย่ วให้ความนิยมการใช้บริการ
ท่องเทีย่ วทีน่ ่ าสนใจ สิง่ ทีม่ สี ่วนในการตัดสินใจคือ กลยุทธ์ทจ่ี ูงใจของบริษทั นาเทีย่ ว ต้องการให้
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บริษทั นาเทีย่ วจัดรายการพิเศษในโอกาสทีต่ รงกับเทศกาลประเพณีต่างๆ อีกทัง้ ยังต้องการบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว แต่ให้ความสาคัญต่อราคาน้อย ส่วนของสินค้าบริการ
ทดแทนการท่องเทีย่ วในปจั จุบนั มีจานวนน้อยผูป้ ระกอบการจึงไม่ได้ให้ความสาคัญ
แรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขัน ได้แก่ การแข่งขันกับคู่แข่งรายเดิมในธุรกิจ
การท่องเที่ยว คู่แข่งขันรายใหม่ในธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ซ้อื สินค้า /บริการการท่องเที่ยว สินค้า
บริการทดแทนการท่องเที่ยว และผู้ขายปจั จัยการผลิตด้านการท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กบั
กลยุทธ์เพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรี โดยมีแรงกดดันด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าของ
ธุรกิจการท่องเที่ยว ในทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
อาจเป็ นเพราะ แรงกดดัน 5 ประการ ในการแข่งขันทาให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
และคู่แข่งขัน แต่ การที่องค์กรจะประสบผลสาเร็จได้นัน้ เกิดจากการที่ลูกค้าซื้อสินค้า / บริการ
จึงต้องมีการศึกษาความต้องการและตอบสนองความต้องการนัน้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
แรงกดดัน 5 ประการ ของการแข่งขันจึงเป็ นข้อมูลสาคัญในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้องค์กร
ประสบผลสาเร็จตามแผนการทีว่ างไว้เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
ผูป้ ระกอบการมีกลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรี คือ กลยุทธ์ขา้ มชาติ
อาจจะเป็ นเพราะ การเปิ ดการค้าเสรีตอ้ งเผชิญกับกลุ่มลูกค้าใหม่ทม่ี คี วามแตกต่างจากเดิม คู่แข่ง
รายใหม่ จึง ท าให้ผู้ ป ระกอบการการท่ อ งเที่ย วต้ อ งก าหนดแผนระยะยาวขององค์ก รด้ว ย
การวางแผนกลยุทธ์ใหม่เนื่องจากมีแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตสินค้า /บริการ และแรงกดดัน
ด้านการตอบสนองความต้องการลูกค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อาพร วิรยิ โกศล และ
คนอื่นๆ [17] ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจการค้าและการท่องเทีย่ วชายแดนภาคใต้ของประเทศ
ไทย ครอบคลุมธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยใน 5 จังหวัด
พบว่า ระดับธุรกิจควรมุ่งเน้นทัง้ ด้านลดต้นทุนและแสวงหาสินค้าและบริการทีส่ ร้างความแตกต่าง
จากเดิม

ข้อเสนอแนะ
1. ผู้ประกอบการทีม่ รี ูปแบบกิจการเจ้าของคนเดียว และมีขนาดเล็ก ต้องปรับตัวเป็ น
อย่ า งมากทัง้ ในเรื่อ งของต้ น ทุ น และการตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า เมื่อ เทีย บกับ
ผูป้ ระกอบการทีม่ รี ปู แบบการประกอบการรายอื่น และมีขนาดใหญ่
2. ผูป้ ระกอบการควรให้ความสาคัญเรื่องสิง่ กระตุ้นในการธุรกิจระหว่างประเทศทัง้ สอง
ด้านเพื่อเป็ นปจั จัยในการวางแผนกลยุทธ์เนื่องจากสิง่ กระตุ้นในการธุรกิจระหว่างประเทศทัง้ สอง
ด้านเป็ นปจั จัยที่สามารถพยากรณ์กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิ ดการค้าเสรีในทิศทาง
เดีย วกัน ซึ่ง ทัง้ สองด้ า นจะส่ ง ผลในทางบวกต่ อ การวางแผนกลยุ ท ธ์ เ พื่อ ความส าเร็ จ ใน
การประกอบการธุรกิจการท่องเทีย่ ว
3. ผู้ประกอบการควรเลือกพิจารณาความคิดเห็นต่อการเปิ ดการค้าเสรีมาปรับใช้กบั
การประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวเนื่องจากเป็ นแนวคิดพืน้ ฐานและมีความสาคัญในอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วในสถานการณ์ปจั จุบนั และในอนาคต เนื่องจากความคิดเห็นต่อการเปิ ดการค้าเสรีมี
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ความสัม พัน ธ์ ก ับ กลยุ ท ธ์ ก ารปรับ ตั ว เพื่ อ รองรับ การเปิ ด การค้ า เสรี เพื่ อ ความส าเร็จ ใน
การประกอบการธุรกิจการท่องเทีย่ ว
4. ผู้ประกอบการควรเลือกพิจารณาแรงกดดัน 5 ประการของการแข่งขัน เนื่องจาก
แรงกดดัน 5 ประการในการแข่งขันมีความสัมพันธ์กบั กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการเปิ ด
การค้าเสรี และทาให้ทราบถึงจุดแข็ง /จุดอ่อนขององค์กรและคู่แข่งขัน เป็ นข้อมูลที่ใช้สาหรับ
วางกลยุทธ์ในระยะยาว เพื่อเตรียมความพร้ อมในการรับมือ และปรับใช้กบั การประกอบธุรกิจ
การท่องเที่ยวในสถานการณ์ปจั จุบนั และในอนาคต เพื่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจการ
ท่องเทีย่ ว
5. ผู้ป ระกอบการควรเลือกใช้ กลยุ ทธ์ข้า มชาติ ในการท าธุ ร กิจระหว่า งประเทศ
เนื่องจากผูป้ ระกอบการให้ความสาคัญกับแรงกดดันด้านต้นทุน และแรงกดดันด้านการตอบสนอง
ความต้องการสูง โดยบริษัทจะต้องใช้ทงั ้ กลยุทธ์ด้านต้นทุนต่ าและตอบสนองความต้องการ
พร้อมๆ กัน
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