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ธุรกิจ
การท่องเทีย่วของไทย มคีวามน่าสนใจมาก เพราะ

ได้น�ารายได้จ�านวนมากมายมหาศาลเข้าประเทศ 

การท่องเท่ียวในประเทศไทยเตบิโต เนือ่งจากการได้รบัการสนบัสนนุ

จากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐบาล  หน่วยงานราชการ 

หน่วยงานภาคเอกชน อีกทั้งมีการบริหาร มีการจัดการระบบการท่อง

เที่ยวเข้ามาช่วย เช่น เรามีสนามบินสุวรรณภูมิที่ใหญ่มาก และตอน

นีก้ไ็ด้มกีารเปิดสนามบนิดอนเมอืงขึน้มาใช้งานเพิม่เตมิ เรามโีรงแรม

หลากหลายประเภท ตั้งแต่โรงแรมขนาดเล็กราคาถูกจนถึงโรงแรม

ขนาดใหญ่ซึ่งมีราคาแพง เรามีบุคลากรที่บริการนักท่องเที่ยวที่ดี 

บริการด้วยความสุภาพ มีความเอ้ืออาทรต่อนักท่องเท่ียว เรามี

ภูมิประเทศที่หลากหลาย เรามีทะเล มีภูเขา มีน�้าตก มีเขตติดต่อกับ

หลายประเทศ เรามีวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ที่มีความ 

น่าสนใจ เรามีระบบคมนาคมที่ดี มีรถโดยสารประจ�าทาง มีรถไฟฟ้า 

มีเรือ ที่จะน�าพานักท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆ

อกีทัง้ เราจะมกีารเปิด AEC (ประชาคมอาเซยีน) ประเทศไทย

ซึ่งได้รับการยอมรับ และได้เป็นตัวกลางประสานเรื่องการท่องเที่ยว

ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เราสามารถเดินทางเข้าออก

ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนสะดวกขึ้น ถึงแม้จะมีการส�ารวจว่า 

นกัท่องเทีย่วทัว่โลกอยากจะมาเทีย่วประเทศในกลุ่มอาเซยีนประเทศ

ใดมากทีส่ดุ ผลออกมาคอืประเทศมาเลเซยีอนัดบั 1 และประเทศไทย

อยู่อันดับรองๆ ลงมาก็ตาม

หน่วยงานทีร่บัผิดชอบการท่องเทีย่วไทย ควรท�าการตลาดทัง้

ภายในประเทศ และต่างประเทศมากขึ้น มีการบุกตลาดเพื่อ

ประชาสัมพันธ์ในประเทศต่างๆ มากขึ้น มีการท�าอีเวนท์ มาร์เก็ตติ้ง

มากขึ้น มีการสร้างเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้

ดู ควรสร้างแบรนด์การท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เข้มแข็งขึ้น ควร

มแีผนการท�างานด้านการตลาดทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย
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อีกทั้งควรพัฒนาบุคลากรด้านการ

ท ่องเที่ยวให ้ได ้มีการฝ ึกภาษา 

ต่างประเทศทีห่ลากหลายภาษาย่ิงขึน้

การรุกตลาดใหม ่ๆ มีการ

ส�ารวจว่านักท่องเทีย่วประเทศใดเข้ามา

เที่ยวเมืองไทยมากท่ีสุด ปรากฏว่าเป็น

ชาวจีน แต่เราสามารถหาตลาดใหม่ๆ ได้ 

ปัจจบุนัประเทศมสุลมิ ส่วนใหญ่ร�า่รวยจาก

การขายทรัพยากรน�้ามัน ประชาชนชาว มุ ส ลิ ม

ได้มีการท่องเที่ยวที่มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็ควรจัดสิ่งต่างๆ เพื่อ

อ�านวยความสะดวกตามวิถีทางของชาวมุสลิม ไม่ว ่าโรงแรม 

โรงพยาบาล สนามบิน สถานที่ละหมาด จะสนับสนุนให้นักท่องเที่ยว

ในประเทศมุสลิมเข้ามาเที่ยวเมืองไทยเพิ่มขึ้น

ด้านผูป้ระกอบการธรุกจิโรงแรม และการท่องเทีย่วเอง คงขึน้

อยู่ที่คุณภาพของสินค้า และบริการ รวมถึงกลไกการตลาดด้านการ

ท่องเท่ียวก็มีความส�าคัญ ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และการ 

ท่องเที่ยว ควรที่จะวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ เริ่มต้ังแต ่

การวางแผนก่อน ก่อนที่จะท�าอะไรก็ตาม เราควรวางแผนลงไปใน

กระดาษว่า เราจะท�าการตลาดอย่างไร ธุรกิจเราจะไปในทิศทางไหน 

เราจะสร้างโรงแรมโดยคิดราคาห้องพักราคาถูกหรือไม่ หรือเราจะ

สร้างโรงแรมที่มีความแตกต่างแล้วคิดในราคาที่สูงมากขึ้น ธุรกิจเรา

จะใช้ 4P อะไรบ้าง marketing mix (Product Price Place Promo-

tion) สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดก่อน วางแผนก่อนลงมือท�าจริง

การบริการลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวก็มีความส�าคัญ เคยมีงาน

วิจัยชิ้นหนึ่งของสถาบันท่ีน่าเชื่อถือของสหรัฐอเมริการ ระบุว่า 86% 

ของลกูค้าคาดหวงัจะได้รบับรกิารทีด่ ี82% จะเปลีย่นผูใ้ห้บริการหาก

ไม่พอใจ 97% เปลี่ยนหันเหไปหาผู้ให้บริการรายอื่น 35% ไม่ยอมรับ

ค�าขอโทษหากไม่พอใจ ลูกค้าไม่พอใจในบริการ 1 คน จะบอกต่อถึง 

78 คน  ยิ่งในยุคปัจจุบันลูกค้าสามารถบอกต่อได้เป็นแสนๆ ล้านๆ 

คน เขียนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต แต่ถ้าเขียนภาษาอังกฤษได้ คนก็

สามารถได้เห็นได้อ่านมากยิ่งขึ้น อีกถ้าหากลูกค้าถ่ายคลิปได้ ย่ิง

สามารถเผยแพร่ไปได้ทั่วโลก แต่ถ้าบริการดี ลูกค้าพอใจจะบอกต่อ 

1 คน ต่อ 10 คน และจะกลับมาใช้ใหม่ 35% ดังนั้น การท�า CRM คือ 

Customer Relationship Management จึงเป็นเครื่องมือช่วย ท�าให้

เกิดการบอกต่อมากขึ้น 

ด้านการแข่งขันกันในธุรกิจโรงแรม ธุรกิจน�าเที่ยว ส่วนใหญ่

จะมกีารแข่งขนัในเรือ่งการลดราคา อกีส่วนหนึง่ไม่อยากแข่งขนัด้าน

ราคา จึงหันไปสร้างความแตกต่าง เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการ

แข่งขัน เช่น การออกแบบโรงแรมให้เกิดความแตกต่าง แต่มาถึง

จดุหนึง่ ก็โดนเลียนแบบ จนหาความต่างได้น้อยมาก การแข่งขนั

ในยุคปัจจุบัน จึงต้องเน้นไปที่การสร้างตลาดใหม่ซึ่งเป็นของ

ตนเอง Blue Ocean จึงมีการพูดถึงกันมากในยุคปัจจุบัน 

ชาน คิม และเรเน โมบอร์ค เป็นผู้คิดทฤษฏีนี้ เขาได้ระบุไว้ใน

หนังสือของพวกเขา โดยบอกไว้ว่า หากเราต้องการที่จะ 

หลุดพ้นจากการแข่งขันที่รุนแรงหรือเขามักเรียกว่าทะเล

เลือดหรือน่านนํ้าสีแดง เราต้องพยายามเปลี่ยนความคิด

ในทางตลาดใหม่ เขาเรียกว่า ทะเลคราม หรือ น่านน้ํา 

สีคราม 

คิม และโมบอร์ก กล่าวว่า อย่ามองแค่ธุรกิจที่

อุตสาหกรรมที่เราท�าอยู่เท่านั้น แต่ควรมองไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่

มีสินค้า ที่ได้ตอบสนองลูกค้าคล้ายกับสินค้าของเรา เช่น ธุรกิจ 

โรงแรม ตอบสนองลูกค้าหรอืลูกค้าได้ประโยชน์ โดยการพกัผ่อน แล้ว

อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่สามารถตอบสนองลูกค้าโดยการพักผ่อน ก็คือ

ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นไปได้หรือไม่ที่ เราจะสร้างโรงแรม ในรถทัวร์ ทั้งนี้ 

นักท่องเที่ยว สามารถนอนบนรถทัวร์แบบสบายที่สุดเหมือนนอน 

ในโรงแรม ในขณะเดียวกัน ก็ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ใน

การเดินทางอีกด้วย

การโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ควรท�าหลายทาง สมัย

นี้ โซเชียลมีเดีย มาแรงมาก ถ้าโรงแรมไหน ธุรกิจท่องเที่ยวไหน ยัง

ไม่มี ขอแนะน�าให้ท�า ไม่ว่าจะเป็น เว็ปไซต์ Facebook ทวิตเตอร์ อีก

ทัง้ควรมกีารต่อยอดเพือ่ให้เกดิการบอกต่อด้วย เช่น เมือ่ลกูค้าเข้ามา

โรงแรมพกัทีโ่รงแรม หากลกูค้ามกีารเชค็อนิใน Facebook กจ็ะมีแต้ม

หรอืมคีะแนนหรอืมขีองทีร่ะลกึเลก็ๆ น้อยๆ ให้ การจ้างพนกังานดแูล

ส่ือโซเซียลมีเดียจึงมีความจ�าเป็น บริษัทใหญ่ๆ มักมีหน่วยงานนี้ 

เพราะบางครัง้ลกูค้า ใส่ชือ่โรงแรมเราเข้าไปใน google เมือ่กดเข้าไป

ดนัไม่ใช่เวป็ไซต์เรา ปัญหาเหล่านี ้ควรต้องมกีารดแูล และเข้าไปแก้ไข 

ฉะนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะพัฒนา และเจริญ

เติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว คงต้องอาศัยการตลาดเข้าช่วย และจะต้อง

ด�าเนินไปพร้อมกับปัจจัยอื่นๆ เช่น การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากร 

และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
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