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การปรับตัวของธุรกจิโรงแรมไทยเพือ่เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
กรณีศึกษา: โรงแรมเอม็โพเรียมสวที บาย ชาเทรียม 

ADAPTATION OF THAI HOTEL HOSPITALITY TOWARDS 
ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

CASE STUDY: EMPORIUM SUITES BY CHATRIUM 
ปวณีา ศิวาลยั 1  ดร.รัตพงษ ์สอนสุภาพ 2 

---------------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

 การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการปรับตวัของธุรกิจโรงแรมไทย
เพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และศึกษาแนวทางการบริหารจดัการของ
โรงแรมเอม็โพเรียมสวที บาย ชาเทรียม เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) จากผูท่ี้มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจ
โรงแรม รวมถึงใช้วิธีการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่ รายงานวิจยั 
บทความ และบทวเิคราะห์จากแหล่งต่างๆ  
 ผลการศึกษาพบวา่การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 จะส่งผลดี
ต่อธุรกิจโรงแรมในด้านโอกาสท่ีจะดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ การปรับราคาห้องพกัและ
แพคเกจ การไดแ้รงงานท่ีมีทกัษะทางดา้นภาษาและงานเฉพาะดา้น แต่ส่ิงท่ีส าคญัคือการ
รักษากลุ่มลูกคา้เก่าไวใ้ห้ได้โดยการรักษามาตรฐานในการให้บริการ เน้นการน าเสนอ
บริการท่ีแสดงออกถึงความเป็นไทย เช่นการยิม้และตอ้นรับลูกคา้อยา่งอบอุ่น การดูแลเอา
ใจใส่อย่างเป็นมิตร รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ดา้นการขายและการตลาดท่ีดี แต่ก็มีส่ิงท่ี
ตอ้งระวงัคือคู่แข่งท่ีมาลงทุนด้านธุรกิจโรงแรมก็เพิ่มมากข้ึน รวมถึงอาจมีการโยกยา้ย
แรงงานบ่อยข้ึนดว้ยเช่นกนั  
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 ดงันั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตวัในการเปล่ียนแปลงท่ีจะมีข้ึนใน
ธุรกิจโรงแรม ควรเร่ิมจากการวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจตนเอง ท าการก าหนดกลุ่ม
ลูกค้าหรือเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อน าไปวางกลยุทธ์และแผนการบริหารควบคู่กับการ
ส่งเสริมและพฒันาบุคลกรในองคก์ร 
ค าส าคัญ:  การปรับตวั, ธุรกิจโรงแรม, ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the “Adaptation of Thai Hotel 

Hospitality Towards ASEAN Economic Community” and the management of the 
Emporium Suites by Chatrium. This research is a qualitative study by using in-depth 
interviews from management team who have experienced in hotel business and 
documentary research. 

The result indicated that ASEAN Economic Community 2015 will be a good 
opportunity for hotel business to attract new customers, increase hotel rates and 
packages, employ people with better working and language skills. However, more 
importantly it is best to maintain current customers and offer services with our famous 
Thai hospitality such as warm Thai smile, personalized service combined with good sales 
and marketing strategies. There will be, however, an intense competition and more 
competitors, as well as employment movements. To be ready for this competition and 
adapt to the changes, the hotel should start analyzing its business, knowing and 
understanding its specific targets to improve strategies, together with developing and 
updating the knowledge and skills of their employees. 
 
KEYWORDS:  ADAPTATION, THAI HOTEL, ASEAN ECONOMIC COMMUNITY. 
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บทน า 
การกา้วเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) 

ท่ีจะมีข้ึนอยา่งเป็นทางการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 นั้นจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง
และก่อให้ เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
ประกอบดว้ย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า 
และกมัพูชา อีกทั้งจะเกิดการเคล่ือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี 
และด้วยการท่ีประเทศไทยมีสภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีเอ้ืออ านวยและเป็นศูนย์กลางการ
คมนาคมขนส่งและการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะดา้นการท่องเท่ียวนั้นสามารถท า
รายไดใ้ห้กบัประเทศไทยในแต่ละปีมูลค่ามหาศาล จากขอ้มูลการท่องเท่ียวแห่งประเทศ
ไทย พบวา่ในปี พ.ศ.2555 มีจ  านวนนกัท่องเท่ียวเขา้มาประเทศไทยทั้งส้ินประมาณ 22 ลา้น
คน เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ.2554 ร้อยละ 15 ส่วนรายได้จากการท่องเท่ียวในปี พ.ศ.2555 นั้น
รวมทั้ ง ส้ิน 9.65 แสนล้านบาทซ่ึงเพิ่ม ข้ึนจากปี 2554 ร้อยละ 24 นักท่องเท่ียวจาก
ต่างประเทศส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน เกาหลีใต ้และญ่ีปุ่น และคาดวา่ในปี พ.ศ.2556 จะ
มีนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเขา้มาเพิ่มข้ึนร้อยละ 8 ซ่ึงจะท าให้มีรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 13 ซ่ึง
จะสอดคลอ้งกบัขอ้มูลของสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (พาตา้) 
ท่ีระบุวา่ประเทศท่ีมีรายไดด้า้นการท่องเท่ียวสูงท่ีสุด 10 อนัดบัแรก ในปี พ.ศ.2556 พบว่า 
ประเทศไทย อยู่อนัดบั 5 ด้วยมีรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 26,680 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 
8.31 แสนลา้นบาท) และเม่ือเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 อุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวของไทยจะมีการต่ืนตวัและเป็นท่ีสนใจจากนกัท่องเท่ียวและนกัลงทุนเป็น
อย่างมากรวมถึงธุรกิจโรงแรมเพราะโรงแรมถือเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีบรรจุอยู่ในเง่ือนไขของ
การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปัจจุบนับางประเทศในกลุ่มอาเซียนก็เร่ิมท า
การก าหนดกฎเกณฑแ์ละเง่ือนไขการลงทุนส าหรับสมาชิกประเทศอ่ืนท่ีจะเขา้ไปลงทุนใน
ประเทศของตนเช่นท่ีอินโดนีเซียก าหนดว่าให้ต่างชาติลงทุนในธุรกิจโรงแรมไดเ้ฉพาะท่ี
เป็นระดบัมากกวา่ 3 ดาวข้ึนไปซ่ึงเป็นไปไดท่ี้ตอ้งการจะกนัโรงแรมระดบัตั้งแต่ 3 ดาวลง
มาให้เป็นอาชีพของคนทอ้งถ่ินขณะท่ีประเทศพม่าไดก้ าหนดเง่ือนไขการลงทุนในธุรกิจ
โรงแรมของต่างชาติไวว้่าโรงแรมนั้นจะตอ้งจา้งแรงงานท่ีเป็นชาวพม่ามากกว่าคร่ึงหน่ึง
เป็นตน้ ส่วนประเทศไทยนั้นยงัไม่มีการก าหนดเง่ือนไขใดๆนอกจากวงเงินในการลงทุน 
แต่ปัจจุบนัทางสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) ก าลงัท าการหารือกบักระทรวงพาณิชยถึ์งการ
วางเง่ือนไขการลงทุนของผูป้ระกอบการโรงแรมข้ามชาติท่ีสนใจเข้าจะมาลงทุนใน
ประเทศไทย โดยมีจุดประสงคเ์พื่อช่วยให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดยอ่ยยงั
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สามารถด าเนินธุรกิจอยู่ได้ แม้จะเปิด AEC เพื่อไม่ให้ผูป้ระกอบการของประเทศไทย
เสียเปรียบในการแข่งขนัจากการเปิดเสรีในส่วนน้ี  

 ธุรกิจโรงแรมและท่ีพักเป็นส่วนหน่ึงซ่ึงมีความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว จึงท าใหมี้การเกิดข้ึนของโรงแรมและท่ีพกัตามจงัหวดัท่ีมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็น
ท่ีนิยมไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต กระบ่ี เชียงใหม่ ชลบุรี หรือประจวบคีรีขนัธ์ 
เป็นต้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครท่ีเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ มีทั้ งสถานท่ี
ท่องเท่ียว ศูนยก์ารคา้ชั้นน า จึงท าให้มีนกัท่องเท่ียวและนกัธุรกิจเดินทางเขา้มาเป็นจ านวน
มาก เม่ือดูสถิติการท่องเท่ียวในประเทศในปี พ.ศ.2554 ของกรมการท่องเท่ียว กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาจะพบว่านักท่องเท่ียวร้อยละ 92.7 จะเท่ียวแบบค้างคืนใน
กรุงเทพมหานคร โดยพกัเฉล่ีย 4.95 วนัซ่ึงสร้างรายได้ในกรุงเทพหานครคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 2.90 แสนลา้นบาท อีกทั้งในปี พ.ศ.2555 กรุงเทพมหานครได้รับการจดัอนัดบั
จากนิตยสารและเว็บไซต์ท่องเท่ียวส าคัญๆ เช่นเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีดีท่ีสุดในโลก 
(World’s Best Awards 2012) โดยนิตยสาร Travel & Leisure ซ่ึงเป็นปีท่ี 4 ท่ี
กรุงเทพมหานครไดรั้บรางวลัน้ี เป็นเมืองท่ีเหมาะกบัการช้อปป้ิงซ้ือของมากท่ีสุดในโลก
อนัดบั 2 และเมืองท่ีมีค่าเงินถูกและคุม้ค่าต่อการมาท่องเท่ียวมากท่ีสุดในโลกอนัดบั 3 โดย 
Trip Advisor เป็นตน้ ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้กรุงเทพมหานครไดรั้บรางวลัและไดรั้บการจดั
อนัดบัดา้นการท่องเท่ียวในระดบันานาชาตินั้นไดแ้ก่ ความคุม้ค่าของเงินท่ีจ่ายไป ระบบ
ขนส่งมวลชน วฒันธรรม ความสะดวกสบายและโรงแรมท่ีพกั (โดยในกรุงเทพมหานครมี
ท่ีพกัจ านวน 709 แห่ง 95,583 หอ้ง) แมว้า่จ  านวนท่ีพกัในกรุงเทพมหานครจะมีอยูม่ากแต่ก็
ยงัมีการขยายตวัและการลงทุนในธุรกิจโรงแรมเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเพื่อรองรับการเติบโต
ของตลาด จึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัซ่ึงมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงอยู่
แลว้อาจไดรั้บผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากโอกาสท่ีจะมีนกัท่องเท่ียวเขา้มาเพิ่ม
มากข้ึน เช่นมีโอกาสในการปรับอตัราค่าห้องพกัเพิ่มข้ึนจากปัจจุบนัท่ีอยู่ในระดบัต ่ากว่า
หลายประเทศในอาเซียนและจากผูป้ระกอบการทั้งในและต่างประเทศท่ีมองเห็นโอกาส
และอยากจะเขา้มาลงทุนในธุรกิจน้ีจากการเปิดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีจะมีข้ึน
ในปี พ.ศ.2558  

ปัจจุบนัธุรกิจโรงแรมส่วนหน่ึงในประเทศไทยมีการใชเ้ชนต่างชาติเขา้มาบริหาร
จดัการเน่ืองดว้ยช่ือเสียงและมาตรฐานการบริการท่ีเป็นสากล ประกอบกบัการมีฐานขอ้มูล
ลูกค้าท่ีมากกว่าท าให้สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกคา้ได้ตรงจุด ส่งผลให้เป็นท่ี
ยอมรับและไดรั้บความไวว้างใจท่ีจะใช้บริการจากลูกคา้ ส าหรับเชนต่างประเทศท่ีเขา้มา
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บริหารโรงแรมในประเทศไทย เช่น เชนอินเตอร์เนชั่นแนล  โฮเต็ล กรุ๊ป (International 
Hotels Group: IHG) ซ่ึงแบรนด์โรงแรมท่ีเป็นท่ีรู้จกัภายใตเ้ชนน้ี เช่น Intercontinental และ 
Holiday Inn เชนเมอริเดียน (Meridian) บริหารโรงแรม Westin และ Sheraton นอกจากน้ียงั
มีเชนแอคคอร์ (Accor) ซ่ึงมีหลากหลายแบรนด์ตามระดบัความหรูหราและราคา เ ช่น 
Sotel, Grand Mercure, Novotel และ All season (Ibis Style) เป็นตน้ ในส่วนโรงแรมเชน
ของไทยนั้นมีหลายๆโรงแรมไดรั้บการยอมรับจากนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติโดยการเขา้มา
ใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองเช่น เชนออนิกซ์ ฮอสพิทาลิต้ี กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) ซ่ึง
บริหารโรงแรมอมารี เชนเซ็นทารา และเชนดุสิต เป็นตน้ โดยจุดส าคญัท่ีท าให้เชนโรงแรม
ไทยได้รับการยอมรับในระดบัโลก คือการบริการในรูปแบบของคนไทย การน าเสนอ
เอกลกัษณ์ของความเป็นไทยอนัเป็นส่ิงท่ีเชนต่างประเทศท าไม่ได้ เป็นยุทธศาสตร์การ
สร้างจุดต่างให้เป็นท่ียอมรับของตลาดเพราะความเป็นเอเชียถือเป็นจุดเด่นประการหน่ึงท่ี
ชาวตะวนัตกใหค้วามสนใจ และเม่ือมีการเปิด AEC  อยา่งสมบูรณ์ในอีก 2 ปีขา้งหนา้ก็จะมี
เชนต่างประเทศและเชนของไทยมาแข่งขนัรับบริหารโรงแรมอีกมาก เช่นเม่ือไม่นานมาน้ี
เชนฮิลตนั เวิลด์ไวด์ มาร่วมลงทุนกบับริษทัแมกโนเลีย ไฟน์เนสท์ คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด 
เปิดตวัโรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย (Waldorf Astoria) ซ่ึงถือเป็นโรงแรมท่ีหรูหราท่ีสุด
ในเครือโรงแรมฮิลตนั และถือเป็นแห่งแรกในอาเซียน โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้
ภายในปี พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการเปิด AEC โดยมุ่งเน้นไปท่ีตลาดท่องเท่ียว และ
นอกเหนือจากธุรกิจโรงแรมแล้วก็ยงัมีธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ท่ีจบัตลาดการพ านัก
ระยะยาว (Long Stay) ซ่ึงมีแนวโน้มขยายตวัตามการขยายเครือข่ายของธุรกิจในกลุ่ม
อาเซียน 

ดว้ยเหตุน้ี ท าให้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาโอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนหลงัการ
เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการปรับตวัและ
วางแผนกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจด าเนินอยู่ได้แม้ว่าจะเกิดคู่แข่งข้ึนมามากมาย และด้วย
โรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม เป็นโรงแรมท่ีมีกลุ่มลูกคา้องคก์ร (Corporate) ท่ีมี
การพ านกัระยะยาว (Long Stay) มาใชบ้ริการเป็นจ านวนมาก ผูว้จิยัจึงยิง่ให้ความสนใจเป็น
กรณีศึกษาถึงการบริหารจดัการของผูบ้ริหารท่ียงัคงรักษาให้ลูกค้ากลุ่มเดิมยงัคงมาใช้
บริการอยา่งต่อเน่ือง และกลยุทธ์ท่ีจะเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่เขา้มาหลงัจากการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 
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ค าถามการวจัิย 
โรงแรมเอม็โพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม จะมีการปรับตวัอยา่งไรเพื่อรักษากลุ่ม

ลูกคา้ประเภทองคก์ร (Corporate) ท่ีมีระยะเวลาพกัอาศยัในระยะยาว (Long stay) 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการปรับตวัของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการโรงแรมเอม็โพเรียมสวที บาย ชา 
เทรียม เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อทราบการปรับตัวของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2. เพื่อไดแ้นวทางในการบริหารจดัการของโรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชา เทรี
ยม 

3. เพื่อสามารถน าเอาความรู้ไปใชใ้นการวางแผนและพฒันาองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจโรงแรมต่อไป 
แนวคิดทฤษฎแีละงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาการปรับตวัของธุรกิจโรงแรม
ไทยเม่ือเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 
 แนวคิดว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ 

วชัรัศม์ิ ลีละวฒัน์ (2555) ทฤษฎีการรวมตวัทางเศรษฐกิจไดจ้  าแนกรูปแบบการ
รวมตวัทางเศรษฐกิจเป็น 5 รูปแบบดว้ยกนัคือ 
1) ขอ้ตกลงสิทธิพิเศษทางภาษี (Preferential tariff arrangement หรือ PTA) หมายถึงการให้
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรระหวา่งประเทศสมาชิกดว้ยกนัเอง สินคา้ใดๆก็ตามท่ีน าเขา้จาก
ประเทศท่ีมี PTA ร่วมกนั จะถูกเก็บภาษีในอตัราท่ีต ่ากวา่สินคา้เขา้ท่ีมาจากประเทศอ่ืนท่ีไม่
เป็นสมาชิก 
2) ขอ้ตกลงการคา้เสรี (Free trade arrangement หรือ FTA) หมายความว่าภาษีศุลกากร
ระหวา่งประเทศในกลุ่มถูกก าจดัลง การไหลเขา้ออกของสินคา้และบริการจะเป็นไปไดโ้ดย
เสรี 
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 (3) สหภาพศุลกากร (Customs union) จะมีเง่ือนไขเพิ่มข้ึนจาก FTA คือ ประเทศสมาชิก
ก าหนดให้ใช้ภาษีศุลกากรในอตัราเดียวกนัส าหรับสินคา้เขา้ท่ีมาจากประเทศท่ีไม่อยู่ใน
สหภาพศุลกากร 
(4) ตลาดร่วม (Common market) จะครอบคลุมถึงการเปิดเสรีการคา้สินคา้และบริการและ
ปัจจยัการผลิต คือภายในตลาดร่วมนั้นการไหลเขา้ออกของทุนและการเคล่ือนยา้ยแรงงาน
จะเป็นไปอยา่งเสรี 
  การรวมตวัทางเศรษฐกิจท่ีถือว่าแน่นแฟ้นท่ีสุดคือ สหภาพเศรษฐกิจ (Economic 
union) เน่ืองจากประเทศสมาชิกมีความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจคลา้ยๆกบัว่าเป็นประเทศ
เดียวกนั มีการก าหนดทิศทางการด าเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลงัท่ีสอดคลอ้ง
ร่วมกนั เช่นจากสหภาพยุโรปทั้ง 27 ประเทศ ซ่ึงในจ านวนน้ี 17 ประเทศในยโูรโซนมีการ
รวมตวัท่ีเขม้ขน้ข้ึนไปอีกดว้ยการใชเ้งินยโูรเป็นเงินสกุลเดียวกนั 

ส าหรับอาเซียนกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกิจเร่ิมจากการเป็น PTA จากนั้นก็
ก่อตั้งเขตการคา้เสรีอาเซียน (AFTA) ในปี 2535 แต่ก็กา้วขา้มการเป็น “สหภาพศุลกากร” 
ไปเป็น “ตลาดร่วม” โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตเดียว เพื่อ
เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัของภูมิภาค 
 แนวคิดว่าการวางแผน 

ฟรีมนัท์ (Fremont), แคส (E. Kast) และ เจมส์ (James), โรเซนวิว (E. 
Rosenzweig)    (1970) อธิบายวา่ การวางแผน คือ กระบวนการพิจารณาตดัสินใจล่วงหนา้
วา่จะท าอะไร อยา่งไร มีการเลือกวตัถุประสงค ์นโยบาย โครงการ และวิธีปฏิบติัเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคน์ั้น 

ไมเนอร์ (Miner) (1978) ไดอ้ธิบายถึงรูปแบบของแผนไวว้า่ควรประกอบ 
ดว้ย 1) ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์2) กลยทุธ์ท่ีจะท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น 
3) ระบุจุดมุ่งประสงค์ท่ีเป็นทั้งปริมาณและคุณภาพ 4) ระบุเง่ือนไขภายในของแผนและ
สภาพแวดลอ้มของแผนท่ีตอ้งการเพื่อท่ีจะเอ้ืออ านวยให้การท างานเป็นไปไดแ้ละบรรลุผล
ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
 แนวคิดว่าด้วยการจัดการเชิงกลยทุธ์ 

บุญเลิศ เยน็คงคา และคณะ (2549) กล่าวว่าการจดัการเชิงกลยุทธ์มีความส าคญั
ดงัน้ี 1) ช่วยให้องค์การมีวตัถุประสงค์และภารกิจขององค์การในอนาคตอย่างชดัเจน 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางส าหรับผูป้ฏิบติังานในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 2) ช่วย
ให้การด าเนินงานสอดคล้องในหน้าท่ีต่างๆภายในองค์การ เพื่อน าไปสู่วตัถุประสงค์ท่ี
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ก าหนดไว ้3) เปิดโอกาสให้ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคเ์พื่อพฒันาองคก์าร 4) ช่วยให้องคก์ารสามารถคาดการณ์ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน แลว้
เปล่ียนแปลงปัญหาให้เป็นโอกาสท่ีจะด าเนินธุรกิจในอนาคต 5) ช่วยให้ผูบ้ริหารมี
วสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรอบคอบและสามารถลดความเส่ียงได ้

แนวคิดว่าด้วยการบริการ 
จินตนา บุญบงการ (2539) การบริการคือ ส่ิงท่ีจบัตอ้งสัมผสัแตะตอ้งอาศยัไดย้าก 

และเส่ือมสูญสภาพไปไดง่้าย บริการจะท าข้ึนทนัทีและส่งมอบให้ผูรั้บบริการทนัทีหรือ
เกือบจะทนัที ดงันั้นการบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการจาก
ผูใ้ห้ไปยงัผูรั้บบริการ ไม่ใช่ส่ิงท่ีจับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา สถานท่ี
รูปแบบ และท่ีส าคญัเป็นส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยทางจิตใจ ท าให้เกิดความพึงพอใจ ค าว่าบริการ
ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ SERVICE ซ่ึงถา้หากหาความหมายดีๆ ให้กบัอกัษรภาษาองักฤษ 7 
ตวัน้ี อาจไดค้วามหมายของการบริการท่ีสามารถยึดเป็นหลกัการปฏิบติัไดต้ามความหมาย
ขององัษรทั้ง 7 ตวัน้ี คือ 

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแยม้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความ
ล าบากยุง่ยากของผูม้ารับการบริการ 
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงคจ์ากผูรั้บบริการอยา่งรวดเร็ว 
R = Respectful แสดงออกถึงความนบัถือใหเ้กียรติผูรั้บบริการ 
V = Voluntariness Manner การให้บริการท่ีท าอย่างสมคัรใจเต็มใจท าไม่ใช่ท างาน
อยา่งเสียไม่ได ้
I = Image Enhancing การรักษาภาพลกัษณ์ของผูใ้ห้บริการและภาพลกัษณ์ขององคก์ร
ดว้ย 
C = Courtesy ความอ่อนนอ้ม อ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี 
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการ
มากกวา่ผูรั้บบริการคาดหวงัเอาไว ้

ระเบียบวธีิวจัิย 
รูปแบบการวจัิย 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเร่ืองการปรับตวัของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อกา้วเขา้สู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ผู ้วิจ ัยได้ใช้วิ ธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 
Methodology)  โดยผูว้ิจยัพยายามคน้หาประสบการณ์ ความคิด และความรู้สึกของกลุ่ม
ผูใ้ห้ขอ้มูล ดว้ยการเตรียมขอ้มูลและเตรียมค าถาม โดยใชก้รอบแนวความคิดท่ีไดจ้ากการ
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ทบทวนวรรรกรรมเป็นแนวทางของการตั้งค  าถามเพื่อให้ไดค้  าตอบตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษา ทั้งน้ีผูว้ิจ ัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูว้างนโยบายของโรงแรม กลุ่ม
ผูบ้ริหารโรงแรม กลุ่มผูป้ฏิบติังาน และกลุ่มผูใ้ชบ้ริการ 
ขอบเขตของการวจัิย 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัตอ้งการเขา้ใจถึงการปรับตวัของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ โดยผูว้ิจยัได้ก าหนดวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการดงักล่าวดงัน้ี 

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการ
ปรับตวัของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวเป็น
ขอ้มูลจากประสบการณ์ตรงของผูท่ี้มีประสบการณ์บริหารธุรกิจโรงแรม 

1.ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจโรงแรมทั้งผูบ้ริหาร เจา้หนา้ท่ีและกลุ่มลูกคา้รวม 25 คนดงัน้ี 

 ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบายจ านวน 1 คน 
 กลุ่มผูบ้ริหารท่ีน านโยบายไปปฏิบติัจ านวน 8 ท่าน 
 กลุ่มผูป้ฏิบติังานจ านวน 10 ท่าน 
 กลุ่มผูใ้ชบ้ริการจ านวน 6 ท่าน  
2.ข้อมูลทุติยภูมิ  (secondary Data)คือวิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary 

Research) เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการปรับตวัของธุรกิจโรงแรมไทยเพื่อเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสมบูรณ์ โดยผูว้ิจยัใช้ข้อมูลจากการวิจัย
เอกสารน้ีเป็นแนวทางของการวิเคราะห์และตีความข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกไดแ้ก่ หนงัสือรายงานวิจยั นิตยสารหนงัสือพิมพ ์บทความ บทวิเคราะห์ และเวป
ไซต์ต่างๆ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้เวลาเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกและขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งต่างๆเป็นเวลา 3 เดือนคือ มิถุนายน - สิงหาคม 2556  
วธีิด าเนินการวจัิย 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีผูศึ้กษามุ่งท่ีจะไดค้  าตอบของกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั ในการสัมภาษณ์คร้ังน้ีผูศึ้กษาไดใ้ชว้ธีิการสัมภาษณ์ 2 วิธีผสมผสานกนัคือ การ
สัมภาษณ์แบบมาตรฐาน (Standardize Interview) เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีโครงสร้างของ
ค าถามตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา แนวค าถามท่ีไดก้ าหนดไวล่้วงหนา้เพื่อเจาะลึกใน
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ประเด็นท่ีศึกษา และการสัมภาษณ์แบบก่ึงมาตรฐาน (Semi Standardize Interview) เป็น
การผสมผสานวธีิการสัมภาษณ์แบบมาตรฐานและแบบไม่มีการตั้งค  าถามไวล่้วงหนา้มาใช้
ร่วมกนั การสัมภาษณ์ในลกัษณะน้ีแมจ้ะมีค าถามท่ีเตรียมไวล่้วงหนา้แต่ในขณะเดียวกนัก็
สามารถใช้เทคนิคการตั้งแนวค าถามเฉพาะหน้ามาแทรกในระหว่างการสัมภาษณ์เม่ือ
ตอ้งการสัมภาษณ์เจาะลึกในประเด็นใหม่หรือเร่ืองท่ีสนใจ ในขณะท่ีสัมภาษณ์กนัอยู ่ท  าให้
ได้รับขอ้มูลท่ีลึกลงไปและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษายิ่งข้ึน นอกจากน้ียงัได้ศึกษาจาก
หลกัฐานจากเอกสารต่างๆอนัไดแ้ก่ รายงานการวิจยั หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หนงัสือ ต ารา
วชิาการ บทความ บทวเิคราะห์ และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการศึกษาคร้ังน้ี 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยในขั้นตอนน้ีผู ้

ศึกษาได้ท าการถอดเทปท่ีสัมภาษณ์และขอ้มูลท่ีได้จดบนัทึกไวจ้ากกลุ่มประชากรผูใ้ห้
สัมภาษณ์ขอ้มูลส าคญั ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารท่ีเป็นผูก้  าหนดนโยบาย กลุ่มผูบ้ริหารท่ีน า
นโยบายไปปฏิบัติ กลุ่มผูป้ฏิบติังาน และกลุ่มผูใ้ช้บริการ จากนั้นจึงน าข้อมูลท่ีได้มา
ประมวลและจดักลุ่มเพื่อความชดัเจน แลว้น ามาลดทอนขนาดและปริมาณขอ้มูล การเลือก
แสดงหลกัฐานขอ้มูล และการสร้างและทดสอบยืนยนัผลสรุป กระบวนการน้ีไดท้  าไปใน
ขณะท่ีเก็บข้อมูลและปรับเปล่ียนไปตามหลักฐานท่ีได้ ท าการสังเคราะห์ข้อมูลจาก
ส่วนย่อยๆท่ีมีอยู่ไปยงัส่วนใหญ่หรือภาพรวม โดยให้ความส าคญักบัการตีความ การให้
ความหมายพฤติกรรมและการสัมภาษณ์เจาะลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  
สรุปผลการวจัิย 
 1. การปรับตัวของธุรกจิโรงแรมไทย 

จากการศึกษาพบว่า การเปิดเสรีการบริการดา้นท่องเท่ียวนั้นมีผลกระทบทั้งใน
ดา้นบวกและดา้นลบต่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทย ดงันั้นผูป้ระกอบการธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียวของไทยซ่ึงรวมถึงธุรกิจท่ีพกัและโรงแรมจะตอ้งเตรียมวางแผน
ทางธุรกิจเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจากการเขา้สู่ AEC 

การปรับตวัของธุรกิจโรงแรมควรเร่ิมจากการวิเคราะห์ถึงศกัยภาพขอกิจการก่อน
วา่มีความโดดเด่นในดา้นใด และก าหนดตลาดเป้าหมายให้ชดัเจนวา่จะเนน้ให้บริการลูกคา้
กลุ่มไหนเป็นหลกัเช่น กลุ่มนกัธุรกิจ กลุ่มท่องเท่ียว กลุ่มพ านกัท่องเท่ียวระยะยาว จากนั้น
จึงปรับแผนการบริการหรือการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย รวมถึงท าการพฒันา
บุคลากรในทกัษะเฉพาะดา้นและการใชภ้าษา (ซ่ึงยงัคงเป็นจุดเสียเปรียบของคนไทย)  
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 2. การปรับตัวของโรงแรมเอม็โพเรียมสวที 
 จากการศึกษาพบวา่ การท าธุรกิจโรงแรมในปัจจุบนันั้นจะส าเร็จไดต้อ้งมีการสร้าง
พนัธมิตรทางธุรกิจ ทั้งเครือข่ายทางธุรกิจอ่ืนและเครือข่ายของตนเองซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ี
จะท าใหเ้ราไดเ้ปรียบคู่แข่ง  

ส าหรับโรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียมนั้นมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่ม
องคก์ร (Corporate) และมีการพ านกัระยะยาว (Long stay) การบริหารจดัการในดา้นต่างๆ
สามารถสรุปผลออกมาไดด้งัน้ี 
ดา้นกลยทุธ์การขายและการตลาด:  

การรักษาฐานลูกคา้เดิมเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างมากในธุรกิจโรงแรมท่ีมีเป้าหมาย
ลูกคา้เป็นกลุ่มองคก์ร เพราะเป็นกลุ่มใหญ่ซ่ึงหากลูกคา้พอใจก็จะกลบัมาใช้บริการเร่ือยๆ 
เป็นลูกคา้ประจ า แต่ผูบ้ริหารก็ยงัมีนโยบายในการมองหากลุ่มลูกคา้ใหม่ๆท่ีมีศกัยภาพ 
นอกจากน้ียงัจะท าการปรับเปล่ียน Package ดา้นราคาและขอ้เสนอต่างๆ รวมถึงผลกัดนั
โปรแกรม CPP+ (Chatrium Point Plus+) ซ่ึงจะใชเ้ป็นกลยุทธ์ในการจูงใจลูกคา้เน่ืองจาก
ลูกคา้จะสามารถสะสมแตม้จากการใช้บริการตามโรงแรมในเครือต่างๆของชาเทรียมไว้
แลกเป็นรางวลั 
ดา้นการบริการ: 

นโยบายดา้นการบริการท่ีส าคญัท่ีสุดคือการรักษามาตรฐานการในการให้บริการ
ลูกคา้ของแผนกต่างๆท่ีมีเป้าหมายเดียวกนัในการท าให้ลูกคา้พึงพอใจและรู้สึกว่าเอ็มโพ
เรียมสวทีคือบา้นหลงัท่ีสองของพวกเขา โดยการใหบ้ริการท่ีน าเสนอรูปแบบของความเป็น
ไทยทั้งการไหว ้การยิ้ม การทกัทายลูกคา้ดว้ยช่ือ รวมถึงแสดงออกถึงการดูและเอาใจใส่ 
พร้อมให้บริการ รับฟังปัญหาและช่วยเหลือแกไ้ข การแสดงออกถึงการมี Service mind น้ี
เป็นส่ิงท่ีสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้และท าใหลู้กคา้กลบัมาใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
ดา้นบุคลากร: 
 ในธุรกิจโรงแรมท่ีมีการให้บริการบุคลากรเป็นส่วนส าคญัอย่างมากท่ีจะช่วย
ส่งเสริมความพึงพอใจของลูกคา้ ทางโรงแรมเอ็มโพเรียมสวีท บาย ชาเทรียม เน้นการ
พฒันาให้ความรู้บุคลากรในดา้นภาษาและทกัษะการท างาน เช่นเปิดสอนภาษาองักฤษใน
หวัขอ้เก่ียวกบัการส่ือสารกบัลูกคา้ และมีการท า OJT (On the Job Training) สอนงาน 
ทกัษะเฉพาะภายในแผนกเช่นการปูเตียง ต าแหน่งการจดัอุปกรณ์ในหอ้งพกัลูกคา้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้ 
ผลการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ธุรกิจโรงแรมควรจะมีการประเมินความพร้อมของตนเอง

ก่อนเพื่อท าการก าหนดเป้าหมายของธุรกิจวา่จะเนน้ไปท่ีกลุ่มใดและหาจุดเด่นของเราเพื่อ
น าไปใช้ในการแข่งขนั รวมทั้งจะตอ้งมีการพฒันาบุคลากรในด้านภาษาและทกัษะการ
ท างานมีความจะเป็นเพื่อช่วยยกศกัยภาพของการบริการซ่ึงเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ
โรงแรม 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
1. การศึกษาคร้ังต่อไปสามารถท าการเปรียบเทียบโรงแรมประเภทต่างๆใน

กรุงเทพหรือจงัหวดัแหล่งท่องเท่ียวเป็นตน้เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาและมุมมองท่ีน่าสนใจ
มากข้ึน 

2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรจะเน้นประเด็นเร่ืองกลุ่มลูกคา้องค์กรซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมี
ศักยภาพและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะเม่ือประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
กติติกรรมประกาศ 
             ขอขอบพระคุณ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ ท่ีให้ค  าปรึกษา ตรวจสอบเน้ือหาและ
ค าแนะน าเพิ่มเติมท าให้งานวิจยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  และขอขอบคุณผูบ้ริหาร
และบุคลากรโรงแรมเอม็โพเรียมสวที บาย ชาเทรียมท่ีใหค้วามร่วมมือในการใหข้อ้มูล 
บรรณานุกรม 
บุญชยั ใจเยน็, “AEC THAI กบั ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” กรุงเทพฯ: แสงดาว, 2555  
ฝ่ายวิชาการส านักพิมพ์ปัญญาชน,  “ท ามาหากินอย่างไร เมื่อไทยเข้า สู่ประชาคม
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