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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัย เร่ืองนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษา 1) เพ่ือสํารวจสภาพและความคิดเห็น

ของบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน (Travel Agents) ในการทําธุรกิจรวมกับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว
ของไทย 2) เพ่ือสํารวจสภาพและแนวทางการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทยตอ
นักทองเที่ยวชาวจีน 3) เพ่ือสํารวจความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอกระบวนการตัดสินใจ
เลือกใชบริการผานบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีนในการเดินทางมาทองเที่ยวยังประเทศไทย และ 4) เพ่ือ
กําหนดกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศไทย/จีน โดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวาง การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ การวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย การ
สัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) และ การสัมภาษณ
กลุมยอย (Focus Group) กลุมตัวอยางที่ศึกษาในคร้ังนี้ ไดแก ตัวแทนผูบริหาร หรือผูจัด การฝาย
การตลาด ของบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน (Travel Agents) จํานวน 8 แหง ตัวแทนผูบริหาร หรือ
ผูจัดการฝายการตลาด ของบริษัทนําเที่ยวของไทย จํานวน 10 แหง ตัวแทนผูที่มีสวนเก่ียวของภาครัฐ
ผูเชี่ยวชาญ หรือ ผูมีประสบการณดานการทองเที่ยวระหวางประเทศไทย/จีน และนักวิชาการดานการ
ทองเที่ยว จํานวน 5 ราย และ ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากบทสัมภาษณของผูสื่อขาว เอกสารวิชา การ
บทความ รวมถึง ขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวจีนที่เคยเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยอยางนอยหนึ่ง
คร้ัง โดยผานการใชบริการ บริษัทนําเที่ยวของไทย จํานวนทั้งสิ้น 400 คน โดยกลุมตัวอยางเปน
หลักเกณฑที่ไมใชความนาจะเปนในการสุมตัวอยาง (Non-Probability Sampling) สําหรับขอมูลเชิง
คุณภาพ ใชวิธีสุมตัวอยางโดยวิธีบอกตอ หรือ วิธีสุมตัวอยางแบบเครือขายจากการสัมภาษณตัวแทน
ผูบริหาร หรือผูเชี่ยวชาญ และขอมูลเชิงปริมาณ ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง จากนักทองเที่ยวชาวจีน
ที่เคยเดินทางมายังประเทศไทย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี
(Frequencies Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับสถิตอิางอิง ทําการทดสอบสมมติฐาน และ คนหาตัวแบบกล
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ยุทธนั้น เลือกใชการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) และการวิเคราะหโมเดลสมการ
โครงสราง (Structural Equation Modeling: SEM)

ผลการวิจัยพบวา
ตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศ

ไทย /จีน เปนการวิเคราะหความสอดคลองที่ไดจาก การสัมภาษณเชิงลึก กลุมผูประกอบการธุรกิจนํา
เที่ยวระหวางประเทศไทย /จีน และ ผลจากการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ดวย
กระบวนการ วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) และ ทําการ
ตรวจสอบ ความกลมกลืนของโมเดลแบบขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม (Overall Model Fit
Measure) และประเมินความกลมกลืนของผลลัพธในสวนประกอบที่สําคัญของโมเดล (Component
Fit Measure) โดยใช การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
ซึ่งไดผลการวิจัย ดวยการพัฒนาจากเทคนิค การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third
Order Confirmatory Factor Analysis) สามารถนําเสนอไดเปน ตัวแบบกลยุทธ “PRO-ACT”
ประกอบดวย 6 กลยุทธ คือ กลยุทธที่เก่ียวของกับการบริการอยางมีระดับ ดวยความยินดี และ เต็ม
ใจบริการ (People Oriented) กลยุทธสงเสริม และเพ่ิมศักยภาพใหกับธุรกิจ ดานภาพลักษณ และ
ชื่อเสียง (Reputation) กลยุทธที่เก่ียวของกับโอกาส และสิ่งที่เก้ือหนุนทางการตลาด ของความเปน
ประชาคมอาเซียน ภาคบริการ การทองเที่ยว (ASEAN/Service Oriented) กลยุทธที่เปน การสราง
ความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว ดวยรูปแบบของการรับรอง และมีความเชื่อมั่น (Assurance) กลยุทธ
การนําเสนอการบริการแบบเหนือระดับของความหลากหลาย และความเหมือนที่แตกตางบนความ
ตางที่เหมือนกันของการบริการที่ไดรับการเลือกสรร (Choices of Product) กลยุทธการเตรียมความ
พรอมในการทํางานแบบบูรณาการ โดยมีความรวมมือกับหลายๆหนวย เพ่ือการบริการที่มีความฉับไว
สม่ําเสมอ และรวดเร็ว (Timeliness)

ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to survey the conditions and opinions

of Chinese Travel Agents on doing business with Thai travel agents, 2) to survey
conditions and service policy of Thai travel agents to Chinese tourists, 3) to survey
the needs of Chinese tourists on the decision-making process in selection of services
for travelling to Thailand through Chinese travel agents and 4) to determine a
marketing strategy for travel agent companies between Thailand/China. This research
combined a research methodology between qualitative research and quantitative
research, with tools for data collection including; in-depth interviews, questionnaires
and focus group interviews. Samples of this study were management representatives
or marketing managers of 8 Chinese travel agents, management representative or
marketing managers of 10 Thai travel agents, 5 relevant representatives of the
government sector, Thailand/China tourism experts and tourism scholars. The
secondary data was obtained from the interviews by journalists, academic
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documents, articles, and the information from 400 Chinese tourists who have
travelled to Thailand at least once through Thai travel agents. The samples of this
study were randomized by non-probability sampling. Qualitative data was obtained
by the use of snowball sampling or network sampling from management
representatives or experts who have been interviewed. As well, quantitative data was
obtained by the use of purposive random sampling from Chinese tourists who have
visited Thailand. Statistics used for data analysis were frequency distribution,
percentages, mean and standard deviation. Referable statistics for hypothesis test
and statistical search were calculated by factor analysis and Structural Equation
Modeling (SEM).

The results showed that:
Service marketing strategy presentations for Travel Agency Companies of

Thailand/China that analyses compatibility obtained from in-depth interview, travel
agents groups of Thailand/China and result from factor analysis with Exploratory
Factor Analysis (EFA) process, verification of conformity of Overall Model Fit Measure,
and evaluation conformity of result in the important component of Model
(Component Fit Measure) were analyzed by using Confirmatory Factor Analysis (CFA).
The research result obtained from the development of Third Order Confirmatory
Factor Analysis could be presented as “PRO-ACT” strategy, consisting of 6 strategies
namely P-Strategy which related to high class services with welcome and service
mind (People oriented), R-Strategy which encouraged and enhance business
potential in the form of image and reputation (Reputation), O-Strategy which related
to opportunity and marketing support of ASEAN, tourism service sector
(ASEAN/Service Oriented), A-Strategy which built confidence of tourists in the form of
assurance, C-Strategy which was the presentation on privilege service of diversity and
different similarity on same difference, choice of product service, and T-Strategy
which prepared readiness for integrated working and collaborating with various
agencies with promptness, constancy and fastness (Timeliness).

คําสําคัญ
กลยุทธการตลาดบริการ ธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศ จีน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความสําคัญของปญหา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนธุรกิจภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญตอ ระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย และจัดไดวาเปนอุตสาหกรรมหลักของประเทศ นํารายได และเงินตราเขาสูประเทศ ทั้ง
ยังผลตอ ธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวของทั้งทางตรง และทางออม ดังรายงานที่ระบุวา ป พ.ศ. 2552 ผลิตภัณฑ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 1 มกราคม - เมษายน 2556

128

มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product-GDP) มีมูลคา 9,041 พันลานบาท ซึ่งเกิดจากธุรกิจ
ภาคบริการมูลคา 2,814 พันลานบาท เปนสัดสวนรอยละ 31.12 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ
สามารถสรางรายไดจากธุรกิจบริการ การทองเที่ยวมูลคา 912.60 พันลานบาท (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2554 และ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย,
2554) จากแนวโนมตลาดทองเที่ยวของโลก แสดงใหเห็นวา มีการเติบโตอยางรวดเร็ว และตอเนื่องอยู
ในอัตราที่คอนขางสูง ซึ่งองคการการทองเที่ยวโลก (World Tourism Organization) ไดพยากรณวา
ไวใน ปพ.ศ. 2547 ไดคาดการณวา ปพ.ศ. 2563 จะมีจํานวนนักทองเที่ยวเดินทางระหวางประเทศ
จํานวนกวา 1.5 พันลานคน โดยเฉพาะแถบเอเชียแปซิฟกจะมีนักทองเที่ยวนิยมเดินทางไปเปนอันดับ
ที่ 2 ของโลก จํานวนประมาณ 397 ลานคน อัตราเติบโตเฉลี่ยประมาณรอยละ 6.5 ตอป (ภูมิศาสตร
ของประเทศไทยอยูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งเปนหนึ่งในแหลงจุดหมายปลายทางของการทองเที่ยว)
จากความสําคัญตลาดการทองเที่ยวของประเทศไทย และจีน เร่ิมตนจากความสัมพันธทางการฑูต
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 เปนตนมา ผูนําของสองประเทศมีการเยี่ยมเยือนระหวางกันจนเกิด
เปนความสัมพันธ และความรวมมืออันดีของทั้งสองประเทศ รวมถึง สัมพันธไมตรี จนกลายมาเปน
มิตรประเทศบานใกลเรือนเคียงสงผลใหเกิดความไววางใจ การอํานวยผลประโยชนและ ความรวมมือ
เรียกวา“สายสัมพันธสองแผนดิน” (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2554) ความสัมพันธระหวางประเทศไทย /
จีนนั้น ยังมีการพัฒนายกระดับข้ึน เปนทั้งกรอบทวิภาคี พหุภาคี และเวทีระดับภูมิภาค ภายหลังจาก
เขตการคาเสรีจีน-อาเซียน ไดเปดดําเนินการเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ที่ผานมา อาเซียนถือวาเปน
หุนสวนทางการคาใหญอันดับ 3 ของประเทศจีนของยอดการคาแบบทวิภาคีระหวางจีนกับเขตการคา
เสรีอาเซียนคิดเปน 21,480 ลานดอลลารสหรัฐ โดยความรวมมือของเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน จะมี
ประชากรประมาณกวา 1,900 ลานคน (เปนสองเทาของประชากรสหรัฐ) ถือไดวาเปนเขตการคาที่มี
ตลาดใหญที่สุด (CRI, 2010)

ตลาดนักทองเที่ยวจีน มีความเก่ียวของกับธุรกิจนําเที่ยวของประเทศไทย ดังรายงานของ
ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2552) กลาววา ตลาดนักทองเที่ยวจีนนับวาเปนกลุมนักทองเที่ยวหลักของไทย
ซึ่งนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางเขามาในประเทศไทยมีจํานวนมากเปนอันดับที่ 4 รองจากมาเลเซีย ญี่ปุน
และเกาหลีใต ตามลําดับ ดวยตลาดทองเที่ยวจีนมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เมื่อพิจารณาขอมูลสถิติ
ใน ปพ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 และสถิติรวมระหวางเดือน ม.ค - มิ.ย. พ.ศ. 2554 นั้น มีนักทองเที่ยว
ชาวจีน (เฉพาะชาวจีนแผนดินใหญ) เดินทางมายังประเทศไทยประมาณ 777,508 คน 1,122,219
คนและคร่ึงปแรก จํานวน 793,266 คน ตามลําดับ (ธิตินันธุ ชาญโกศล, 2554 อางถึงใน กรมการ
ทองเที่ยว, 2554) ปจจุบันนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2555) ไดรายงานเพ่ิมเติมวา ตลาดนักทองเที่ยวจีนที่
เดินทางเขามาในประเทศไทยมีการเติบโตแซงหนาประเทศญี่ปุนข้ึนมาครองอันดับ 2 รองจากประเทศ
มาเลเซียแลว นั่นแสดงใหเห็นวา ประเทศไทยเปนพ้ืนที่ที่นักทองเที่ยวชาวจีนมีความตองการเลือก
เดินทางมาทองเที่ยวเปนอยางมาก ดังเชน การรวบรวมขอมูลจาก สํานักงานสถิติแหงชาติจีน (2011)
และ สํานักงานการบริหารของการทองเที่ยวแหงชาติจีน (2011) แสดงใหเห็นวา ประเทศไทยถูก
จัดลําดับอยูในบัญชีรายชื่อประเทศที่ชาวจีนนิยมเลือกไปทองเที่ยว 10 อันดับแรก ขณะเดียวกัน การ
ทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีนเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิม โดยที่นักทองเที่ยวชาวจีนเร่ิมใหความสําคัญตอ
คุณภาพการใหบริการมากข้ึน ดังที่ ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2555) ระบุวา สําหรับตลาดนักทองเที่ยวจีน
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แนวโนมพฤติกรรมของกลุมนักทองเที่ยวชาวจีน เร่ิมมีการขยายสูกลุมชาวจีนรุนใหมที่มีการศึกษาและ
มีรายไดสูงมากข้ึน มีความมุงหวังตอการหาประสบการณทางการทองเที่ยว และพรอมที่จะใชจายดาน
การทองเที่ยวในราคาที่สูงข้ึน เพ่ือแลกกับการบริการที่มีคุณภาพ ดังที่ไดกลาวมาทั้งหมด แสดงใหเห็น
วาภาคอุตสาหกรรมบริการทองเที่ยวของไทย ไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ไมวาจะเปนเร่ือง
กระจายรายได การสรางงาน การประสบอุปสรรคทางการคาในการเขามาของคูแขงขันรายใหม
รวมถึง ผูบริโภคสินคาในอุตสาหกรรมบริการ ดังนั้น ผูประกอบการที่จะสามารถดํารงอยูรอดไดนั้น
ตองมีความสามารถในการบริหาร และสามารถประยุกตปรับเปลี่ยนแนวคิดและปรับตัวตาม
สภาพแวดลอมของการบริการที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังที่ Lovelock & Wright
(2002) Lovelock & Wirtz (2007) ไดกลาวถึง ปจจัยดานอ่ืนที่เก่ียวของกันเพ่ิมเติม ไดแก นโยบาย
รัฐบาล (Government Policies) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Social Changes) แนวโนมของธุรกิจ
(Business Trends) ความกาวหนาดานเทคโนโลยีขาวสาร (Advances in Information
Technology) และ การพัฒนาสูนานาชาติและระดับสากล (Globalization) ดวยเหตุนี้ ทําใหผูวิจัย
สนใจศึกษาวา ตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวาง
ประเทศไทย /จีน เพ่ือใหผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวไทย ไดรับประโยชนสําหรับการเตรียมความ
พรอมตอการเสริมสรางขีดความสามารถเชิงการแขงขันในตลาดทองเที่ยวระหวางประเทศไทยและจีน
รวมถึง เขาใจถึงความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีน ในการเพ่ิมมูลคาใหกับธุรกิจนําเที่ยวของไทย
ตลอดจน ยังผลใหประเทศไทยไดรับประโยชนจากการเปดเสรีภาคการบริการมากที่สุดในอนาคต

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
ตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการ สําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศ

ไทย/จีน ควรมีแนวทางและกําหนดกลยุทธทางธุรกิจอยางไร

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือสํารวจสภาพ และความคิดเห็นของบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน (Travel Agents)

ในการทําธุรกิจรวมกับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทย
2. เพ่ือสํารวจสภาพ และแนวทางการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทยตอ

นักทองเที่ยวชาวจีน
3. เพ่ือสํารวจความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช

บริการผาน บริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีนในการเดินทางมาทองเที่ยวยังประเทศไทย
4. เพ่ือกําหนดกลยุทธทางการตลาดบริการ สําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวาง

ประเทศไทย /จีน

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ เปนการใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ

(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีการดําเนินการ
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วิจัย คือการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) การออกแบบสอบถาม (Questionnaire) และ
การสัมภาษณกลุมยอย (Focus Group)

1. ประชากร และกลุมตัวอยาง ในงานวิจัยคร้ังนี้ พิจารณากลุมตัวอยาง (Sample) จาก
หลักเกณฑที่ไมใชความนาจะเปน ในการสุมตัวอยาง (Non-Probability Sampling) สําหรับขอมูลเชิง
คุณภาพ ใชวิธีสุมตัวอยางโดยวิธีบอกตอ (Snowball Sampling) หรือ การสุมตัวอยางแบบเครือขาย
(Network Sampling) โดยเร่ิมจากผูเชี่ยวชาญ หรือบุคคลสําคัญ และขยายกลุมตัวอยางจากการชวย
แนะนําผูที่สมควรเปนกลุมตัวอยางคนตอไป และ สําหรับขอมูลเชิงปริมาณใชวิธีการสุมตัวอยางแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2550; ธานินทร ศิลปจารุ, 2552) แบง
ออกเปน 5 สวน คือ 1) ผูบริหาร หรือผูจัดการฝายการตลาดของบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน (Travel
Agents) หรือ บริษัทผูใหบริการนักทองเที่ยวในประเทศจีน จํานวน 8 แหง 2) ผูบริหาร หรือผูจัดการ
ฝายการตลาดของบริษัทนําเที่ยวของไทย หรือ บริษัทผูใหบริการนักทองเที่ยวในประเทศไทย จํานวน
10 แหง 3) ผูที่มีสวนเก่ียวของภาครัฐ ผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว หรือผูมีประสบการณ ดานการ
ทองเที่ยวระหวางประเทศไทย /จีน และนักวิชาการ จํานวน 5 ราย และ ขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากบท
สัมภาษณผูสื่อขาว หนังสือ บทความ บทวิเคราะห และสถิติ 4) ขอมูลจากนักทองเที่ยวชาวจีนที่เคย
เดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยอยางนอยหนึ่งคร้ัง โดยผานการใชบริการบริษัทนําเที่ยวของไทย
ในพฤติกรรมการเดินทางมาใชบริการ และกระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการในการเดินทางมา
ทองเที่ยวยังประเทศไทย โดยคํานวณขนาดประชากรเปาหมายที่เปนกลุมนักทองเที่ยวจากประเทศจีน
(เฉพาะชาวจีนแผนดินใหญ) ที่เดินทางมายังประเทศไทย ปพ.ศ. 2553 เทากับจํานวน 1,122,219 คน
(ธิตินันธุ ชาญโกศล, 2554 อางถึงใน กรมการทองเที่ยว, 2554) เพ่ือนําไปอางอิงถึง จํานวนประชากร
ทั้งหมด (Inference Statistics) โดยใชวิธีการ คํานวณหากลุมตัวอยางจากสูตร Taro Yamane
(Finite Population) ซึ่งกําหนดระดับ ความเชื่อมั่นที่ 95% ไดจํานวนทั้งสิ้น 400 คน 5) ตัวแทน
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ผูทรงคุณวุฒิ ผูมีประสบการณและผูเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว จํานวน
12 ทาน ดวยวิธีการสัมภาษณกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือพิจารณายืนยันผล (Confirm) ประเมิน
และใหขอเสนอแนะถึงความเหมาะสมในการนําไปใชปฏิบัติจริง

2. เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย
2.1 แบบการสัมภาษณ (Interview Form) โดยไดออกแบบการสัมภาษณแบบมี

โครงสราง (Structured Interview) สําหรับ บริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน (Travel Agents) บริษัทนํา
เที่ยวของไทย และตัวแทนผูที่มีสวนเก่ียวของภาครัฐ ผู เชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว หรือผูมี
ประสบการณดานการทองเที่ยวระหวางประเทศไทย/จีน และนักวิชาการ

2.2 แบบการสัมภาษณ (Interview Form) โดยไดออกแบบการสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (Structured Interview) สําหรับ ตัวแทนผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ผูทรงคุณวุฒิ ผูมี
ประสบการณและ ผูเชี่ยวชาญทางดานการทองเที่ยวของ การสัมภาษณกลุมยอย (Focus Group) เพ่ือ
พิจารณายืนยันผล (Confirm) ประเมินและใหขอเสนอแนะถึงความเหมาะสมในการนําไปใชปฏิบัติจริง

2.3 แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยไดออกแบบมุงเนนการถามความเปนจริง
(Fact) ของผูตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่มีความเก่ียวของ เพ่ือ
สํารวจความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีนถึง พฤติกรรมการเดินทางมาใชบริการ และกระบวนการ
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ตัดสินใจเลือกใชบริการในการเดินทางมาทองเที่ยวยังประเทศไทย ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบหาความ
เที่ยงตรง ความชัดเจนของขอคําถาม และความนาเชื่อถือ ดังนี้

ข้ันตอนแรก การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือดวยการหาคาความเที่ยงตรง
(Validity) ผานแบบประเมินใหผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู และประสบการณเฉพาะดาน จํานวน 9 ทาน
พิจารณาความถูกตองครบถวนของแบบสอบถาม โดยใชเทคนิคการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index
of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งขอคําถาม ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นที่
สอดคลองกัน โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง IOC มากกวา 0.5 ทุกขอ

ข้ันตอนที่สอง ทดสอบคุณภาพความชัดเจนของขอคําถาม ซึ่งทําการทดสอบโดยผาน
นักศึกษาชาวจีนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติการทองเที่ยว จํานวน 30 คน นักวิชาการ
(ภาษาศาสตร) และผูเชี่ยวชาญทางภาษา จํานวน 3 ทาน ทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพทางภาษา
เพ่ือใหไดขอคําถามในแบบสอบถาม ที่มีความชัดเจนมากที่สุด สําหรับการนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูล
จากนักทองเที่ยวชาวจีน

ข้ันตอนสุดทาย การหาคาความเชื่อมั่นหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Cronbach’s
Alpha Coefficient) ดวยการนําไปทดลอง (Pilot Survey) กับกลุมทดลองที่มีลักษณะคลายคลึงกับ
กลุมตัวอยางที่ตองการศึกษา จํานวน 30 คน โดยผลทดสอบความนาเชื่อถือ เทากับ 0.937 ซึ่งมีคา
ทดสอบอยูในระดับที่สูง และเปนเกณฑที่นําไปใชศึกษาได

ทั้งนี้ โครงสรางแบบสอบถาม แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับ
ผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 6 ขอ สวนที่ 2 ขอมูล
การเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวจีน มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) และมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 11 ขอ สวนที่ 3 ระดับความสําคัญ
ของ ความตองการของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอการตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนทองเที่ยว
จีน มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 14 ขอ สวนที่ 4 ระดับความสําคัญ
ของ ความคาดหวังของนักทองเที่ยวชาวจีนตอการใหบริการของบริษัทนําเที่ยวของไทย ในประเทศ
ไทย มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 18 ขอ สวนที่ 5 ระดับความพึง
พอใจของนักทองเที่ยวชาวจีนที่มีตอการไดรับบริการของบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีนและหรือบริษัทนํา
เที่ยวของไทยในประเทศไทย มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวนอยางละ
7 ขอ รวมเปน 14 ขอ สวนที่ 6 ปญหา และขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของนักทองเที่ยวชาวจีน ที่มาทองเที่ยว
ในประเทศไทย มีลักษณะเปนแบบคําถามปลายเปด (Open ended Questions) จํานวน 4 ขอ ทั้งนี้
แบบสอบถามในสวนที่ 3 สวนที่ 4 และสวนที่ 5 มีลักษณะขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) ซึ่งมีการกําหนดคาน้ําหนักตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale) มีคําตอบแบงออกเปน
5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

3. วิธีการวิเคราะหขอมูล
3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีวิเคราะหขอมูลแบบการวิเคราะหเชิงเนื้อหา

ของบทสัมภาษณ บนพ้ืนฐานจากแนวคิด ทฤษฎี บทความ บทวิเคราะห สถิติ บทสัมภาษณของ
ผูสื่อขาว งานวิจัยที่เก่ียวของ ดวยการวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย โดยการตีความหมาย สังเคราะห
และเชื่อมโยงความสัมพันธของเนื้อหา รวมถึง ทําการสรุปประเด็นสําคัญของบทสัมภาษณเชิงลึก
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3.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชวิธีวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบ
รวม ซึ่งไดมีการตรวจสอบหาความเที่ยงตรง ความชัดเจนของขอคําถามและความนาเชื่อถือ ที่มีความ
ถูกตองสมบูรณ และสรุปประเด็นโดยใชสถิติวิเคราะหขอมูลข้ันพ้ืนฐาน และข้ันสูง คือ วิเคราะหขอมูล
ทั่วไป และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก การแจกแจงความถ่ี
(Frequencies Distribution) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ดวยการวิเคราะหตัวแบบ
สมการโครงสราง (Structural Equation Model Analysis: SEM)

ผลการวิจัย
การวิจัยคร้ังนี้ เปนการพัฒนาตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการ

ธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศไทย/จีน ไดผลสรุปผลดังนี้
1. สภาพและความคิดเห็นของบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน (Travel Agents) ในการทําธุรกิจ

รวมกับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทย พบวา มีแนวทางดําเนินธุรกิจ โดยมีเกณฑหลักในการ
พิจารณาคือ ความไววางใจและประสบการณในอดีต รองลงมาคือ การใหบริการในโปรแกรมทัวร ที่
มุงเนนความแตกตางในผลิตภัณฑ โดยเฉพาะการทองเที่ยวทางชายฝงทะเล และหาดทราย ถัดมาคือ
คาครองชีพ ความเหมาะสมของราคาที่คุมคาและประหยัด สุดทายคือ ทัวรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

2. สภาพและแนวทางการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวไทยตอนักทองเที่ยวจีน
พบวา ใหความสําคัญตอการจัดโปรแกรมทัวรและรูปแบบการทองเที่ยว ที่เนนตามระดับความ
ตองการของลูกคา มีมาตรฐานและคุณภาพ ราคากับคุณภาพทัวรเหมาะสมและคุมคาตอการมา
ทองเที่ยว การใหบริการนักทองเที่ยวใหไดรับความสะดวกสบาย ซื่อสัตย มีจริยธรรมทางอาชีพ รวมถึง
การใหบริการแบบมืออาชีพ ถอยทีถอยอาศัยและคํานึงถึงความปลอดภัยนักทองเที่ยวมากที่สุด

3. นักทองเที่ยวชาวจีนที่เคยเดินทางมาทองเที่ยวที่ประเทศไทยอยางนอยหนึ่งคร้ัง โดยผาน
การใชบริการของบริษัทนําเที่ยวของไทย แบงออกเปน 3 สวนคือ

3.1 ผลสํารวจขอมูลทั่วไปและสถิติเชิงพรรณนา พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 21-
30 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา พนักงานบริษัท รายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-
20,000 บาท จําแนกตามมณฑลเปยจิง (ปกก่ิง) รอยละ 16.75 ขอมูลการเขามาทองเที่ยว ในชวง
ระยะเวลา 3 ปที่ผานมาเดินทางมา 1 คร้ังมีจํานวนมากที่สุด นักทองเที่ยวเปนผูตัดสินใจ ระยะเวลา
เฉลี่ย 6-7 วัน นิยมเดินทางมาชวงเวลาปดภาคเรียน (ชวงเวลาวางที่สะดวก) มีคาใชจายโดยเฉลี่ย
20,001-35,000 บาท หากมาทองเที่ยวในประเทศไทยอีกคร้ังเลือกมาดวยตัวเอง วัตถุประสงคหลักมา
ทองเที่ยว คือ พักผอน และทองเที่ยวทางทะเล สถานที่ทองเที่ยวทางทะเลที่ตองการมา คือ ชลบุรี
(บางแสน เกาะสีชัง พัทยา) และภูเก็ต การใชจายในการทองเที่ยว คือ อาหารและเคร่ืองดื่ม ความ
บันเทิง (ยามราตรี) สินคาที่ระลึก สินคาแปรรูปทางการเกษตร (ผลไมแหง อาหารทะเลตากแหง)
การชอปปงผลิตภัณฑ (ราน NaRaYa รานจิม ทอมสัน) และสินคาที่ทําจากสัตว (กระเปา/รองเทา/
เข็มขัดหนังจระเข หรือปลากระเบน เปนตน) สาเหตุที่เลือกใชบริการบริษัทนําเที่ยว คือ ไดขอแนะนํา
การเดินทางทองเที่ยว ประหยัดคาใชจาย (ควบคุมเงินงบประมาณได) เกิดความอบอุนใจ (เดินทาง
เปนกลุมใหญ และพักแรมเปนกลุม) สะดวกสบาย (บริษัทนําเที่ยวดําเนินการใหทุกอยาง) มีความ
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ปลอดภัย (จากการถูกหลอกลวง หรือมิจฉาชีพ) แหลงขอมูลที่ไดรับขาวสาร คือ การไดรับการแนะนํา
จากผูที่เคยมีประสบการณ (เพ่ือน เพ่ือนรวมงาน ญาติพ่ีนอง) ระดับความสําคัญของนักทองเที่ยวจีน
ตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ บริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน และบริษัทนําเที่ยวไทย อยูในระดับมาก
ที่สุด ภาพรวมการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาคบริการ ธุรกิจนําเที่ยวอยูในระดับมาก
ภาพรวมความพึงพอใจหลังจากไดรับบริการ ที่มีตอบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน และบริษัทนําเที่ยวของ
ไทย อยูในระดับมาก

3.2 ผลสรุปวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA)
แบบรายดาน สามารถจัดกลุมตัวแปรไดดังนี้ องคประกอบที่ 1 ข้ันตอนกอนใหบริการ ของการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน ประกอบดวย Factor ที่ 1 การรับรอง และมีความ
เชื่อมั่น (Assurance) Factor ที่ 2 ภาพลักษณ และชื่อเสียง (Reputation) องคประกอบที่ 2 ข้ันตอน
ระหวางบริการ ของการไดรับบริการจากบริษัทนําเที่ยวไทยในประเทศไทย ประกอบดวย Factor ที่ 3
ความฉับไว สม่ําเสมอ และรวดเร็ว (Timeliness) Factor ที่ 4 การบริการที่ไดรับการเลือกสรร
(Choices of Product) องคประกอบที่ 3 ข้ันตอนหลังจากใหบริการ ของความพึงพอใจตอการไดรับ
บริการ ประกอบดวย Factor ที่ 5 การบริการอยางมีระดับ (People-Oriented) Factor ที่ 6 ความ
ยินดี และเต็มใจบริการ (People Oriented) องคประกอบที่ 4 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ภาคบริการ ดานธุรกิจนําเที่ยว ประกอบดวย Factor ที่ 7 ความเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN-
Oriented) และ Factor ที่ 8 ความเปนเอกภาพอาเซียน (ASEAN Oriented)

3.3 ผลสรุปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)
ที่ไดจาก การประเมินความกลมกลืนของโมเดลแบบขอมูลเชิงประจักษในภาพรวม (Overall Model
Fit Measure) และประเมินความกลมกลืนของผลลัพธในสวนประกอบที่สําคัญของโมเดล
(Component Fit Measure) ดวยเทคนิควิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order
Confirmatory Factor Analysis) โดยทดสอบผานโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติข้ันสูง ดังภาพที่ 1
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ภาพท่ี 1 ตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการ สําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศ
ไทย/จีน (หลังการปรับโมเดล)

ผลสรุป คาสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ ของตัวแบบกลยุทธ
ทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศไทย /จีน ตามตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 คาสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ

คาดัชนี เกณฑการพิจารณา คาสถิติท่ีไดจากการวิเคราะห
2 / df (CMIN/DF) < 2 1.440
GFI ≥ 0.90 0.924
AGFI ≥ 0.90 0.904
NFI ≥ 0.90 0.941
TLI ≥ 0.90 0.975
IFI ≥ 0.90 0.981
CFI ≥ 0.90 0.981
HOELTER > 200 311
RMR < 0.08 0.040
RMSEA < 0.08 0.033

ผลสรุปผานเกณฑการพิจารณา โมเดลท่ีไดมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ

4. ตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศ
ไทย/จีน สรุปผลวิเคราะหความสอดคลองที่ไดจากการสัมภาษณเชิงลึก และผลวิเคราะหองคประกอบ
(Factor Analysis) ที่พัฒนาจากเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order
Confirmatory Factor Analysis) เสนอตัวแบบกลยุทธ “PRO-ACT” ที่ประกอบดวย 6 กลยุทธ คือ
กลยุทธ P–Strategy เปนกลยุทธที่เก่ียวของกับการบริการอยางมีระดับ ดวยความยินดี และเต็มใจ
บริการ (People Oriented) กลยุทธ R–Strategy เปนกลยุทธสงเสริม และเพ่ิมศักยภาพใหกับธุรกิจ
ดานภาพลักษณ และชื่อเสียง (Reputation) กลยุทธ O–Strategy เปนกลยุทธ ที่เก่ียวของกับโอกาส
และ สิ่งที่ เก้ือหนุนทางการตลาดของความเปนประชาคมอาเซียน ภาคบริการ การทองเที่ยว
(ASEAN/Service Oriented) กลยุทธ A–Strategy เปนกลยุทธสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยว
ดวยรูปแบบ การรับรอง และมีความเชื่อมั่น (Assurance) กลยุทธ C–Strategy เปนกลยุทธนําเสนอ
การบริการแบบเหนือระดับของความหลากหลาย และความเหมือนที่แตกตางบนความตางที่
เหมือนกัน ของบริการที่ไดรับการเลือกสรร (Choices of Product) กลยุทธ T–Strategy เปนกลยุทธ
เตรียมความพรอมการทํางานแบบบูรณาการ โดยมีความรวมมือกับหลายๆหนวย เพ่ือการบริการที่มี
ความฉับไว สม่ําเสมอ และรวดเร็ว (Timeliness)

อภิปรายผล
ผูวิจัยไดนําเสนอ ตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

ระหวางประเทศไทย/จีน ที่เปนปจจัยสนับสนุนและสงเสริมการสรางขีดความสามารถทางการแขงขัน
เชิงรุก อันนําไปสูปจจัยความสําเร็จ ดวยหัวใจการใหบริการ ที่มีความเปนเลิศของธุรกิจ อันทําใหเกิด
ความเปนตอเชิงการแขงขันตลาดนักทองเที่ยวจีน เรียกวา ตัวแบบกลยุทธ “PRO-ACT” ตามภาพที่ 2
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ภาพท่ี 2 ตัวแบบกลยุทธ “PRO-ACT”

กลยุทธการบริการอยางมีระดับ ดวยความยินดี และเต็มใจบริการ (People Oriented)
หมายถึง บุคลากรที่ใหบริการ หรือมัคคุเทศก ถือวามีบทบาทสําคัญมากที่สุด ตองสามารถนําเสนอ
บริการที่เหนือระดับ ดวยความจริงใจ ไมเอารัดเอาเปรียบ อันเปนเอกลักษณสําคัญในงานบริการนี้ ที่
ตองมีความเปนมืออาชีพ กระตือรือรน ดูแลเอาใจใสตอนักทองเที่ยว เต็มใจและจริงใจ ตลอดจน เพ่ิม
คุณคาและความพึงพอใจ ดวยการดําเนินงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพบริการที่ดี เสมือนหนึ่งใหความ
ใสใจในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เพ่ือใหนักทองเที่ยวรูสึกถึงความเปนมิตร และรับรูไดถึงการเปน
บุคคลสําคัญ อันเปนผลตอการสรางประสบการณที่ดี จนเกิดเปนความประทับใจ และลูกคาระยะยาว
กับบริษัท พรอมที่เปนลูกคาตลอดไป ทั้งนี้ อาจเปนผลใหลูกคากลับมาใชบริการอีกคร้ัง หรือบอก
กลาวกับบุคคลอ่ืนใหมาใชบริการกับบริษัทในอนาคต สอดคลองกับแนวคิด Bitner, Booms, &
Tetreault (1990); Rust, et al. (1996); Lovelock & Wright (2002) ที่วา อิทธิพลตอการรับรูของ
ลูกคา และความสําคัญของพฤติกรรมพนักงานใหบริการ ที่แสดงถึงความเต็มใจในการใหบริการ เชน
ดูแลเอาใจใส เมื่อไดประเมินผลการบริการจนเกิดเปนความรูสึกพอใจ หรือไมพอใจ จะเปนผลถึงความ
ตั้งใจในอนาคต (Future Intentions) และความจงรักภักดีตอธุรกิจ (Customer Loyalty)

กลยุทธสงเสริม และเพ่ิมศักยภาพใหกับธุรกิจ ดานภาพลักษณและชื่อเสียง (Reputation)
หมายถึง การสรางความไววางใจ ที่มีตอความสัมพันธกับการแลกเปลี่ยนที่เกิดข้ึนจากการไดรับบริการ
ของบริษัท อันมีผลตอชื่อเสียงของสินคาและบริการ โดยที่ธุรกิจสามารถปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาที่ให
ไวกับลูกคา จนเกิดเปนความเชื่อถือ ความมั่นใจ ในชื่อเสียงและภาพพจนของบริษัท รวมถึง ความ
ไวใจในประสบการณที่ผานมาของบริษัท สอดคลองกับแนวคิดและงานวิจัย ไพลิน เชิญเพชร (2548)
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และDick & Basu (1994) Cited in Sheth & Mittal (2004) ที่วา การสรางความนาเชื่อถือ ความ
ไววางใจนั้น มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหลูกคาเกิดความภักดีกับธุรกิจ โดยสวนใหญจะเกิดจาก
การรับรู ความรูสึก หรือประสบการณที่ไดรับ

กลยุทธโอกาสและสิ่งที่เก้ือหนุนทางการตลาด ของความเปนประชาคมอาเซียน ภาคบริการ
การทองเที่ยว (ASEAN/Service Oriented) หมายถึง รูปแบบความเปนตลาดเดียว (Single Market)
รูปแบบ ขอบังคับ กฎเกณฑ ระเบียบแบบแผนเดียวกัน (One Law) และ ความเปนมาตรฐานและ
คุณภาพการบริการในระดับเดียวกัน (One Standard Service) ดังนั้น ธุรกิจตองใชศาสตร และศิลป
การบริหารจัดการทางการตลาด ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีตอสภาพแวดลอมการ
แขงขันที่เปดกวางมากข้ึน ดังเชน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ (2554) กลาววา การเปดเสรี
ภาคการทองเที่ยวในเร่ืองโอกาส ความทาทายธุรกิจทองเที่ยวไทย หรือศูนยวิจัยกสิกรไทย (2554)
เสนอรูปแบบบริการเฉพาะเจาะจงมากข้ึนในกลุมนักทองเที่ยวจีน หรือ ดังที่ วีระรัตน  กิจเลิศไพโรจน
(2547) คือ การสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันใหกับบริษัทได ข้ึนอยูกับคุณภาพการใหบริการที่ดี

กลยุทธการสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเทีย่ว ดวยรูปแบบการรับรอง และมีความเชื่อมั่น
(Assurance) หมายถึง ความเสี่ยงจากหนาที่ของผูใหบริการ หรือสิ่งที่อาจคาดไมถึง ซึ่งควบคุมไดยาก
เชน ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (อุทกภัย ภัยพิบัติสึนามิ) ความเสี่ยงทางสังคม เชน โรค
ระบาด (ไขหวัด 2009) และภัยจากเหตุการณชุมนุมทางการเมือง เปนตน การบริการเปนสิ่งที่มองไม
เห็น และจับตองไมได การตัดสินใจเลือกใชบริการ นักทองเที่ยวจะคํานึงถึงความเสี่ยงที่อาจจะไดรับ
โดยบริษัทนําเที่ยวตองสรางแผนฉุกเฉิน และแนวทางไวลวงหนา เพ่ือการรับรองและใหความเชื่อมั่น
ตอนักทองเที่ยว ดังเชน Swarvrooke & Horner (1999) ที่วา นักทองเที่ยวตัดสินใจซื้อสินคา
ทองเที่ยวแตกตางจากการซื้อสินคาอ่ืน ใชระยะเวลาคอนขางนาน เพราะวา นักทองเที่ยวใชความ
ละเอียดถ่ีถวน และคํานึงถึงความเสี่ยงในการจายเงิน เพ่ือแลกกับคํามั่นสัญญาวาจะไดรับบริการที่ดี
ดังแนวคิดของ Lovelock & Wright (2002) ที่วา การรับประกันบริการ (Service Guarantees) เปน
เคร่ืองมือที่มีพลังในการสงเสริมตลาด และทําใหไดคุณภาพของการบริการ ไมวาจะเปนการรับประกัน
ดานมาตรฐานที่ชัดเจน ดานการจัดการกับปญหา การลดความเสี่ยงของการตัดสินใจซื้อ ดวยการ
แลกเปลี่ยน ทดแทนให และการคืนเงินเมื่อเรียกรองสิทธิ โดยที่ระบุเพ่ิมเติมวา หนึ่งในการจัดการสิ่ง
ผิดปกติที่เกิดข้ึน (Exceptions) คือ การประกันตอความบกพรองของผลิตภัณฑ การแกไขปญหา
ลูกคาที่ไดรับทุกขจากอุบัติเหตุ การชดเชยคาเสียหาย (Restitution) ซึ่งลูกคาสวนใหญมีความ
คาดหวังที่จะไดรับการชดเชยจากความลมเหลวในการบริการ ที่อาจจะอยูในรูป การรับประกัน การ
คืนเงิน และจายเงินในรูปแบบอ่ืน เปนตน

กลยุทธการนําเสนอการบริการแบบเหนือระดับบนความหลากหลาย ของการบริการที่ไดรับ
การเลือกสรร (Choices of Product) หมายถึง การพัฒนาบริการที่เปนรูปแบบการทองเที่ยวที่มี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะ บนความตองการที่มีความหลากหลายมากข้ึน อันนําไปสูความตองการที่
แทจริงของนักทองเที่ยวที่มีความแตกตางกัน ทั้งนี้ ตระหนักถึง ความเหมาะสมบนความคุมคาของเงิน
ที่นักทองเที่ยวไดจาย และเวลาที่ตองสูญเสียไป ใหมีความสมดุลกับสิ่งที่นักทองเที่ยวคาดหวังที่จะ
ไดรับ ไมวาจะเปนการใหบริการพาหนะเดินทาง สถานที่พักแรมที่มีความสะอาด สะดวก มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน สอดคลองกับ Iso-Aholo (1980) ที่กลาวถึง ทฤษฎีการหลีก
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หนีและแสวงหา (Iso-Ahola’s Escape-seeking Dictonomy) ชัยสมพล  ชาวประเสริฐ (2546) และ
Lovelock & Wright (2002) ที่กลาววา การบริหารจัดการงานบริการใหมีความเหมาะสม และสมดุล
กับความตองการซื้อบริการของลูกคา

กลยุทธการเตรียมความพรอม ในการทํางานแบบบูรณาการ โดยมีความรวมมือกับหลายๆ
หนวย เพ่ือการบริการที่มี ความฉับไว สม่ําเสมอและรวดเร็ว (Timeliness) หมายถึง รูปแบบการ
บริการทองเที่ยวที่มีความยืดหยุนสูง และการบริการภาคสนับสนุน ดวย ธุรกิจนําเที่ยวทําหนาที่เปน
สื่อกลางระหวางผูผลิตบริการการทองเที่ยวกับตัวนักทองเที่ยว ซึ่งมีสวนเก่ียวของกับ สวนงานอ่ืน
ดังนั้น ผูประกอบการควรตระหนักและคํานึงถึง การติดตอประสานงานและความสัมพันธระหวาง
ธุรกิจที่มีความเก่ียวของ โดยเปนกระบวนการใหบริการแบบงานบริการหลังเวที (Back-Office
Service) ที่คอยสนับสนุนบริการหนาเวที (Front-Office Service) อันเปนการเติมเต็มในงานบริการที่
มีความเก่ียวเนื่อง จนนําไปสูความเปนเลิศในการใหบริการที่มีคุณภาพครบถวนสมบูรณ ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ Lovelock & Wright (2002) และLovelock & Wirtz (2007) ที่ไดอธิบายถึง
กระบวนการที่มีการวางแผนเปนอยางดี ทําใหเกิดกระบวนการสงมอบการใหบริการที่มีคุณภาพ และ
มีประสิทธิภาพ อันทําใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ประทับใจ จนกลายเปนความภักดีในการใช
บริการนั้น หรือ ดังเชน Hudson (2008) ที่กลาววา การแสวงหาบริการที่ไดรับความสะดวกรวดเร็ว
อาจมาจากชีวิตที่มีความเรงรีบในปจจุบันที่มากข้ึน ทําใหเกิดเปนปจจัยหนึ่ง ที่ทําใหนักทองเที่ยว มี
แนวโนมตอความตองการมองหาธุรกิจการทองเที่ยว ที่สามารถตอบโจทยเร่ืองการใหบริการที่มีความ
สะดวกรวดเร็วไดมากข้ึน

ขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยคร้ังนี้
1. ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทยควรตระหนัก และมองโอกาส ตลาดทองเที่ยวจีน

เชิงรุกเปนเสมือนหนึ่งตลาดเดียว (Single market) ของไทย ดวยการนําเสนอและประชาสัมพันธผาน
สื่อชองทางตางๆ ของจีน เชน ทางสื่อออนไลน สื่อสังคม (Social Network) ในระบบของจีน (เชน
คิวคิว (QQ), โยวคู (YouKu)) เปนตน หรือ การนําเสนอภาพลักษณบริษัทนําเที่ยวของตนผานสื่อ
ประชาสัมพันธเชิงรุก ทั้งนี้ อาจอยูในรูปแบบความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐของไทยที่มีตัวแทน
สํานักงานในประเทศจีน ลักษณะระบบการลิ้งผานเว็ปไซด หรือผานสถานประกอบการที่มีความ
นาเชื่อถือ ตลอดจน พยายามสรางสัมพันธภาพและความรวมมือประสานงาน กับสํานักงานการ
บริหารของการทองเที่ยวแหงชาติจีน (CNTA) และบริษัทตัวแทนทองเที่ยวจีน เปนตน

2. ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทย ควรตระหนักถึงการบริหารจัดการดานคุณภาพการ
ใหบริการที่ดี ไดแก เสนอโปรแกรมทัวรมาตรฐานและคุณภาพในระดับดี สอดรับกับกลุมนักทองเที่ยว
คุณภาพที่มีระดับการศึกษาและรายไดอยูในเกณฑที่ดี พรอมใหความสําคัญตอการบริการที่เปน
รูปแบบการทองเที่ยวเฉพาะตามรสนิยมแตละระดับ รวมถึง สิ่งอํานวยความสะดวก การดูแลเอาใจใส
ความสะดวกสบาย และไดรับความสุขจากการพักผอน โดยไมมุงเนนดานราคาเปนหลัก

3. ควรนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชน ในการเลือกตัวแทนผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวระหวาง
ประเทศไทย/จีน ดวยการนํารอง ทดลองใชตัวแบบกลยุทธทางการตลาดบริการสําหรับผูประกอบการ
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ธุรกิจนําเที่ยวระหวางประเทศไทย/จีนที่ศึกษามา และทําการเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับวิธีการ
ดําเนินงานแบบเดิม และแบบใหม อันจะเปนผลใหการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เกิดประโยชนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งตอตัวผูใหบริการ และผูรับบริการ

สําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
1. การวิจัยในคร้ังตอไป ขอเสนอแนะให ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทย ศึกษา

แนวทางและการบริหารจัดการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในแตละประเทศ กลุมประเทศสมาชิก
อาเซียนที่มีตอตลาดนักทองเที่ยวชาวจีน เพ่ือศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบแนวทางการบริหาร
จัดการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในแตละประเทศ กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มีตอตลาด
นักทองเที่ยวชาวจีน ซึ่งจะทําใหผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทย สามารถสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันเชิงรุกและเชิงรับ ในตลาดนักทองเที่ยวชาวจีน พรอมทั้ง พัฒนารูปแบบกลยุทธที่มี
ความเหมาะสม ในเชิงสนับสนุน และสงเสริมขีดความสามารถทางการแขงขันระดับภูมิภาคได

2. การวิจัยในคร้ังตอไป ขอเสนอแนะให ศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการ
บริหารจัดการทางการตลาดดานคุณภาพการบริการ สําหรับผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวระหวาง
ประเทศไทย/จีน ตามแตละองคประกอบกลยุทธทีผู่วิจัยไดนําเสนอไป
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