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Coherence Development of Thailand Tourism Business Standard Towards ASEAN
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ABSTRACT
 This research has been systemically  conducted by mixed methods ; qualitative and quantitative, 

with interview and  survey in  order  to collect data covering the research content.

The content of analytical study consists of (1) comment on the establishing of ASEAN tourism standard 

and standardization of food and beverages services public restroom home stay ecotourism and tourism 

heritage (2) conformity development of Thailand tourism standard towards AEC (3) tourism business 

standard model conforming to the concept of tourism business standard development towards AEC (4) 

comparison of the difference and conformity of AEC tourism business standard (5) feasible application 

of tourism business standard and development policy towards AEC (6) other comments on conformity 

development.

 The research result on Thailand and  ASEAN Tourism business standard reveals that

(1) differentiation of focused group (2) overall cost leadership (3) identification of target and action plan 

(4) provision for confirming development strategy of Thailand tourism business standard towards AEC 

(5) management to promote multiple attractions (6) safety stable environment (7) to promote and main-

tain competent capability (8) promote satisfaction and value  (9) promote benchmarking competitiveness 

and business development.

 On the development of Thailand tourism business standard towards AEC  it states that  (1) co-

operation among public, private and relevant sectors to increase competition potential (2) attention of 

public sector in all aspects including sustainable tourism development (3) amendment of law, regulations 

to cultivate ethics and service mind (4) knowledge distribution, public relations through media (5) mea-

sures to promote investment in ASEAN country member (6) domestic measures to cope with impact on 

free trade zone regulation development to facilitate tourism business (7) more stringent supervision and 

tourism system development (8) strategy to manage various measures and plan to solve standard problem 

and  (9) to strengthen competency by development of infrastructure and improvement of public service 

to enhance private sector.

KEYWORDS : ASEAN Economic Community, Green Hotel, Food and Beverage Services, Public Rest 

room, Home Stay, Ecotourism, Tourism Heritage
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 1. มาตรฐานโรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Hotel) อาทิ การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม การใชร้ะบบบริหารจดัการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ การใชอุ้ปกรณ์ท่ีช่วยประหยดัพลงังาน 

การแยกพ้ืนท่ีสาํหรับผูสู้บบุหร่ี เป็นตน้

 2. มาตรฐานดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverages Services) อาทิ การออกแบบพ้ืนท่ีและ

การใชว้สัดุท่ีสามารถทาํความสะอาดไดง่้าย การแยกการจดัเก็บอาหารสด (Fresh Food) ออกจากอาหาร

พร้อมรับประทาน การจดัหาอุปกรณ์ทาํความสะอาด อาทิ สบู่ ผา้เชด็มือ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบอาหาร เป็นตน้

 3. มาตรฐานดา้นหอ้งนํ้าสาธารณะ (Public Restroom) อาทิ การใชร้ะบบจดัการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพ

การอาํนวยความสะดวกให้แก่ผูพิ้การและผูสู้งอายุ การรักษาพ้ืนห้องนํ้ าให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ

เป็นตน้

 4. มาตรฐานท่ีพกัแบบสมัผสัวฒันธรรมชนบท (Home Stay) อาทิ การออกแบบและตกแต่งหอ้งพกั

โดยใชว้สัดุทอ้งถ่ิน การจดัหากญุแจใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวสาํหรับปิดหอ้งพกัหรือหนา้ต่างเพ่ือความปลอดภยั

ของนกัท่องเท่ียว การจดักิจกรรมแบบทอ้งถ่ินใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ร่วม อาทิ การประดิษฐง์านฝีมือแบบทอ้ง

ถ่ิน การร้องรําทาํเพลงแบบทอ้งถ่ิน เป็นตน้

 5. มาตรฐานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) อาทิ การทาํป้ายบอกเส้นทางท่องเท่ียวท่ีชดัเจน

การจดักิจกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนท่ีและระบบนิเวศ อนัก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ย

ท่ีสุด เป็นตน้

 6. มาตรฐานสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ (Tourism Heritage) อาทิ การจาํกดั

จาํนวนนักท่องเท่ียวให้เหมาะสมกบัสถานท่ี การจดัทาํส่ือหรือกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว 

การติดตามและประเมินผลกระทบจากการท่องเท่ียวต่อสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวเป็นตน้

วตัถุประสงค์
 1. ศึกษาถึงสภาพและบทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในดา้นมาตรฐานการ

ท่องเท่ียวของประเทศในอาเซียน ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการ ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ

ในการพฒันาระบบการบริหารจดัการธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

 2. ศึกษารูปแบบความสอดคลอ้งและความแตกต่างของมาตรฐานการท่องเท่ียวของประเทศไทย

และประเทศต่าง ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 3. เสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาความสอดคลอ้งของมาตรฐานธุรกิจท่องเท่ียวไทยสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ
 1. เขา้ใจถึงสภาพและบทบาทความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนในดา้นมาตรฐานการ

ท่องเท่ียวของประเทศในอาเซียน ไดแ้ก่ ความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการ ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะ

ในการพฒันาระบบการบริหารจดัการธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

 2. เขา้ใจรูปแบบ ความสอดคลอ้งและความแตกต่างของมาตรฐานธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศไทย
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ตารางที ่2 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ)

รายละเอยีด จาํนวน ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 5,000บาท       131 25.6

ในระหว่างการ 5,001 - 10,000บาท 15 2.9

เดนิทาง 10,001 - 15,000บาท 31 6.1

15,001 - 20,000บาท 67 13.1

20,001 - 25,000 บาท 170 33.2

มากกวา่ 25,000 ข้ึนไป 98 19.1

รวม 512 100.0
งานอดเิรก อ่านหนงัสือ                                138 27.0

ท่องเท่ียวในประเทศ 88 17.2

ทาํอาหาร 137 26.8

ท่องเท่ียวต่างประเทศ 98 19.1

อ่ืนๆ (ระบุ) ดูหนงั, เล่นกีฬา เช่น กอลฟ์ วิง่ 

จกัรยาน ด่ืมเบียร์ ขบัรถ เล่นดนตรี เป็นตน้

51 10.0

รวม 512 100.0

การวเิคราะห์ข้อมูล
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จากการสมัภาษณ์เชิงลึก สรุปประเดน็ไดว้า่

  1. บทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาการท่องเท่ียวและ

การพฒันามาตรฐานการท่องเท่ียวของประเทศอาเซียน ทุกประเทศอาเซียนให้ความสาํคญัในความร่วม

มือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพฒันาการท่องเท่ียวมาก ประเทศสิงคโปร์ มีบทบาทท่ีชดัเจน

มากท่ีสุด ในขณะท่ีประเทศอ่ืน ๆ ความร่วมมือน้ีเกิดข้ึนในระดบัท่ีดี แต่สภาพปัญหาของแต่ละประเทศท่ี

แตกต่างกนัทาํให้ขาดความร่วมอย่างต่อเน่ือง เช่น ประเทศไทยภาครัฐเป็นผูน้าํในการพฒันานโยบาย 

แต่ขอ้จาํกดัดา้นการเมืองส่งผลกระทบต่อความร่วมมืออยา่งต่อเน่ืองกบัประเทศสมาชิก

 ความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการ ในการพฒันาการท่องเท่ียวและการพฒันามาตรฐานการ

ท่องเท่ียวของประเทศอาเซียน ดว้ยขอ้จาํกดัของประเทศสมาชิก นกัท่องเท่ียวในอาเซียนส่วนใหญ่จะ

เช่ือมัน่สินคา้และบริการจากไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ มากกวา่ประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนดว้ยกนั

 ความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะในการพฒันาระบบการบริหารจดัการธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศ

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศในอาเซียนมีความรู้และความเขา้ใจในการพฒันาระบบ
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การบริหารจดัการธุรกิจท่องเท่ียวของประเทศตนเองและในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกนัเป็นอย่าง

ดีเน่ืองจากมีขอ้ตกลงกนัท่ีมีความชดัเจน แต่เม่ือนาํไปสู่ภาคปฏิบติัให้เกิกประสิทธิผลข้ึนอยู่กบัทกัษะ

ความสามารถของแต่ละประเทศ ในขณะน้ีประเทศท่ีนาํไปปฏิบติัไดดี้มากท่ีสุด คือ สิงคโปร์

 2. ความสอดคลอ้งและความแตกต่างของมาตรฐานการท่องเท่ียวของประเทศไทยและประเทศ

ต่าง ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ธุรกิจท่องเท่ียวไทยภาพรวมมีมาตรฐานค่อนขา้งสูง เม่ือเทียบ

กบัประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน ๆ และถือเป็นจุดแข็งสําคญัท่ีทาํให้นักท่องเท่ียวต่างชาติเช่ือมัน่และ

ประทบัใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวในไทย มีการกลบัมาท่องเท่ียวหลายคร้ัง เม่ือประเทศสมาชิก

อาเซียนอ่ืน ๆ เช่น ประเทศในกลุ่มกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พม่า และเวียดนาม 

(Combodia-Laos-Myanmar-Vietnam : CLMV) สามารถยกระดบัมาตรฐานการท่องเท่ียวให้เป็นสากล

มากข้ึน เป็นยทุธศาสตร์สาํคญัท่ีทาํใหก้ารเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในอาเซียนโดยมาตรการการส่งเสริม

การตลาดร่วมกนัเพ่ือประชาสมัพนัธ์อาเซียนในฐานะแหล่งท่องเท่ียวร่วมกนั (Single Destination) ยอ่มมี

โอกาสประสบผลสาํเร็จได้

 3. รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพฒันาความสอดคลอ้งของมาตรฐานธุรกิจท่องเท่ียวไทยสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ภาครัฐจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดนโยบาย และส่งเสริมอย่างจริงจงั ในการดาํเนินการ

ปรับปรุงมาตรฐานธุรกิจการท่องเท่ียวของไทยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานธุรกิจการท่องเท่ียวของอาเซียน 

เพ่ือใหภ้าคเอกชนและผูเ้ก่ียวขอ้งต่าง ๆ สามารถพฒันามาตรฐานการท่องเท่ียวของไทยไดส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานธุรกิจการท่องเท่ียวของอาเซียน ไดค้รบทุกมาตรฐาน มีการสร้างฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ

การท่องเท่ียวในระดบัมหภาค สร้างความร่วมมือกนัในเชิงนโยบายของแต่ละหน่วยงาน มีแผนการดาํเนิน

งานต่าง ๆ ในทิศทางเดียวกนัและสอดประสานกนัในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานธุรกิจการท่อง

เท่ียวของไทยและอาเซียน ในส่วนของภาคเอกชนตอ้งสร้างความพร้อมในการปรับตวั เพ่ือเขา้สู่มาตรฐาน

การท่องเท่ียวของอาเซียน

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ

 ผลจากการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็น ความจาํเป็น และความสาํคญัเก่ียวกบัมาตรฐานธุรกิจท่อง

เท่ียวของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของนักท่องเท่ียวในประเทศ

อาเซียน10 ประเทศ พบวา่

 ผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยอย่างมากกบัการกาํหนดมาตรฐานการท่องเท่ียวของอาเซียนทั้ง 

6 มาตรฐาน และประเทศสมาชิกควรพฒันามาตรฐานธุรกิจการท่องเท่ียวให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การท่องเท่ียวของอาซ่ียน ซ่ึงมีระดบัคะแนนตั้งงแต่ 3.70 -3.98 จาก 4.20 ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิด

เห็นวา่ มีความจาํเป็นท่ีประเทศสมาชิกควรมีการปรับปรุง พฒันา มาตรฐานการท่องเท่ียวของอาเซียนทั้ง 

6 มาตรฐาน ซ่ึงมีระดบัคะแนนร้อยละ 57.6-67.0  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากกบัการกาํหนด

มาตรฐานการท่องเท่ียวของอาเซียนทั้ง 6 มาตรฐานและประเทศสมาชิกควรพฒันามาตรฐานธุรกิจ

การท่องเท่ียวของตนให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการท่องเท่ียวของอาซ่ียน ซ่ึงมีระดบัซ่ึงมีระดบัคะแนน

ตั้งแต่ 2.56 -2.78 จาก 3.00

 ในด้านความคิดเห็นอ่ืนๆ ในการพฒันาความสอดคล้องของมาตรฐานธุรกิจท่องเท่ียวไทยสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การส่งเสริม อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือสร้างมาตรฐาน
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การรับรองคุณภาพของสินคา้และบริการ มีการบริหารจดัการท่ีเกิดผลในเชิงปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม

และต่อเน่ือง เป็นตน้

  - เห็นดว้ยกบัแนวทางในการดาํเนินการ ในภาพรวมเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 จาก 4.20

  - มีความจําเป็นเก่ียวกับมีการรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการเพ่ือสร้างมาตรฐาน

   การท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าคะแนนร้อยละ 67.0

  - ให้ความสําคญักับแนวทางในการดาํเนินการ ในภาพรวมให้ความสําคญัมาก มีค่าเฉล่ีย

   2.60 จาก 3.00

 ในดา้นความพร้อมของบุคลากรในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน

  -  เห็นดว้ยท่ีบุคลากรควรมีความพร้อม ในภาพรวมเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉล่ีย 4.17 จาก 4.20

  -  มีความจาํเป็นท่ีบุคลากรเป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี ซ่ึงมีความจาํเป็นมากท่ีสุด มีค่า คะแนน

   ร้อยละ 67.0

  - ให้ความสําคัญกับความพร้อมของบุคลากรในภาพรวมให้ความสําคัญมาก มีค่าเฉล่ีย

   2.67 จาก 3.00

สรุปผลการวจิยั
 จากข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จะเห็นได้ว่าการพฒันาความสอดคล้องของ

มาตรฐานธุรกิจท่องเท่ียวไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Thailand Business Tourist Standard 

Coherence Development According to ASEAN Economic Community) ทั้ง 6 มาตรฐานคือ (1) มาตรฐาน

โรงแรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Green Hotel) (2) มาตรฐานดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and 

Beverages Services) (3) มาตรฐานดา้นหอ้งนํ้าสาธารณะ (Public Restroom) (4) มาตรฐานท่ีพกัแบบสมัผสั

วฒันธรรมชนบท (Home Stay) (5) มาตรฐานการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) (6) มาตรฐานสถานท่ี

ท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นเป็นพิเศษ (Tourism Heritage) ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในทุกฝ่าย มีความจาํเป็นจะ

ตอ้งปรึกษาหารือร่วมกนัอยา่งสมํ่าเสมอ ระหว่างผูป้ระกอบการ ประชาชนทอ้งถ่ิน องคก์รและสถาบนั

ต่าง ๆ ให้สามารถดาํเนินการร่วมงานไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งร่วมแกปั้ญหา และลดขอ้ขดัแยง้ใน

ผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั (Consulting Stakeholders and the Public) การฝึกอบรมบุคลากร (Training 

Staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบติัในการพฒันาแบบยัง่ยนืต่อบุคลากรทอ้งถ่ินทุกระดบั จะช่วย

ยกระดบัการบริการการท่องเท่ียว

 ด้วยจุดแข็งของประเทศไทยในหลาย ๆ ด้าน ทั้ งการเป็นผูน้ําทางการตลาดในภูมิภาคด้วย

ความเขม้แขง็ของตราสินคา้ (Brand) ประเทศไทย และความเป็นมิตรไมตรีของผูค้นจนสามารถกา้วสู่การ

นาํเสนอคุณค่าทางจิตใจ (Emotional Value) ท่ีแตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

ทั้งตาํแหน่งทางภูมิศาสตร์ ความดึงดูดใจในธรรมชาติและวฒันธรรม เป็นโอกาสท่ีประเทศไทยสามารถ

นาํมาแสวงประโยชน์จากยทุธศาสตร์การตลาดของภูมิภาค (Regional Marketing Strategy) ซ่ึงมุ่งเนน้

ส่งเสริมวฒันธรรม ธรรมชาติ ท่องเท่ียวชุมชน เป็นจุดขายหลกัเชิงสร้างสรรคข์องภมิูภาค
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