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บทคัดยอ
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา

ในการเตรียมความพรอมของผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่วกบัการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอําเภอเมือง              

จังหวัดเชียงใหม โดยเก็บขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมที่ผาน  

โครงการตรวจประเมินมาตรฐานของสํานักทะเบียนและธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกจังหวัดเชียงใหม                   

ป พ.ศ. 2555 จาํนวน 7 ราย และจากผูบรหิารหนวยงานของภาครฐัและเอกชนท่ีมสีวนเกีย่วของกบัการทองเท่ียว

และมีสวนไดสวนเสียกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 6 ราย โดยการเลือกกลุมตัวอยาง           

แบบเจาะจงโดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง               

โดยการนํามาวิเคราะห  SWOT และทําการเปรียบเทียบผลจากการสัมภาษณกลุม

  ผลการวิจัยพบวา จากการประเมินของกลุมผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียว 1) ดานความพรอม               

ดานแรงงานของบริษัทอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.02)  พนักงานของบริษัทมีความรูความสามารถในการ    

นาํเทีย่วในภาคเหนอืของไทย   มทีกัษะการทาํงาน มปีระสบการณหลายป พนักงานของบรษิทัไดนาํเทีย่วในประเทศ

เพือ่นบานมาแลว จงึสามารถเขาใจวฒันธรรมของประเทศเพือ่นบานไดด ี2) ดานความพรอมทางดานศักยภาพ

ดานภาษาของบริษัท อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.54) โดยจุดแข็งพนักงานของบริษทัสามารถส่ือสารภาษา  

ที ่3 ได การใชภาษาองักฤษไดด ีพรอมทัง้ยงัพัฒนาภาษาจนีไดอกี ในสวนของระดบัผูบริหารสามารถใชภาษา

อังกฤษไดดี 3) ดานความพรอมดานการแขงขันของบริษัท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.14) จุดแข็ง   

การศึกษาการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

Readiness of Travel Agency in Chiang Mai for ASEAN Economic 
Community (AEC): The Case Study of Travel Agency in Chiang Mai District, 

Chiang Mai Province
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บรษิทัมโีปรแกรมทวัรเสนอขายเปนจาํนวนมาก รวมถงึบริษทัมพีนัธมิตรท่ีมอียูทัง้ในประเทศและตางประเทศ 

บริษัทบริหารงานเองจึงไมซับซอน และสามารถแกปญหาไดเองอยางรวดเร็ว จากการประเมินของ                    

กลุมผูประกอบการธุรกจินําเท่ียวพบวา  กลุมหนวยงานของภาครัฐและเอกชน 1) ดานความพรอมดานแรงงาน

ของบริษัทนําเท่ียว อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.11)  โดยจุดแข็งของบริษัทนําเท่ียวมีจิตบริการ 2)          

ดานความพรอมดานศักยภาพทางดานภาษาของบริษัท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.47) โดยจุดแข็ง

มัคคุเทศก สามารถใชภาษาอังกฤษไดดีชัดเจน ผูประกอบการบริษัทนําเที่ยวพรอมเรียนรูภาษาจีน 3)                

ดานความพรอมในแขงขันของบริษัท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.71)  โดยจุดแข็ง คือ  มีผูประกอบการ

มากชวยใหมีผลิตภัณฑหลากหลายทําใหนักทองเที่ยวมีทางเลือกมากขึ้น 

  จากผลการวจิยัพบวากลุมผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่ว มแีนวทางแกไขปญหาในการเตรยีมความพรอม   

จากการปรบัตวัและความรวมมอื 1) ทางดานการตลาด ควรมกีารสงเสรมิดานการตลาดในประเทศเพือ่นบาน 

และใหทางรัฐเขามาควบคุมเกีย่วกับราคาและคุณภาพทางดานการบริการและเพ่ิมชองทางการตลาดใหมาก

ขึ้น 2) ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและประสบการณทองเที่ยวของจังหวัด ควรอนุรักษวัฒนธรรมและสถานที่

ทองเท่ียวท่ีสําคัญๆ ของเชียงใหมไวใหไดมากท่ีสุด และมีการตรวจสอบผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานและ           

ความปลอดภัย ใหบริการเปนระดับสากล และควรมีแพ็คเก็จสําหรับกลุม Niche ใหมากขึ้น 3) ดานการลงทุน 

ควรมีงบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาใหเปนมาตรฐาน และสถาบันการเงินหรือรัฐ ควรมีนโยบาย            

สงเสริมผูประกอบการใหมีสภาพคลองขึ้น โดยการหาแหลงเงินทุนจากภาครัฐมาสนับสนุน 4 ) ดานการ

ประชาสัมพนัธ เพ่ิมการประชาสัมพันธในกลุม AEC ใหมากข้ึน ควรมีการประชาสัมพนัธสูระดบัสากล โดยการ

เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธใหหลากหลายและตัวสื่อโฆษณาท่ีมีทั้งภาษาอังกฤษและจีน  มีการ

ประชาสมัพนัธผานตัวแทนจากสมาคมท่ีมอียู และ 5) การสรางมาตรฐานการทองเท่ียวอาเซียน มกีารสอบและ

ตรวจสอบมาตรฐานบริษทันําเท่ียวและการวัดมาตรฐานมัคคเุทศกทีส่าํคญั ตองมองมาตรฐานสากลโลกเปนหลัก

คําสําคัญ
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน (AEC)    ผูประกอบการธุรกจินาํเทีย่ว    การเตรยีมความพรอม  เชียงใหม

Abstract
  The research aims to study the Strength, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) 

along with solutions found in a preparation of tourism entrepreneurs in Chiang Mai Province for 

entering into ASEAN Economic Community. The data was collected from seven Travel Agencies 

in Muang Chiang Mai District who had passed the evaluation on the standard of the Travel Agency 

Inspection Project by the Bureau of Tourism Business and Guide Registration, Northern Office in 

2012, and from the executives in six organizations including government and private sectors that 

were involved in tourism and affected from entering into ASEAN Economic Community. There used 
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the purposive sampling method and in-depth interview with the structural interview pattern. The 

SWOT analysis was undertaken to compare the results from the group interview. The study on the 

readiness of the travel agencies for ASEAN Economic Community by SWOT analysis found that 

from the evaluation of the travel agencies, it showed: Firstly, the readiness of the company workforce 

was in a good level (the average score was 4.02). The company  staff had the expertise in guiding 

tour in the north of Thailand, many years of experience, and understanding in the culture of the 

neighboring countries resulted from their experience in guiding tour in those countries. Secondly, 

the readiness level of the company staff’s language potential was good (the average score was 

3.54).  The strong points were that staff were able to communicate in the other languages.  Not only 

did they speak their own mother tongue, but they also spoke good English and had developed their 

skill in Chinese. And the executives could communicate in English well. Finally, the readiness 

level of the company competition potential was moderate (the average score was 3.14). The strengths 

were that they had many tour programs, cooperative partners inside and outside the country, and 

ran business by themselves which supported the simplicity and the ability to quickly solve problems. 

  The evaluation of the government and private sectors found that: Firstly, the readiness 

level of the workforce was moderate (the average score was 3.11). The strength of the tour company 

was a  willingness to serve. Secondly, the readiness level of the company staff’s language potential 

was moderate (the average score was 3.47). It had the strong points of having the tour guides who 

could communicate in English clearly, and the entrepreneurs who were ready to learn Chinese. 

And finally, the readiness level of the company competition potential was moderate (the average 

score was 2.71). It had the strengths of having many Travel Agencies, causing more various types 

of products and more choices for tourists to choose.

  The research found that the travel agencies had the solutions for the preparation on the        

adaptation and cooperation which included 1) Marketing Factor; there should be the marketing 

promotion strategy in neighbouring countries. The government should control the price and quality of 

service and provide more marketing channels.  2) The Product Development and Tourism Experience 

of the Province; we should preserve authentic Chiang Mai culture and significant attractions and 

occasionally audit the  tourism products to meet the standard and safety. The services should be 

improved to meet  international standard and there should be more packages for the Niche Market 

Group. 3) Investment Factor; The government should provide budgets to support the development 

to meet the standard, and should look for the investment partners or joint ventures in neighbouring 

countries. 4) Public Relations Factor; To do more marketing, provide a channel to propose Thai 
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tourism to AEC markets and increase advertisements in AEC countries were also needed. The 

government and private sectors suggested that there should be Public Relations internationally by 

increasing more channels on advertisements and the media should be in both English and Chinese 

languages for the advantage in AEC countries. There should also be Public Relations through the 

representatives of the existing associations or organizations. Besides, there should be more          

advertisements via social media. 5) The ASEAN Tourism Standards; there should be the audition/

inspection on the standard of the Tour Companies and Tourist Guides and which  significantly    

focused on the world standards.

Keywords
  The ASEAN Economic Community, Travel Agency, Preparation of Travel Agency, Chiang Mai   

บทนํา
  ประเทศไทยกลายเปนสวนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 

AEC) ซึง่มเีปาหมายหลกัทีท่าํใหประเทศสมาชกิสมาคมอาเซยีนมีตลาดและฐานการผลติเดยีว โดยริเร่ิมกลไก

และมาตรการใหม ๆ ในการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการไหลเวียนของสินคา บริการ แรงงานและการลงทุน                

อยางเสรี รวมท้ังลดชองวางของระดับการพัฒนาภายในกลุม อนัจะนําไปสูความมัน่คง มัง่คัง่ สามารถแขงขัน

กับภูมิภาคอื่นได ซึ่งนับเปนความทาทายและการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สงผลกระทบอยางมาก                        

ทั้งตอไทยและตอเพ่ือนสมาชิกที่เหลือในอีก 9 ประเทศ (ครรชิต พุทธโกษา, 2554)  

  ประเทศไทยนับไดวาเปนโอกาสและความไดเปรียบเพ่ือนบานในกลุมอาเซียนดวยกันโดยเฉพาะ    

การทองเที่ยวไทยที่เห็นไดชัด คือ การใชขอไดเปรียบในการเปนประตูสูภูมิภาค (Gateway to ASEAN) ของ 

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทางกลับกันสําหรับปญหาที่เปนดานลบ คือ 1) ปญหาดานแรงงาน การ

โยกยายของแรงงานราคาถูกจากพมาและกมัพชูาจะเคล่ือนจากประเทศไทยกลับไปยงัประเทศตัวเอง หรอืไป

สูแหลงจางแรงงานใหมที่ดีกวา 2) ศักยภาพทางดานภาษา เปนลักษณะการวาจางจากหลากหลายชาติตาม

ความเหมาะสมของศักยภาพในการทํางาน อาทิเชน แรงงานไทย ถาตองการหาโอกาสที่ดีในตลาดอาเซียน 

ตองปรับตัวในเร่ืองของภาษา โดยเฉพาะในดานอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 3) ประเทศไทยเจอคูแขงขัน      

หลายดาน เชน ในดานอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว  อาทเิชนพมา ประเทศทีอ่ดุมสมบรูณไปดวยทรพัยากรและ

แหลงทองเทีย่ว กมัพชูาประเทศทีต่ัง้เปาหลงัจาก 5 ป ขางหนา จะสามารถดงึนกัทองเทีย่วจากจนีเขาสูประเทศ

ใหไดปละ1 ลานคนและในขณะน้ีไดมีการเตรียมตัวใหบุคลากรเรียนภาษาจีนเพ่ือรองรับตลาดการทองเท่ียว

จากจนีทีม่แีนวโนมเพิม่เขามาประเทศกมัพชูาเพิม่ขึน้ตอไป (Thai-AEC.Com, 2555) อกีทัง้จากการทีเ่ชยีงใหม

เปนเมืองทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงเปนที่รู จักของตางประเทศและมีผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวจํานวนมาก             

จึงมีความจําเปนที่ผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหมตองเตรียมตัวรับกับสถานการณที่เกิดข้ึน 
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เน่ืองจากปจจุบันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนนโยบายของประเทศที่ตองมีการพัฒนาในดานตางๆ               

ซึ่งทางดานผูประกอบการทางดานธุรกิจการทองเที่ยวจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย  

ในปตอไป 

  คณะผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนของผูประกอบธุรกิจนําเท่ียว โดยเก็บขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ในเขตอําเภอเมือง      

จังหวัดเชียงใหม  ที่ผานโครงการตรวจประเมินมาตรฐานของสํานักทะเบียนและธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก 

จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2555 จํานวน 7 ราย และจากผู บริหารหนวยงานของภาครัฐและเอกชน                                

ทีม่สีวนเกีย่วของกบัการทองเทีย่วและมสีวนไดสวนเสยีกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน จาํนวน 6 ราย  

โดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง และการสัมภาษณเจาะลึก โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง   

โดยการนํามาวิเคราะห SWOT และทําการเปรียบเทียบผลจากการสัมภาษณกลุม และมุงหวังวางานวิจัย      

จะเปนประโยชนแกผู มีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนในการนําผลการวิจัยไปเพ่ือเตรียมการสําหรับปญหา                          

ที่คาดวาจะเกิดขึ้น หรือหาแนวทางแกไขปญหาในการเตรียมความพรอม จากปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึนได         

และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป ที่จะไดใช

ขอมลูจากงานวิจยันีใ้นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานในสวนท่ีเกีย่วของ เพือ่ใหประเทศไทยสามารถเขา

สูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนไปอยางมั่นคงตอไปดวย 

วัตถุประสงคของการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรคและการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

  2. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปญหาการเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

กรอบแนวคิดการวิจัย
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

 

 3   
1.  
2.  
3.  

 
(SWOT)

 

 
  

 

ผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
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วิธีการวิจัย
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

        ใชการสุ มตัวอยางแบบเจาะจง ไดแก ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ในเขตอําเภอเมือง             

จงัหวัดเชียงใหมทีผ่านการตรวจประเมนิโครงการตรวจประเมนิมาตรฐานของสาํนกัทะเบยีนและธรุกจินาํเทีย่ว          

และมคัคเุทศก   จงัหวดัเชยีงใหม ป พ.ศ.2555 และมกีารทาํทวัรใหกบักลุมสมาชกิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

(AEC) ที่มีที่ตั้งอยูในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 7 ราย หนวยงานของภาครัฐและเอกชนที่มี           

สวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวและมีสวนไดสวนเสียกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 6 ราย

  2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล

        สัมภาษณแบบเจาะลึกโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและนําขอมูลที่ไดมาทําการ

วิเคราะห SWOT และทําการเปรียบเทียบผลจากการสัมภาษณ 2 กลุม

ผลการวิจัย
  1. ขอมูลพื้นฐานของประชากรและกลุมตัวอยาง

         กลุมผูประกอบการธุรกจินาํเทีย่ว พบวา อายโุดยเฉล่ียของผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่ว คอื 37.9 ป       

และมีประสบการณการทํางานเฉลี่ยอยูที่  10.1 ป  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเจาของกิจการและ    

บริหารกิจการเอง รอยละ 42.9  ประเภทกิจการขององคกร สวนใหญเปนบริษัทจํากัด รอยละ 42.9  กลุมสาขา

แบงตามกลุมการเดินทาง ตามสิทธิการทํางานของประเทศสมาชิกอาเซียน  

         บุคคลกลุมหนวยงานของภาครัฐและเอกชน พบวา อายุโดยเฉล่ียของผูตอบแบบสอบถาม 

คือ 44.7  ป และมีประสบการณการทํางานเฉล่ียอยูที่  19.8  ป  ตําแหนงในการดํารงตําแหนงของผูตอบ       

สวนใหญเปน ผูบริหาร  รอยละ 50.0 หนวยงานที่สังกัด หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 50.0 และ     

ภาคธุรกิจเอกชนรอยละ 50.0 โดยทั้งหมดเปนองคกรที่มีสวนเกี่ยวของในการเตรียมความพรอมทางดาน       

การทองเที่ยวกลุมสาขาแบงตามกลุมการเดินทางตามสิทธิการทํางานของประเทศอาเซียน  

  2. ระดับของความพรอมของผูประกอบการธุรกจินาํเท่ียวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน
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ตารางท่ี 1

ระดับการเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 ดาน 

ตามทัศนคติของกลุมผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

      
 

 
 S.D. 

 4.02 .701  
 3.54 .652  

 3.14 1.19  
 3.69 .633      

 

ตารางที่ 2 

ระดับเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3 ดาน 

ตามทัศนคติของความคิดเห็นของกลุมหนวยงานรัฐและเอกชน

 
 

 
 S.D. 

 3.11 .652  
 3.47 .761  

 2.71 .697  
 3.09 .623  

  2.1 การประเมินระดับความพรอมของแตละกลุม (ตารางท่ี 1) พบวา กลุมผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่ว 

                    1) ประเมินความพรอมดานแรงงานของบริษัท อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.02)
          2)  ประเมินความพรอมดานศักยภาพทางดานภาษาของบริษทั อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.54)
          3)  ประเมินความพรอมดานการแขงขันของบริษัท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.14)
  2.2 กลุมหนวยงานของภาครัฐและเอกชน (ตารางท่ี 2) พบวากลุมหนวยงานรัฐและเอกชน
          1)  ประเมินความพรอมดานแรงงานของบริษัท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.11)
          2)  ประเมินความพรอมดานศักยภาพทางดานภาษาของบริษัท อยูในระดับปานกลาง 
    (คาเฉลี่ย 3.47)
          3)  ประเมินความพรอมดานการแขงขันของบริษัท อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.71)
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  3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และความพรอมของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวกับ

การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   3.1 กลุมผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว 

               3.1.1  ความพรอมดานตางๆ อธิบายไดดังนี้ 

                        ความพรอมดานแรงงานของบรษิทั สวนท่ีพรอมมากท่ีสดุ คอื พนกังานของบริษทั

มี Service Mind จุดแข็ง คือพนักงานของบริษัทมีความรูความสามารถในการนําเที่ยวในภาคเหนือของไทย  

จดุออนพบวา ขาดทกัษะในการสือ่สารภาษาของกลุมประเทศอาเซยีนบางประเทศยงัไมมคีวามชาํนาญมากพอ 

โอกาส มีนักทองเที่ยวมากขึ้นเชน จีน ไตหวัน สามารถหาทักษะดานภาษาเพิ่มเติมแตก็มีอุปสรรค คือ  

นโยบายรัฐที่ยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

      ความพรอมดานภาษา มคีวามพรอมมากท่ีสดุคอืเรือ่งพนกังานของบริษทัสามารถ

สื่อสารภาษาที่ 3 ได จุดแข็ง ใหการนําเที่ยวจึงมีไกดที่พูดภาษาอื่นๆไดดี  รวมทั้งการใชภาษาอังกฤษไดดี 

พรอมท้ังยังพัฒนาภาษาจีนไดอีก ก็พบจุดออน  คือ บางภาษามีมัคคุเทศกนอยไมพอตอลูกคา ภาษาที่ 3    

บางภาษาของกลุมในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ยงัไมชาํนาญ มโีอกาส ชวยเพิม่โอกาสพัฒนาความสามารถ

ทางภาษาใหกบัพนกังานของบริษทั  อกีทัง้เวลานําเทีย่วในตางประเทศ อปุสรรค ทีพ่บไดแก ผูสนใจเรยีนภาษา

ตางประเทศบางภาษายังนอยเกินไปเชน เยอรมัน รัสเซีย รวมถึงส่ือ อุปกรณชวยยังนอย  สําหรับตัวพนักงาน

ของบริษัทเองตารางเวลาเรียนอาจสัมพันธกับการออกทวัร (ตดิทวัร เรยีนไมได) และขาดทนุทางการเงนิใน       

การศกึษาภาษา ทาํใหเปนอปุสรรคในการการพัฒนาตวัเอง

                       ความพรอมดานการแขงขัน ความพรอมมากที่สุดคือ บริษัทมีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ และเสนทางใหมๆ มาจัดเปนแพ็คเกจเสนทางทองเที่ยว จุดแข็ง บริษัทมีโปรแกรมทัวรเสนอขาย

เปนจํานวนมาก รวมถึงบริษัทพันธมิตรท่ีมีอยู ทั่วไป และบริษัทบริหารงานกันเอง ไมซับซอน คุยงาย                       

แกปญหางาย แตวาจุดออน  ขาดการตลาด ซึ่งยังไมถึงลูกคาโดยตรง การขาดบุคลากรในดานไอที และ

บคุลากรไมเพยีงพอ แขงขนักนัเองไมยาก แตมชีาวตางชาตมิาแขงดวย เงนิทนุหมนุเวยีนมจีาํกดั โอกาสทีจ่ะ

ชวยใหบริษัทเติบโตไดอาจตองจัดทําเว็บไซตเพิ่มข้ึน  หาทางขยายชองทางการขาย การตลาด อุปสรรค      

ความตางของภาษา ศาสนา วนัหยดุ เวลาทาํงาน   การตดิตอประสานงานบรษิทัเปนเพยีงองคกรเลก็ๆ จาํนวน

พนักงานไมมาก

    3.1.2 สถานะและสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  ผูประกอบการธุรกจินาํเทีย่ว

วิเคราะหไดดังนี้ 

      จดุแข็ง คอื มผีูประกอบการการทองเท่ียวจาํนวนมากในเชียงใหม แขงขันสงู ลกูคา

ไดประโยชน อีกทั้งมีตนทุนการทองเที่ยวอยูในพื้นที่อยูแลว เชนมีความเปนธรรมชาติ ตั้งแต ภูเขา ปาไม          

รวมไปถึง การเดินปา นํ้าพุรอน สภาพอากาศ  เชียงใหมมีความเปนเอกลักษณ เชนมีภาษา วัฒนธรรม กิริยา

ทาทางออนโยน และเปนศูนยกลางหลายอยางควรมีการสงเสริมจากรัฐ จุดออน คือ ยังไมมีการชวย

ประชาสัมพันธจาก ททท. หรือรัฐอยางเต็มที่ รวมถึงการขาดการใสใจในทรัพยากรทางการทองเที่ยว                       
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ที่พื้นที่มีอยู  ขาดการบํารุงรักษาสถานท่ีทําใหเปนมาตรฐานและความพรอมของบุคลากรรวมไปถึงจิตสํานึก

ในการดูแลใหอยูในสภาพดี มีการเติบโตของตัวเมือง อาคารบังทัศนียภาพ  แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม

และสิง่แวดลอมทาํใหมคีวามนาสนใจนอยลง และภาษาในกลุมอาเซยีนคอนขางยาก หากไมมภีาษาองักฤษ

เปนสือ่กลางกจ็ะทาํใหการเปนจดุออนดวยเชนกนั สาํหรบัโอกาส ทีม่กีารเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนนัน้

ชวยให เกดิการรวมมือการลงทุน มโีอกาสขยายเพ่ิมทางสูเพือ่นบานได มโีอกาสท่ีจะสงเสริมใหมกีารเรียนเพ่ิม

ในเรือ่งภาษา เพือ่รองรบัการทองเทีย่วในภมูภิาคอาเซยีน สวนอปุสรรคทีพ่บไดคอื นโยบายรฐั ขาดความแนนอน 

จริงจัง   รวมไปถึงการขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ อัตราการจาง ภาษาที่ใชระหวางกลุมประเทศ

อาเซยีน เพราะตางชาตเิยอะมาก แตความรูดานภาษาของชาวเชยีงใหมยงัไมรองรบักลุมนกัทองเทีย่วชาวตาง

ชาติมากนัก ทําใหมีปญหาการสื่อสาร ในขณะเดียวกันก็ไมมีเวลาและเงินทุนที่จะพัฒนาสวนนี้อยางจริงจัง

   3.2 หนวยงานรัฐและเอกชน  

    3.2.1 ความพรอมดานตางๆ อธิบายไดดังนี้ 

                      การประเมินดานแรงงาน จดุแข็ง คอื การบริการนักทองเท่ียวท่ีด ีม ีService Mind  

มัคคุเทศกมีมนุษยสัมพันธดี จุดออน คือ การส่ือสารในดานภาษาตางๆ ในประเทศอาเซียนยังไมมี                

ความชํานาญ และพนักงานบริษัทขาดความกระตือรือรนในการทํางาน โอกาส คือ รัฐใหความสําคัญ              

(งบประมาณ) ในการสงเสริมเพ่ือชวยใหการทองเท่ียวและผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวมีการพัฒนาท่ีดีขึ้น 

อปุสรรคเพ่ิมมากข้ึน เชน อาชญากรรม (แรงงาน) หรอืแมกระท่ัง ภาครัฐไมมคีวามสามารถ ภาคเอกชนไมสามัคคี           

ทําใหมีความลาชาในการพัฒนาธุรกิจทองเที่ยว อีกทั้งความพรอมดานภาษาของบริษัทยังมีไมมากพอ 

       ความพรอมดานภาษา จุดแข็ง คือ มัคคุเทศก ใชภาษาอังกฤษไดดีชัดเจน            

ผูประกอบการพรอมเรยีนรูเรือ่งภาษาจีน แตจดุออน กม็เีชนกนัคอื ความไมหลากหลายภาษา ทาํใหเสียโอกาส

การนาํเทีย่ว  ในกลุมประเทศอาเซยีน เพราะไมสามารถใชภาษากลุมอาเซยีนได  อกีทัง้ในสวนของภาครฐัชามาก

ในการขับเคล่ือนการทองเท่ียว ยังใหความสําคัญลูกคากลุมอาเซียนนอยไปอีกดวย แตก็ยังมีโอกาสที่จะได

รองรับนักทองเที่ยวในกลุมทัวรที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดกวางข้ึน อุปสรรคที่พบคืออาจตองแพ      

ดานการแขงขนักบับริษทัท่ีมมีคัคเุทศกสือ่ภาษาในกลุมอาเซียนได บางคร้ังเพราะการใชกนัคนละภาษา และ

บางประเทศยังขาดความเชื่อมโยงโดยเฉพาะเสนทางการไปทําใหสงผลตอปริมาณนักทองเที่ยวได

      ความพรอมดานการแขงขนั มคีวามพรอมมากทีส่ดุ คอื มกีารพฒันาผลติภัณฑ 

และเสนทางใหมๆ  มาจัดเปนแพ็คเกจเสนทางทองเท่ียว โดยมีจุดแข็ง คือ มีผูประกอบการมาก ชวยใหมี

ผลิตภัณฑหลากหลาย นักทองเที่ยวมีทางเลือกมากขึ้น จุดออน คือผูประกอบการที่มีคุณภาพระดับสากล         

มีไมมาก บางผลิตภัณฑยังไมสอดคลองกับกลุมอาเซียน เชน กลุมลูกคามุสลิม อยางไรก็ตามก็ยังมี โอกาส    

ทีจ่ะพัฒนาการทองเท่ียวใหอยูบนมาตรฐานสากล  และมีกลุมนักทองเท่ียวกลุมใหมๆ  โดยเฉพาะขนาดลูกคา

กลุมมุสลิมขนาดใหญและอุปสรรคท่ีมีก็คือ หนวยงานภาครัฐที่ดูแลเร่ืองมาตรฐานและกฎเกณฑตางๆ               

ไมชัดเจน อีกทั้งผูประกอบการยังขาดความรูความเขาใจกับความตองการของลูกคา 
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    3.2.2 สถานะและสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  ของหนวยงานท่ีมีตอ              

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว  วิเคราะหไดดังนี้ 

                    จดุแขง็ คอื ทรพัยากรทางดานการทองเท่ียวมีหลากหลาย  คาครองชีพตํา่ สนิคา

และบริการถูกมากมี Service Mind  มีความปลอดภัยสูง สถานท่ีทองเท่ียวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติ           

วถิชีวีติ ยงัมีความงดงามชวยดงึดดูนกัทองเทีย่วไดอยางด ีบคุลากรในธรุกจินาํเทีย่วมีประสบการณ มชีาํนาญ

ในการทาํงานมานาน      มคีวามรูเก่ียวกบัแหลงทองเท่ียว ประเพณี วฒันธรรม มพีนัธมติรทางธรุกจิอยูทัว่โลก 

ผูประกอบการลวนมีความชํานาญ  ทั้งในประเทศไทย และในตางประเทศ แตในขณะเดียวกันก็มี จุดออน 

คอืการบรูณาการระหวางภาครฐัและเอกชน  ไมไดทาํอยางจรงิจงั ทกุแผนงานโครงการของรฐัด ีแตขาดเปาหมาย

ที่ชัดเจนทําใหมีความลาชาในการสงเสริมการทองเที่ยว บุคคลากรของบริษัทมีความชํานาญแตอายุมาก             

เงนิเดือนสูง รวมถึงเร่ืองภาษาในกลุมอาเซียนยาก หากไมมภีาษาอังกฤษเปนสือ่กลางการทํางานก็ลาํบากมากข้ึน 

ทั้งยังมีงบประมาณในการลงทุนนอย ภาครัฐสนับสนุนไมตรงจุด ซึ่งใหความสําคัญลูกคาอาเซียนนอย                  

ผูประกอบการยังขาดทักษะความชํานาญเม่ือเทียบกับเพ่ือนบานในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โอกาส ที่ตั้งยทุธศาสตรเมืองที่ไดเปรียบ  เชียงใหมเปนศูนยกลางทองเที่ยวไปตางจังหวัดและตางประเทศได

ดี ซึ่งทําใหมีโอกาสท่ีจะมีนักทองเท่ียวกลุมอาเซียนสนใจเดินทางเขามาเพ่ิมมากข้ึน แตอุปสรรคที่พบ คือ 

ความไมมัน่คงบรรยากาศทางการเมอืงทาํใหสงผลตอการทองเทีย่ว ขาดการวางแผนงานระยะยาวในการสราง

บรรยากาศเพ่ือกระตุนการทองเท่ียว การจราจรท่ีไมสะดวก เกิดรถติดและมลพิษสูง มีการแขงขันสูง           

ระหวางบริษัทนําเท่ียวภายในจังหวัด กฎหมายและระเบียบในการประกอบธุรกิจนําเท่ียวในตางประเทศ     

(กรณีตั้งสํานักงานตางประเทศ) ภาครัฐขาดมืออาชีพมาเปนผูนําองคกร ซึ่งแนวโนมคูแขงจะเขมแข็งมากข้ึน

  4. ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจากผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่ว และกลุมหนวยงานรฐั    

และเอกชน จากผลงานวิจัยพบวา

   4.1 กลุมผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว

    4.1.1 การปรับตัวและความรวมมือ  ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ในแตละดาน 

      การตลาด  ควรรวมกับองคกรรัฐในการทําประชาสัมพันธใหมากขึ้น เพื่อเพ่ิม      

ชองทางการตลาด ในกลุมเปาหมายที่มีความหลากหลาย รวมทั้งในกลุมตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

นอกจากน้ันรัฐและองคกรตางๆ ควรชวยกันในการควบคุมราคาของคุณภาพการบริการใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน และดูแลภาพลักษณ (ลดการตัดราคา) เพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใหมากขึ้น

                      การพฒันาผลติภัณฑและประสบการณทองเทีย่วของจงัหวดั ควรอนรุกัษวฒันธรรม 

และสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญๆ ของเชียงใหมไวใหไดมากท่ีสุด มีการตอยอดของแหลงทองเท่ียวใหม            

ตรวจสอบผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานและความปลอดภัยมีการจัดอบรมและเปล่ียนแปลงเพ่ือส่ิงแปลกใหม     

เพื่อใหไดมาตรฐาน นําไปสูการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน
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      การลงทุน ควรมีลงทุนเชิงบวก เพื่อดึงการลงทุนจากตางประเทศ โดยรัฐควรมี    

งบประมาณในการสงเสริมการพัฒนาใหเปนมาตรฐาน ซึง่พบวายังมีความตองการการเขาถึงแหลงเงินทนุโดย

เฉพาะผูประกอบการขนาดเล็ก สถาบันการเงินหรือรัฐ ควรมีนโยบายสงเสริมผูประกอบการใหมีสภาพคลอง

ขึ้น โดยการหาแหลงเงินทุนจากภาครัฐมาสนับสนุน

      การประชาสัมพันธ มีการใชส่ือโฆษณาที่สนับสนุนโดยรัฐบาลจะทําใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยจดัทาํสือ่ทีเ่ปนหนึง่เดียว สามารถหาขอมูลโฆษณา ประชาสมัพนัธจากจดุจุดเดียวได

อยางสะดวก ทนัสมยัมีการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียวตามส่ือตางๆ รวมไปถึงการเย่ียมเยือนประเทศ   

ในกลุม AEC มีการทําการตลาด มีเวทีเสนอการทองเที่ยวสูตลาด AEC เพิ่มการประชาสัมพันธในกลุม AEC 

ใหมากขึ้น

      การสรางมาตรฐานการทองเท่ียวอาเซียน ควรมีการฝกใหคนในทองถิน่สามารถ

สื่อสารกับชาวตางชาติไดโดยถูกตอง ปลูกจิตสํานึกใหไมเอาเปรียบ ตรงไปตรงมา รวมไปถึงมีการสอบ/         

ตรวจสอบมาตรฐานบริษัทนําเท่ียวและการวัดมาตรฐานมัคคุเทศกในขณะเดียวกันรัฐตองมีการสนับสนุน      

ตอผูไดรับการวัดมาตรฐานมีการออกแบบและกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานใหเปนในทิศทางเดียวกัน                    

ซึ่งผูประกอบการพรอมใหความรวมมือ

   4.1.2 การสนบัสนนุผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่ว โดยการจดัระเบยีบและจดทะเบยีน

มัคคุเทศก พรอมท้ังสนับสนุนงบประมาณอนุรักษและพัฒนาอยางตอเน่ืองโดยแผนระยะยาว การอบรม     

ทางดานภาษา การอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพ การออกใบประกาศรับรองบริษัทนําเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน       

และใหความรูความเขาใจในการเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  4.2  กลุมหนวยงานรัฐและเอกชน

   4.2.1 การปรับตัวและความรวมมือในแตละดาน 

                         การตลาด ควรแสวงหากลุมตลาด เชน การทาํตลาดออนไลน การขยายตลาดทองเท่ียว            

สูกลุมอาเซียน การจัดโปรแกรมนําเที่ยวใหตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวกลุมอาเซียน 

     การพฒันาผลิตภัณฑและประสบการณทองเท่ียวของจังหวดั  มกีารรวมกนัพฒันา        

แหลงทองเที่ยวทั้งใหมและเกาและปรับใหการบริการอยูในระดับสากล ที่สําคัญควรมีแพ็คเกจ นักทองเที่ยว

เฉพาะกลุมใหมากขึ้น 

     การลงทนุ  ภาคเอกชนมีการลงทุนมาก แตในสวนของภาครัฐยงัขาดโครงพ้ืนฐาน อาทิ 

เชน ไฟฟา ประปา และถนน อีกทั้งควรมีการลงทุนรวมกันในเรื่องการจัดทําส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ              

การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ และการเพ่ิมการลงทุนตรงตาม             

ความตองการในดานการทองเท่ียวของกลุมอาเซียน นอกจากนั้นภาครัฐควรสนับสนุนอยางจริงจังเก่ียวกับ

การลงทุนและการแสวงหาพันธมิตรรวมทุนกับประเทศใกลเคียงโดยเฉพาะ ลาว พมา 

     การประชาสัมพันธ ควรมีการประชาสัมพันธสูระดับสากล โดยเพ่ิมชองทางการ
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ประชาสัมพนัธใหหลากหลาย ทัง้ในการประชาสัมพนัธผานตัวแทนจากสมาคมท่ีมอียู  ผานส่ือสงัคมออนไลน 

โดยท่ีสื่อโฆษณาตางๆ ควรมีทั้งภาษาอังกฤษและจีน อีกทั้งควรการประชาสัมพันธในกลุมประเทศ          

ประชาคมเศรษฐกิจใหเพิ่มมากขึ้นดวย

    การสรางมาตรฐานการทองเทีย่วอาเซียน ควรมกีารจัด Chiang Mai World  Class Destination 

เพือ่รองรบัตลาดอาเซยีน รวมมอืจดัอบรมบคุลากรเพือ่ใหการบรกิารเปนไปในแนวทางเดยีวกนัและมมีาตรฐาน         

รวมท้ังเขารวมการประเมินมาตรฐานจากหนวยงานตางๆ ทีม่กีารจัดทาํมาตรฐานท่ีมกีารยอมรับ ทีส่าํคัญตอง             

มองมาตรฐานสากลโลกเปนหลัก

   4.2.2 การสนบัสนนุผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่ว พฒันาทกุๆ ระบบเพือ่สรางมาตรฐาน

สูระดับสากล ควรจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับสมาคมอาเซียนและการเตรียมความพรอม ทั้งดานภาษา           

การสงเสรมิและพฒันาการทองเทีย่วมกีารสนบัสนนุใหมคัคุเทศกเขารบัการฝกอบรมเรยีนภาษาที ่3 (อาเซยีน) 

ไดแก จีน เกาหลี พมา อินโดนีเซียรองรับนโยบายจากสวนกลางมาสนับสนุน ดําเนินการตรวจสอบ                           

ผูประกอบธุรกิจนําเที่ยวใหปฏิบัติตามกฎหมาย มีการอบรมการตลาด และจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว

ใหผูประกอบการจากภาคเหนือใหเสนอขายสินคาในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนระยะ

อภิปรายผล
  จากการศึกษาสรุปไดวาผูประกอบการธุรกจินาํเท่ียวและหนวยงานภาครัฐและเอกชนมีความคิดเห็น

ตรงกนัวาดานแรงงานของผูประกอบการธรุกจินาํเทีย่วในจังหวดัเชียงใหม มจีดุแข็ง  คอื  การบริการนกัทองเทีย่ว

ที่มีจิตบริการ และจุดออนทางดานภาษา เพราะบางภาษามีมัคคุเทศกนอยไมเพียงพอตอนักทองเท่ียว             

โดยเฉพาะภาษาที่ 3 ภาษาของกลุมสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สวนความพรอมดานการแขงขันทั้ง 

2 กลุม คิดเห็นวาผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวมีผลิตภัณฑและเสนทางใหมๆ  มาจัดเปนเสนทางทองเท่ียว    

สวนการประเมินสถานะและสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ทัง้ 2 กลุมมคีวามคิดเห็นตรงกันวา จดุแข็ง คอื 

ทรพัยากรทางดานการทองเทีย่วมคีวามหลากหลาย จุดออน  คือ มีมัคคุเทศกที่สามารถสื่อภาษาที่ 3 ภาษา    

ของกลุมสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนอย สาํหรับโอกาส คดิวาทีต่ัง้ของจังหวัดเชียงใหมเปนยทุธศาสตร

ทีด่ไีดเปรยีบเปนศนูยกลางทางการทองเท่ียว สวนอุปสรรค คอื  ผูประกอบการธุรกจินาํเท่ียวคดิเหน็วา นโยบาย

ของภาครัฐยังขาดความแนนอน สวนหนวยงานภาครัฐและเอกชนคิดเห็นวาความไมมั่นคงทางการเมือง          

สงผลตอการทองเที่ยวในระยะยาว 

  สําหรับขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา พบวาทั้ง 2 กลุมคิดเห็นตรงกัน ในดานการตลาด ควรมี

การสงเสริมดานการตลาดในกลุมสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดานการพัฒนาผลิตภัณฑและ

ประสบการณทองเท่ียวของจังหวัดคิดเห็นวาควรพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมและตรวจสอบผลิตภัณฑ                  

ใหมีมาตรฐานและความปลอดภัยใหอยูในระดับสากล ดานการลงทุน ภาครัฐควรเขามาชวยสนับสนุน           

ดานการประชาสัมพันธ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธในกลุมสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหมากขึ้น     

ดานการสรางมาตรฐานการทองเท่ียวอาเซียน ควรรวมมือกันจัดอบรมบุคลากรใหการบริการมีมาตรฐาน       
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ตามกรอบมาตรฐานเดียวกันในกลุมสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์  (2556) ดานการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและระบบฝกอบรมมัคคุเทศก มัคคุเทศก

เปนหน่ึงในตําแหนงงานดานการทองเท่ียวท่ีอยูในกรอบการเจรจา สมาคมวิชาชีพมัคคุเทศกจําเปนตองเรง

พฒันามคัคเุทศกทัง้เชิงคุณภาพและปรมิาณ เชน การจดัตัง้สภาวิชาชีพมคัคเุทศก การสรางมาตรฐานวิชาชีพ

มัคคุเทศกในประเทศไทย การสรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและสถาบันฝกอบรมในการพัฒนา

คณุภาพของบณัฑติ และการพฒันาทกัษะทางดานภาษา มคัคเุทศกไทยจาํเปนตองเรยีนรูภาษาที ่3 นอกเหนอื

จากภาษาไทยและอังกฤษ ตองพัฒนาตนเองใหมีทักษะภาษาที่ 3 หรือ 4 เพื่อใหสามารถรองรับนักทองเที่ยว

ทีห่ลากหลายข้ึน เพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุ  สาํหรับภาพรวมประเทศและสอดคลองกบับรบิทโลก ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปการเรียนภาษาที่ 3 นั้นควรเลือกเรียนภาษาตางประเทศใน 3 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 คือ ภาษามหาอํานาจ

เกา เชน ภาษาญ่ีปุน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน กลุมที่ 2 คือ ภาษามหาอํานาจใหม เชน จีน อินเดีย บราซิล 

โปรตเุกส รสัเซีย กลุมที ่3 คอื ภาษาในภมูภิาคอาเซยีน นอกจากน้ันทางดานความคดิเหน็ของศนูยวจิยักสิกรไทย 

(อางถึงใน Thailand Trade Machinery & Electronic Business Expansion for You 2555) สําหรับการ

พฒันาขดีความสามารถของผูประกอบการในธรุกจิทองเทีย่วเพือ่รองรบัการเปดเสรปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน                 

ควรเริ่มจากวิเคราะหจุดแข็งและเสริมจุดแข็งดานตางๆ อาทิ คุณภาพการใหบริการศักยภาพดานบุคลากร 

เปนตน นอกจากการวิเคราะหจุดแข็งแลว ยังมีจุดออนที่ควรพยายามพัฒนาใหดียิ่งขึ้น อาทิ การทํา                     

การประชาสัมพันธ หรือทักษะดานภาษาของบุคลากร และการรวมกลุมผูประกอบการขนาดเดียวกัน                

เพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและพัฒนาทักษะของ บุคลากรใหมีคุณภาพการใหบริการไดมาตรฐานสากล                   

ทัง้นีห้ากผูประกอบการมีความพรอมดานเงินทนุและแรงงานควรมองหาโอกาสเขาไปลงทุนในประเทศสมาชิก    

เพื่อขยายกิจการตอไป 

สรุป
  ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค และแนวทางแกไขปญหา          

ในการเตรียมความพรอมของผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียวกับการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน          

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  โดยเก็บขอมูลเฉพาะผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ในเขตอําเภอเมือง              

จังหวัดเชียงใหมที่ผ านการโครงการตรวจประเมินมาตรฐานของสํานักทะเบียนและธุรกิจนําเที่ยว                         

และมัคคุเทศกจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2555 เพียง จํานวน 7 ราย และหนวยงานของภาครัฐและเอกชนท่ีมี

สวนเกี่ยวของกับการทองเที่ยวและมีสวนไดสวนเสียกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จํานวน 6 ราย 

ในการทําวิจัยในครั้งตอไปควรเก็บขอมูลภายในจังหวัด และ เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนทั้งหมด เพื่อนําไปสู       

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันในการศึกษาคร้ังนี้ เป นการศึกษาเตรียมความพรอมของ                                 

ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  การศึกษาครั้งตอไปอาจศึกษาทาง      

ดานสาขาอ่ืนเชนทางดานการโรงแรม ที่จะตองเกี่ยวเนื่องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอไป
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