2. หวงโซคุณคาของธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ที่มา : https://positioningmag.com/62990

อุตสาหกรรมทองเที่ยวเปนธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความเขมแข็งและเปนธุรกิจบริการที่สรางรายได
ใหกับประเทศเปนจํานวนมหาศาล
เมื่อประเทศไทยเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเปนโอกาสของอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวของไทยเปนอยางมาก ดังนั้นธุรกิจทองเที่ยวของไทยจึงจําเปนที่จะตองเรงศึกษาและปรับตัวหรือมี
การวางแผนการบริหารจัดการเพื่อใหกาวขามอุปสรรคตางๆและควาโอกาสที่จะทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จ
และมีกําไร ทั้งนี้ความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยวนั้นไมไดขึ้นอยูกับขนาดของบริษัทแตอยางใด แตขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหารขององคกรนั้นๆ โดยบริษัทนําเที่ยวขนาดใหญที่มีความพรอม
ทั้งดาน เงินทุน บุคลากร ขอมูล เครือขาย ชื่อเสียง และมีลูกคาของตนเองนั้นอาจมีการวางแผนการบริหาร
จัดการเพื่อรองรับการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไวกอนแลวในขณะที่บริษัทนําเที่ยวขนาดกลาง
และขนาดเล็กจํานวนมากที่มีศักยภาพไมเทาบริษัทขนาดใหญ อาจจะตองพบกับอุปสรรคในเรื่องของการขาด
ความพรอมจนไมอาจควาโอกาสทางเศรษฐกิจมาได ดังนั้นบริษัทนําเที่ยวจึงควรใชเครื่องมือในการบริหาร
จั ด การที่ จ ะช ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการทํ า งานสร า งคุ ณ ค า และมู ล ค า ให กั บ บริ ษั ท ของตนเอง โดย
ผูประกอบการจะตองเขาใจบทบาทและหนาที่ของแตละกิจกรรม ตลอดจนความตอเนื่องและเชื่อมโยงของ
ทุกๆกิจกรรมเพื่อสงมอบความรูสึกดีๆใหกับลูกคา ในการนี้บริษัทจะมีกําไรถาหากผลตอบแทนที่ไดรับจากคุณ
คาที่สรางขึ้นสูงกวาตนทุนในการสรางคุณคา ซึ่งบริษัทจะตองสรางคุณคาโดยที่ใหกิจกรรมเหลานั้นสามารถชวย
ลดตนทุนและสรางความแตกตางในสินคาหรือบริการ โดยตองศึกษาและวิเคราะหถึงกิจกรรมทั้งหมดรวมทั้ง
ความสัมพันธระหวางกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแตการนําปจจัยนําเขามาแปรสภาพจนกระทั่งกลายเปนผลลัพธที่สง
มอบแกลูกคา การปฏิบัติการจะตอเนื่องกันเปนสายนี้เรียกวา “โซคุณคา”
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หวงโซคุณคา (Value chain)
Kotler1 (1997) ไดกลาววาคุณคา (value) หมายถึงความแตกตางระหวางคุณคาที่ลูกคาไดรับจาก
การเปนเจาของและการใชผลิตภัณฑนั้น เมื่ อเทียบกับตน ทุน ที่ต องจายไปเพื่อใหไดมาซึ่ งสินค าหรื อบริ การ
และในบทความของ Porter2 (1985) ระบุ วาการบริห ารโซคุณคา (value chain) จะทําใหส ามารถเขา ใจ
บทบาทของแตละหนวยงานและความสัมพันธที่เชื่อมโยงและมีสวนชวยเหลือใหกิจการสรางคุณคาใหแกลูกคา
หรืออาจกล าวได วา หวงโซ คุณคา คือการอธิบ ายถึงคุณคาระหวางกิจ กรรมการดําเนิน งานขององค ก รที่มี
ความสัมพันธกันและมีความเกี่ยวเนื่องกับการสรางคุณคาที่เพิ่มใหกับวัตถุดิบภายในหวงโซอุปทาน (Supply
chain) โดยเริ่มตั้งแตการนําเขาวัตถุดิบ วัตถุดิบผานเขาสูกระบวนการแปลงสภาพจนกระทั่งกลายเปนสินคา
หรือผลิตภัณฑ ซึ่งตั้งแตขั้นตอนการรั บวัต ถุดิบจนกระทั่งแปลงวัต ถุดิบ เปนสิ นค าสําเร็ จรูปจะตองมี การใช
ทรัพยากร ไมวาจะเปนเงิน แรงงาน วัตถุดิบ อุปกรณ และ Overhead ตางๆตลอดจนการบริหารจัดการโดยที่
กิจกรรมขององคการตองชวยลดตนทุนและสรางความแตกตางในสินคาหรือบริการใหแกกิจการโดยจะต อง
ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางกิจกรรมที่ตอเนื่องกันเปนสายโซ เรียกวา “โซคุณคา” คําวาหวงโซ
คุณคาจึงหมายถึงกลุมกิจกรรมที่นําเสนอสินคาหรือบริการที่ผานขั้นตอนของกระบวนการผลิตจนกลายเปน
สินคาสําเร็จรูป จนถึงจัดสงสินคาไปยังผูลูกคาในที่สุด
กิจกรรมในโซคุณคา คือ กิจกรรมที่องคกรธุรกิจแบงตามภาระหนาที่และดําเนินการตามวิสัยทัศน
พั น ธกิ จ ค า นิ ย ม และกลยุ ท ธ โ ดยแบ ง เป น 2 กลุ ม กิ จ กรรม ได แ ก กิ จ กรรมหลั ก (primary activities)
และกิจกรรมสนับสนุน (support activities)
1. กิจกรรมหลัก (primary activities) หมายถึง กิจกรรมที่ทําใหเกิดรายไดและเกี่ยวของโดยตรงกับการ
แขงขันในอุตสาหกรรม ประกอบดวย
1.1 การนําสงปจจัยนําเขา (inbound logistics) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการนําสงปจจัยการ
นําเขา (input)
1.2 การผลิต (operations) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการแปรสภาพปจจัยนําเขาเพื่อใหเกิด
เปนผลลัพธ
1.3 การกระจายผลลัพธไปยังลูกคา (outbound logistics) หมายถึง การสงผลลัพธที่ไดจากการผลิต
หรือการแปรรูปปจจัยนําเขาไปยังลูกคา
1.4 การตลาดและการขาย (marketing and sales) หมายถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการคนหากลุม
ลูกคาและจูงใจลูกคา การสนับสนุนการตัดสินใจซื้อของลูกคารวมไปถึงการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกคา
1.5 การบริการ (service) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการใหบริการเพื่อยกระดับหรือรักษาคุณคา
ของผลิตภัณฑเพื่อใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
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2. กิจกรรมสนับสนุน (support activities) หมายถึง กิจกรรมที่ชวยอํานวยความสะดวกสบายและใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานตางๆของกิจกรรมหลักซึ่งประกอบดวย
2.1 การจัดหา/จัดซื้อ (procurement) หมายถึง การจัดหาปจจัยนําเขาทั้งหมดเพื่อนํามาใชในหวงโซ
คุณคาของกิจการนั้นๆ
2.2 การพัฒนาเทคโนโลยี (technology development) หมายถึง กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการ
ออกแบบสินคาหรือผลิตภัณฑและการเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมสินคา
2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย (human resources management) หมายถึง การบริหารจัดการ
พนักงานในหนาที่ตางๆขององคกร เพื่อใหเกิดการสนับสนุนทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน
ทั้งหมด
2.4 โครงสรางพื้นฐานขององคการ (firm infrastructure) หมายถึง การบริหารจัดการงานทั่วไป การ
วางแผน การเงินและการบัญชี การบริหารคุณภาพ ระบบขอมูลสารสนเทศ กฎหมายและรัฐบาล

รูปที่ 1 value chain model
ที่มา: https://www.ceoblog.co/what-is-value-chain/
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การพัฒนาโซคุณคาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การบริการจัดการของบริษัทนําเที่ยวของไทยตามแบบโซคุณคาของไมเคิล อีพอรทเตอร สามารถสรุป
ไดดังนี้
1. บริษัทตองใหความสําคัญกับลูกคาและใหความรูแกพนักงานเกี่ยวกับลูกคากลุมตางๆ แนะนํา
ประสบการณที่ดีของบุคลากร และนําความตองการของลูกคามาเปนปจจัยนําเขาในการออกแบบ
การทํากิจกรรมกระบวนการทํางาน
2. การทํางานทุกกิจกรรมในกระบวนการตองมีความตอเนื่องเชื่อมโยงโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของ
ลูกคาแตละกลุมเปนสิ่งสําคัญ
3. การใหความสําคัญกับการสรางเครือขายและพันธมิตร เนื่องจากการมีพันธมิตรทางการคานั้นจะ
สามารถสงเสริมศักยภาพของธุรกิจใหมีเสถียรภาพมากขึ้น
4. ผลผลิตและการบริการที่จะสงมอบใหลูกคาจะตองเปนสิ่งที่เหนือความคาดหวังของลูกคา เพราะ
หากผลิตภัณฑหรือบริการที่ลูกคาไดรับอยูเหนือความคาดหมายของลูกคาจะทําใหลูกคาเกิดความ
ประทับใจ
5. การสรางคุณคาในกิจกรรมของโซคุณคา มีแนวทางการพัฒนากิจกรรมในแตละดาน ดังหัวขอ
ตอไปนี้
5.1 แนวทางการพั ฒนากิ จ กรรมสนับสนุน (support activities) จะมีแนวทางการพัฒนา
ทั้งหมด 4 ดาน ประกอบดวย
5.1.1 โครงสรางบริษัท (firm structure) กิจกรรมสําคัญที่ชวยสรางคุณคา คือ การลดเวลา
ของแตละกิจกรรมหรืองานลง การเชื่อมโยงกิจกรรมเขาดวยกันเพื่อใหเกิดความตอเนื่องเชื่อมตอ
ของแตละกิจ กรรมและการใหความสําคัญเรื่องการบริห ารจัดการการเงิน และการบัญชี การ
วางแผนการบริหารหนี้สิน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาษีตางๆ การลดขั้นตอนและ
เวลาในการทํางานเพื่อเพิ่มกําไรและเสริมสภาพคลองใหกับบริษัทและสนับสนุนงานหลักอยางมี
ประสิทธิภาพ
5.1.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) กิจกรรมสําคัญที่
ชวยสรางคุณคา คือการฝกอบรมใหบุ คลากรทุ กคนมีจิ ตสํานึกที่ถูกตองเรื่องลูกคา การสราง
ลักษณะการบริการที่เปนเลิศและเอกลักษณเฉพาะของบริษัท มีความรูลึกและรูจริงในงานที่ทํา มี
การสรางเสริมทํางานเปนทีม มีความรูเกี่ยวกับขอตกลงของอาเซียนในดานการทองเที่ยวและ
บริการฝกอบรมบุคลากรใหมีความสามารถดานภาษา ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ และภาษา
ในกลุ มประเทศอาเซี ยนในระดับ ดี เรีย นรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมการทํางานของกลุม
ประเทศอาเซียน มีเครือขายที่จะจัดหามัคคุเทศกอิสระที่มีคุณภาพมาเสริมไดตลอดเวลา

4

5.1.3 การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี (Technology Development) กิจ กรรมสําคัญ ที่ชว ย
สรางคุณคาคือ การเลือกลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่คุมคามาใชในการทํางาน การ
หลอมรวมการบริการและทํางานในรูปของอิเลคทรอนิกสหรือการทํางานออนไลน มีคลังขอมูล
เพื่อการบริหาร การวางแผน และการปฏิบัติงานที่เนนขอมูลที่ถูกตองและเปนปจจุบัน มีการ
พัฒนาเว็บไซตอยางตอเนื่องและมีหลายภาษานอกจากภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศ
อาเซี ย นที่ เ ป น ลู ก ค า หลั ก คํ า นึ ง ถึ ง ความง า ยในการใช ก ารพั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต ห รื อ
แอปพลิเคชั่นที่นาสนใจใหกับลูกคา รวมไปถึงการพัฒนาสําหรับใชกับโทรศัพทสมารทโฟน และมี
เจาหนาที่ประจําดานเทคโนโลยีสารสนเทศคอยดูแลระบบและเว็บไซตใหเปนปจจุบัน
5.1.4 จั ดหา (Procurement) กิจ กรรมสําคัญ ที่ชว ยสรางคุณคา คือ การสรรหาคูคาหรือ
เครือขายพันธมิตรและควรมีการศึกษาประวัติของคูคาหรือบริษัทตัวแทน กอนทําสัญญาหรือ
เอกสารวาจางใหเปนตัวแทน รวมวางแผนความตองการหรือแผนธุรกิจรวมกันระหวางบริษัทกับ
คูคา/เครือขายพันธมิตรการเลือกสรรวัตถุสื่อสิ่งพิมพที่สะทอนคุณภาพและภาพลักษณที่ดี ของ
บริษัท ที่สําคัญคือ ตองกําหนดคุณภาพ/มาตรฐานของงาน ตลอดจนการทํางานบนพื้นฐานของ
ความซื่อสัตย ถูกตอง โปรงใสและเปนธรรม
5.2 แนวทางการพัฒนากิจกรรมหลัก (Primary Activities) ในงานการจัดโปรแกรมหรือแผน
สําหรับการนําเที่ยว ประกอบดวย
5.2.1 กิ จ กรรมนํ า เข า (Inbound Logistics) กิจ กรรมสําคัญ ที่ชว ยสรางคุณคา คือ การนํา
ประสบการณ ที่ดีทั้งของลู กค าและบุคลากร ความคาดหวังของลูกคาศึกษาพฤติกรรมเขา ใจ
วัฒนธรรมประเพณีของประเทศกลุมสมาชิกอาเซียนเพื่อนํามากําหนดลักษณะกิจกรรมหรือการ
ทํางานรวมถึงระยะเวลาในการทํากิจกรรมนั้นๆดวย
5.2.2 การปฏิ บั ติ ก าร (Operations) กิ จ กรรมสํ า คั ญ ที่ ช ว ยสร า งคุ ณ ค า คื อ การติ ด ต อ
ประสานงานกับคูคาหรือพันธมิตรทางการคา การปฏิบัติการควรออกแบบการทํางานจากความ
ตองการของลูกคา โดยทราบถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมอยางดี การกําหนดราคาที่เหมาะสม
รวมการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมการบริการใหเกิดความตอเนื่องเชื่อมโยงเปนสายโซ การ
บริการ มีความยืดหยุนสูง การทํางานโดยไมใหเกิดความสูญเสียและคํานึงถึงความประหยัดของ
เวลาและตนทุนที่เหมาะสม
5.2.3 กิ จ กรรมนํ า ออก (Outbound Logistics) กิ จ กรรมสํ า คั ญ ที่ ช ว ยสร า งคุ ณ ค า คื อ
หมายถึง โปรแกรมนําเที่ยวควรจัดใหมีความแตกตางที่มีลักษณะเฉพาะ มีนวัตกรรมการบริการที่
สะทอนถึงคุณภาพเพื่อใหลูกคารูสึกถึงความนาเชื่อถือ ความปลอดภัย ไมมีความเสี่ยง ความ
คุมคา การบริการสุภาพ รวดเร็วและตรงตอเวลาและไดรับการบริการพิเศษสําหรับกลุมสมาชิก
อาเซียน
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5.2.4 การตลาดและการขาย (Marketing &amp; Sales) กิจกรรมสําคัญที่ชวยสรางคุณคา
คือเนนชองทางการตลาดออนไลนโดยเฉพาะการสื่อสารการตลาด การจัดโปรแกรมการนําเที่ยว
ไมเหมือนใคร และดึงดูดความสนใจของลูกคาอาเซียน ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อโดยงายพัฒนาและ
ออกแบบเว็บไซต ที่สืบคนงาย สวยงาม สะทอนความนาเชื่อถือ นําเสนอขอมูลเปนปจจุบัน มี
มากกวา 2 ภาษา มีภาษาอังกฤษภาษาสมาชิกอาเซียนใหมากที่สุดและภาษาสําหรับกลุมลูกคา
หลั ก มี ช องทางพู ดคุ ย ติ ดต อสนทนาตอบข อซั กถามสดกับ ผู ที่เข ามาเยี่ย มเว็บ ไซตและมี ก าร
ตอเชื่อมเว็บไซตที่เกี่ยวของและมีขอมูลสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจของลูกคา
5.2.5 การบริ การลู กค า (Customer Service) กิจ กรรมสําคัญ ที่ชว ยสรางคุณคา คือ การ
ออกแบบการบริการที่เปนเอกลักษณของบริษัท การใหความเอาใจใสดูแลและตอบสนองความ
ต อ งการของลู ก ค า ตั้ ง แต เ ริ่ ม เข า มาติ ด ต อ จนถึ ง การติ ด ตามหลั ง การขาย มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
วัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีที่ถูกตองตามหลักของแตละประเทศ ยึดหลักการใหบริการที่เปน
เลิศ ใหเกียรติดูแลลูกคาดุจเครือญาติและใหรูสึกพิเศษสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน
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