
Quick Study การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการให้เช่าที่พักในพ้ืนที่จังหวัด

ท่องเที่ยว: กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและชลบุรี (เมืองพัทยา) ตอนที่ 1 

อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มีความส าคัญอย่างมาก

ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย เนื่องจาก SMEs มีสัดส่วนสูงทั้งในการสร้างมูลค่าเพ่ิม การจ้างงาน และการ

ส่งออก ซึ่งรวมถึงภาคการท่องเที่ยว ก็เป็นส่วนส าคัญที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของ  SMEs เนื่องจากการ

ท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอันดับสองรองจากการส่งออกสินค้าคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 

รวมทั้งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ซึ่งจากข้อมูลรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมปี 2553 แนวโน้ม 2554 พบว่า ในปี 2553 SMEs ในธุรกิจด้านโรงแรมและภัตราคาร สามารถสร้าง

รายได้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 ของ GDP_SMEs และคิดเป็นร้อยละ 37.6 ของการบริการเอกชนของ 

SMEs อีกด้วย 

ธุรกิจส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยนั้น คงจะหนีไม่พันธุรกิจการ

ให้เช่าที่พัก ซึ่งปัจจุบันมีความหลากหลายมากมาย ทั้งที่เป็นธุรกิจโรงแรม เกสเฮาท์ โฮมสเตย์ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า

รายเดือนรายวัน และที่พักขนาดเล็กทั่วไป แต่สิ่งที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือ ท าไมธุรกิจนี้จึงมีความส าคัญและถึงได้มี

การแข่งขันสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และจากรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกันดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อความ

ได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันต่อธุรกิจนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมทั้งยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อการบริหารกิจการ

ธุรกิจให้เช่าที่พักอีกด้วย ดังเช่นข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์, 2552 ได้กล่าวถึงผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พัก

ประเภทโรงแรม ได้เสนอให้กระทรวงมหาดไทยใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ด าเนินการ

ลงโทษผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พักประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่ให้บริการให้เช่าที่พักเป็นรายวัน การ

ประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive advantage) เนื่องจาก

ผู้ประกอบการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ภายใต้การควบคุมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  

ท าให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากภาครัฐ โดยเฉพาะมีการเสียภาษีในอัตราที่ต่ ากว่าผู้ประกอบการ

ธุรกิจให้เช่าที่พักตามพระราชบัญญัติโรงแรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าโรงแรมในย่านเดียวกัน

เฉลี่ย 50%  

จากปัญหาดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างมาก ดังนั้น ทางสมาคม

โรงแรมไทยจึงเตรียมเข้าร้องเรียนกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง เพื่อเรียกร้องให้เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์เข้ามาอยู่ภายใต้

การควบคุมของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เพ่ือให้ง่ายต่อการควบคุมและดูแล (มติชนออนไลน์, 2553) ทั้ง
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ยังจะสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นในการแข่งขันได้อีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้น จากสถานการณ์ความไม่สงบทาง

การเมืองที่ผ่านมา ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จนท าให้ผู้ประกอบการร้องขอความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลโดยผ่านสมาคมที่ตนเองสังกัด อาทิสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกได้ยื่นข้อเสนอขอความ

ช่วยเหลือจากภาครัฐ 7 มาตรการหลัก (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 28 พฤษภาคม 2553) โดยเฉพาะความช่วยเหลือ

ทางด้านการลงทุน การตลาดและการพัฒนาบุคลากร 

จึงเป็นที่มาของ Quick Study ฉบับนี้ ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้

เช่าที่พักในพ้ืนที่จังหวัดท่องเที่ยว เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจ วิธีการด าเนินธุรกิจ ความได้เปรียบ

เสียเปรียบของการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใช้ประกอบในการก าหนดนโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

และเป็นเครื่องมือให้การวิเคราะห์ธุรกิจการให้เช่าที่พักต่อไป เนื่องจากเนื้อหาสาระของ Quick Study นี้ มีความ

น่าสนใจอยู่หลายๆ ประเด็น จึงจ าเป็นต้องแบ่งออกเป็น 3 ตอนด้วยกัน โดยในตอนแรก เป็นการวิเคราะห์ศึกษา

ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการให้เช่าที่พักในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและชลบุรี (เมืองพัทยา)  โดยเป็น

การวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทั่วไปของธุรกิจการให้เช่าที่พักในพ้ืนที่ก่อน ส่วนตอนที่ 2 จะเป็นการวิเคราะห์ถึง

ข้อเสนอ ข้อคิดเห็น และข้อได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างธุรกิจที่พักแรมที่จดทะเบียน และที่ไม่จดทะเบียนตาม 

พรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 รวมทั้งการวิเคราะห์ถึงการเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN Economic Community 

(AEC) ส่วนตอนสุดท้ายนั้น จะเน้นการวิเคราะห์ถึงลักษณะการประกอบกิจการ และความพึงพอใจในคุณภาพ

บริการของโรงแรม 

ในการวิเคราะห์ถึงความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการให้เช่าที่พัก ในพ้ืนที่จังหวัดท่องเที่ยว

นั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงความได้เปรียบเสียเปรียบ และเปรียบเทียบแนวทางการด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกัน

ของผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 รวมทั้ง

ศึกษาสถานการณ์เชิงลึกของธุรกิจทั้งในส่วนของการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการด าเนิน

ธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินการธุรกิจให้เช่าที่พัก ตลอดจนศึกษาถึงกฏ ระเบียบ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พักของผู้ประกอบการให้เช่าทั้งจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 โดยจะเป็นกรณีศึกษาพ้ืนที่ส าคัญๆ ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของไทย ได้แก่พ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร และพ้ืนที่พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยไดด้ าเนินการส ารวจข้อมูลระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2553 ถึง 

30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ไดใ้ช้กระบวนการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Mixed-method Research) เข้าด้วยกัน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพวก (Stratified Sampling) โดย

ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพวกตามจ านวนห้องพัก ด้วยสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ (มีจ านวนห้องพัก
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มากกว่าหรือเท่ากับ 80 ห้อง) ร้อยละ 50 และขนาดเล็ก (มีจ านวนห้องพักน้อยกว่า 80 ห้อง) ร้อยละ 50 จากนั้น

ได้ด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งพวก (Stratified Sampling) เพ่ือก าหนดกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพวกตาม

ประเภทที่พักแรม และยังได้ก าหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane ในระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 โดย

แบ่งออกเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 แห่ง และจังหวัดชลบุรี (พัทยา) จ านวน 270 แห่ง และมีวิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 3 รูปแบบ ประกอบด้วย การสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 

และแบบสอบถาม (Questionnaire)  

การวิเคราะหค์วามสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการให้เช่าที่พักในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว  

มีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผ่านการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ร่วมกับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม ซึ่งในเบื้องต้น จะเป็นสถานการณ์ทั่วไปของพ้ืนที่พัทยา จังหวัด
ชลบุรี สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 

1. สถานการณ์ทั่วไปหลังวิกฤติการเมือง 

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่มาพัทยามีค่าใช้จ่ายต่อคนประมาณ 3,000 บาท ส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวอินเดียก าลังนิยมมาเที่ยวพัทยามากขึ้น มีปริมาณนักท่องเที่ยวแรงกว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ทั้งยังดีกว่าปีที่ผ่าน
มา ปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบมากกับนักท่องเที่ยวโซนเอเชีย เช่น จีน ที่เคยประกาศให้ประเทศไทย
เป็นประเทศเสี่ยง ไต้หวัน และฮ่องกง ท าให้ตลาดในส่วนนี้หายไป แต่ช่วง 2 -3 เดือนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวชาวเกาหลี
เริ่มกลับมาท่องเที่ยวพัทยาอีกครั้ง ด้านตลาดเก่า เช่น เยอรมัน อังกฤษ ยังมีปริมาณนักท่องเที่ยวทรงตัว ทั้งนี้ จาก
แหล่งข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า ที่ผ่านมาตลาดเอเชีย เช่น จีน เกาหลี มีปัญหามี
นักท่องเที่ยวเข้าน้อย ซึ่งปกติในช่วง Low Season นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะเข้ามา ภายหลังเริ่มมีการจองเข้ามาแล้ว ท าให้
ชนกับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในช่วง High Season นอกจากนั้น พัทยายังมีนักท่องเที่ยวแถบตะวันออกกลางมาเที่ยว
ด้วย ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมาหลายรอบ และมีระยะเวลาในการมาพักคราวละมากกว่า 10 วัน 

และจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโรงแรม ระบุว่าในช่ววง 3 – 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดการจัดประชุม
ได้กลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศจ านวนมาก เช่น กลุ่มแพทย์ บริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งผลจากสถานการณ์ทางการเมืองท าให้
นักท่องเที่ยวในส่วนนี้ลดลง ปัจจุบันภาคเอกชนได้สร้างและพยายามหาตลาดอ่ืนมาทดแทนตลาด MICE ที่ถูกยกเลิกไป 
ซึ่งกลุ่มลูกค้าในส่วนนี้จะขาดหายไปประมาณ 3 ปี โอกาสที่จะกลับเข้ามาค่อนข้างยาก หากเกิดเหตุการณ์ซ้ าจะท าให้
ลูกค้ากลุ่มไม่กลับมาอีก ด้านตลาด Intensive ได้รับผลกระทบเช่นกัน ซึ่งลูกค้าจากต่างประเทศไม่ใส่ใจเรื่องราคา ส่วน
ตลาดล่างที่น่าสนใจคือ ตลาดการแต่งงานของชาวอินเดีย ซึ่งมีระยะเวลาในพิธีหลายวันอย่างน้อย 5 – 7 วัน ในการมา
แต่งงานที่พัทยาบ่อยครั้งจะเช่าเหมาล าพาครอบครัวมาด้วย รวมถึงการน าพ่อครัวมาประกอบอาหารเช่นกัน ด้านตลาด
ในประเทศ น่าจะอยู่ได้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโรงแรมเคยเสนอให้สร้างศูนย์ประชุมขนาด 10,000 คน เพ่ือจับกลุ่มตลาด 
Intensive ระดับกลาง เช่น แอมเวย์ เอไอเอ เป็นต้น 
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 ที่ผ่านมาเมืองพัทยาพยายามจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่งต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดท า Event 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาเที่ยวพัทยาเพ่ิมขึ้น ผลของกิจกรรมส่งผลให้มีปริมาณนักท่องเที่ยว
ภายในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น พิจารณาได้จากปริมาณรถยนต์ที่เพ่ิมขึ้นในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ นอกจากนั้น เมือง
พัทยายังร่วมกับ ททท. จัดท า Road Show ในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสนอให้องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) จัดสัมมนาโดยเลือกพัทยาเป็นสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้ เมืองพัทยา
จะช าระค่าอาหารให้กับกลุ่มดังกล่าว 1 มื้อ เพ่ือแลกกับการใช้จ่ายที่มากกว่า ในส่วนนี้ผู้ประกอบการและเมือง
พัทยามีความเห็นให้หน่วยงานภาครัฐเพิ่มค่าที่พักแรม ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง เพ่ือลดความยากล าบากในการ
ท างาน ลดคอร์รัปชั่น และสร้างมาตรฐานและการบริหารงานโรงแรมให้อยู่ ในมาตรฐานที่ดีอีกทางหนึ่ง ส่วนการ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าชาวต่างประเทศได้ร่วมกับสื่อต่าง ๆ เช่น FTV การประกวด Cat Walk โดยทางผู้บริหาร
เมืองพัทยาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ไปร่วมงานที่ประเทศรัสเซีย อินเดีย เป็นต้น 

ปัญหาหลัก ๆ ของเมืองพัทยา 

- ปัญหาด้านภาพลักษณ์ 

ภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เน้นการขายประเวณีหรือ Sex tour ดังเช่นที่นักข่าว
เยอรมันท ารายการขายข่าว Sex tour ในพัทยา หรือกรณีการรีดไถนักท่องเที่ยวส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวยุโรปลดลง 
เมืองพัทยาจึงควรจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ให้แทนที่ภาพลักษณ์ด้านลบเดิม ซึ่งเมืองพัทยาได้พยายามเปลี่ยนแปลง
ภาพลักษณ์ของพัทยาใหม่ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดที่จัดขึ้น เช่น ในวันที่ 22 กันยายน 2553 ที่ผ่านมาได้จัดท า
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม Car free day แสดงถึงการให้ความส าคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีปัญหาใน
เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทย (Thainess) หายไป 

- ปัญหาด้านสาธารณูปโภค 

เมืองพัทยามีการขยายตัวของเมืองสูง ความหนาแน่นของประชากรมาก ส่งผลให้ระบบสาธารณูปโภค
ประสบปัญหา ส่งผลกระทบต่อเนื่องในด้านอ่ืน เช่น ขาดแรงงานในการจัดเก็บ เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทุนเสนอ
โครงการเพ่ือแก้ปัญหานี้ด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท ด้านปัญหาขยะบริเวณชายหาดและในทะเลทาง
เมืองพัทยาระบุว่า เป็นขยะที่เกิดจากกระแสน้ าที่มาจากบางประกง ซึ่งทางเมืองได้จัดทีมจัดเก็บไว้อย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ 
เมืองพัทยาอยู่ระหว่างการท า MOU กับการไฟฟ้าฯ เพ่ือขายขยะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าต่อไป ปัจจุบันพัทยาใช้น้ าประปา
จากอ าเภอสัตหีบ จากอ่างเก็บน้ ามาบประชันเป็นหลัก ทางเมืองพัทยาได้หารือกับกรมชลประทานแล้ว ทราบว่า 
ปริมาณฝนที่ตกมีจ านวนมากแต่น้ าไม่ลงบ่อ การที่มีโรงแรมเพ่ิมข้ึนมาก อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ในอนาคต ทั้งนี้ ทาง
ผู้ประกอบการระบุคุณภาพประปาปัจจุบันยังใช้ไม่ได้ ด้านกระแสไฟฟ้าที่ได้รับในหลาย ๆ ครั้ง มีการปล่อยกระแสไฟฟ้า
สูงกว่าปกติ ท าให้เกิดปัญหาไฟเกิน กระตุก ทางผู้ประกอบการโรงแรมต้องแก้ปัญหาโดยการติดตั้งเครื่อง UPS ที่มีราคา
สูงมากไว้ป้องกันปัญหาดังกล่าว นอกจากนั้น ผู้ประกอบการยังเสนอให้พัทยามีระบบไฟฟ้าใต้ดิน เพ่ือความสวยงาม 
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- ปัญหาด้านการจราจร 

พัทยามีปริมาณรถเยอะ และมีรถวิ่งทั้งวัน อีกท้ัง ปัญหาจราจรยังเกิดจากรถสองแถวสาธารณะที่
ให้บริการมีจ านวนกว่า 700 คัน ซึ่งปัจจุบันเมืองพัทยาได้จัดระเบียบแบ่งรอบการเดินรถออกเป็นสายสีเหลืองกับสายสี
แดง เพ่ือบรรเทาปริมาณรถบนท้องถนน นอกจากนั้น ทางเมืองพัทยาอยู่ระหว่างการศึกษาการจัดท ารถไฟฟ้าโมโนเรล 
เพ่ือเป็นระบบขนส่งมวลชนอีกทางเลือกหนึ่งของพัทยา 

- ปัญหาด้านความปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่ต้องการให้ผู้ประกอบการโรงแรมในพ้ืนที่ติดกล้องวงจรปิดไว้ที่หน้าสถานประกอบการ 
นอกเหนือจากที่เมืองพัทยาได้จัดงบประมาณไว้ เพ่ือความสะดวกในการด าเนินการด้านอาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่ง
ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับแนวปฏิบัติของผู้ก ากับการที่มารับผิดชอบขณะนั้น หากมีผู้ก ากับดีความ
ปลอดภัยจะเพ่ิมขึ้น  

- ปัญหาด้านสาธารณสุข 

พัทยามีประชากรอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เกิดสลัมย่อย ๆ จ านวนมาก ซึ่งเป็นผู้ที่มาจากต่าง
ถิ่นไม่ใช่คนเมืองพัทยา ท าให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค 

2. ข้อได้เปรียบในการแข่งขันเม่ือเทียบกับต่างชาติ 

ตารางที่ 1 ข้อได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับต่างชาติ จ าแนกตามพ้ืนที่ (พัทยา และกรุงเทพมหานคร) 

เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 

- การได้เปรียบ เมื่อเทียบกับมาเลเซียในเรื่อง Value for Money  
เนื่องจากประเทศไทยมีระดับของที่พักกว้างขวาง และหลากหลาย 
ผลิตภัณฑ์มีหลายรูปแบบมาก สามารถเลือกพักได้ตั้งแต่ Home 
stay Guesthouse ทั่วประเทศ 

- ความมีชื่อเสียงเรื่อง Thai wellness เรื่องสปา เรื่องอาหาร 

- แรงงานชาวไทยมีคุณภาพ แต่หายาก เนื่องจากไม่ต้องการท า 
ส่งผลให้ต้องจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งหากภาษาไม่ดีจะอยู่ 
Back Office ถ้าที่ภาษาดีหน้าตาใช้ได้ เช่น ชาว พม่า ฟิลิปปินส์ 
อาจใช้ได้แต่ขาด Service Mind 

- หากเป็นโรงแรม Chain ต่างประเทศ เช่น Ibis หรือ Swiss 
Hotel จะน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ และเน้นการท างานแบบ 
Multitask 

- มีความเป็นมิตร, Thainess, มีใจรักบริการมากกว่า 

- ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ถึงแม้จะมีเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมสูง เช่น พม่ามีสินค้าท่องเที่ยวสูง เป็นมิตรต่อคน
ง่าย ประเทศกัมพูชามีมรดกโลกที่ส าคัญ ท าให้ลูกค้าสนใจ 
แต่มีการแสดงออกด้านความเป็นมิตรไม่เท่าไทย ส่วน
เวียดนามให้ความส าคัญด้านบริการมากขึ้น ประกอบกับมี
ความสามารถด้านภาษาดี ซึ่งมาตรฐานของแต่ละประเทศ
ใกล้เคียงยังไม่เทียบเท่าไทย 

  

 


