6. วิธีคิดผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยว อยางนักสรางโมเดลธุรกิจ
(How to create Value Proposition in Tourism business)

ที่มา: https://www.pexels.com

ความหมายของผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยว
ผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยว คือสินคาและบริการที่นําเสนอแกตลาดเพื่อการเดินทางและทองเที่ยวที่สามารถ
ตอบสนองความตองการและทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
สินคาและบริการที่สามารถทําการตลาดการทองเที่ยวได หมายรวมถึง สวนตางๆตอไปนี้
1. สินคาที่มีรูปรางจับตองได เชน หองพักในโรงแรม ที่นั่งบนเครื่องบิน อาหารและเครื่องดื่มใน
รานอาหาร เปนตน
2. บริการ เชน บริการทําความสะอาดหองพัก บริการตอนรับบนเครื่องบิน บริการประกอบอาหาร
บริการนําเที่ยว บริการจัดประชุมและนิทรรศการ เปนตน
3. สถานที่ เชน แหลงทองเที่ยวหรือจุดหมายปลายทางที่นักทองเที่ยวตองการไปเที่ยวชม อาจเปน
ประเทศ เมือง บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่มีความงดงาม
4. บุคลากร เชน พนักงานตอนรับ พนักงานทําความสะอาด พนักงานขับรถ นักบิน ผูจัดการฝายอาหาร
และเครื่องดื่ม เปนตน
5. องคการ เชน สมาคมโรงแรมไทย สมาคมมัคคุเทศกอาชีพ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน
6. แนวความคิด เชน ไทยเที่ยวไทย ซื้อสินคาหัตถกรรมไทย เที่ยวเมืองไทย ไมไปไมรู Visit Thailand
Year 1987 และ Amazing Thailand 1998-1999
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องคประกอบหลักของผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยว
ผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยวนั้นประกอบดวยองคประกอบหลักที่สําคัญ ไดแก
1. สินคาหลัก (Core Products) ประโยชนพนื้ ฐานจากสินคาหรือบริการที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค เชน สถานที่ทองเที่ยว ชายหาด ชายทะเล เปนตน
2. สินคาสนับสนุน (Supporting Products) สินคาหรือบริการเสริมที่นําเสนอใหผูบริโภค เพื่อเพิ่ม
มูลคาใหสินคาหลัก และชวยสรางความแตกตางใหสินคาหลักเพื่อความสามารถในการแขงขัน เชน
สถานที่พักแรมตาง ๆ การบริการอาหาร เปนตน
3. สินคาอํานวยความสะดวก (Facilitating Products) สินคาหรือบริการที่ชวยทําใหผูบริโภคไดรับ
การบริการจากสินคาหลัก เชน การบริการขนสงตาง ๆ เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีองคประกอบอื่น ๆ ที่เปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนองคประกอบหลัก เชน สินคา
และบริการอื่น ๆ เพิ่มเติม (The Augmented Products) สภาพแวดลอมทางกายภาพ ซึ่งจะเอื้อใหเกิดการ
ทองเที่ยว เชน ฤดูรอนทําใหนักทองเที่ยวชอบที่จะไปชายหาด ชายทะเล เปนตน และยังมีการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูบริโภคและผูผลิตสินคา การปฏิสัมพันธระหวางผูบริโภคดวยกันเอง และการมีสวนรวมของผูบริโภค
ในการผลิตสินคา ซึ่งจะชวยใหเกิดสินคาและบริการที่ตรงตามความตองการของนักทองเที่ยวอีกดวย

การสรางคุณคา (Value Proposition)

ที่มา : http://www.theeleader.com

นิ ย ามของคํ า ว า Proposition นั้ น เกิ ด จากคํ า 2 คํ า คื อ Pro ที่ แ ปลว า “เหนื อ หรื อ มากกว า ”
และ Position คือ “ตําแหนงของสินคาหรือบริการ” ดังนั้น Proposition จึงแปลวา สินคาหรือบริการของ
ธุรกิจที่สามารถสรางคุณประโยชนและมูลคาที่เหนือกวาทั้งในดานเหตุผล (Functional Benefit) และทางดาน
อารมณ (Emotional Benefit) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจใหกับลูกคาเปาหมายไดมากกวาสินคาของ
คูแขง การออกแบบคุณคาใหมนั้น (Value Proposition Design) จะมองลึกลงไปกวาตัวผลิตภัณฑเพื่อบงชี้
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คุณคาแทจริงและสงมอบคุณคานั้นใหกับผูบริโภคซึ่งเราจะตองศึกษาและทําความเขาใจกับลูกคาใหไดอยาง
ถองแทวา ความตองการลึกๆในใจของลูกคา (Customer Insight) นั้นคืออะไร ลูกคามีความตองการเหลานี้
หรือไม เชน ตรงใจ มีความแปลกใหม มีประสิทธิภาพสูง ปรับเปลี่ยนได ออกแบบสวย ภาพลักษณได ราคาโดน
ประหยัด อุนใจ สบายใจ เขาถึงไดงาย สะดวกกวา ใชประโยชนไดจริง ฯลฯ
ถาคุณคารวมในสายตาของลูกคา (Total Customer Value) อันไดแกภาพลักษณ (Image Value)
คุ ณ ค า ในตั ว สิ น ค า (Product Value) บุ ค ลากร (Personal Value) และการบริ ก าร (Service Value)
มีคามากกวา ตนทุนรวมที่ลูกคาเสียไป (Total Customer Cost) เชน เงินที่ลูกคาเสียไป (Monetary Cost)
เวลาที่เสียไป (Time Cost) พลังงานที่สูญไป (Energy Cost) และคาเสียโอกาส (Opportunity Cost) ผลลัพธ
ที่เปนบวกก็คือ คุณคารวมที่ลูกคาไดรับ (Customer Delivered Value) ดังนั้นการนําเสนอคุณคาแกลูกคา
จะตองเขาใจความตองการเชิงลึก เขาใจลูกคาอยางลึกซึ้ง เขาใจถึงวิถีชีวิต เขาใจวาเขาทําอะไร ดวยเหตุผล
อะไร คุณคาที่เขาตองการคืออะไร ลูกคาคิดอะไรอยู ตองรู NEED และ WANT ของลูกคา ซึ่งประกอบดวยการ
วิเคราะหสิ่งที่ผูใชยังไมไดรับความพึงพอใจหรือประสบการณอันเจ็บปวดในอดีตทั้งของบริษัทตนเองและจาก
คูแขง (Pains) การวิเคราะหสิ่งที่ผูใชไดรับประโยชน (Gains) การนําเสนอคุณคาแนวทางในการกําจัดปญหาใน
เรื่องที่ ผูใชยั งไม ไดรั บ ความพึ งพอใจ (Pain Relievers) หรือแนวทางสรางสรรค สิ่งที่ ผูใช จะได รับ ประโยชน
เพิ่มขึ้น (Gain Creators)

ออกแบบสินคาหรือบริการที่โดนใจดวย Value Proposition

รูปที่ 1 Value Proposition
ที่มา : https://www.b2binternational.com
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Value Proposition คื อ แผนภาพแสดงคุณ คาของสิ นคาหรือบริการ ซึ่งนํามาใชในการออกแบบ
รูปแบบหลักและทางเลือกเพิ่มเติมของสินคาหรือบริการเพื่อกําหนดคุณคาที่จะสงมอบไปถึงลูกคาผานสินคา
หรื อ บริ ก าร เพื่ อ ให ลู ก ค า มี ค วามสุ ข จากการได รั บ สิ่ ง ที่ ต อ งการหลุ ด พ น จากป ญ หาที่ กํ า ลั ง เผชิ ญ หรื อ มี
ประสบการณ ที่แสนวิเศษ ดั งนั้น Value Proposition จะทําใหคุณ เห็ นวาคุณจะตองเติมเต็มความตองการ
นําเสนอทางออกที่ยอดเยี่ยม หรือสรางความประทับใจใหกับลูกคาของคุณไดอยางไรบาง ซึ่งประกอบไปดวย 3
สวน ดังตอไปนี้
1. ลูกคาของเราคือใคร งานอะไรที่พวกเขาตองทําใหสําเร็จ
ใหเริ่มจากรูปกลมดานขวาของแผนภาพกอน โดยใหทีมงานตกลงกันใหไดวาลูกคาคือใคร ยิ่งชัดเจนยิ่ง
ดี เชน เพศ, อาชีพ, อายุ, เปนผูซื้อ, ผูใช, หรือผูตัดสินใจ ฯลฯ ถาลูกคามีมากกวา 1 กลุม ใหแยกแผนภาพ
เพราะอาจมีงานที่ตองทําแตกตางกัน แลวใหระบุวางานที่ลูกคา (Customers Jobs) ทําทุกๆ วัน ไมวาจะเปน
งานที่เนนเรื่องประโยชนใชสอย (Functional Jobs) งานที่เนนเรื่องความรูสึก (Emotional Jobs) และงานที่
เกี่ยวของกับ สังคม (Social Jobs) เชน ถาลูกคาคือผูรับ เหมากอสราง ชัดเจนวา Functional Jobs คือการ
กอสรางใหเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดดวยคุณภาพสูงสุด ไมโดนลูกคาตําหนิ ลูกคาชื่นชม (Emotional
Jobs) และคงตําแหนงผูรับเหมาที่มีประสิทธิภาพ ใหภาพลักษณที่ดีทําการตลาด (Social Jobs)
2. เขาใจ Pains และ Gains ของลูกคา
ใหถามลูกคา โดยเริ่มดวย “ทําไม” เยอะๆ เพื่อเก็บมาคนหาและวิเคราะห Pains และ Gains ที่สําคัญ
สําหรับลูกคาใหได เชน Pains ของผูรับเหมาคือการเสียเงินคาเครื่องมือ, เครื่องจักรที่ใชกอสรางคอนขางเยอะ
หรือเครื่องมื อเสีย หายแลว ซอมเองไม ได ตองสงไปที่ศูน ยซอม ซึ่งเสี ยเวลาและอาจไมทัน กํ าหนดเสร็จ งาน
กอสรางตามสัญญา ทําให เสียคาปรับ หรือมีปญหาพนักงานกอสรางชอบขโมยเครื่องมือ ฯลฯ และสําหรับ
Gains อาจรวมถึง ผลกําไรเพิ่มขึ้น การเขาถึงเครื่องมือที่ใหม ไมชํารุด ไมตองลงทุนซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร
ราคาแพง งานเสร็จทันเวลา ไมตองกังวลเรื่องขโมย ฯลฯ พอถึงจุดนี้ใหคิดในมุมมองของลูกคาอยางเดียว อยา
เพิ่งคิดไปถึงการหาโซลูชั่นใหลูกคา
3. เขาใจงานที่เราตองทําแทนลูกคา เพื่อใหงานของลูกคาสําเร็จ
พอมาถึงจุดนี้ ใหขามไปมองรูปสี่เหลี่ยมซายมือ โดยใหทีมงานไดลองเสนอโซลูชั่นตางๆ ไมวาจะเปนสินคา
หรือบริการใหสอดคลองหรือฟตกับ Customers jobs รวมถึง Pains และ Pains ที่ลูกคากําลังเผชิญอยู โดย
โซลูชั่นนั้นตองสามารถชวยลด Pains ลง และเติมเต็ม Gains ของลูกคาได เชน ถาเรามีนวัตกรรมเครื่องมือ
และกระบวนการกอสรางผนังแบบแหงเร็ว ซึ่งอาจจะเปนการประดิษฐใหม ที่สามารถจดเปนสิทธิบัตรได เมื่อ
มองจากมุมมองของลูกคาที่เปนผูรับเหมาแลว เราอาจจะเพิ่มนวัตกรรมบริการในสวนของการใหผูรับเหมา
ทั่วไปไดใชกระบวนการดังกลาวดวย เพื่อทําใหงานกอสรางเสร็จเร็วขึ้น ประสิทธิภาพสูงขึ้น สงผลใหรับงานได
เพิ่มขึ้น กําไรเพิ่มขึ้น โดยมีเงื่อนไขวา เครื่องมือและอุปกรณที่เกี่ยวของกับกระบวนการดังกลาว ใหเชาหรือ
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Subscribe จากเรา ซึ่ งเราอาจจะทํ า ระบบออนไลน ในการลงทะเบี ย น บริห ารการปล อ ยเช า และเปลี่ ย น
เครื่องมือเมื่อชํารุดหรือเสียหายอยางรวดเร็ว ฯลฯ ทําใหผูรับเหมาใชไดตามความเหมาะสม ควบคุมคาใชจาย
ได ไมจําเปนที่จะตองซื้อเครื่องมือ หรืออุปกรณที่มีราคาสูงเพื่อนํามาใชเอง เปนตน
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