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บทคัดย่อ
ั บนั ผูป้ ระกอบการโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทยเผชิญการแข่งขันรุนแรง
ปจจุ
มากขึน้ ทัง้ จากธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์ทใ่ี ห้บริการห้องพักรายวันในราคาทีต่ ่�ำกว่า
และโรงแรมในเครือต่างประเทศทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านกลยุทธ์การตลาดได้ขยายธุรกิจ
มาท�ำตลาดโรงแรม 3 ดาวในพืน้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วมากขึน้ รวมทังผู
้ ป้ ระกอบการรายใหม่จำ� นวนมากขึน้
เพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนัน้ การปรับตัวเพือ่ ความอยูร่ อดและ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันจึงเป็นสิง่ จ�ำเป็นอย่างยิง่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจโรงแรม
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางพัฒนาศักยภาพการแข่งขันส�ำหรับธุรกิจ
โรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทยที่แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดยประยุกต์แนวคิด
‘นวัตกรรมเชิงคุณค่า’ ของกลยุทธ์ Blue Ocean แทนทีม่ งุ่ เอาชนะคูแ่ ข่งขัน แต่กลับให้ความส�ำคัญ
กับการเพิม่ คุณค่าโดยเฉพาะทางด้านจิตใจและลดต้นทุนการด�ำเนินงาน มาประยุกต์ใช้
ในธุ รกิจ โรงแรมด้วยการออกแบบบรรยากาศในโรงแรมให้ม เี อกลัก ษณ์ เฉพาะตัว
ผสมกลมกลืนกับสภาพภูมปิ ระเทศและวิถชี วี ติ ของชุมชนในพืน้ ที่ โดยมีตวั ตนแท้จริง
ของแบรนด์สนิ ค้าเพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุม่ ทีแ่ สวงหาประสบการณ์ใหม่
ในการเดินทาง และความรูส้ กึ พิเศษทีม่ ตี ่อสถานที่ บทความได้วเิ คราะห์แนวทางและ
เครือ่ งมือวิเคราะห์กลยุทธ์ Blue Ocean โดยผ่านกรณีศกึ ษา 2 โรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทย
ทีป่ ระสบผลส�ำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิม่ ได้แก่ บ้านนอนเพลิน และหินตกริเวอร์ แคมป์
ค�ำส�ำคัญ : 1. มูลค่าเพิม่ . 2. ธุรกิจโรงแรม. 3. Blue Ocean. 4. นวัตกรรมเชิงคุณค่า.
    5. ประสบการณ์เดินทาง.
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Value Added Creation in Hotel Business with Blue Ocean Strategy
Sompong Amnuay-ngerntra2
Abstract
Nowadays small-scaled hotel operators in Thailand are confronted with
an intense competition from the increase of serviced apartments offering a lower
room rate, international hotel chains with more effective marketing strategies
expanding their brand into the 3-star segment, and new hotel operators preparing
for the ASEAN Economic Community. It has become necessary that these hotel
operators keep up with and even enhance their competitiveness in order to survive
and grow the ogranisation. The main objective of this article is to investigate
a pattern of creating competitiveness of small-scaled hotel operators searching
for business opportunities by applying Value Innovation, the key cornerstone of
Blue Ocean Strategy. Instead of winning the competition, this concept focuses
on creating customer value, especially the psychological value and reducing
operating costs. Hotel operators can apply this concept to their enterprise by
designing a unique atmosphere in the hotel blended with the local landscape and
ways of life. Meanwhile, the brand essence of hotel should be clearly identified
so as to meet the needs of niche markets seeking for new visitor experiences
and a sense of place. The article also presents approaches and an analytical
tool for Blue Ocean Strategy and its business implications through a case study
of two small-scaled hotels in Thailand: Baan Norn Plearn and Hintok River Camp.
Keywords: 1. Value added. 2. Hotel business. 3. Blue Ocean. 4. Value innovation.
    5. Visitor experience.
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บทน�ำ

ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากนักท่องเทีย่ วนานาชาติ
มากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของโลก โดยมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องในช่วง
ระยะเวลาทีผ่ ่านมา ส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมและทีพ่ กั เกิดขึน้ ใหม่จ�ำนวนมากโดยเฉพาะ
ในพืน้ ทีแ่ หล่งท่องเทีย่ ว อย่างไรก็ตามธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กทีใ่ ห้บริการห้องพักไม่เกิน
80 ห้อง ยังคงเผชิญภาวะห้องพักล้นตลาดในปจั จุบนั เนื่องจากนักท่องเทีย่ วต่างชาติม ี
ทางเลือกทีพ่ กั รูปแบบอืน่ ๆแทนโรงแรมมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์
แม้วา่ ไม่มใี บอนุญาตในการท�ำท�ำธุรกิจห้องพักก็ตาม แต่ก็ ให้บริการห้องพักรายวันมาก
ขึน้ ด้วยต้นทุนการก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่ต่�ำกว่าธุรกิจโรงแรม
(Charoenphon, 2011) เช่น จ�ำนวนพนักงานทีน่ ้อยกว่า การช�ำระภาษีในอัตราทีต่ ่ำ� กว่า
จ�ำนวนห้องอาหาร และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกน้ อยกว่า ได้ส่งผลให้ห้องพักมีราคา
ต�่ำกว่าห้องพักโรงแรมประมาณ 40-50% (Manager 3600 Weekly, January 5, 2012).
นอกจากนี้ทำ� เลทีต่ งั ้ มักอยู่ใจกลางเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้ ง สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
ระดับกลางโดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วจากเอเชียซึง่ เป็นตลาดทีม่ แี นวโน้มเติบโตในประเทศไทย
ได้สง่ ผลให้ธุรกิจเซอร์วสิ อพาร์ตเมนต์ มีการขยายตัวและดึงดูดนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง
โดยเพิม่ ขึ้น เฉลี่ย 9 % ต่อปี ยิง่ ไปกว่า นัน้ ผู้ป ระกอบโรงแรมยัง เผชิญ การแข่ง ขัน
จากโรงแรมในเครือต่างประเทศทีม่ ปี ระสบการณ์และความช�ำนาญด้านกลยุทธ์การตลาด
ทีเ่ หนือกว่า เช่น การสร้างแบรนด์สนิ ค้าใหม่ ทีส่ ามารถสร้างความแตกต่างได้ชดั เจน
และตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นแปลง รวมทัง้ แบรนด์สนิ ค้าเป็ นทีร่ จู้ กั
อย่างแพร่หลายในกลุม่ ลูกค้าต่างชาติ (Department of Business Development, 2010)
จากสภาวะการแข่งขันราคาทีร่ ุนแรงและมีจ�ำนวนคู่แข่งขันมากขึน้ ดังกล่าว
ท�ำให้ผปู้ ระกอบการโรงแรมไม่สามารถปรับเพิม่ ราคาห้องพักได้งา่ ยนัก ในขณะทีโ่ รงแรม
ก็มคี า่ ใช้จา่ ยสูงมากขึน้ ในการด�ำเนินกิจการ ย่อมไม่เป็นผลดีตอ่ การด�ำเนินธุรกิจในระยะยาว
ลักษณะการแข่งขันทีม่ งุ่ ชนะคูแ่ ข่งขันด้วยการน�ำตัดราคาดังกล่าว เรียกว่า Red Ocean
(Kim and Mauborgne, 2005a, 2005b) เปรียบเสมือนปลาฉลามในมหาสมุทรทีก่ ำ� ลังต่อสู้
แย่งเหยือ่ จนกระทังน่
่ านน�้ำในมหาสมุทรเต็มไปด้วยเลือดสาดสีแดง ซึง่ ไม่กอ่ ให้ธรุ กิจโรงแรม
มีการเจริญเติบโตอย่างยังยื
่ น ท่ามกลางการแข่งขันทวีความรุนแรงทัง้ จากธุรกิจเซอร์วสิ
อพาร์ตเมนต์ และโรงแรมในเครือต่างประเทศทีห่ นั มาท�ำตลาดโรงแรม 3 ดาวมากขึน้
รวมทังนั
้ กลงทุนรายใหม่เข้าสูต่ ลาดมากขึน้ พร้อมกับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการโรงแรมขนาดเล็กจะมีแนวทางอย่างไรในการเสริมสร้าง
ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน เพื่อ เพิ่ม โอกาสทางธุ ร กิจ โดยหลีก เลี่ย งการตัด ราคา
ทีเ่ น้นเอาชนะคูแ่ ข่งขันเป็นหลัก บทความวิชาการนีม้ งุ่ ศึกษาเชิงวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
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ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการให้มเี อกลักษณ์ โดยมี
แนวคิดธุรกิจทีโ่ ดดเด่นชัดเจน สามารถสร้างความประทับใจให้ลกู ค้าด้วยกลยุทธ์ Blue Ocean
ซึง่ มีเนื้อหาครอบคลุม เครือ่ งมือวิเคราะห์กลยุทธ์ กระบวนการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า
การสร้างขอบเขตตลาดใหม่ และกรณีศกึ ษา 2 โรงแรมขนาดเล็ก (บ้านนอนเพลิน และ
หินตกริเวอร์ แคมป์) ทีป่ ระสบผลส�ำเร็จในการสร้างมูลค่าเพิม่ ด้วยกลยุทธ์ Blue Ocean
ซึง่ เป็ นข้อมูลทีน่ กั วิจยั ได้รบั จากการมาพักทัง้ 2 โรงแรม ร่วมสังเกตการให้บริการ และ
สัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการเกีย่ วกับกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิม่ ธุรกิจโรงแรม
กลยุทธ์ Blue Ocean คืออะไร
Blue Ocean เป็นกลยุทธ์ทช่ี ว่ ยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบการ
ทีแ่ สวงหาโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการเปลีย่ นกระบวนทัศน์เชิงธุรกิจไปจากเดิม กล่าวคือ
มีการน�ำเสนอนวัตกรรมเชิงคุณค่าให้กบั สินค้าและบริการทีม่ อี ยูใ่ นธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ด้วยการหลีกเลีย่ งเข้าไปแข่งขันในกลุ่มตลาดเดิมทีม่ กี ารลอกเลียนแบบ ต่างมุ่งเน้น
เอาชนะคู่แข่งขันด้วยการแข่งขันด้านราคา ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมนัน้ ๆ และไม่กอ่ ให้เกิดก�ำไรและการพัฒนาธุรกิจอย่างยังยื
่ น แต่สงิ่ ทีก่ ลยุทธ์
Blue Ocean ให้ความส�ำคัญคือ การสร้างสินค้าหรือบริการให้มเี อกลักษณ์ทโ่ี ดดเด่น
เหนือกว่าคู่แข่งขัน โดยสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าทีย่ งั ไม่มใี ครน� ำเสนอหรือพัฒนา
มาก่อนในธุรกิจ สามารถสร้างความต้องการใหม่ให้กบั ลูกค้า ควบคูก่ บั การลดต้นทุนพลังงาน
และค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานไปพร้อมๆกัน ลักษณะดังกล่าวท�ำให้การแข่งขันทางด้านราคา
ลดความส�ำคัญลง และกฎการแข่งขันยังไม่ได้มกี ารก�ำหนดอย่างชัดเจน เปรียบเสมือน
น่านน�้ำใหม่ทเ่ี งียบสงบปราศจากการแข่งขันทีร่ ุนแรง ในเมือ่ ไม่มกี ารแข่งขันด้านราคา
อย่างรุนแรง ย่อมท�ำให้ธรุ กิจมีกำ� ไรเติบโตอย่างแท้จริง (Kim and Mauborgne, 2005a,
2005b)
จากการตรวจสอบเอกสาร พบว่า งานวิจยั ในประเทศไทยทีศ่ กึ ษากลยุทธ์ Blue
Ocean มีการประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจหลากหลายประเภท เช่น Burim Otakanon (2008)
ศึกษากลยุทธ์ดงั กล่าวกับธุรกิจฟาร์มโชคชัย Buraporn Kumboon and Payorm Vongsansi
(2010) ศึกษาการพัฒนาธุรกิจโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ด้วยกลยุทธ์ Blue Ocean
Sarunyapong Thiangtam (2011) วิเคราะห์กรณีศกึ ษาของกลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย
จ�ำกัด (มหาชน) และ Pornprom Prompes (2011) ทบทวนแนวคิดของกลยุทธ์ Blue Ocean
โดยวิเคราะห์ธุรกิจสาหร่ายทะเลอบกรอบ ตรา “เถ้าแก่น้อย” อย่างไรก็ตามงานวิจยั
ทีศ่ กึ ษาแนวคิดกลยุทธ์ดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้กบั อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วยังมีคอ่ นข้าง
จ�ำกัด โดยเฉพาะอย่างยิง่ ธุรกิจโรงแรม ซึง่ เป็ นธุรกิจทีผ่ ลิตภัณฑ์มลี กั ษณะคล้ายคลึงกัน
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และค่อนข้างยากในการสร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการใหม่ รวมทัง้ สร้างจุดขายทีแ่ ตกต่าง
จากคูแ่ ข่งขัน (Thinking outside the Hotel Box, 2012: 9)
นวัตกรรมเชิ งคุณค่า : หัวใจส�ำคัญของกลยุทธ์ Blue Ocean
ในการด�ำเนินธุรกิจผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์
สิง่ ใหม่ ซึง่ ไม่ใช่ในความหมายของการประดิษฐ์คดิ ค้นทางวิทยาศาสตร์ แต่ผลิตภัณฑ์
ใหม่ตอ้ งสามารถเพิม่ และต่อยอด “คุณค่า” ให้ลกู ค้าจ�ำนวนมากได้ จึงถือว่าเป็นการเปลีย่ น
กระบวนทัศน์เชิงธุรกิจไปจากเดิมอย่างสิน้ เชิง  ทัง้ นี้หากผลิตภัณฑ์มกี ารเพิม่ คุณค่า
แต่ขาดนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ แม้วา่ สามารถท�ำให้คณ
ุ ค่าเดิมดีขน้ึ แต่กย็ งั ไม่เพียงพอที่
ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มเี อกลักษณ์โดดเด่นในตลาดได้ ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการรายใหม่เข้าร่วม
แข่งขันได้ง่าย ซึง่ จะน� ำมาสู่การการแข่งขันด้านราคาในทีส่ ุด เช่นเดียวกันนวัตกรรม
ทีป่ ราศจากคุณค่า ซึง่ เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีเป็ นส�ำคัญ มักมองข้ามสิง่ ทีล่ กู ค้า
ยอมรับและยินดีจา่ ย ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ (Leavy, 2005)
ดังนัน้ หัวใจส�ำคัญของกลยุทธ์ Blue Ocean คือ การสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า (value
innovation) ซึง่ แสดงดังภาพที่ 1 เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีย่ งั ไม่มใี คร
เข้ามา เป็ นการสร้างความต้องการใหม่ ทีส่ ำ� คัญคือ นวัตกรรมเชิงคุณค่ามีองค์ประกอบ
ทีส่ ำ� คัญสองประการอยูค่ กู่ นั คือ การเพิม่ คุณค่า (higher value) ทีล่ กู ค้ายอมรับได้ ท�ำให้สนิ ค้า
มีความโดดเด่นในตลาด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ และในเวลาเดียวกัน
ก็สามารถลดต้นทุนในการด�ำเนินธุรกิจ (lower cost) ทัง้ นี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
หากมีองค์ประกอบไม่ครบสองประการ ก็ไม่ถอื ว่าเป็ นแนวคิดของกลยุทธ์ Blue Ocean

ต้นทุน

นวัตกรรมเชิงคุณค่า

คุณค่าต่อผู้บริโภค

ภาพที ่ 1 การสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า ทีม่ า: Kim and Mauborgne (2005a)
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ในการด�ำเนินธุรกิจนันหากผู
้
ป้ ระกอบการพิจารณา “คุณค่าทีม่ อบให้” ลูกค้าเพียงอย่างเดียว
และมองข้ามความส�ำคัญของ “คุณค่าทีไ่ ด้รบั ” จากการลงทุน แม้วา่ ผูป้ ระกอบการมีผลิตภัณฑ์
ทีโ่ ดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่งขัน และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ดี แต่กอ็ าจต้อง
ใช้เวลายาวนานในการคืนทุนหรือประสบปญั หาเงินทุนหมุนเวียน เนื่องจากผูป้ ระกอบ
การมีตน้ ทุนและค่าใช้จา่ ยสูงเกินความจ�ำเป็นในการด�ำเนินงาน ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการควร
พิจารณาถึงความเหมาะสมของ คุณค่าทีม่ อบให้แก่ลกู ค้า และคุณค่าทีไ่ ด้รบั จากการลงทุน
ธุรกิจ (Yang and Yang, 2011) อนึ่งในการสร้างคุณค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์การท่องเทีย่ ว
คุณค่าทีล่ ูกค้าต้องการนัน้ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทดังต่อไปนี้ (Gupta and
Lehman, 2005)
1. คุณค่าทางเศรษฐกิจ (economic value) เป็นคุณค่าทางการเงินที่
ลูกค้าได้รบั จากการบริโภคสินค้าและบริการโดยเปรียบเทียบกับทางเลือกอืน่ ๆ  เช่น สายการบิน
ประเภทต้นทุนต�่ำสามารถสร้างความ ‘คุม้ ค่า’ ในตัวเงินแก่ลกู ค้า เมือ่ เทียบกับคุณภาพ
สินค้าและบริการทีไ่ ด้รบั จากสายการบินพาณิชย์ทวไปที
ั่
ม่ รี าคาสูงกว่า เช่นเดียวกับ
โรงแรมริมแม่น้ำ� เจ้าพระยาทีอ่ ำ� นวยความสะดวกการเดินทางให้กบั ลูกค้าของตน โดยบริการ
เรือรับส่งฟรีระหว่างโรงแรมและสถานีรถไฟฟ้าตากสิน บริการดังกล่าวสร้างความพึงพอใจ
ให้ลกู ค้าเพราะอ�ำนวยความสะดวกการเดินทาง หลีกเลีย่ งการจราจรทีค่ บั คัง่ เป็นการประหยัด
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ลูกค้าทีเ่ ดินทางมาเป็ นหมูค่ ณะ
สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ยในส่วนนี้มากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ยงั ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์
เดินทางทางเรือโดยมีภมู ทิ ศั น์รมิ แม่น้�ำทีง่ ดงามอีกด้วย
2. คุณค่าทางอรรถประโยชน์ (functional value) หมายถึงการที่
ผลิตภัณฑ์ใหม่สามารถตอบสนองในเชิงประโยชน์ใช้สอยมากกว่าสินค้าทีม่ อี ยูใ่ นตลาด
อย่างชัดเจน โดยช่วยแก้ไขจุดอ่อน พัฒนาจุดแข็งของสินค้าเดิม เช่น ร้านอาหารทีเ่ น้น
คุณภาพอาหารและบริการ มีการใช้วตั ถุดบิ คุณภาพสูง พืชผักปลอดสารพิษในการประกอบ
อาหาร ลูกค้าได้รบั ความคุม้ ค่าจากอาหารทีท่ านเข้าไป เพราะมีสารอาหารสูง ให้พลังงาน
แก่รางกาย สร้างความสมดุลย์ให้รา่ งกาย ลดการสะสมของสารพิษ และยังช่วยซ่อมแซม
ส่วนทีส่ กึ หรอด้วย เช่นเดียวกัน บริษทั ตัวแทนท่องเทีย่ วออนไลน์ อ�ำนวยความสะดวก
ในการส่งมอบใบส�ำรองห้องพัก และใบเสร็จรับเงินให้ลกู ค้าทางอินเทอร์เน็ต โดยทีล่ กู ค้า
สามารถพิมพ์ใบส�ำรองห้องพักจากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ดว้ ยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาให้ลกู ค้า
และประหยัดค่าใช้จา่ ยให้องค์กร โดยลดขันตอนกระบวนการผลิ
้
ต เป็นการน�ำเครือ่ งเทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
3. คุณค่าทางจิตใจ (psychological value) หมายถึงคุณค่าและความรูส้ กึ
ทางด้านจิตใจทีล่ กู ค้าได้รบั จากการบริโภคสินค้าและบริการทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เช่น ตราสินค้า
6

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 1 พ.ศ. 2559
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ภาพลักษณ์ และกระแสนิยมความต้องการทางสังคม ส�ำหรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
และการบริการแล้ว คุณค่าทางจิตใจมีบทบาทส�ำคัญมากส�ำหรับผูป้ ระกอบการธุรกิจ
โรงแรมขนาดเล็กทีต่ อ้ งการสร้างความโดดเด่นให้กบั สินค้าและบริการ ผูป้ ระกอบการ
สามารถสร้างสรรค์บรรยากาศทีพ่ กั ให้มเี อกลักษณ์ สร้างความรูส้ กึ พิเศษทีม่ ตี ่อสถานที่
(sense of place) อารมณ์ ความประทับใจ ความอบอุน่ ความผูกพันระหว่างผูร้ บั บริการ
และผูใ้ ห้บริการ และประสบการณ์ในการเดินทาง ยกตัวอย่าง นักท่องเทีย่ วได้รบั ความรู้
และประสบการณ์แปลกใหม่จากการเยีย่ มชมนิทรรศการ บทเรียนแห่งความมืด (Dialogue
in the Dark) ซึง่ ได้จำ� ลองสถานทีต่ า่ งๆในชีวติ ประจ�ำวันไว้ในห้องมืด ให้นกั ท่องเทีย่ ว
ได้ร่วมเรียนรูค้ น้ หาโดยผ่านประสาทสัมผัสทัง้ ห้าของร่างกาย (ยกเว้นการมองเห็น)
โดยมีเจ้าหน้าทีพ่ กิ ารสายตาท�ำหน้าทีเ่ ป็ นมัคคุเทศก์ชว่ ยพาชมและบรรยาย กิจกรรมนี้
เปิดโอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วได้รว่ มพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ท�ำให้มคี วามเข้าใจ เกิดความซาบซึง้
และเห็นอกเห็นใจผูพ้ กิ ารสายตามากขึน้ เป็นตัวอย่างทีล่ กู ค้าได้รบั ในเชิงคุณค่าทางด้าน
จิตใจ เช่นเดียวกับร้านอาหารทีส่ ามารถสร้างคุณค่าแก่ลกู ค้าในด้านจิตใจ และความรูส้ กึ
พิเศษทีม่ ตี ่อสถานที่ มากกว่าเน้นปริมาณอาหาร โดยน�ำศิลปะมาประดับตกแต่งอาหาร
ให้สวยงาม มีการใช้เครือ่ งชามทีอ่ อกแบบสวยงาม โดดเด่น เป็ นเอกลักษณ์ นอกจากนี้
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายของทีร่ ะลึก สามารถยกระดับสินค้าด้วยการออกแบบ ‘บรรจุภณ
ั ฑ์’
ทีเ่ หมาะสมกับการใช้งาน มีคณ
ุ ค่าทางศิลปะเป็นเอกลักษณ์ดว้ ยสีสนั สะดุดตา และเหมาะสม
เป็ นของฝากทีร่ ะลึก
ในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่านัน้ ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องเข้าใจพฤติกรรม
การใช้ชวี ติ ทัศนคติ ความเชือ่ และความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ซึง่ ข้อมูลเกีย่ วกับ
ลูกค้าดังกล่าวสามารถเข้าถึงโดยการพูดคุยกับลูกค้า ด้วยตนเอง หรือสังเกตพฤติกรรม
ของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ การประเมิลความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากใช้บริการทีพ่ กั
โดยผ่า นสื่อ อิน เทอร์เ น็ ต การแสดงความคิด เห็น ของลูก ค้า จากสื่อ สัง คมออนไลน์
ก็เป็นอีกช่องทางทีช่ ว่ ยให้เข้าใจพฤติกรรมความต้องการของลูกค้าทีซ่ อ่ นเร้นในใจอย่างแท้จริง  
การประชุมทุกเช้า (morning brief) ระหว่างผูบ้ ริหารสูงสุดและหัวหน้าแผนก เพือ่ ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยในการปฏิบตั งิ านทุกวัน การพูดคุยกับพนักงานส่วนหน้าหรือตัวแทน
การตลาดทีใ่ กล้ชดิ กับลูกค้า ผูผ้ ลิตสินค้า (suppliers) หุน้ ส่วนธุรกิจ รวมทัง้ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลกับพันธมิตรทีอ่ ยูใ่ นสมาคมวิชาชีพต่างๆ เช่น สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) สมาคมส่งเสริม
การท่องเทีย่ วภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย หรือ
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็นต้องพิจารณา และวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพือ่ น�ำมาประกอบในการวางแผนกลยุทธ์ธรุ กิจ (Geddie et al., 2005; Lo et al., 2010)
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อาจกล่าวได้วา่ กลยุทธ์ Blue Ocean เป็นการสร้างตลาดใหม่ เพิม่ โอกาสทางธุรกิจ
โดยหลีกเลีย่ งการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม Blue Ocean ทีส่ วยงาม
ก็อาจกลับกลายเป็น Red Ocean ได้เช่นกันเมือ่ เวลาผ่านไป เมือ่ คูแ่ ข่งขันลอกเลียนแบบ
สินค้า หรือเห็นช่องทางการท�ำธุรกิจเช่นเดียวกับเรา ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการจ�ำเป็ นต้อง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลีย่ งการแข่งขันทีร่ ุนแรงใน
อนาคต
เครือ่ งมือวิเคราะห์กลยุทธ์ : ผืนผ้าใบเชิ งกลยุทธ์ และกรอบด�ำเนิ นการ 4 ประการ
หลังจากได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับลูกค้าและเข้าใจความต้องการทีแ่ ท้จริงแล้ว ผูป้ ระกอบการ
สามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวมาเทียบเคียงกับธุรกิจโรงแรมทีแ่ ข่งขันด้วยการสร้าง ผืนผ้าใบ
เชิงกลยุทธ์ (strategy canvas) ซึง่ เป็ นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์และกรอบด�ำเนินการ
พัฒนากลยุทธ์ ผืนผ้าใบเชิงกลยุทธ์น้ีแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของ
1. กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจโรงแรม โดยชีใ้ ห้เห็นว่าผูป้ ระกอบการได้ลงทุน
ั
ไปตามปจจัยของการแข่งขันแล้วอย่างไร และในอนาคตควร ‘เพิม่ ’ หรือ ‘ลด’ การลงทุน
อย่างไรบ้าง
2. ธุรกิจโรงแรมทีม่ กี ารแข่งขันอยูใ่ นปจั จุบนั และอนาคต โดยระบุปจั จัยหรือ
องค์ประกอบของสินค้าและบริการทีธ่ รุ กิจโรงแรมต่างให้ความส�ำคัญในการน�ำเสนอแก่
ลูกค้า รวมทัง้ ผลกระทบทีเ่ กิดจาการแข่งขันในธุรกิจโรงแรมนัน้ ๆ
3. “คุณค่า” ทีล่ กู ค้าได้รบั จากการบริโภคสินค้าและบริการทีม่ อี ยูใ่ นธุรกิจโรงแรม
ั
ปจจุบนั
กล่าวได้วา่ ผืนผ้าใบเชิงกลยุทธ์นิยมใช้ควบคูก่ บั กรอบด�ำเนินการ 4 ประการ
(Four Actions Framework) ซึง่ เป็นกรอบค�ำถาม 4 ประการใช้เป็นแนวทางสร้างนวัตกรรม
เชิงคุณค่า (Kim and Mauborgne, 2005a, 2005b) ผูป้ ระกอบการโรงแรมจ�ำเป็ นต้องใช้
ค�ำถามเหล่านี้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจ ซึง่ ประกอบด้วย
1. ปจั จัยใดทีค่ วรตัดออกไปได้ในธุรกิจ (eliminate)
2. ปจั จัยใดทีค่ วรลดลงให้ต่ำ� กว่ามาตรฐานของธุรกิจ (reduce)
ั ยใดทีค่ วรพัฒนาขึน้ มาใหม่ เพราะยังไม่มใี ครน�ำเสนอมาก่อนในธุรกิจ (create)
3. ปจจั
4. ปจั จัยใดทีค่ วรเพิม่ คุณค่าให้สงู กว่ามาตรฐานของธุรกิจ (raise)
Yang (2012) ได้ศกึ ษากรอบด�ำเนินการ 4 ประการของกลยุทธ์ Blue Ocean
กับธุรกิจโรงแรม ณ ประเทศไต้หวัน (แสดงในตารางที่ 1) โดยสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผูบ้ ริหารโรงแรมระดับ 5 ดาว จ�ำนวน 32 คน จาก 15 โรงแรมภายในประเทศ
เเละในเครือต่างประเทศ แม้ว่าผลการวิจยั นี้จะไม่สามารถใช้ได้กบั ทุกสถานที่ทวไป
ั่
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เพราะแต่ละพื้นที่ย่อมมีบริบทที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่าง ประเด็นที่เป็ นอุปสรรคต่อ
การเดินทางของนักท่องเทีย่ วจีนแผ่นดินใหญ่มายังไต้หวัน หรือข้อจ�ำกัดของนักลงทุน
ั
ต่างประเทศในไต้หวันก็ตาม อาจไม่ใช่ปญหาส�
ำคัญส�ำหรับธุรกิจโรงแรมในบางพืน้ ทีข่ อง
ประเทศไทย อย่างไรก็ตามงานวิจยั ชิน้ นี้กใ็ ห้แง่คดิ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ในการก�ำหนดคุณค่า
องค์ประกอบกลยุทธ์ ซึง่ ผูป้ ระกอบการควรน�ำมาปรับใช้วางแผนธุรกิจให้เหมาะสมกับ
บริบทพืน้ ที่ สภาพทางสังคมและวัฒนธรรม กฎระเบียบ ประเภทและขนาดของธุรกิจ
กลุม่ เป้าหมาย และเจตนารมณ์ในการท�ำธุรกิจ (Parvinen et al., 2011)
กรอบด�ำเนินการ 4 ประการนีส้ ามารถช่วยวิเคราะห์และก�ำหนดกลยุทธ์ในการสร้าง
สินค้าและบริการให้มคี วามโดดเด่น สร้างความแตกต่างจากโรงแรมอืน่ ๆ ด้วยการน�ำความคิด
สร้างสรรค์มาช่วยออกแบบโรงแรมให้มบี รรยากาศพิเศษ เอกลักษณ์เฉพาะตัว สร้างความประทับใจ
ให้กลุม่ ลูกค้าทีแ่ สวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินทาง เป็ นการเพิม่ คุณค่าทาง
ด้านจิตใจนัน้ เอง ในขณะเดียวกันก็สามารถควบคุมงบประมาณก่อสร้าง ทีค่ รอบคลุม
รายละเอียดการตกแต่งภายในทีส่ ะท้อนแนวคิดโรงแรม และชุดของเครือ่ งใช้ไม่ให้บานปลาย
รวมทัง้ ลดต้นทุนการด�ำเนินการทีไ่ ม่จำ� เป็ นได้ดว้ ย ในการสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่านัน้
คงเป็ นไปไม่ได้ทผ่ี ปู้ ระกอบการมุง่ แต่น�ำเสนอคุณค่าใหม่ๆ เพียงอย่างเดียว แต่จำ� เป็ น
ต้องลดองค์ประกอบของสินค้าและบริการทีไ่ ม่จำ� เป็ นลง ทัง้ นี้เพื่อควบคุมต้นทุนไม่ให้
สูงเกินไป และยังสามารถตัง้ ราคาห้องพักและบริการอื่นๆทีล่ ูกค้าสามารถยอมรับได้
สิง่ ทีส่ ำ� คัญคือ ผูป้ ระกอบการต้องรูว้ า่ ใครคือลูกค้า สร้างโรงแรมไปเพือ่ ใคร ความต้องการ
ของกลุม่ เป้าหมายเป็ นอย่างไร สถานทีต่ งั ้ โรงแรมอยูท่ ไ่ี หน เป็ นจุดหมายท่องเทีย่ วหลัก
หรือพืน้ ทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจหรือเปล่า มีศกั ยภาพท�ำธุรกิจทีพ่ กั ประเภทไหน
ระดับกีด่ าว ทีส่ ำ� คัญต้องค�ำนึงถึงความคุม้ ค่าในการลงทุน รวมทัง้ ระยะเวลาคืนทุนด้วย
ทังนี
้ ผ้ ปู้ ระกอบการไม่ควรให้สถาปนิกออกแบบโรงแรมให้โดยทีต่ นเองยังขาดความรูพ้ น้ื ฐาน
ธุรกิจโรงแรม และไม่มคี วามเข้าใจเกีย่ วกับธุรกิจโรงแรมในพืน้ ทีเ่ ป็ นอย่างดี เพราะจะ
ส่งผลเสียหายอย่างมากมายต่อธุรกิจได้ ทัง้ นี้สบื เนื่องมาจากโรงแรมมีตน้ ทุนสูงเกินไป
หรือลงทุนในพืน้ ทีท่ ไ่ี ม่มศี กั ยภาพ
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สมพงษ์ อ�ำนวยเงินตรา

ตารางที ่ 1 ปจั จัยหรือองค์ประกอบของกลยุทธ์ Blue Ocean ในธุรกิจโรงแรมไต้หวัน
ปจั จัยทีค่ วรตัดออก

อุปสรรคของนักท่องเทีย่ วจีนเข้าประเทศไต้หวัน
ข้อจ�ำกัดส�ำหรับนักลงทุนต่างประเทศ

ปจั จัยทีค่ วรลดลง

อ�ำนาจการต่อรองของบริษทั น�ำเทีย่ ว
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกในห้องพักทีเ่ กินความจ�ำเป็ น
ค่าใช้จา่ ยของใช้ในห้องพักและบริการ

ปจั จัยทีค่ วรสร้างขึน้ ใหม่ การพัฒนาโรงแรมเป็ นแบรนด์นานาชาติ
การสร้างกลุม่ เป้าหมายใหม่จากจีนแผ่นดินใหญ่
การท�ำการตลาดแบบบูรณการกับโรงแรมในภูมภิ าค
การพัฒนารายการน�ำเทีย่ วแบบเหมาจ่าย (tour package)
ปจั จัยทีค่ วรเพิม่ ขึน้

การพัฒนาแบรนด์สนิ ค้า (ขยายแบรนด์สนิ ค้า และสร้างแบรนด์สนิ ค้า
ให้มคี วามแตกต่าง)
การแบ่งส่วนตลาด (ขยายขอบเขตตลาด และปรับปรุงช่องทาง
จ�ำหน่าย)
การน�ำเสนอสินค้าและบริการ (ยกระดับนวัตกรรมของใช้ในห้องพัก
เข้าใจความต้องการผูบ้ ริโภค น�ำเสนอความแตกต่าง ปรับปรุงห้องพัก
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)
การจับมือพันธมิตรร่วมกับธุรกิจอืน่ ๆ
การพัฒนารายการเดินทางแบบเหมาจ่ายโดยทีล่ กู ค้าสามารถร่วม
ก�ำหนดได้

ทีม่ า: Yang (2012)

การสร้างขอบเขตตลาดใหม่
Kim and Mauborgne (2005a, 2005b) เสนอ 6 แนวทางการสร้างตลาดใหม่
แทนการแข่งขันในตลาดเดิม ทัง้ นี้ผปู้ ระกอบการควรวิเคราะห์พจิ ารณาถึงความเหมาะสม
ในการขยายขอบเขตตลาดใหม่ ซึ่งมีค�ำอธิบายพร้อมตัวอย่างประกอบธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยดังต่อไปนี้
1. การมองข้ามไปยังอุตสาหกรรมทางเลือก (alternative industries)
หมายถึงการนิยามธุรกิจและอุตสาหกรรมทางเลือกใหม่ ยกตัวอย่าง จากการขยายตัว
ั
ของธุรกิจโรงแรมในช่วงทีผ่ า่ นมา ท�ำให้เกิดปญหาขาดแคลนบุ
คลากร โรงแรมแมนดาริน
โอเรียนเต็ล กรุงเทพ และโรงแรมดุสติ ธานี ได้ขยายขอบเขตตลาดใหม่ไปยังธุรกิจการศึกษา
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จัด ตัง้ สถาบัน ฝึ ก อบรมและพัฒ นาศัก ยภาพ ภายใต้ช่ือ โรงเรีย นวิช าการโรงแรม
แห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล และวิทยาลัยดุสติ ธานี เช่นเดียวกัน โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์
นอกจากเป็ นรีสอร์ททีม่ ชี อ่ื เสียงการแสดงศิลปะไทยเป็ นเวลาช้านานแล้ว ได้ขยายธุรกิจ
ทางเลือกเป็ นแหล่งเรียนรูเ้ ชิงอนุ รกั ษ์ทำ� สวนเกษตรอินทรีย์ โดยเน้นวิถชี วี ติ แบบไทย
ริม แม่น้� ำ  และได้พ ฒ
ั นา ‘ตลาดสุข ใจ’ ซึ่ง เป็ น ตลาดน� ำ ร่อ งให้ช าวบ้า นน� ำ ผลผลิต
ปลอดสารพิษมาจ�ำหน่าย (Jittrakhamthai, 2014).
2. การมองข้ามไปยังกลุม่ กลยุทธ์ (strategic group) แนวทางนีเ้ สนอว่า
ผูป้ ระกอบการไม่ควรยึดติดอยูก่ บั เพียงในกลุ่มกลยุทธ์เดิมภายในอุตสาหกรรมเท่านัน้
แต่ควรคิดนอกกรอบถึงกลุ่มกลยุทธ์ทม่ี ศี กั ยภาพมาใช้บริการโรงแรม เช่น ปจั จุบนั
สถาบันการศึกษาในประเทศไทย ได้เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติทงั ้ ระดับอุดมศึกษา และ
ระดับบัณฑิตศึกษามากขึน้   สถาบันและนักศึกษาเหล่านี้มกี ำ� ลังซือ้ สูงในการเช่าสถานที่
ท�ำกิจกรรม สามารถเป็นลูกค้าทีส่ ำ� คัญของธุรกิจโรงแรมทีไ่ ม่ควรมองข้าม เพราะมีกำ� ลังซือ้
ในการจัดงานเลีย้ งสังสรรค์หรือใช้บริการต่างๆของโรงแรม นอกจากนี้กลุม่ กลยุทธ์ได้แก่
กลุม่ สมาชิกศูนย์ออกก�ำลังกาย กลุม่ ลูกค้าท�ำสปา หรือลูกค้าใหม่ทม่ี าใช้บริการสวนน�้ำ 
องค์กรทีม่ กี ารจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น Team Building กิจกรรม Walk and Car Rally
เป็ นต้น
3. การมองข้ามไปยังกลุม่ ลูกโซ่ของผูซ้ อ้ื สินค้า (buyer group) กลุม่
ลูกโซ่ของผูซ้ ้อื สินค้าประกอบด้วย ผูจ้ ่ายเงิน ผูใ้ ช้สนิ ค้าและบริการ และผูม้ อี ทิ ธิพล
โน้มน้าวใจต่อการตัดสินใจซือ้ ซึง่ บางครังผู
้ ช้ ำ� ระเงินก็ไม่ใช่เป็นผูใ้ ช้สนิ ค้าบริการ แต่สงิ่ ทีอ่ งค์กร
ควรให้ความส�ำคัญและความสนใจเป็ นพิเศษคือ ใครเป็ นผูต้ ดั สินใจซือ้ สินค้าและบริการ
ซีง่ ผูท้ ต่ี ดั สินใจจริงๆ นัน้ อาจไม่ใช่ลกู ค้าในความหมายดัง้ เดิมทีเ่ คยเข้าใจ (Decharin,
2008) ยกตัวอย่าง โดยทัวไปแล้
่
วลูกค้าทีซ่ ้อื ต�ำราเรียนต่างประเทศ ได้แก่ นักศึกษา
อาจารย์ นักวิจยั และบรรณารักษ์ตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ถ้าผูผ้ ลิตต�ำราต้องการ
จ�ำหน่ายสินค้าจ�ำนวนมาก ควรติดต่ออาจารย์ผสู้ อนประจ�ำวิชาทีม่ อี ทิ ธิพลในการเลือก
ต�ำราเรียน เพราะอาจารย์มสี ว่ นส�ำคัญโน้มน้าวใจนักศึกษาให้ซอ้ื หนังสือต�ำราดังกล่าว
4. การมองข้ามไปยังห่วงโซ่สนิ ค้าและบริการ (scope of product or
service offering) ผูป้ ระกอบการต้องพิจารณาห่วงโซ่ความต้องการของลูกค้าให้ครบทังหมด
้
ไม่ควรมองแค่ชนเดี
ั ้ ยว แต่ควรมองถึงความต้องการของลูกค้าทังก่
้ อน ระหว่าง และหลังจาก
การใช้สนิ ค้าหรือบริการ โรงแรมและรีสอร์ทในแหล่งท่องเทีย่ ว นอกจากให้บริการทีพ่ กั
อาหารและเครือ่ งดืม่ สถานทีจ่ ดั งานเลีย้ ง งานประชุม และสัมมนาแล้ว ยังสามารถให้บริการเสริม
เช่น รับจัดงานเลีย้ งนอกสถานที่ จัดกิจกรรมค่ายฤดูรอ้ น โดยร่วมมือกับองค์กร สถาบัน
การศึกษา บริการน�ำเทีย่ วแบบเหมาจ่าย บริการรถรับส่งระหว่างโรงแรมและสนามบิน
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5. การมองข้ามระหว่างประโยชน์ใช้สอย (functional) หรือ อารมณ์
ความรูส้ กึ (emotional) ทีใ่ ช้ในการดึงดูดลูกค้า สินค้าและบริการบางประเภทอาจสร้าง
ความพึงพอใจให้กบั ลูกค้าด้วยการสร้างความคุม้ ค่าจากประโยชน์ใช้สอย ในขณะทีส่ นิ ค้า
บางประเภทตอบสนองความคุม้ ค่าทางอารมณ์ กลยุทธ์ของการสร้างความแตกต่างจะ
เกิดขึน้ เมื่อมีการเปลีย่ นจุดโฟกัสเพื่อสร้างขอบเขตตลาดขึน้ มาใหม่ (Sheehan and
Vaidyanathan, 2009) ยกตัวอย่าง Sofitel So โรงแรมหรูหรา ตังอยู
้ บ่ นถนนสาทร ย่านธุรกิจ
กลางใจเมือง มีการออกแบบโรงแรมทีแ่ ตกต่างจากทีอ่ น่ื กล่าวคือ สถาปนิกได้แรงบันดาลใจ
จากธาตุธรรมชาติทงั ้ ห้า (Five Elements) ประกอบด้วย ดิน ไม้ น�้ำ โลหะ และไฟ ใช้เป็น
แนวคิดในการออกแบบตกแต่งโรงแรม ห้องพัก ห้องครัว และสิง่ อ�ำนวยสะดวกต่างๆ
ได้อย่างลงตัว มีความทันสมัย และความสวยงาม สามารถน�ำเสนอตรงใจลูกค้าสมัยใหม่
ทีน่ ิยมแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ดา้ นกายภาพ จิตใจ และอารมณ์
6. การมองข้ามกาลเวลา และประเมินแนวโน้มในอนาคต (trends)
แทนทีเ่ ป็น ‘ผูต้ าม’ คูแ่ ข่งขัน ผูป้ ระกอบการควรศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเพือ่ ‘ร่วมสร้าง’
และพัฒนาฐานลูกค้าใหม่ (Line and Runyan, 2012) ปจั จุบนั เป็ นที่ยอมรับกันว่า
‘การพัฒนาอย่างยังยื
่ น’ เป็ นแนวคิดส�ำคัญทีใ่ ช้ในการพัฒนาประเทศทัวโลกที
่
ค่ รอบคลุม
ทังมิ
้ ตเิ ศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ นก็ได้รบั ความนิยม
จากนักท่องเทีย่ วต่างประเทศ (Dwyer et al., 2009) ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน รักษาสิง่ แวดล้อม และร่วมอนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิน่ สนับสนุนให้
นักท่องเทีย่ วอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตในท้องถิน่ เลือกร้านอาหารทีใ่ ช้วตั ถุดบิ
พืน้ บ้านตามฤดูกาล เลือกใช้ยานพาหนะทีล่ ดคาร์บอนไดออกไซด์ ทีพ่ กั ออกแบบเป็ น
มิตรกับต่อสิง่ แวดล้อม โดยไม่ลมื ทีเ่ สริมสร้างมิตรภาพผูค้ นในชุมชน ทัง้ นี้เกิดขึน้ บนฐาน
ของการพัฒนาแบบยังยื
่ นเพื่อคุณภาพชีวติ ของทัง้ ผูอ้ ยู่อาศัย และสร้างประสบการณ์
ทีป่ ระทับใจแก่ผมู้ าเยือน จากหลักแนวคิดของการพัฒนาอย่างยังยื
่ น ท�ำให้เกิดโรงแรม
สีเขียวทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (green hotel) ทีม่ ุง่ ตอบสนองลูกค้าทีร่ กั ษ์ธรรมชาติ  
เช่นเดียวกัน แนวโน้มประชากรโลกอายุมากขึน้ ผูค้ นใส่ใจต่อสุขภาพกาย และจิตใจ
ท�ำให้สนิ ค้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อาหารและผักปลอดสารพิษ เครื่องดื่มสุขภาพ
สุขภัณฑ์วตั ถุดบิ สกัดจากธรรมชาติ รวมทัง้ การท�ำสปา ฝึ กโยคะ และการท�ำสมาธิ
ก็ได้รบั ความนิยมมากขึน้ ผูป้ ระกอบการทีพ่ กั และอาหารทีเ่ ข้าใจกระแสรักษ์ธรรมชาติน้ี
สามารถบริการสินค้าสุขภาพดังกล่าวให้ลกู ค้า สร้างความพึงพอใจให้ลกู ค้า เป็นการเพิม่ มูลค่า
สินค้า และยังสามารถพัฒนาเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจ�ำหน่ ายสินค้าสุขภาพดังกล่าว รวมทัง้
ขยายกิจการให้คำ� แนะน�ำ รับจัดอบรมสินค้าสุขภาพอีกด้วย
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ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 1 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

กรณีศกึ ษาโรงแรมขนาดเล็กในประเทศไทยทีส่ ร้างมูลค่าเพิ่มด้วยกลยุทธ์ Blue Ocean
1. บ้านนอนเพลิน
บ้านนอนเพลิน เป็ นเรือนโบราณศิลปะล้านนาสองชัน้ ตัง้ อยู่กลางใจเมือง
เชียงราย อยู่ใกล้วดั มิง่ เมือง ใกล้รา้ นค้าชุมชน และมีความสะดวกสบายในการเข้าถึง
ในอดีตบ้านนอนเพลินเป็นทีต่ งของโรงเรี
ั้
ยนเตรียมอนุบาลมานานกว่า 60 ปี ก่อนเจ้าของบ้าน
ซึง่ เป็นทายาทรุน่ ที่ 3 ได้ปรับปรุงเป็นบ้านพักรับรองแขกสไตล์บตู คิ รีสอร์ท บนเนือ้ ทีป่ ระมาณ
250 ตารางวา และเปิดบริการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ด้วยจ�ำนวนห้องพัก 14 ห้อง
(Phacharuemon Hanpipat, personal communication, June 3, 2015)
บ้านนอนเพลินได้รบั การออกแบบบรรยากาศแบบย้อนยุคทีย่ งั แฝงกลิน่ ไอของ
วันวาน มีการอนุรกั ษ์บา้ นเก่า ทีม่ ตี ำ� นาน และต้นไม้ขนาดใหญ่กลางสนามหญ้าเป็นอย่างดี
มีการรวบรวมภาพถ่ายในอดีต สิง่ ของเครือ่ งใช้ และของเด็กเล่นมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่ง
สถานที่ ซึ่งห้องพักมีช่อื เรียกตามห้องเรียนอนุ บาล รวมทัง้ ห้องโถงนัง่ เล่นก็มชี ่อื ว่า
“ห้องนันทนาการ” และ “ห้องธุรการ” เป็นต้น ทังนี
้ ้เพือ่ สร้างความรูส้ กึ สนุกสนาน ช่วยร�ำลึก
ความทรงจ�ำในอดีตวันวาน การมาพักบ้านเก่าทีม่ เี รือ่ งราวมากมายในอดีต เปิดโอกาส
ให้ลกู ค้าได้พดู คุยกับเจ้าของบ้าน ร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
ผ่านการเล่าเรือ่ งวันวาน (Ratanaphruks, 2012) ซึง่ การตกแต่งสถานทีท่ งั ้ หมดนี้เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ และการเอาใจใส่รายละเอียดของเจ้าของบ้านที่นิยมท่องเที่ยว
ตามแหล่งธรรมชาติ และชืน่ ชอบกลิน่ ไออดีตวันวาน ท�ำให้เข้าใจความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
ทีถ่ วิลหาอดีต ประทับใจในวันวาน และอยากกลับไปสัมผัสความประทับใจอดีตทีห่ าได้ยาก
ในสมัยปจั จุบนั
การต้อนรับทีอ่ บอุน่ บริการเป็ นกันเอง และการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างลูกค้าและ
เจ้า ของบ้า น เป็ น เสน่ ห์ข องที่พ กั ขนาดเล็ก ที่ส ามารถสร้า งความประทับ ใจ และ
ประสบการณ์ในการเดินทางได้มากกว่าโรงแรมทัวไป
่ (Tucker and Lynch, 2004)
การเข้าพักทีบ่ า้ นนอนเพลินให้ความรูส้ กึ อบอุ่นเสมือนมาพักบ้านญาติ หรือบ้านเพือ่ น
เพื่อเป็ นการสร้างความรูส้ กึ เป็ นกันเองนี้เจ้าของบ้านได้จดั เตรียมอาหารเช้าไว้ โดยที่
ลูกค้าสามารถมีสว่ นร่วมท�ำอาหารเช้าเพิม่ เติมด้วยตนเอง เช่น ทอดไข่ดาว ท�ำไข่เจียว
หรือแซนวิส เมื่อรับประทานเสร็จแล้วก็ช่วยกันยกจานไปล้าง เป็ นความคิดแปลกใหม่
ไม่ซ้ำ� กับทีพ่ กั อื่น ซึง่ การดูแลตัวเองอย่างพอควรให้ความรูส้ กึ เสมือนลูกค้าเป็ นสมาชิก
ในบ้าน นอกจากนีล้ กู ค้าสามารถยืมจักรยานขีอ่ อกไปเทีย่ วในเมืองได้ฟรี ท่องโลกอินเทอร์เน็ต
ด้วยสัญญาณไวไฟฟรีทกุ พืน้ ที่ บริการน�้ำดืม่ ไม่จำ� กัด เป็ นต้น
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ตารางที ่ 2 ปจั จัยหรือองค์ประกอบของกลยุทธ์ Blue Ocean ทีบ่ า้ นนอนเพลิน
องค์ประกอบทีต่ ดั ออกไป

อุปสรรคในการเดินทางของนักท่องเทีย่ วจีนมาทีเ่ ชียงราย (ระบบคมนาคมเชือ่ มโยง)
ข้อจ�ำกัดในการลงทุนค้าขายลุม่ แม่น้�ำโขงตอนบน
ร้านอาหาร ห้องประชุม สัมมนา ห้องออกก�ำลังกาย สระว่ายน�ำ 
้ สปา ห้องนวดแผนไทย

องค์ประกอบทีล่ ดลง

บริการทีเ่ กินความจ�ำเป็ น (บริการส่วนหน้า 24 ชัวโมง
่ พืน้ ทีห่ อ้ งลอบบี้ พืน้ ที่
ตูเ้ สือ้ ผ้า โทรทัศน์ มินิบาร์)
จ�ำนวนพนักงาน

องค์ประกอบทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ เอกลักษณ์แบรนด์สนิ ค้า (บ้านเก่าล้านนา ตกแต่งสไตล์ยอ้ นยุค)
คุณค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม เรือ่ งเล่า ประวัตคิ วามเป็ นมาของสถานที่
คุณค่าทางด้านจิตใจ (บรรยากาศ อารมณ์ ความรูส้ กึ ย้อนเวลาไปหาอดีตในวัยเยาว์)
ประสบการณ์แปลกใหม่ในการเดินทาง (ความผูกพัน ความอบอุน่ )
องค์ประกอบทีเ่ พิม่ ขึน้

มุมถ่ายรูปรอบบริเวณบ้านพัก
ขนาดพืน้ ทีห่ อ้ งนังเล่
่ นรวม (ตูเ้ ย็นรวม เครือ่ งคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หนังสืออ่านเล่น
และระบบสัญญาณไวไฟฟรีทกุ พืน้ ที)่
พืน้ ทีห่ อ้ งพัก (ความสะอาด เครือ่ งสุขภัณฑ์มมี าตรฐาน ประสิทธิภาพระบบห้องน�้ำ)
บริการ (น�้ำดืม่ ไม่จำ� กัด รถจักรยานชมเมืองฟรี)

ตารางที่ 2 แสดงองค์ประกอบกลยุทธ์ Blue Ocean ทีบ่ า้ นนอนเพลินได้น�ำ
ความคิดสร้างสรรค์มาสร้างนวัตกรรมเชิงคุณค่า ด้วยการออกแบบบรรยากาศบ้านพัก
เก่าให้มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว ควบคูก่ บั การให้บริการเป็ นกันเอง ความอบอุน่ และความ
ผูกพัน ซึง่ เป็ นการเพิม่ “คุณค่าทางด้านจิตใจ” ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนในการด�ำเนิน
การ ทัง้ นี้เจ้าของบ้านพิจารณาถึงข้อจ�ำกัดในเรือ่ งสถานที่ ความพร้อมการให้บริการ รวม
ทัง้ ค่าใช้จา่ ยในการดูแลรักษา ทีบ่ า้ นนอนเพลินไม่มบี ริการร้านอาหาร เนื่องจากเจ้าของ
บ้านค�ำนึงถึงความเป็ นส่วนตัวของลูกค้า ไม่ตอ้ งการสร้างกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์  อย่างไร
ก็ตามลูกค้าสามารถใช้บริการร้านอาหารในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงได้อย่างสะดวก หรือซือ้ อาหาร
จากข้างนอกแล้วน�ำมาอุน่ ในไมโครเวฟเพือ่ รับประทานก็ได้เพราะบ้านนอนเพลินอยูใ่ กล้
ชุมชน (Phacharuemon Hanpipat, personal communication, June 3, 2015)
ส่วนบริการอืน่ ทีต่ ดั ออกไป ได้แก่ บริการยกกระเป๋า ห้องประชุม สัมมนา สระว่ายน�้ำ 
สปา และห้องนวดแผนไทย อนึ่งถ้าอุปสรรคในการเดินทางของนักท่องเทีย่ วจีนมา
เชียงรายได้รบั การแก้ไข โดยเฉพาะการเชือ่ มโยงระบบคมนาคมทัง้ ทางบกและทางน�้ ำ
มีความสะดวกมากขึน้ รวมทัง้ ข้อจ�ำกัดในการลงทุนค้าขายลุ่มแม่น้� ำโขงตอนบนได้รบั
การปรับปรุง จะเอือ้ ต่อการเดินทางมากขึน้ ย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
และธุรกิจโรงแรม รวมทัง้ ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของเชียงราย
บริการที่ลดต�่ำกว่ามาตรฐานของโรงแรมทัวไป
่ ได้แก่ ลดพื้นที่ห้องลอบบี้
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ประตูรวั ้ บ้านพักเปิดถึงเวลา 22:00 น. ลดพืน้ ทีต่ เู้ สือ้ ผ้าลง เพราะลูกค้ามาพักระยะสัน้
ทีน่ ่าสนใจคือ ไม่มบี ริการตูเ้ ย็นและมินิบาร์ในห้องพัก อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถเดิน
มารับน�้ำดืม่ ทีห่ อ้ งนังเล่
่ น ซึง่ มีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง สะดวกสบาย พร้อมหนังสืออ่านเล่น เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ และระบบสัญญาณไวไฟทีร่ วดเร็ว ทัง้ นี้เจ้าของบ้านได้ออกแบบให้ลกู ค้ามี
โอกาสได้รว่ มสนทนาพูดคุย และแลกเปลีย่ นความรูก้ บั ลูกค้าคนอื่นๆ น�ำไปสูก่ ารเสริม
สร้างมิตรภาพในทีส่ ดุ (Phacharuemon Hanpipat, personal communication, June 3,
2015)
เมือ่ เปรียบเทียบคุณภาพและการบริการกับโรงแรมสองดาวและสามดาว โดย
ใช้ผนื ผ้าใบเชิงกลยุทธ์เป็ นเครือ่ งมือในการวิเคราะห์การแข่งขันโรงแรมขนาดเล็กในตัว
เชียงราย (แสดงดังภาพที่ 2) บ้านนอนเพลิน ไม่ได้ให้ความส�ำคัญมากนักกับพืน้ ทีห่ อ้ ง
ลอบบี้ การบริการส่วนหน้า 24 ชัวโมง
่ ห้องอาหาร ห้องสัมมนา สระว่ายน�้ำ ตูเ้ สือ้ ผ้า และ
เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกในห้องทีเ่ กินความจ�ำเป็ น แต่องค์ประกอบทีบ่ า้ นนอนเพลิน
ให้ความส�ำคัญมากกว่าโรงแรมระดับสามดาวและสองดาวคือ การอนุ รกั ษ์บา้ นเก่าและ
สร้างบรรยากาศแบบย้อนยุค การต้อนรับอบอุ่น บริการเป็ นกันเอง ห้องพักทีส่ ะอาด
พร้อมห้องน�้ำในตัว และเครือ่ งสุขภัณฑ์มมี าตรฐาน ด้วยแนวคิดของกลยุทธ์ Blue Ocean
ดังกล่าว บ้านนอนเพลินสามารถลดต้นทุนด�ำเนินการ พนักงาน และการให้บริการ
ทีเ่ กินความจ�ำเป็ น และสามารถเพิม่ “คุณค่าทางด้านจิตใจ” สร้างความประทับใจและ
ประสบการณ์ ในการเดินทางได้มากกว่าโรงแรมระดับสามดาว และสองดาวที่อยู่ใน
เชียงราย

องค์ประกอบของมาตรฐานและบริการส�าหรับโรงแรมขนาดเล็กในจังหวัดเชียงราย

ภาพที ่ 2 ผืนผ้าใบเชิงกลยุทธ์ของ บ้านนอนเพลิน
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2. หินตกริเวอร์ แคมป์
หินตกริเวอร์ แคมป์ ณ ช่องเขาขาด อ�ำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี เป็ น
ธุรกิจโรงแรมอยูใ่ นเครือ Serenata Hotels and Resorts ทีม่ เี จ้าของเป็ นผูป้ ระกอบการ
คนไทยมีประสบการณ์สงู ในการบริหารธุรกิจท่องเทีย่ วและโรงแรมขนาดเล็กมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ผูป้ ระกอบการได้กำ� หนดองค์ประกอบกลยุทธ์ Blue Ocean (แสดงดังตารางที่ 5) ปจั จัย
และบริการ “สร้างขึน้ ใหม่” คือ ห้องพักทีม่ เี อกลักษณ์โดดเด่น คือ เต้นท์ซาฟารี สไตล์
อัฟริกา ขนาดใหญ่ จ�ำนวน 38 หลัง โดยมีตวั ตนแท้จริงของสินค้า (brand essence) คือ
เต็นท์พกั กลมกลืนกับธรรมชาติ ซึง่ เป็ นพืน้ ทีโ่ ล่งทุง่ หญ้าสีเขียวในปา่ ใหญ่ โดยพยายาม
รักษาจ�ำนวนต้นไม้ให้เหมาะสม ไม่ให้เป็ นปา่ ดงดิบทึบหนา มิฉะนัน้ ก็ไม่ตรงกับแนวคิด
ทีผ่ ปู้ ระกอบการออกแบบไว้นนคื
ั ่ อ ผืนปา่ สีเขียวซาฟารี ทีพ่ กั แรมนี้ถกู ออกแบบมาเพือ่
ตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ ‘รักษ์ธรรมชาติ ต้องการสัมผัสใกล้ชดิ กับ
ธรรมชาติ เรียบง่าย แต่ยงั คงชอบความสะดวกสบาย’ (Suparerk Soorangura, personal
communication, June 22, 2013) ด้วยเหตุผลดังกล่าว เต้นท์พกั ถูกออกแบบพิเศษให้
มีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง โอ่โถง สูง 3.20 เมตร ลึก 6 เมตร โดยสามารถยกระดับสูงขึน้ จากพืน้
ดิน เพือ่ ป้องกันสัตว์และแมลงต่างๆ ห้องพักมีการตกแต่งด้วยวัสดุทอ้ งถิน่ อย่างเรียบง่าย
แต่สะดวกสบายด้วยห้องน�้ำส่วนตัวในเต็นท์พกั พร้อมทัง้ เตียงขนาดใหญ่ โต๊ะแต่งตัว ตู้
เย็น และเครือ่ งปรับอากาศ
ตารางที ่ 3 ปจั จัยหรือองค์ประกอบของกลยุทธ์ Blue Ocean ทีห่ นิ ตกริเวอร์ แคมป์
องค์ประกอบทีต่ ดั ออก

อุปสรรคในการเดินทางไปทีพ่ น้ื ทีเ่ ศรษฐกิจชายแดน (ไทย-เมียนมาร์)
ข้อจ�ำกัดส�ำหรับนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (โครงการพัฒนาท่าเรือ
น�้ำลึกทวาย)
ห้องประชุม สัมมนา สปา ห้องออกก�ำลังกาย ลานแสดงวัฒนธรรม

องค์ประกอบทีล่ ดลง

อ�ำนาจต่อรองจากบริษทั น�ำเทีย่ ว
พึง่ พาบริการจากบริษทั ตัวแทนท่องเทีย่ วออนไลน์
บริการทีเ่ กินความจ�ำเป็น (พืน้ ทีห่ อ้ งลอบบี้ ตูเ้ สือ้ ผ้า โทรศัพท์ โทรทัศน์)

องค์ประกอบทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ เอกลักษณ์แบรนด์สนิ ค้า (เต้นท์ขนาดใหญ่ ยกพืน้ สูง บรรยากาศทุง่ หญ้า
ซาฟารี)
พัฒนาแบรนด์สนิ ค้าสูร่ ะดับนานาชาติ
ระบบส�ำรองห้องพักออนไลน์ดว้ ยตนเอง (สร้างรายการส่งเสริมการขาย)
ขยายฐานการลงทุน (สร้างแบรนด์สนิ ค้าใหม่)
รายการทัวร์เหมาจ่าย (package tour) ส�ำหรับลูกค้าทีจ่ องผ่านบริษทั
ทัวร์ในกรุงเทพ
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนในพืน้ ที่ (สร้างงานสร้างรายได้ และคุณภาพชีวติ )
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ตารางที ่ 3 ปจั จัยหรือองค์ประกอบของกลยุทธ์ Blue Ocean ทีห่ นิ ตกริเวอร์ แคมป์ (ต่อ)
องค์ประกอบทีเ่ พิม่ ขึน้

เพิม่ อ�ำนาจต่อรองกับผูผ้ ลิตสินค้า (suppliers)
ขยายฐานลูกค้าไปสูธ่ รุ กิจหรืออุตสาหกรรมอืน่ ๆ
เพิม่ ทางเลือกให้ลกู ค้ามาใช้บริการโรงแรมในเครือเดียวกัน
ร่วมมือพันธมิตรกับธุรกิจอืน่ ๆ (ส่งเสริมการขาย)
ขยายช่องทางจ�ำหน่าย (ผ่านเว็บไซด์ลดราคาสินค้าพิเศษ)
พืน้ ทีเ่ คาเตอร์ บาร์ และห้องอาหาร
ปรับปรุงท่าเรือเป็ นจุดชมวิว และมุมถ่ายรูป
กิจกรรมท่องเทีย่ ว (สระน�้ำธรรมชาติ บริการจักรยานเสือภูเขาฟรี ล่อง
เรือหางยาว บาร์บคี วิ รอบแค้มป์ไฟ)
พิพธิ ภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณทีข่ ดุ พบในบริเวณโรงแรม

หนึ่งในปจั จัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบส�ำหรับธุรกิจโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุร ี
และสมควร “ก�ำจัดทิง้ ” หรือ “ตัดออกไป” คือ อุปสรรคในการเดินทางไปทีพ่ น้ื ทีเ่ ศรษฐกิจ
ชายแดนไทยและเมียนมาร์ และกฎระเบียบข้อจ�ำกัดส�ำหรับนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ั ยเหล่านีไ้ ด้รบั การแก้ไข ย่อมส่งผลดีตอ่ การลงทุน
โครงการพัฒนาท่าเรือน�้ำลึกทวาย หากปจจั
การเดินทาง และการท่องเทีย่ ว ท�ำให้ระบบเศรษฐกิจภาพรวมในจังหวัดมีการเจริญ
เติบโต อนึ่งผูป้ ระกอบการได้ตดั บริการทีไ่ ม่จำ� เป็นออกไป เช่น ห้องประชุม สัมมนา สปา
ห้องออกก�ำลังกาย และลานแสดงวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็ได้ “ลดบริการ” ทีเ่ กินความจ�ำเป็น
ได้แก่ พืน้ ทีห่ อ้ งลอบบี้ ตูเ้ สือ้ ผ้า โทรทัศน์ และโทรศัพท์ภายในห้องพัก ทังนี
้ เ้ พือ่ ความเหมาะสม
กับระยะเวลาพัก และความเป็นส่วนตัวปราศจากสิง่ รบกวนจิตใจจากภายนอก อย่างไรก็ตาม
ทีพ่ กั แรมนี้กม็ กี ารเพิม่ “คุณค่าทางจิตใจ” ให้ลูกค้า ด้วยการเพิม่ และปรับปรุงท่าเรือ
ให้เข้มแข็ง ท�ำหลังคากันสาด เพิม่ ทีน่ งเล่
ั ่ นชมทัศนียภาพริมแม่น้�ำพร้อมหมอนอิงสีสนั
สะดุดตา ซึง่ ได้กลายเป็นจุดชมวิวทีง่ ดงาม และมุมถ่ายรูป เป็นทีน่ ยิ มส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว
ทีช่ น่ื ชอบเสพสือ่ สังคมออนไลน์ ถ่ายรูป และแชร์ภาพผ่านเครือข่าย
เนื่องจากหินตกริเวอร์ แคมป์ ตัง้ อยูร่ มิ แม่น้�ำแคว ในพืน้ ทีช่ นบทห่างไกล ดังนัน้
สิง่ ทีผ่ ปู้ ระกอบการใช้ในการดึงดูดใจลูกค้าย่อมไม่ใช่สถานทีพ่ กั แรมมาก่อนอย่างแน่นอน
ั ยส�ำคัญทีช่ ว่ ยดึงดูดนักท่องเทีย่ ว
แต่เป็นกิจกรรมเชิงนิเวศทีเ่ สริมสร้างประสบการณ์ใหม่ เป็นปจจั
เดินทางมา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chan and Baum (2007) ทีศ่ กึ ษาแรงจูงใจ
ของนักท่องเทีย่ วเชิงนิเวศต่อทีพ่ กั แรมในมาเลเซีย พบว่านักท่องเทีย่ วเชิงนิเวศให้ความส�ำคัญ
กับแหล่งธรรมชาติ และใช้เวลากับกิจกรรมภายนอกอาคารมากกว่าในทีพ่ กั แรม ซึง่ นักวิจยั
ดังกล่าวได้เสนอว่า ผูป้ ระกอบการทีพ่ กั ควรท�ำการส่งเสริมการตลาดด้วยการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติมาก่อน หลังจากนัน้
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จึงควรประชาสัมพันธ์กจิ กรรมท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ และทีพ่ กั ตามล�ำดับ ดังนัน้ หินตกริเวอร์ แคมป์
จึง ได้ “เพิม่ กิจ กรรมท่องเที่ย ว” ให้ส อดคล้องกับ สภาพภูม ปิ ระเทศในพื้นที่ ได้แ ก่
ขีจ่ กั รยานเสือภูเขาข้ามสะพานแขวน ชมวิถชี วี ติ ชาวบ้านในชนบท ร่วมท�ำบุญตักบาตร
ทีว่ ดั ในพืน้ ทีช่ นบท กล่าวได้วา่ การเข้ามาลงทุนธุรกิจโรงแรม ผูป้ ระกอบการมีความสัมพันธ์
ทีด่ กี บั ชุมชน สามารถสร้างงานสร้างรายได้ พัฒนาความเป็ นอยู่ และคุณภาพชีวติ ของ
ชาวบ้านในพืน้ ที่ นอกจากนีน้ กั ท่องเทีย่ วยังสามารถแช่ตวั ในแหล่งน�้ำธรรมชาติ ล่องเรือหางยาว
พายเรือคายัค บาร์บคี วิ รอบแค้มป์ไฟ เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณทีข่ ุดพบ
ในพื้น ที่โ รงแรม  และพิพ ธิ ภัณ ฑ์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาด เนื่ องจากที่พ กั แรมนี้
อยูใ่ กล้กบั พืน้ ทีป่ ระวัตศิ าสตร์ ‘ช่องเขาขาด’ บนเส้นทางรถไฟสายมรณะทีม่ ชี อ่ื เสียงสร้างขึน้
ในช่วงสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ส�ำหรับกลยุทธ์ส่อื สารการตลาด เนื่ องจากนักท่องเที่ยวนิ ยมจองห้องพัก
โดยผ่านบริษทั ผูใ้ ห้บริการจองห้องพักทางเว็บไซต์ต่างประเทศ (overseas travel
agency) มากขึน้ ในขณะทีย่ อดการจองห้องพักโดยบริษทั น� ำเทีย่ ว (inbound tour
operator) มีแนวโน้มลดลง ผูป้ ระกอบการได้พฒ
ั นาระบบสือ่ สารการตลาดประชาสัมพันธ์
แบรนด์สนิ ค้าในเครือสูร่ ะดับนานาชาติให้เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง และพัฒนาระบบ
ส�ำรองห้องพักของตนเองเป็ นช่องทางจ�ำหน่ ายทางเลือก ช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่
ลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ท่ตี ้องการจองห้องพักโดยตรง ทัง้ นี้ผูป้ ระกอบการสามารถ
ท�ำรายการส่งเสริมการขายหลากหลายโปรแกรมด้วยตนเอง ซึง่ บริการนี้ลกู ค้าไม่สามารถ
เลือ กท�ำ ได้ถ้า จองห้อ งพัก ผ่า นบริษัท ตัว แทนออนไลน์ ดัว ยเหตุ ผ ลดัง กล่ า วท�ำ ให้
ผูป้ ระกอบการสามารถลดอ�ำนาจต่อรองด้านราคาจากบริษทั น�ำเทีย่ ว และลดการพึง่ พา
บริการบริษทั ตัวแทนออนไลน์ ซึง่ เป็นการเพิม่ รายได้ให้กบั องค์กรโดยตรง (Yang, 2012)  
ท�ำให้ผปู้ ระกอบการสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าก่อนเข้ารับบริการ ซึง่ แตกต่างจาก
การพึง่ พาบริษทั ผูใ้ ห้บริการจองห้องพักเพียงอย่างเดียว ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้ภายหลัง
ลูก ค้า เสร็จ สิ้น การใช้บ ริก าร นอกจากนี้ ผู้ป ระกอบการได้พ ฒ
ั นากลยุท ธ์พ นั ธมิต ร
(strategic alliance) ระหว่างธุรกิจโรงแรมในเครือเดียวกัน โดยให้บริการทัวร์เหมาจ่าย
(package tour) ประกอบด้วย ห้องพัก อาหาร และรถรับส่ง ซึง่ เป็นทางเลือกใหม่สำ� หรับ
นักท่องเทีย่ วทีจ่ องผ่านบริษทั น�ำเทีย่ วในกรุงเทพ โดยทีผ่ ปู้ ระกอบการไม่ได้พจิ ารณาว่า
บริษทั น�ำเทีย่ วเป็ นคูแ่ ข่งขัน แต่เป็ นการอ�ำนวยความสะดวกและรับประกันว่าลูกค้าของ
บริษทั น� ำเทีย่ วสามารถออกทัวร์ได้ทุกวัน จากการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงแรม
ในเครือเดียวกัน ได้ชว่ ยเสริมความเข้มแข็งของแบรนด์ และเพิม่ คุณค่าให้ลกู ค้าทีแ่ สวงหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ในการเข้าพักและรับบริการต่างๆ (Chathoth and Olsen, 2003;
Reid et al., 2008)
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หินตกริเวอร์ แคมป์   ได้รบั ความนิยมสูงจากนักท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการสัมผัส
ธรรมชาติ และวิถชี วี ติ ชาวบ้านในชนบท โดยมีแนวคิดการด�ำเนินธุรกิจสอดคล้องกับ
แนวคิดของกลยุทธ์ Blue Ocean กล่าวคือ ใช้งบลงทุน ‘น้อยกว่า’ ธุรกิจทีพ่ กั แรมประเภทอืน่ ๆ
โดยเฉพาะโรงแรม หรือรีสอร์ทระดับสีถ่ งึ ห้าดาว แต่ให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับ ‘สูง’
สามารถคืนทุนได้ภายในเวลา 3 ปี ครึง่ เมื่อเทียบกับโรงแรมอื่นๆในเครือทีใ่ ช้เวลา
มากกว่า (Suparerk Soorangura, personal communication, June 22, 2013)  ทีน่ า่ สนใจคือ
ั
ในปี 2553 ประเทศไทยประสบปญหาความไม่
สงบทางการเมือง ได้สง่ ผลให้การจองห้องพัก
ในเครือ Serenata Hotels and Resorts มีการชะลอตัว อย่างไรก็ตามหินตกริเวอร์ แคมป์  
ไม่ได้รบั ผลกระทบมากนักจากเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว ยังคงมีอตั ราการเข้าพัก
ในระดับทีส่ งู เนื่องจากผูป้ ระกอบการสามารถน�ำเสนอทีพ่ กั แรมแนวใหม่ทโ่ี ดดเด่นชัดเจน
มีเอกลักษณ์เฉพาะด้วยเต็นท์พกั แรมขนาดใหญ่ทอ่ี อกแบบกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
และมีการพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง น�ำเสนอราคาทีล่ กู ค้าส่วนมากยอมรับและ
สามารถจ่ายได้ ซึง่ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้าทีต่ อ้ งการ
สัมผัสธรรมชาติ และวิถชี วี ติ ชาวบ้านด้วยประสบการณ์แปลกใหม่ โดยทีย่ งั ไม่มใี ครเข้าไป
สร้างหรือพัฒนาในตลาดเดียวกัน
สรุป

เนื่องจากพฤติกรรมการเดินทางและความต้องการของนักท่องเทีย่ วยุคใหม่ได้
เปลีย่ นแปลงไป กล่าวคือนักท่องเทีย่ วมีประสบการณ์ในการเดินทางมากขึน้ และมีความ
คาดหวังสูงมากขึน้ ว่าการเดินทางท่องเทีย่ วไม่ใช่เป็ นเพียงแค่ความเพลิดเพลินเท่านัน้
แต่เป็ น “ความทรงจ�ำ” และเป็ นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชวี ติ ดังนัน้ สถานทีพ่ กั แรม
ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วในปจั จุบนั จึงไม่ใช่เป็ นเพียงสถานทีห่ ลับนอนเท่านัน้ แต่เป็ นส่วน
หนึ่งของประสบการณ์เดินทาง ความคิดสร้างสรรค์จงึ มีบทบาทส�ำคัญช่วยออกแบบ
แนวคิดทีพ่ กั ให้มเี อกลักษณ์โดดเด่น มีการตกแต่งภายในทีส่ ะท้อนแนวคิดโรงแรมตรง
ใจกลุ่มลูกค้าทีแ่ สวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ และคุณค่าทางด้านจิตใจ รวมทัง้ ให้
บริการใกล้ชดิ เป็ นกันเอง ให้ความอบอุน่ เสมือนอยูก่ บั คนในครอบครัว ซึง่ เป็ นเสน่หข์ อง
โรงแรมขนาดเล็กทีไ่ ม่สามารถพบได้จากโรงแรมทัวไป
่ นอกจากนี้การบริหารต้นทุนอย่าง
มีประสิทธิภาพก็เป็ นสิง่ จ�ำเป็ น เพือ่ สร้างผลตอบแทนคุม้ ค่าการลงทุน การควบคุมงบ
ประมาณก่อสร้างและลดต้นทุนด�ำเนินการมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ผูป้ ระกอบการสามารถ
พิจารณาปจั จัยใดสมควร “ลบทิง้ ” หรือ “ลดต�่ำ” กว่ามาตรฐานของโรงแรมทัวไป
่ ทัง้ นี้
อาจพิจารณา 4 องค์ประกอบของ หินตกริเวอร์ แคมป์ ควบคูก่ นั ไป ได้แก่ สิง่ อ�ำนวย
ความสะดวกในโรงแรม พืน้ ฐานสังคมวัฒนธรรมของลูกค้า พฤติกรรมและความต้องการ
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ของลูกค้า ระยะพักเฉลีย่ ของลูกค้าในโรงแรม สถานทีต่ งั ้ โรงแรม ประเภทโรงแรม ค่าใช้
จ่ายในการดูแลรักษา ค่าเสือ่ มชุดของเครือ่ งใช้ อ�ำนาจการต่อรองจากบริษทั น�ำเทีย่ ว และ
การพึง่ พาบริการของบริษทั ตัวแทนท่องเทีย่ วออนไลน์
การสร้างมูลค่าเพิม่ ธุรกิจโรงแรมเป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีแ่ สวงหา
โอกาสทางธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ผูป้ ระกอบการสามารถน�ำกลยุทธ์ Blue
Ocean ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการพัฒนา “นวัตกรรมเชิงคุณค่า” มาปรับใช้ในการวางแผน
ธุ ร กิจ โดยหลีก เลี่ย งการแข่ง ขัน ทางด้า นราคา แต่ ใ ห้ค วามส�ำ คัญ กับ การสร้า ง
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้ลูกค้า ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบบรรยากาศ
โรงแรมให้มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว กลมกลืนกับภูมปิ ระเทศสิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม
ชุมชนในพืน้ ที่ โดยมีตวั ตนแท้จริงของสินค้า (brand essence) ทีช่ ดั เจนท�ำให้ลกู ค้าจดจ�ำ
ลักษณะสินค้าได้งา่ ย สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม โดยทีย่ งั
ไม่มใี ครน�ำเสนอหรือพัฒนามาก่อนในพืน้ ที่ เช่นกรณี ทีบ่ า้ นนอนเพลิน มีการอนุรกั ษ์บา้ นเก่า
มีตำ� นาน เรือ่ งเล่าในอดีตทีน่ ่าสนใจ และมีการออกแบบตกแต่งบรรยากาศย้อนยุคทีโ่ ดดเด่น
ในขณะทีห่ นิ ตกริเวอร์ แคมป์ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเต้นท์พกั ขนาดใหญ่
กว้างขวาง สะดวกสบาย บรรยากาศทุ่งหญ้า สไตล์ซาฟารี พร้อมกิจกรรมท่องเทีย่ ว
ทีห่ ลากหลาย เป็นการน�ำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ และพัฒนาระบบสือ่ สารการตลาด
มาช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ และอ�ำนวยความสะดวกให้ลกู ค้าในการส�ำรองห้องพัก
นอกจากความคิดสร้างสรรค์ทช่ี ว่ ยออกแบบโรงแรมให้มเี อกลักษณ์โดดเด่นแล้ว
การให้บริการเป็นกันเอง และการสนทนาระหว่างลูกค้าและเจ้าบ้าน การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
วัฒนธรรมซึง่ กันและกัน ก็เป็นเสน่หส์ ำ� คัญของการมาพักโรงแรมขนาดเล็กทีช่ ว่ ยเพิม่ คุณค่า
และประสบการณ์ ใ นการเดิน ทาง (Tucker and Lynch, 2004) ความยืด หยุ่ น ใน
การให้บริการลูกค้าทีเ่ หมาะสม เอาใจใส่ในรายละเอียด ต้อนรับด้วยความอบอุน่ เป็นกันเอง
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างแขกกับเจ้าของบ้าน ควบคู่กบั การพัฒนาความสัมพันธ์กบั
ลูกค้า พัฒนาศักยภาพพนักงาน และรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
เป็ นปจั จัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ลกู ค้าเกิดความประทับใจและเข้ามาใช้บริการต่อเนื่อง ส่งผลให้
ธุรกิจมีการเจริญเติบโตอย่างมันคง
่
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