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ªµÂÂo´®µ¤µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª Â¨³ (9) Á¡·É¤ ¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´ µ¦°Îµª¥ªµ¤
³ªÂn¼ o ¦³°»¦·Á¡ºÉ°Ä®oÁ·ªµ¤¨n°´ª
ÎµÎ µ´ : ¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸ ¥ Ã¦Â¦¤¸ÉÁÈ ¤·¦´·É Âª¨o°¤ °µ®µ¦Â¨³Á¦ºÉ °ºÉ¤ ®o°ÎÊµ
µµ¦³ ¸É¡´ Â´¤´ª´¦¦¤ µ¦n°Á¸É¥ªÁ··Áª«
ABSTRACT
This research has been systemically conducted by mixed methods ; qualitative and quantitative,
with interview and survey in order to collect data covering the research content.
The content of analytical study consists of (1) comment on the establishing of ASEAN tourism standard
and standardization of food and beverages services public restroom home stay ecotourism and tourism
heritage (2) conformity development of Thailand tourism standard towards AEC (3) tourism business
standard model conforming to the concept of tourism business standard development towards AEC (4)
comparison of the difference and conformity of AEC tourism business standard (5) feasible application
of tourism business standard and development policy towards AEC (6) other comments on conformity
development.
The research result on Thailand and ASEAN Tourism business standard reveals that
(1) differentiation of focused group (2) overall cost leadership (3) identification of target and action plan
(4) provision for confirming development strategy of Thailand tourism business standard towards AEC
(5) management to promote multiple attractions (6) safety stable environment (7) to promote and maintain competent capability (8) promote satisfaction and value (9) promote benchmarking competitiveness
and business development.
On the development of Thailand tourism business standard towards AEC it states that (1) cooperation among public, private and relevant sectors to increase competition potential (2) attention of
public sector in all aspects including sustainable tourism development (3) amendment of law, regulations
to cultivate ethics and service mind (4) knowledge distribution, public relations through media (5) measures to promote investment in ASEAN country member (6) domestic measures to cope with impact on
free trade zone regulation development to facilitate tourism business (7) more stringent supervision and
tourism system development (8) strategy to manage various measures and plan to solve standard problem
and (9) to strengthen competency by development of infrastructure and improvement of public service
to enhance private sector.
KEYWORDS : ASEAN Economic Community, Green Hotel, Food and Beverage Services, Public Rest
room, Home Stay, Ecotourism, Tourism Heritage
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Îµ
£µµ¦n°Á¸É¥ª¤¸µÎµ´Äµ¦ ´ Á¨ºÉ°Á«¦¬· °µÁ¸ ¥ µ¦µ¥µÁ¸É ¥ª´ªµ¤
µ¤µ¦Äµ¦Â n ´ °µ¦Á·µÂ¨³» ¦·n°Á¸É¥ª °¦³Á«Ä°µÁ¸ ¥ ¦³Îµ¸ .«. 2012
(The ASEAN Travel and Tourism Competitiveness Report 2012) ¦³¤µµ¦ªnµ£µµ¦n°Á¸É¥ªÎµ
¦µ¥ÅoÄ®oÂn°µÁ¸¥ÁÈ ´n ª¹¦o°¥¨³ 4.6 °¨·£´r¤ª¨¦ª¤Ä¦³Á« (Gross Domestic Product : GDP) Â¨³n°Ä®oÁ·µ¦oµµ¹ 9.3 ¨oµÎµÂ®n ®¦º °·ÁÈ ¦o°¥¨³ 3.2 °µ¦oµµ´Ê®¤
Ä°µÁ¸ ¥ °¥nµÅ¦Èµ¤ £µµ¦n°Á¸É¥ª °Ân¨³¦³Á«Ä°µÁ¸ ¥ ¥´¤¸ªµ¤Ânµ´¤µ µ
´¸ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Â n ´ oµµ¦Á·µÂ¨³»¦·n°Á¸É¥ª (Travel and Tourism Competitiveness Index : TTCI) ¹É ÁÈ ´¸ Ê ¸ª´ µ¦¡´µ£µµ¦n°Á¸É¥ª °Ân¨³¦³Á«Ã¥Áª¸Á«¦¬·
Ã¨ (World Economic Forum) Â¨³¦³Á«¤µ·°µÁ¸ ¥Á¡¸¥ 3 ¦³Á« ÅoÂn · Ã¦r ¤µÁ¨Á¸ ¥
Â¨³Å¥ ¸É¤¸´ ¸´ ¨nµª°¥¼Än  50 °´´Â¦µµ¦´°´´´Ê®¤ 139 ¦³Á« ¹É º°ÁÈ °¸®¹É
ªµ¤oµµ¥Äµ¦ÁºÉ °¤Ã¥Â®¨nn°Á¸É¥ªÄ°µÁ¸ ¥Ã¥¤µ¦µ¦µ¦n Á¦· ¤µ¦¨µ¦n ª¤´Á¡ºÉ°
¦³µ´¤¡´r°µÁ¸ ¥Äµ³Â®¨nn°Á¸É¥ª¦n ª¤´ (Single Destination) °µÁ¸ ¥¹Åo´ ÎµÂ
¥»«µ¦rµ¦n°Á¸É¥ª°µÁ¸¥¸ 2554-2558 (ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015) Á¡ºÉ°n Á¦· ¤
µ¦ÁºÉ°¤Ã¥ Â®¨nn°Á¸É¥ªÄ°µÁ¸ ¥ Ã¥¤¸¥» «µ¦r µÎ ´ º° µ¦´Îµ¤µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª
°µÁ¸¥ (ASEAN Tourism Standards) Á¡ºÉ°¥¦³´¤µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª °Ân¨³¦³Á«Ä°µÁ¸¥
Ä®o¤¸ªµ¤Ä¨oÁ¸¥´Â¨³¤¸ªµ¤ÁÈ µ¨¤µ Ê ¹ ¼o ¦³°µ¦»¦·n°Á¸É¥ª °Å¥o°Á¦n ¡´µ
Â¨³¦´¦» »£µ¡» ¦· °Ä®o°¨o°´µ¦¦oµªµ¤¡¦o°¤Äµ¦Á µo ¼n ¦³µ¤°µÁ¸ ¥
(µµ¦Á¡ºÉ°µ¦n °°Â¨³ÎµÁ µo Â®n ¦³Á«Å¥, 2556) ¤¸µ¦¦oµªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥µÁ«¦¬·Â¨³
ªµ¤¤´É Ä£¼¤·£µ ¦oµªµ¤¡¦o°¤Äµ¦Á µo ¼n ¦³µ¤°µÁ¸ ¥ Ã¥¨´´Ä®oÅ¥¤¸µÄ
µ¦¦oµ¦¦rÄÁª¸¦³®ªnµ¦³Á«Ä¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸ ¥ ¸É°o ¤¸µ¦Á¦¸ ¥¤µ¦ Äoµ (1)
¡´µ»¨µ¦Ä»£µn ªÁ«¦¬· (2) ¥¦³´µ¦Ä®o¦· µ¦oµ» £µ¡Â¨³¦· µ¦ (3) Á¦· ¤¦oµ
ªµ¤Á ¤o Â ÈÄ®oµ´µ¦«¹¬µ´Ê °¦´Â¨³Á°Ä®o¤¸¤µ¦µÁÈ ¸É¥°¤¦´Ä¦³´µ¨ (4)
Îµ®¤µ¦µ Ê´ ¡ºÊµ °»£µ¡· oµÂ¨³¦· µ¦ (µ·¡¥r Á¨¸É¥Ã¤¯¸, 2556)
°»µ®¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª °¦³Á«Å¥ °¥¼nÄ¦³´oÇ °£¼¤·£µÁ°Á¸ ¥Â· ¢· Â
Ä®oÁ®Èªnµ°»µ®¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª °Å¥ÁÈ °»µ®¦¦¤®¹É ¸É¤¸«´ ¥£µ¡Á¡¸¥¡°¸É³¨´´n 
Á¦· ¤» ¦·Ä®o¤¸ªµ¤Á ¤o Â È µ¤µ¦Â n ´ Åo µ¦Á· Á¦¸ µµ¦¦· µ¦oµµ¦n°Á¸É¥ª¦³µ¤
Á«¦¬· °µÁ¸ ¥ ÁÈ Ã°µ¸É Îµ´¸É ¼o ¦³°µ¦» ¦· n°Á¸É ¥ª¤¸µ¦Á¦¸ ¥¤´ªÄÂªÃo¤µ¦
Â n ´ µ» ¦·¸É¦»Â¦ Ê ¹ Ã¥´ ´¥Îµ´¸Én¨Ä®o°µÁ¸ ¥oµª Ê ¹ÁÈ »®¤µ¥¨µ¥µµ¦n°
Á¸É¥ª¥°· ¥¤ °´n°Á¸É¥ªµ´ªÉ Ã¨ °¨o°´µ¦µµ¦r °°rµ¦n°Á¸É¥ªÃ¨ Â¨³
ÁÈ Â¦¹¼´¨»µnµ¦³Á« ®µ¼o ¦³°µ¦»¦·n°Á¸É¥ªÅ¥¤¸ªµ¤Á¸É¥ªµÁ¸É¥ª´
°»µ®¦¦¤µ¦n°Á¸É¥ª · oµn°Á¸É¥ª °Å¥¤¸ªµ¤ÃÁn ªµ¤®¨µ®¨µ¥ °Â®¨nn°Á¸É¥ª
µ¦¦¤µ·Â¨³«·¨ª´¦¦¤ ¤µ¦µ¦³´µ¨ °Ã¦Â¦¤Â¨³» ¦·¸ÉÁ¸É¥ªÁºÉ ° Á°¨´¬r
µoµ°µ®µ¦Â¨³µ¦Ä®o¦· µ¦ ·É Á®¨nµ¸Ê ¨ªo ÁÈ ´ ´¥Îµ´¸ÉµÎ Ä®o»¦·n°Á¸É¥ª °Å¥¤¸ªµ¤
nµÄ ¤¸ÂªÃo¤ ¥µ¥´ª¼  Ê ¹ ¼o ¦³°µ¦»¦·n°Á¸É¥ª °Å¥¹ª¦Á¦n ¡´µÂ¨³¦´¦» 
»£µ¡»¦· °Ä®o°¨o°´Âªµµ¦´Îµ¤µ¦µµ¦n°Á¸É¥ª°µÁ¸ ¥ (µµ¦Á¡ºÉ°µ¦
n °°Â¨³ÎµÁ µo Â®n¦³Á«Å¥, 2556) ¹ÉÂnÁÈ  6 ¨»n¤ ÅoÂn
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1. มาตรฐานโรงแรมที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Hotel) อาทิ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม การใช้ระบบบริ หารจัดการขยะที่มีประสิ ทธิ ภาพ การใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน
การแยกพื้นที่สาํ หรับผูส้ ูบบุหรี่ เป็ นต้น
2. มาตรฐานด้านอาหารและเครื่ องดื่ม (Food and Beverages Services) อาทิ การออกแบบพื้นที่และ
การใช้วสั ดุที่สามารถทําความสะอาดได้ง่าย การแยกการจัดเก็บอาหารสด (Fresh Food) ออกจากอาหาร
พร้อมรับประทาน การจัดหาอุปกรณ์ทาํ ความสะอาด อาทิ สบู่ ผ้าเช็ดมือ ให้แก่ผปู ้ ระกอบอาหาร เป็ นต้น
3. มาตรฐานด้านห้องนํ้าสาธารณะ (Public Restroom) อาทิ การใช้ระบบจัดการนํ้าที่มีประสิ ทธิภาพ
การอํานวยความสะดวกให้แก่ ผูพ้ ิการและผูส้ ู งอายุ การรั กษาพื้นห้องนํ้าให้แห้งและสะอาดอยู่เสมอ
เป็ นต้น
4. มาตรฐานที่พกั แบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) อาทิ การออกแบบและตกแต่งห้องพัก
โดยใช้วสั ดุทอ้ งถิ่น การจัดหากุญแจให้แก่นกั ท่องเที่ยวสําหรับปิ ดห้องพักหรื อหน้าต่างเพื่อความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมแบบท้องถิ่นให้นกั ท่องเที่ยวเข้าร่ วม อาทิ การประดิษฐ์งานฝี มือแบบท้อง
ถิ่น การร้องรําทําเพลงแบบท้องถิ่น เป็ นต้น
5. มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ (Ecotourism) อาทิ การทําป้ ายบอกเส้นทางท่องเที่ยวที่ชดั เจน
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่และระบบนิ เวศ อันก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อย
ที่สุด เป็ นต้น
6. มาตรฐานสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ มีความโดดเด่นเป็ นพิเศษ (Tourism Heritage) อาทิ การจํากัด
จํานวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับสถานที่ การจัดทําสื่ อหรื อกิ จกรรมเพื่อให้ความรู ้ แก่นักท่องเที่ยว
การติดตามและประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวเป็ นต้น
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาถึงสภาพและบทบาทความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของประเทศในอาเซี ยน ได้แก่ ความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าและบริ การ ความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะ
ในการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการธุ รกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2. ศึกษารู ปแบบความสอดคล้องและความแตกต่างของมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย
และประเทศต่าง ๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. เสนอรู ปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาความสอดคล้องของมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวไทยสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. เข้าใจถึงสภาพและบทบาทความร่ วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในด้านมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของประเทศในอาเซียน ได้แก่ ความเชื่อมัน่ ในสิ นค้าและบริ การ ความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะ
ในการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
2. เข้าใจรู ปแบบ ความสอดคล้องและความแตกต่างของมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทย
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Â¨³¦³Á«nµ Ç Ä¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸¥
3. ¤¸¦¼ÂÄµ¦¡´µªµ¤°¨o° °¤µ¦µ»¦·n°Á¸É¥ªÅ¥¼n ¦³µ¤Á«¦¬·
°µÁ¸¥
ª·¸µÎ Á·µ¦ª·¥´
µ¦ª·¥´ Á·»£µ¡
µ¦ª·¥´ Á· »£µ¡ Ã¥µ¦«¹¬µÁ°µ¦ (Documentary) Â¨³µ¦´¤£µ¬rÁ· ¨¹ (In-depth
Interview) µ¼Äo ®o °o ¤¼¨Îµ´ (Key Informants) ¹É Äoª·¸µ¦Á¨º°ÂÁµ³ Îµª 53 nµ Ã¥
´¤£µ¬r»¨¸É¤¸ªµ¤Á¸É¥ªµÂ¨³¦°¦¼ oÄµ¦·´ ·µÄµ¦¡´µ¤µ¦µµ¦n°Á¸É¥ªÅ¥
¼n ¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸ ¥ ¹É ¤¸¦³ÁÈÄµ¦´¤£µ¬r¸É°¨o°´ª´»¦³r °µª·¥´ ·Ê
¸Ê Ã¥¼ªo ·¥´ Îµµ¦«¹¬µoªoµÁ°µ¦ (Documentary Study) ¤µÁÈ ÂªµÄµ¦Îµ®Ã¦¦n µ
´¤£µ¬r Â¨oªÎµÅÄ®oÁ¼ o ¸É¥ªµ¦ª° Á¡ºÉ°¦´¦» Ä®o¦oª¤¼¦r ÎµÁ°°µµ¦¥r¸É¦¹ ¬µ
¦ª°ªµ¤¤¼¦r¼o°°¸¦´Ê®¹É  ®¨´µ´Ê ¼ªo ·¥´ ÎµÁ· µ¦´¤£µ¬rÁ¡ºÉ°¦ª°ªµ¤
¼o° Â¨³Á¡·É¤Á·¤¦µ¥¨³Á°¸¥Ä®o¤¼¦r ¦oª¤µ¸É» Îµ¼n µ¦´¤£µ¬r ¼Äo ®o °o ¤¼¨Îµ´µ¤¸É
ÅoµÎ ®Åªo Ã¥ °°»µ´¹Á¸ ¥Â¨³´¹£µ¡·É¦³®ªnµµ¦´¤£µ¬r
¼Äo ®o °o ¤¼¨Îµ´ (Key Informants) °¥nµÁÈ µµ¦ Îµª 7 nµ
ºÉ° µ¤»¨
1. Prapawadee Powtongchin

ÎµÂ®n 
µ¦n°Á¸É¥ªÂ®n ¦³Á«Å¥ (.) Îµ´µ Jakata Indonesia
2. µ¥¤¦·  oªÁ·
¼°o µÎ ª¥µ¦°»¦· µ¦n°Á¸É¥ªÂ®n¦³Á«Å¥ (.)
3. Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Wakil Gubernur, Provinsi Daerah Khusus Ibukata Jakata,
Indonesia
4. Mr. Eddy Krismeidi Soemawilaga Senior Officer, Infrastructure Division,
ASEAN Secretary, ¦³Á«°·Ã¸Á¸¥
5. Ms. Dory Widyanasari
Technical Officer for Tourism, Infrastructure Division, ASEAN
Secretary, ¦³Á«°·Ã¸Á¸¥
6. Dr. Arie Budhiman, Msi.
Executive Director of The Jakarta City Government, Tourism
and Culture Office.
7. Dr. Jajang Gunawijaya, MA
Ketua Program Studi PariwisataUniversittas Indonesia ¦³Á«
°·Ã¸ Á¸ ¥(¸É¦¹ ¬µoµ¥»«µ¦r µ¦n°Á¸É¥ª °¦´µ¨
°·Ã¸Á¸¥)
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¼Äo ®o °o ¤¼¨Îµ´ (Key Informants) °¥nµÅ¤nÁÈ µµ¦ Îµª 46 nµ ¦³°Åoª¥
1. ¼o ¦· ®µ¦ ¼Áo ¸É¥ªµ ´ªÂ Än ª¸ÉÁ¸É¥ª °o ´£µ»¦·Â¨³µ¦n°Á¸É¥ªÄ£µ¦´´ÊÄ
n ª¨µÂ¨³n ª£¼¤·£µ¸ÉÁ¸É¥ª °o  °¦³Á«Å¥ 17 nµ
2. ¼o ¦· ®µ¦ ¼Áo ¸É¥ªµ ´ªÂ Än ª¸ÉÁ¸É¥ª °o ´£µ»¦·Â¨³µ¦n°Á¸É¥ªÄ£µÁ°
´ÊÄn ª¨µÂ¨³n ª£¼¤·£µ¸ÉÁ¸É¥ª °o  °¦³Á«Å¥ 13 nµ
3. ¼o ¦· ®µ¦ ¼Áo ¸É ¥ªµ ´ªÂ °¦³Á«nµ ÇÄ¦³µ¤Á«¦¬· °µÁ¸ ¥ Än ª¸É
Á¸É¥ª °o ´£µ»¦·Â¨³µ¦n°Á¸É¥ª´ÊÄ£µ¦´Â¨³Á° °¦³Á« ¤µÁ¨Á¸¥ 2 nµ · Ã¦r 3
nµ Áª¸¥µ¤ 2 nµ ´¤¡¼µ 4 nµ Á¤¸¥¤µ¦r 3 nµ ¨µª 1nµ ¢· ¨·· r 1 nµ
®¤µ¥Á®» µ¦´¤£µ¬rÄ¼ o ®o °o ¤¼¨®¨´°¥nµÅ¤nÁÈ µµ¦ ¼ªo ·¥´ Åo °´®¤µ¥´¤£µ¬rÄ
µ°°¼µ¦n°Á¸É¥ª AEC ¸É°·Ã¸Á¸¥ÁÈ ¦´ÊÂ¦ “Jakata International Festival” ¦´Ê¸É 1 ¦³®ªnµ
ª´¸É 15-16 ¤·»µ¥ 2556 °»¦¦¸ÉÁ·µµ¦´¤£µ¬rÈ º°ªµ¤n°ÁºÉ° °µ¦Ä®o¤´ £µ¬r ¼Äo ®o
´¤£µ¬r·£µ¦·³´®´ Â¨³ ¤·Åo¤°®¤µ¥¼Âo Äµ¦Ä®o¤´ £µ¬rÅªo
µ¦ª·¥´ Á·¦·¤µ
1. µ¦ª·¥´ Á· ¦· ¤µ (Quantitative Research) Äoµ¦ÁÈ °o ¤¼¨oª¥Â°µ¤ Á¡ºÉ°Ä®o
¤¸ªµ¤´Á Ã¥¦³µ¦ÁÈ ¨»n¤´ª°¥nµ¸ÉÁÈ ´n°Á¸É¥ª¸Én°Á¸É¥ªÄ¦³Á«°µÁ¸ ¥´Ê 10
¦³Á« ¸É ¤µn°Á¸É ¥ªÂ¨³¤¸ ªµ¤Á¸É ¥ª °o ´¤µ¦µ¸É Á¸É ¥ª °o ´µ¦n°Á¸É ¥ª Â°µ¤
Îµª 512  Á¦ºÉ °¤º°¸ÉÄoÄµ¦¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨ÅoÂn Â°µ¤ (Questionnaires) ÄÁ¦ºÉ °µ¦
¡´µªµ¤°¨o° °¤µ¦µ»¦·n°Á¸É¥ªÅ¥¼n¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸¥ Ã¥Ân°°ÁÈ  2
n ª ´¸Ê
n ª¸É 1 Â°µ¤Á¸É¥ª´ °o ¤¼¨n ª»¨ °¼o °Â°µ¤
n ª¸É 2 ªµ¤·Á®È Á¸É ¥ª´¤µ¦µ» ¦· n°Á¸É ¥ª °¦³Á«Å¥Â¨³¦³Á«nµ Ç
Ä¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸ ¥ ¦³ÁÈÁ¸É¥ª´ (1) µ¦¡´µªµ¤°¨o° °¤µ¦µµ¦n°
Á¸É ¥ª (2) µ¦¡´µªµ¤°¨o° °¤µ¦µµ¦n°Á¸É ¥ª¼n ¦³µ¤Á«¦¬· °µÁ¸ ¥ (Å¥
¤µÁ¨Á¸¥ ¢· ¨·· r °·Ã¸Á¸¥ · Ã¦r ¦¼ Å ¨µª ´¤¡¼µ Áª¸¥µ¤ Â¨³¡¤nµ) (3) ¦¼ Â¤µ¦µ
»¦·n°Á¸É¥ª¸É°¨o°µ¤Âª·µ¦¡´µ¤µ¦µ»¦·n°Á¸É¥ª¼n ¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸ ¥
(4) µ¦Á¦¸ ¥Á¸¥ ªµ¤°¨o°Â¨³ªµ¤Ânµ °¤µ¦µ»¦·n°Á¸É¥ª °¦³Á«Å¥Â¨³
¦³Á«nµ Ç Ä¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸¥ (5) ¦¼ Âµ¦·´ ·µ¤¤µ¦µ»¦·n°Á¸É¥ª¸ÉÁ®¤µ³
¤ Â¨³ÂªÃ¥µ¥Äµ¦¡´µ¤µ¦µ» ¦·n°Á¸É¥ª¼n ¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸ ¥ (6) ªµ¤·
Á®È°ºÉ Ç n°µ¦¡´µªµ¤°¨o° °¤µ¦µ»¦·n°Á¸É¥ªÅ¥¼n¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸¥
2. µ¦ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨ Â¨³¦³¤ª¨¨ °o ¤¼¨ º° ÎµÂ°µ¤¸ÉÅo¦´º¤µ ¦ªªµ¤¼
o° ªµ¤¤¼¦r ° °o ¤¼¨ ¦ªÄ®o³Â Â¨³Á¨º°ÄoÁ·µ¦ª·Á¦µ³®rÄµ¦«¹¬µ¦´Ê¸ÊÅoÂn
®µnµ¦o°¥¨³ (Percentage) °Â°µ¤Än ª¸É 1 Â¨³ ®µnµÁ¨¸É¥ nµÁ¸É¥Á¤µ¦µ (Standard
Deviation, s.d.) Â¨³nµ t-test °Â°µ¤Än ª¸É 2
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3. ··¸ÉÄoÄµ¦ª·¥´ ¼ªo ·¥´ Åo®µnµ··¡ÊºµÂ¨³nµ··¸ÉÄoÁ°Ä¨´¬³´ªÉ ÅÁÈ 
··Á·¡¦¦µ Ã¥µ¦®µnµ¦o°¥¨³ (Percentage) ®µnµÁ¨¸É¥ (Mean) ®µnµªµ¤Á¸É¥Á¤µ¦µ
(Standard Deviation) ª·Á¦µ³®r·· t-test Ã¥Îµ®´¥Îµ´¸É 0.05 Â¨³¼«o ¹¬µÅoµÎ ®Ár
Á¨¸É¥¦³´ªµ¤·Á®È °¦³µÃ¥Äo¼¦Îµªnªªoµ ° Ê ´ (´¨¥µ ªµ· ¥r´ µ, 2546)
°o ¤¼¨¸ÉÂ¦³´ªµ¤·Á®Èµ¦¡´µªµ¤°¨o° °¤µ¦µ»¦·n°Á¸É¥ªÅ¥¼n ¦³µ¤
Á«¦¬·°µÁ¸¥
µ¦®µnµÁ¨¸É¥ (Mean) Â¨³n ªÁ¸É¥Á¤µ¦µ (Standard Deviation) Ã¥Äo´ µ¦ª´
¤µ¦µµ¤ª·¸ °Å¨Á·¦r (Likert Scale) ) ¹ÉÁÈ µ¦ª´´«·¸É¤¸n°¦¼ Â Ã¥ÂnÁÈ  5 °´´ Â¨³
Ä®o³Âµ¤µ¸É»Å®µo°¥¸É» ´¸Ê
¦³´³Â
5 ®¤µ¥¹ Á®Èoª¥¤µ¸É»
4 ®¤µ¥¹ Á®Èoª¥¤µ
3 ®¤µ¥¹ n° µo Á®Èoª¥
2 ®¤µ¥¹ Á®Èoª¥o°¥
1 ®¤µ¥¹ Á®Èoª¥o°¥¸É»
Árµ¦Â¨nµÁ¨¸É¥ ¼ªo ·¥´ ÅoÂnÁÈ nª´ÊÁnµ Ç ´ Ã¥Ân¦³´nµÁ¨¸É¥°°ÁÈ  5 ¦³´ ¤¸
Árµ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥´¸Ê
= 5-1
= 0.8
¡·¥´ = ³Â¼»  – ³ÂÎÉµ» 
Îµª´Ê
5
5
5
¹ÉÎµÄ®oÅoÁrµÎ ®¦´µ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥nµÁ¨¸É¥ ¤¸´ ¸Ê
³ÂÁ¨¸É¥
¦³´ªµ¤·Á®È
4.21 – 5.00
Á®Èoª¥¤µ¸É»
3.41 – 4.20
Á®Èoª¥¤µ
2.61 – 3.40
n° µo Á®Èoª¥
1.81 – 2.60
Á®Èoª¥o°¥
1.00 – 1.80
Á®Èoª¥o°¥¸É»
ªµ¤Îµ´n°µ¦Îµµ
3 ®¤µ¥¹ Îµ´¤µ
2 ®¤µ¥¹ Îµ´
1 ®¤µ¥¹ Å¤nµÎ ´
¡·¥´ = ³Â¼»  – ³ÂÎÉµ» 
= 3-1
= 0.7
Îµª´Ê
3
3
¹ÉÎµÄ®oÅoÁrµÎ ®¦´µ¦Â¨ªµ¤®¤µ¥nµÁ¨¸É¥ ¤¸´ ¸Ê
³ÂÁ¨¸É¥
¦³´ªµ¤·Á®È
2.31 – 3.00
Îµ´¤µ
1.71 – 2.30
Îµ´
1.00 – 1.70
Å¤nµÎ ´
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¼Äo ®o °o ¤¼¨Îµ´ (Key Informants) °¥nµÅ¤nÁÈ µµ¦ Îµª 46 nµ ¦³°Åoª¥
1. ¼o ¦· ®µ¦ ¼Áo ¸É¥ªµ ´ªÂ Än ª¸ÉÁ¸É¥ª °o ´£µ»¦·Â¨³µ¦n°Á¸É¥ªÄ£µ¦´´ÊÄ
n ª¨µÂ¨³n ª£¼¤·£µ¸ÉÁ¸É¥ª °o  °¦³Á«Å¥ 17 nµ
2. ¼o ¦· ®µ¦ ¼Áo ¸É¥ªµ ´ªÂ Än ª¸ÉÁ¸É¥ª °o ´£µ»¦·Â¨³µ¦n°Á¸É¥ªÄ£µÁ°
´ÊÄn ª¨µÂ¨³n ª£¼¤·£µ¸ÉÁ¸É¥ª °o  °¦³Á«Å¥ 13 nµ
3. ¼o ¦· ®µ¦ ¼Áo ¸É ¥ªµ ´ªÂ °¦³Á«nµ ÇÄ¦³µ¤Á«¦¬· °µÁ¸ ¥ Än ª¸É
Á¸É¥ª °o ´£µ»¦·Â¨³µ¦n°Á¸É¥ª´ÊÄ£µ¦´Â¨³Á° °¦³Á« ¤µÁ¨Á¸¥ 2 nµ · Ã¦r 3
nµ Áª¸¥µ¤ 2 nµ ´¤¡¼µ 4 nµ Á¤¸¥¤µ¦r 3 nµ ¨µª 1nµ ¢· ¨·· r 1 nµ
®¤µ¥Á®» µ¦´¤£µ¬rÄ¼ o ®o °o ¤¼¨®¨´°¥nµÅ¤nÁÈ µµ¦ ¼ªo ·¥´ Åo °´®¤µ¥´¤£µ¬rÄ
µ°°¼µ¦n°Á¸É¥ª AEC ¸É°·Ã¸Á¸¥ÁÈ ¦´ÊÂ¦ “Jakata International Festival” ¦´Ê¸É 1 ¦³®ªnµ
ª´¸É 15-16 ¤·»µ¥ 2556 °»¦¦¸ÉÁ·µµ¦´¤£µ¬rÈ º°ªµ¤n°ÁºÉ° °µ¦Ä®o¤´ £µ¬r ¼Äo ®o
´¤£µ¬r·£µ¦·³´®´ Â¨³ ¤·Åo¤°®¤µ¥¼Âo Äµ¦Ä®o¤´ £µ¬rÅªo
µ¦ª·¥´ Á·¦·¤µ
1. µ¦ª·¥´ Á· ¦· ¤µ (Quantitative Research) Äoµ¦ÁÈ °o ¤¼¨oª¥Â°µ¤ Á¡ºÉ°Ä®o
¤¸ªµ¤´Á Ã¥¦³µ¦ÁÈ ¨»n¤´ª°¥nµ¸ÉÁÈ ´n°Á¸É¥ª¸Én°Á¸É¥ªÄ¦³Á«°µÁ¸ ¥´Ê 10
¦³Á« ¸É ¤µn°Á¸É ¥ªÂ¨³¤¸ ªµ¤Á¸É ¥ª °o ´¤µ¦µ¸É Á¸É ¥ª °o ´µ¦n°Á¸É ¥ª Â°µ¤
Îµª 512  Á¦ºÉ °¤º°¸ÉÄoÄµ¦¦ª¦ª¤ °o ¤¼¨ÅoÂn Â°µ¤ (Questionnaires) ÄÁ¦ºÉ °µ¦
¡´µªµ¤°¨o° °¤µ¦µ»¦·n°Á¸É¥ªÅ¥¼n¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸¥ Ã¥Ân°°ÁÈ  2
n ª ´¸Ê
n ª¸É 1 Â°µ¤Á¸É¥ª´ °o ¤¼¨n ª»¨ °¼o °Â°µ¤
n ª¸É 2 ªµ¤·Á®È Á¸É ¥ª´¤µ¦µ» ¦· n°Á¸É ¥ª °¦³Á«Å¥Â¨³¦³Á«nµ Ç
Ä¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸ ¥ ¦³ÁÈÁ¸É¥ª´ (1) µ¦¡´µªµ¤°¨o° °¤µ¦µµ¦n°
Á¸É ¥ª (2) µ¦¡´µªµ¤°¨o° °¤µ¦µµ¦n°Á¸É ¥ª¼n ¦³µ¤Á«¦¬· °µÁ¸ ¥ (Å¥
¤µÁ¨Á¸¥ ¢· ¨·· r °·Ã¸Á¸¥ · Ã¦r ¦¼ Å ¨µª ´¤¡¼µ Áª¸¥µ¤ Â¨³¡¤nµ) (3) ¦¼ Â¤µ¦µ
»¦·n°Á¸É¥ª¸É°¨o°µ¤Âª·µ¦¡´µ¤µ¦µ»¦·n°Á¸É¥ª¼n ¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸ ¥
(4) µ¦Á¦¸ ¥Á¸¥ ªµ¤°¨o°Â¨³ªµ¤Ânµ °¤µ¦µ»¦·n°Á¸É¥ª °¦³Á«Å¥Â¨³
¦³Á«nµ Ç Ä¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸¥ (5) ¦¼ Âµ¦·´ ·µ¤¤µ¦µ»¦·n°Á¸É¥ª¸ÉÁ®¤µ³
¤ Â¨³ÂªÃ¥µ¥Äµ¦¡´µ¤µ¦µ» ¦·n°Á¸É¥ª¼n ¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸ ¥ (6) ªµ¤·
Á®È°ºÉ Ç n°µ¦¡´µªµ¤°¨o° °¤µ¦µ»¦·n°Á¸É¥ªÅ¥¼n¦³µ¤Á«¦¬·°µÁ¸¥
2. µ¦ª·Á¦µ³®r °o ¤¼¨ Â¨³¦³¤ª¨¨ °o ¤¼¨ º° ÎµÂ°µ¤¸ÉÅo¦´º¤µ ¦ªªµ¤¼
o° ªµ¤¤¼¦r ° °o ¤¼¨ ¦ªÄ®o³Â Â¨³Á¨º°ÄoÁ·µ¦ª·Á¦µ³®rÄµ¦«¹¬µ¦´Ê¸ÊÅoÂn
®µnµ¦o°¥¨³ (Percentage) °Â°µ¤Än ª¸É 1 Â¨³ ®µnµÁ¨¸É¥ nµÁ¸É¥Á¤µ¦µ (Standard
Deviation, s.d.) Â¨³nµ t-test °Â°µ¤Än ª¸É 2
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o °¤¼¨´ªÉ Å °¼o°Â°µ¤
µ¦µ¸
ตารางทีÉ ่ 1 Îµª¼o °Â°µ¤
Îµª¼o°Â°µ¤
¦³Á«Å¥
¦¼ Åµ¦» µ¨µ¤
¦µ°µµ´¦´¤¡¼µ
µµ¦¦´¢· ¨·· r
µµ¦¦´´¤·¥¤Áª¸¥µ¤
µµ¦¦´°·Ã¸Á¸¥
¤µÁ¨Á¸¥
µµ¦¦´· Ã¦r
µµ¦¦´Â®n®£µ¡¡¤nµ
µµ¦¦´¦³µ·Å¥¦³µ¨µª

Îµª
57
50
50
50
50
55
50
50
50
50

¦o °¥¨³
11.1
9.8
9.8
9.8
9.8
10.5
9.8
9.8
9.8
9.8

¦ª¤

512

100.0

µ¦µ¸
ตารางทีÉ ่ 2 °o ¤¼¨n ª»¨ °¼o °Â°µ¤
Á¡«

¦µ¥¨³Á°¸¥

Îµª

¦o °¥¨³

¦ª¤
ÎÉµªnµ 21 ¸

289
223
512
15

56.4
43.6
100.0
2.9

¦³®ªnµ 21 – 30 ¸

354

69.1

¦³®ªnµ 31 – 40 ¸

62

12.1

¦³®ªnµ 41 – 50 ¸

40

7.8

51 ¸ Ê ¹Å
(°µ¥»Á¨¸É¥ 30 ¸ ) ¦ª¤

41
512

8.0
100.0

Ã

326

63.7

¤¦

186

36.3

512

100.0

µ¥
®·
°µ¥»

µ£µ¡

¦ª¤
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µ¦µ¸É่ 2 °o ¤¼¨n ª»¨ °¼o °Â°µ¤ (n°)
ตารางที

¦µ¥¨³Á°¸¥

Îµª

¦o °¥¨³

¤´¥¤«¹¬µ

124

24.2

°»¦· µ/ ¦³µ«¸¥´¦
¦· µ¦¸
¦· µÃ
¦· µÁ°

75
266
39
8

14.6
52.0
7.6
1.6

¦ª¤

512

100.0

´Á¦¸ ¥ / ´«¹¬µ
Á¬¸¥

77
1

15.0
0.2

µo ¦µµ¦ / ¡´µ¦´ª·µ®·
¡´µ / ¨¼oµ¦· ¬´
»¦·n ª´ª
°ºÉÇ Án ª·«ª¦ °µ¸¡°·¦³
¦ª¤

106
236
39
53
512

20.7
46.1
7.6
10.4
100.0

ÎÉµªnµ®¦º °Ánµ´ 10,000 µ
10,001 - 30,000 µ

142
195

46.9
38.1

30,001 - 50,000 µ
¤µªnµ 50,00 µ Ê ¹Å
¦µ¥Åo Á¨¸¥É n ° 27,247 µ ¦ª¤

28
49
512

5.5
9.6
100.0

¦³¥³Áª¨µÄµ¦

ÅÁoµ-¨´Á¥È

76

14.8

Á·µ

2 ª´ 1 º

119

23.2

3 ª´ 2 º

85

16.6

4 ª´ 3 º

93

18.2

¤µªnµ 4 ª´ 3 º
°ºÉÇ (5, 16, 18 ª´, 2, 3, 4 ´µ®r, 5 Áº°)

45
94

8.8
18.4

¦ª¤

512

100.0

¦³´µ¦«¹¬µ

°µ¸¡

¦µ¥Åo
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ตารางที่ 2 ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม (ต่อ)
รายละเอียด

จํานวน

ร้ อยละ

ค่ าใช้ จ่ายโดยประมาณ

ตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 5,000บาท

131

25.6

ในระหว่ างการ

5,001 - 10,000บาท

15

2.9

เดินทาง

10,001 - 15,000บาท

31

6.1

15,001 - 20,000บาท

67

13.1

20,001 - 25,000 บาท

170

33.2

มากกว่า 25,000 ขึ้นไป

98

19.1

รวม

512

100.0

อ่านหนังสื อ

138

27.0

ท่องเที่ยวในประเทศ

88

17.2

ทําอาหาร

137

26.8

ท่องเที่ยวต่างประเทศ

98

19.1

อื่นๆ (ระบุ) ดูหนัง, เล่นกีฬา เช่น กอล์ฟ วิง่
จักรยาน ดื่มเบียร์ ขับรถ เล่นดนตรี เป็ นต้น

51

10.0

รวม

512

100.0

งานอดิเรก

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก สรุ ปประเด็นได้วา่
1. บทบาทความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาครั ฐ และภาคเอกชนในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วและ
การพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศอาเซี ยน ทุกประเทศอาเซี ยนให้ความสําคัญในความร่ วม
มือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวมาก ประเทศสิ งคโปร์ มีบทบาทที่ชดั เจน
มากที่สุด ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ความร่ วมมือนี้เกิดขึ้นในระดับที่ดี แต่สภาพปั ญหาของแต่ละประเทศที่
แตกต่างกันทําให้ขาดความร่ วมอย่างต่อเนื่ อง เช่ น ประเทศไทยภาครัฐเป็ นผูน้ าํ ในการพัฒนานโยบาย
แต่ขอ้ จํากัดด้านการเมืองส่ งผลกระทบต่อความร่ วมมืออย่างต่อเนื่องกับประเทศสมาชิก
ความเชื่ อ มัน่ ในสิ น ค้า และบริ ก าร ในการพัฒ นาการท่ อ งเที่ ย วและการพัฒ นามาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของประเทศอาเซี ยน ด้วยข้อจํากัดของประเทศสมาชิ ก นักท่องเที่ยวในอาเซี ยนส่ วนใหญ่จะ
เชื่อมัน่ สิ นค้าและบริ การจากไทย มาเลเซีย และสิ งคโปร์ มากกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนด้วยกัน
ความรู ้ ความเข้าใจ และทักษะในการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศในอาเซียนมีความรู ้และความเข้าใจในการพัฒนาระบบ
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การบริ หารจัดการธุ รกิ จท่องเที่ ยวของประเทศตนเองและในประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนกันเป็ นอย่าง
ดี เนื่ องจากมีขอ้ ตกลงกันที่มีความชัดเจน แต่เมื่อนําไปสู่ ภาคปฏิบตั ิให้เกิ กประสิ ทธิ ผลขึ้นอยู่กบั ทักษะ
ความสามารถของแต่ละประเทศ ในขณะนี้ประเทศที่นาํ ไปปฏิบตั ิได้ดีมากที่สุด คือ สิ งคโปร์
2. ความสอดคล้องและความแตกต่างของมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศ
ต่าง ๆ ในประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ธุ รกิ จท่องเที่ ยวไทยภาพรวมมีมาตรฐานค่อนข้างสู ง เมื่อเที ยบ
กับประเทศสมาชิ กอาเซี ยนอื่ น ๆ และถื อเป็ นจุ ดแข็งสําคัญที่ ทาํ ให้นักท่ องเที่ ยวต่ างชาติ เชื่ อมัน่ และ
ประทับใจในการเดิ นทางมาท่ องเที่ ยวในไทย มี การกลับมาท่ องเที่ ยวหลายครั้ ง เมื่ อประเทศสมาชิ ก
อาเซี ยนอื่น ๆ เช่น ประเทศในกลุ่มกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว พม่า และเวียดนาม
(Combodia-Laos-Myanmar-Vietnam : CLMV) สามารถยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวให้เป็ นสากล
มากขึ้น เป็ นยุทธศาสตร์ สาํ คัญที่ทาํ ให้การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอาเซี ยนโดยมาตรการการส่ งเสริ ม
การตลาดร่ วมกันเพื่อประชาสัมพันธ์อาเซี ยนในฐานะแหล่งท่องเที่ยวร่ วมกัน (Single Destination) ย่อมมี
โอกาสประสบผลสําเร็ จได้
3. รู ปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาความสอดคล้องของมาตรฐานธุรกิจท่องเที่ยวไทยสู่ ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยน ภาครั ฐจําเป็ นจะต้องกําหนดนโยบาย และส่ งเสริ มอย่างจริ งจัง ในการดําเนิ นการ
ปรับปรุ งมาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยวของอาเซี ยน
เพื่อให้ภาคเอกชนและผูเ้ กี่ยวข้องต่าง ๆ สามารถพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยวของอาเซี ยน ได้ครบทุกมาตรฐาน มีการสร้างฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
การท่องเที่ยวในระดับมหภาค สร้างความร่ วมมือกันในเชิงนโยบายของแต่ละหน่วยงาน มีแผนการดําเนิน
งานต่าง ๆ ในทิศทางเดียวกันและสอดประสานกันในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานธุรกิจการท่อง
เที่ยวของไทยและอาเซียน ในส่ วนของภาคเอกชนต้องสร้างความพร้อมในการปรับตัว เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน
การท่องเที่ยวของอาเซียน
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
ผลจากการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น ความจําเป็ น และความสําคัญเกี่ยวกับมาตรฐานธุรกิจท่อง
เที่ ยวของประเทศไทยและประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนของนักท่องเที่ ยวในประเทศ
อาเซียน10 ประเทศ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นด้วยอย่างมากกับการกําหนดมาตรฐานการท่ องเที่ ยวของอาเซี ยนทั้ง
6 มาตรฐาน และประเทศสมาชิ กควรพัฒนามาตรฐานธุ รกิ จการท่องเที่ ยวให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การท่องเที่ยวของอาซี่ ยน ซึ่ งมีระดับคะแนนตั้งงแต่ 3.70 -3.98 จาก 4.20 ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิด
เห็นว่า มีความจําเป็ นที่ประเทศสมาชิกควรมีการปรับปรุ ง พัฒนา มาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซี ยนทั้ง
6 มาตรฐาน ซึ่ งมีระดับคะแนนร้อยละ 57.6-67.0 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากกับการกําหนด
มาตรฐานการท่ องเที่ ยวของอาเซี ยนทั้ง 6 มาตรฐานและประเทศสมาชิ กควรพัฒนามาตรฐานธุ รกิ จ
การท่องเที่ยวของตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาซี่ ยน ซึ่ งมีระดับซึ่ งมีระดับคะแนน
ตั้งแต่ 2.56 -2.78 จาก 3.00
ในด้า นความคิ ด เห็ น อื่ น ๆ ในการพัฒ นาความสอดคล้อ งของมาตรฐานธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วไทยสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เช่น การส่ งเสริ ม อนุรักษ์ ฟื้ นฟู แหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างมาตรฐาน
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การรับรองคุณภาพของสิ นค้าและบริ การ มีการบริ หารจัดการที่เกิดผลในเชิงปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรม
และต่อเนื่อง เป็ นต้น
- เห็ นด้วยกับแนวทางในการดําเนิ นการ ในภาพรวมเห็ นด้วยมาก มี ค่าเฉลี่ย 4.16 จาก 4.20
- มี ค วามจํา เป็ นเกี่ ย วกับ มี ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพของสิ น ค้า และบริ การเพื่ อ สร้ า งมาตรฐาน
การท่องเที่ยวมากที่สุด มีค่าคะแนนร้อยละ 67.0
- ให้ค วามสํา คัญ กับ แนวทางในการดํา เนิ น การ ในภาพรวมให้ค วามสํา คัญ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
2.60 จาก 3.00
ในด้านความพร้อมของบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เห็ นด้วยที่ บุคลากรควรมี ความพร้ อม ในภาพรวมเห็ นด้วยมาก มี ค่าเฉลี่ ย 4.17 จาก 4.20
- มีความจําเป็ นที่ บุคลากรเป็ นผูม้ ีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี ซึ่ งมีความจําเป็ นมากที่ สุด มีค่า คะแนน
ร้อยละ 67.0
- ให้ ค วามสํ า คัญ กับ ความพร้ อ มของบุ ค ลากรในภาพรวมให้ ค วามสํ า คัญ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย
2.67 จาก 3.00
สรุปผลการวิจยั
จากข้อ มู ล การวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพและเชิ ง ปริ ม าณ จะเห็ น ได้ว่ า การพัฒ นาความสอดคล้อ งของ
มาตรฐานธุ รกิ จท่ องเที่ ยวไทยสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (Thailand Business Tourist Standard
Coherence Development According to ASEAN Economic Community) ทั้ง 6 มาตรฐานคือ (1) มาตรฐาน
โรงแรมที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม (Green Hotel) (2) มาตรฐานด้านอาหารและเครื่ องดื่ ม (Food and
Beverages Services) (3) มาตรฐานด้านห้องนํ้าสาธารณะ (Public Restroom) (4) มาตรฐานที่พกั แบบสัมผัส
วัฒนธรรมชนบท (Home Stay) (5) มาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) (6) มาตรฐานสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นเป็ นพิเศษ (Tourism Heritage) ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในทุกฝ่ าย มีความจําเป็ นจะ
ต้องปรึ กษาหารื อร่ วมกันอย่างสมํ่าเสมอ ระหว่างผูป้ ระกอบการ ประชาชนท้องถิ่น องค์กรและสถาบัน
ต่าง ๆ ให้สามารถดําเนิ นการร่ วมงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งร่ วมแก้ปัญหา และลดข้อขัดแย้งใน
ผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน (Consulting Stakeholders and the Public) การฝึ กอบรมบุคลากร (Training
Staff) โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบตั ิในการพัฒนาแบบยัง่ ยืนต่อบุคลากรท้องถิ่นทุกระดับ จะช่วย
ยกระดับการบริ การการท่องเที่ยว
ด้ว ยจุ ด แข็ง ของประเทศไทยในหลาย ๆ ด้า น ทั้ง การเป็ นผูน้ ํา ทางการตลาดในภู มิ ภ าคด้ว ย
ความเข้มแข็งของตราสิ นค้า (Brand) ประเทศไทย และความเป็ นมิตรไมตรี ของผูค้ นจนสามารถก้าวสู่ การ
นําเสนอคุณค่าทางจิตใจ (Emotional Value) ที่แตกต่างจากคู่แข่ง รวมถึงความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน
ทั้งตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ ความดึงดูดใจในธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็ นโอกาสที่ประเทศไทยสามารถ
นํามาแสวงประโยชน์จากยุทธศาสตร์ การตลาดของภูมิภาค (Regional Marketing Strategy) ซึ่ งมุ่งเน้น
ส่ งเสริ มวัฒนธรรม ธรรมชาติ ท่องเที่ยวชุมชน เป็ นจุดขายหลักเชิงสร้างสรรค์ของภูมิภาค
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