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2. หวงโซคุณคาของธุรกิจทองเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
 

 
ท่ีมา : https://positioningmag.com/62990 

อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีมีความเขมแข็งและเปนธุรกิจบริการท่ีสรางรายได

ใหกับประเทศเปนจํานวนมหาศาล 

เม่ือประเทศไทยเขาสูการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเปนโอกาสของอุตสาหกรรมการ

ทองเท่ียวของไทยเปนอยางมาก ดังนั้นธุรกิจทองเท่ียวของไทยจึงจําเปนท่ีจะตองเรงศึกษาและปรับตัวหรือมี

การวางแผนการบริหารจัดการเพ่ือใหกาวขามอุปสรรคตางๆและควาโอกาสท่ีจะทําธุรกิจใหประสบความสําเร็จ

และมีกําไร ท้ังนี้ความสําเร็จของธุรกิจทองเท่ียวนั้นไมไดข้ึนอยูกับขนาดของบริษัทแตอยางใด แตข้ึนอยูกับ

ความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหารขององคกรนั้นๆ โดยบริษัทนําเท่ียวขนาดใหญท่ีมีความพรอม

ท้ังดาน เงินทุน บุคลากร ขอมูล เครือขาย ชื่อเสียง และมีลูกคาของตนเองนั้นอาจมีการวางแผนการบริหาร

จัดการเพ่ือรองรับการเปนสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไวกอนแลวในขณะท่ีบริษัทนําเท่ียวขนาดกลาง

และขนาดเล็กจํานวนมากท่ีมีศักยภาพไมเทาบริษัทขนาดใหญ อาจจะตองพบกับอุปสรรคในเรื่องของการขาด

ความพรอมจนไมอาจควาโอกาสทางเศรษฐกิจมาได ดังนั้นบริษัทนําเท่ียวจึงควรใชเครื่องมือในการบริหาร

จัดการท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานสรางคุณคาและมูลคาใหกับบริษัทของตนเอง โดย

ผูประกอบการจะตองเขาใจบทบาทและหนาท่ีของแตละกิจกรรม ตลอดจนความตอเนื่องและเชื่อมโยงของ

ทุกๆกิจกรรมเพ่ือสงมอบความรูสึกดีๆใหกับลูกคา ในการนี้บริษัทจะมีกําไรถาหากผลตอบแทนท่ีไดรับจากคุณ

คาท่ีสรางข้ึนสูงกวาตนทุนในการสรางคุณคา ซ่ึงบริษัทจะตองสรางคุณคาโดยท่ีใหกิจกรรมเหลานั้นสามารถชวย

ลดตนทุนและสรางความแตกตางในสินคาหรือบริการ โดยตองศึกษาและวิเคราะหถึงกิจกรรมท้ังหมดรวมท้ัง

ความสัมพันธระหวางกิจกรรม โดยเริ่มตั้งแตการนําปจจัยนําเขามาแปรสภาพจนกระท่ังกลายเปนผลลัพธท่ีสง

มอบแกลูกคา การปฏิบัติการจะตอเนื่องกันเปนสายนี้เรียกวา “โซคุณคา”  

 

 



 2 

หวงโซคุณคา (Value chain) 

Kotler1 (1997) ไดกลาววาคุณคา (value) หมายถึงความแตกตางระหวางคุณคาท่ีลูกคาไดรับจาก 

การเปนเจาของและการใชผลิตภัณฑนั้นเม่ือเทียบกับตนทุนท่ีตองจายไปเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ  

และในบทความของ Porter2 (1985) ระบุวาการบริหารโซคุณคา (value chain) จะทําใหสามารถเขาใจ

บทบาทของแตละหนวยงานและความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงและมีสวนชวยเหลือใหกิจการสรางคุณคาใหแกลูกคา 

หรืออาจกลาวไดวาหวงโซคุณคา  คือการอธิบายถึงคุณคาระหวางกิจกรรมการดําเนินงานขององคกรท่ีมี

ความสัมพันธกันและมีความเก่ียวเนื่องกับการสรางคุณคาท่ีเพ่ิมใหกับวัตถุดิบภายในหวงโซอุปทาน (Supply 

chain) โดยเริ่มตั้งแตการนําเขาวัตถุดิบ วัตถุดิบผานเขาสูกระบวนการแปลงสภาพจนกระท่ังกลายเปนสินคา

หรือผลิตภัณฑ ซ่ึงตั้งแตข้ันตอนการรับวัตถุดิบจนกระท่ังแปลงวัตถุดิบเปนสินคาสําเร็จรูปจะตองมีการใช

ทรัพยากร ไมวาจะเปนเงิน แรงงาน วัตถุดิบ อุปกรณ และ Overhead ตางๆตลอดจนการบริหารจัดการโดยท่ี

กิจกรรมขององคการตองชวยลดตนทุนและสรางความแตกตางในสินคาหรือบริการใหแกกิจการโดยจะตอง

ศึกษาและวิเคราะหความสัมพันธระหวางกิจกรรมท่ีตอเนื่องกันเปนสายโซ เรียกวา “โซคุณคา” คําวาหวงโซ

คุณคาจึงหมายถึงกลุมกิจกรรมท่ีนําเสนอสินคาหรือบริการท่ีผานข้ันตอนของกระบวนการผลิตจนกลายเปน

สินคาสําเร็จรูป จนถึงจัดสงสินคาไปยังผูลูกคาในท่ีสุด  

กิจกรรมในโซคุณคา คือ กิจกรรมท่ีองคกรธุรกิจแบงตามภาระหนาท่ีและดําเนินการตามวิสัยทัศน 

พันธกิจ คานิยม และกลยุทธโดยแบงเปน 2 กลุมกิจกรรม ไดแก กิจกรรมหลัก (primary activities)  

และกิจกรรมสนบัสนุน (support activities)  

1. กิจกรรมหลัก (primary activities) หมายถึง กิจกรรมท่ีทําใหเกิดรายไดและเก่ียวของโดยตรงกับการ

แขงขันในอุตสาหกรรม ประกอบดวย 

1.1 การนําสงปจจัยนําเขา (inbound logistics) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการนําสงปจจัยการ

นําเขา (input) 

1.2 การผลิต (operations) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการแปรสภาพปจจัยนําเขาเพ่ือใหเกิด

เปนผลลัพธ 

1.3 การกระจายผลลัพธไปยังลูกคา (outbound logistics) หมายถึง การสงผลลัพธท่ีไดจากการผลิต

หรือการแปรรูปปจจัยนําเขาไปยังลูกคา 

1.4 การตลาดและการขาย (marketing and sales) หมายถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการคนหากลุม

ลูกคาและจูงใจลูกคา การสนับสนุนการตัดสินใจซ้ือของลูกคารวมไปถึงการสรางความสัมพันธท่ีดีกับ

ลูกคา 

1.5 การบริการ (service) หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการใหบริการเพ่ือยกระดับหรือรักษาคุณคา

ของผลิตภัณฑเพ่ือใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
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2. กิจกรรมสนับสนุน (support activities) หมายถึง กิจกรรมท่ีชวยอํานวยความสะดวกสบายและใหการ

สนับสนุนการดําเนินงานตางๆของกิจกรรมหลักซ่ึงประกอบดวย 

2.1 การจัดหา/จัดซ้ือ (procurement) หมายถึง การจัดหาปจจัยนําเขาท้ังหมดเพ่ือนํามาใชในหวงโซ

คุณคาของกิจการนั้นๆ 

2.2 การพัฒนาเทคโนโลยี (technology development) หมายถึง กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาการ

ออกแบบสินคาหรือผลิตภัณฑและการเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมสินคา 

2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย (human resources management) หมายถึง การบริหารจัดการ

พนักงานในหนาท่ีตางๆขององคกร เพ่ือใหเกิดการสนับสนุนท้ังกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน

ท้ังหมด 

2.4 โครงสรางพ้ืนฐานขององคการ (firm infrastructure) หมายถึง การบริหารจัดการงานท่ัวไป การ

วางแผน การเงินและการบัญชี การบริหารคุณภาพ ระบบขอมูลสารสนเทศ กฎหมายและรัฐบาล 

 
รูปท่ี 1 value chain model 

ท่ีมา:  https://www.ceoblog.co/what-is-value-chain/ 
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การพัฒนาโซคุณคาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

การบริการจัดการของบริษัทนําเท่ียวของไทยตามแบบโซคุณคาของไมเคิล อีพอรทเตอร สามารถสรุป 

ไดดังนี้ 

1. บริษัทตองใหความสําคัญกับลูกคาและใหความรูแกพนักงานเก่ียวกับลูกคากลุมตางๆ แนะนํา

ประสบการณท่ีดีของบุคลากร และนําความตองการของลูกคามาเปนปจจัยนําเขาในการออกแบบ

การทํากิจกรรมกระบวนการทํางาน 

2. การทํางานทุกกิจกรรมในกระบวนการตองมีความตอเนื่องเชื่อมโยงโดยคํานึงถึงความพึงพอใจของ

ลูกคาแตละกลุมเปนสิ่งสําคัญ 

3. การใหความสําคัญกับการสรางเครือขายและพันธมิตร เนื่องจากการมีพันธมิตรทางการคานั้นจะ

สามารถสงเสริมศักยภาพของธุรกิจใหมีเสถียรภาพมากข้ึน 

4. ผลผลิตและการบริการท่ีจะสงมอบใหลูกคาจะตองเปนสิ่งท่ีเหนือความคาดหวังของลูกคา เพราะ

หากผลิตภัณฑหรือบริการท่ีลูกคาไดรับอยูเหนือความคาดหมายของลูกคาจะทําใหลูกคาเกิดความ

ประทับใจ 

5. การสรางคุณคาในกิจกรรมของโซคุณคา มีแนวทางการพัฒนากิจกรรมในแตละดาน ดังหัวขอ

ตอไปนี้ 

5.1 แนวทางการพัฒนากิจกรรมสนับสนุน (support activities) จะมีแนวทางการพัฒนา 

ท้ังหมด 4 ดาน ประกอบดวย 

5.1.1 โครงสรางบริษัท (firm structure) กิจกรรมสําคัญท่ีชวยสรางคุณคา คือ การลดเวลา

ของแตละกิจกรรมหรืองานลง การเชื่อมโยงกิจกรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องเชื่อมตอ

ของแตละกิจกรรมและการใหความสําคัญเรื่องการบริหารจัดการการเงินและการบัญชี การ

วางแผนการบริหารหนี้สิน โดยเฉพาะเก่ียวกับการบริหารจัดการภาษีตางๆ การลดข้ันตอนและ

เวลาในการทํางานเพ่ือเพ่ิมกําไรและเสริมสภาพคลองใหกับบริษัทและสนับสนุนงานหลักอยางมี

ประสิทธิภาพ 

5.1.2 การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  กิจกรรมสําคัญท่ี

ชวยสรางคุณคา คือการฝกอบรมใหบุคลากรทุกคนมีจิตสํานึกท่ีถูกตองเรื่องลูกคา การสราง

ลักษณะการบริการท่ีเปนเลิศและเอกลักษณเฉพาะของบริษัท มีความรูลึกและรูจริงในงานท่ีทํา มี

การสรางเสริมทํางานเปนทีม มีความรูเก่ียวกับขอตกลงของอาเซียนในดานการทองเท่ียวและ

บริการฝกอบรมบุคลากรใหมีความสามารถดานภาษา ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ และภาษา

ในกลุมประเทศอาเซียนในระดับดี เรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมการทํางานของกลุม

ประเทศอาเซียน มีเครือขายท่ีจะจัดหามัคคุเทศกอิสระท่ีมีคุณภาพมาเสริมไดตลอดเวลา 
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5.1.3 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี (Technology Development) กิจกรรมสําคัญท่ีชวย

สรางคุณคาคือ การเลือกลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีคุมคามาใชในการทํางาน การ

หลอมรวมการบริการและทํางานในรูปของอิเลคทรอนิกสหรือการทํางานออนไลน มีคลังขอมูล

เพ่ือการบริหาร การวางแผน และการปฏิบัติงานท่ีเนนขอมูลท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน มีการ

พัฒนาเว็บไซตอยางตอเนื่องและมีหลายภาษานอกจากภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศ

อาเซียนท่ีเปนลูกคาหลักคํานึงถึงความงายในการใชการพัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือ

แอปพลิเคชั่นท่ีนาสนใจใหกับลูกคา รวมไปถึงการพัฒนาสําหรับใชกับโทรศัพทสมารทโฟน และมี

เจาหนาท่ีประจําดานเทคโนโลยีสารสนเทศคอยดูแลระบบและเว็บไซตใหเปนปจจุบัน 

5.1.4 จัดหา (Procurement) กิจกรรมสําคัญท่ีชวยสรางคุณคา คือ การสรรหาคูคาหรือ

เครือขายพันธมิตรและควรมีการศึกษาประวัติของคูคาหรือบริษัทตัวแทน กอนทําสัญญาหรือ

เอกสารวาจางใหเปนตัวแทน รวมวางแผนความตองการหรือแผนธุรกิจรวมกันระหวางบริษัทกับ

คูคา/เครือขายพันธมิตรการเลือกสรรวัตถุสื่อสิ่งพิมพท่ีสะทอนคุณภาพและภาพลักษณท่ีดีของ

บริษัท ท่ีสําคัญคือ ตองกําหนดคุณภาพ/มาตรฐานของงาน ตลอดจนการทํางานบนพ้ืนฐานของ

ความซ่ือสัตย ถูกตอง โปรงใสและเปนธรรม 

5.2 แนวทางการพัฒนากิจกรรมหลัก (Primary Activities) ในงานการจัดโปรแกรมหรือแผน

สําหรับการนําเท่ียว ประกอบดวย 

5.2.1 กิจกรรมนําเขา (Inbound Logistics) กิจกรรมสําคัญท่ีชวยสรางคุณคา คือ การนํา

ประสบการณท่ีดีท้ังของลูกคาและบุคลากร ความคาดหวังของลูกคาศึกษาพฤติกรรมเขาใจ

วัฒนธรรมประเพณีของประเทศกลุมสมาชิกอาเซียนเพ่ือนํามากําหนดลักษณะกิจกรรมหรือการ

ทํางานรวมถึงระยะเวลาในการทํากิจกรรมนั้นๆดวย 

5.2.2 การปฏิบัติการ (Operations) กิจกรรมสําคัญท่ีชวยสรางคุณคา คือ การติดตอ

ประสานงานกับคูคาหรือพันธมิตรทางการคา การปฏิบัติการควรออกแบบการทํางานจากความ

ตองการของลูกคา โดยทราบถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมอยางดี การกําหนดราคาท่ีเหมาะสม 

รวมการปฏิบัติงานของแตละกิจกรรมการบริการใหเกิดความตอเนื่องเชื่อมโยงเปนสายโซการ

บริการ มีความยืดหยุนสูง การทํางานโดยไมใหเกิดความสูญเสียและคํานึงถึงความประหยัดของ

เวลาและตนทุนท่ีเหมาะสม 

5.2.3 กิจกรรมนําออก (Outbound Logistics) กิจกรรมสําคัญท่ีชวยสรางคุณคา คือ 

หมายถึง โปรแกรมนําเท่ียวควรจัดใหมีความแตกตางท่ีมีลักษณะเฉพาะ มีนวัตกรรมการบริการท่ี

สะทอนถึงคุณภาพเพ่ือใหลูกคารูสึกถึงความนาเชื่อถือ ความปลอดภัย ไมมีความเสี่ยง ความ

คุมคา การบริการสุภาพ รวดเร็วและตรงตอเวลาและไดรับการบริการพิเศษสําหรับกลุมสมาชิก

อาเซียน 
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5.2.4 การตลาดและการขาย (Marketing &amp; Sales) กิจกรรมสําคัญท่ีชวยสรางคุณคา 

คือเนนชองทางการตลาดออนไลนโดยเฉพาะการสื่อสารการตลาด การจัดโปรแกรมการนําเท่ียว

ไมเหมือนใคร และดึงดูดความสนใจของลูกคาอาเซียน ทําใหลูกคาตัดสินใจซ้ือโดยงายพัฒนาและ

ออกแบบเว็บไซต ท่ีสืบคนงาย สวยงาม สะทอนความนาเชื่อถือ นําเสนอขอมูลเปนปจจุบัน มี

มากกวา 2 ภาษา มีภาษาอังกฤษภาษาสมาชิกอาเซียนใหมากท่ีสุดและภาษาสําหรับกลุมลูกคา

หลัก มีชองทางพูดคุยติดตอสนทนาตอบขอซักถามสดกับผู ท่ีเขามาเยี่ยมเว็บไซตและมีการ

ตอเชื่อมเว็บไซตท่ีเก่ียวของและมีขอมูลสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจของลูกคา 

5.2.5 การบริการลูกคา (Customer Service) กิจกรรมสําคัญท่ีชวยสรางคุณคา คือ การ

ออกแบบการบริการท่ีเปนเอกลักษณของบริษัท การใหความเอาใจใสดูแลและตอบสนองความ

ตองการของลูกคาตั้งแตเริ่มเขามาติดตอจนถึงการติดตามหลังการขาย มีการปฏิบัติตาม

วัฒนธรรมธรรมเนียมประเพณีท่ีถูกตองตามหลักของแตละประเทศ ยึดหลักการใหบริการท่ีเปน

เลิศ ใหเกียรติดูแลลูกคาดุจเครือญาติและใหรูสึกพิเศษสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 
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