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การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไปขายต่างประเทศ 2 เพื่อศึกษา
สภาพแวดล้อมการลงทุนธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยในสหราชอณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
3 เพื่อหานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ สหราชอาณาจักรและสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน งานวิจัยนี้ใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า
1. ค่ายมวยไทยความพร้อมของในการทาธุรกิจแฟรนไชน์ จะต้องมีการยกระดับการบริหาร
จัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ และการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์
ต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ โดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการในระบบแฟรนไชส์
และการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์ รวมทั้งแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในระบบแฟรนไชส์
เพื่อให้ผู้ซื้อแฟรนไชน์ต้องปฏิบัติตาม มีการวิเคราะห์ธุรกิจโดยการประเมินตนเองและผู้เชี่ยวชาญ ผู้
ซื้ อ แฟรนไชส์ ที่ ดี ต้ อ งมี ค วามเข้ าใจในเรื่อ งธุรกิ จ ที่ ต รงกั น พบว่า ผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ ค่ ายมวยไทยมี
ศั ก ยภาพไปขายแฟรนไชน์ ใ นต่ า งประเทศไม่ กี่ ค่ า ย ต้ อ งเป็ น ค่ า ยมวยที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู้ จั ก ใน
ต่างประเทศ และมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
2. สภาพแวดล้อมการลงทุน และสถานการณ์การตลาดธุรกิจเฟรนไชน์ในสหราชอาณาจักร
และสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ไม่เหมือนกัน รสนิยมผู้บริโภคแตกต่างกัน จานวนประชากรไม่เหมือนกัน มี
ความได้เปรียบคู่แข่งขัน มีความสามารถการผลิต การบริการ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ แนวทางและ
มาตรฐานการสอน มีผู้เชี่ยวชาญในการสอนมวยไทย มี โอกาสทางธุรกิจจากความต้องการมากกว่าผู้
เสนอขาย ขนาดตลาดใหญ่มีแนวโน้มเติบโต มวยไทยเป็นที่นิยมในสถานออกกาลังกาย ซึ่งตราสิ นค้า
มักจะมีการลอกเลียนแบบชื่อไปใช้ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้ สินค้าและบริการมีลักษณะ
โดดเด่น
3. การสร้างต้นแบบรูปแบบธุรกิจแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยมีการสร้างคุณค่าของสินค้าที่ส่งมอบ
ให้ ลู ก ค้ า (Value Proposition) ราคาเหมาะสมสามารถแข่ งขั น ได้ จ าเป็ น ต้ อ งเพิ่ ม และขยายช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่ายให้มากขึ้น เข้าถึงผลิตภัณ ฑ์และบริการของเราให้มากยิ่งขึ้น ให้ผู้บริโภคได้รู้จักแบ
รนด์ค่ายมวยไทยให้ มากยิ่งขึ้น และมีช่องทางด้านโซเชียลมีเดียต่างๆ ธุรกิจควรสร้างและยกระดับ
คุณค่าและมูลค่าของธุรกิจ คุณภาพการเรียนการสอนและกิจกรรม การออกแบบวัสดุอุปกรณ์และ

สถานที่ ให้ ได้ ป ระโยชน์ เชิ งหน้ าที่ (functional benefits) และอารมณ์ ค วามรู้สึก ที่ ดี (emotional
benefits) การฝึกอบรมครูสอนมวยไทย การควบคุมคุณภาพการบริการ การสร้างและบริ หารตรา
สินค้า สร้างจุดขายที่แตกต่าง
การท่องเที่ ยวแห่งประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา งบประมาณมี
จากัดทาให้ยังส่งเสริมไม่ได้เต็มที่ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และพัฒนากีฬามวยไทย ซึ่งสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนานโยบายไปปฏิบัติ ค่ายมวยต่างๆ
ได้ขยายกิจการการลงทุนสร้างที่พักในค่ายมวยของตนเองมากขึ้น ธุรกิจการขนส่งทาให้นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย สานักงานประจาเมืองดูไบ สหรัฐ อาหรับอิมิเรตส์ ได้ทาการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่าง
ต่อเนื่องเน้นการท่องเที่ยวที่ทารายได้สูง แต่ก็ยังไม่ได้ส่งเสริมท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
คาสาคัญ : ธุรกิจเฟรนไชน์ , ค่ายมวยไทย การท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์, สหราชอาณาจักร,
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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Abstract

The objective of this research 1. Analyze the readiness of Muay gyms to
operate a franchise business in the UK. And the United Arab Emirates. 2. Studying the
investment environment for Muay Thai gym franchise business in the UK and the
United Arab Emirates. 3. Building a Thai boxing camp franchise business model in the
UK and the United Arab Emirates to promote creative tourism on the Andaman
coast. This research uses a qualitative research methodology. The research results
were found that;
1. There must be a level of business management in the franchise system to
have a reliable standard. And building a business into a franchise system Must have
knowledge and understanding about the franchise system. Especially in the
management of the franchise system and the preparation of operating manuals in
the franchise system. Including a strategic business plan in the franchise system so
that franchise buyers must follow business is analyzed by self and expert
assessments. A good franchise buyer must have a consistent business understanding.
It was found that the Thai boxing camp business operators have the potential to sell
franchises in a few foreign countries. Must be a well-known boxing camp in a foreign
country and has a systematic management system
2. Investment environment and the situation of franchise business in the
United Kingdom and the United Arab Emirates is not the same. Consumer tastes
differ. The population is not the same. Have a competitive advantage. Has the ability
to produce services, have technology, equipment, guidelines and teaching standards.
There are experts in teaching Muay Thai. There are more business opportunities from
demand than the seller offering. Big market size is likely to grow Thai boxing is
popular in the gym. The brands are often copied and used, which can lead to
misleading. Products and services are outstanding.

3. The prototype business model of a Muay Thai gym franchise has created
the value of the product that delivered to customers (Value Proposition) Competitive
price, need to increase and expand more distribution channels Access to our
products and services even more so that consumers get to know more about the
Muay Thai gym brands. And has various social media channels. The business should
create and enhance the value and value of the business. Quality of teaching and
learning and activities The design of materials, equipment and locations for
functional benefits and emotional benefits. Training for Muay Thai teachers. Service
quality control brand creation and management Make a difference.
The Tourism Authority of Thailand has a policy to promote sport tourism.
The budget is limited so it cannot be fully promoted. The Ministry of Tourism and
Sports has a policy to develop tourist attractions and develop Thai boxing. In which
the Provincial Tourism and Sports Office applies the policy. Muay Thai gyms have
expanded their businesses to invest in boxing camps of their own. Transportation
business allows tourists to travel to the tourist attractions quickly and comfortably.
Tourism Authority of Thailand, Dubai City officeUnited Arab Emirates has
continuously promoted Thai tourism marketing focus on high-income tourism but
still does not promote creative Muay Thai tourism.
Keywords: Franchise, Muay Thai, Creative Muay Thai Tourism, United Kingdom,
United Arab Emirates
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
ประเทศไทยได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากในปี 2556
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยขยายตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ในตลาดเฉพาะ
กลุ่ ม (new ‘niche’ market) ภายใต้ แ นวคิ ด ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประสบการณ์ โ ดยใช้ ม วยไทยดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวพร้อมเรียนรู้มวยไทย ประกอบกับประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ค่าย มวยไทยที่เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศรองรับการท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่
กรุงเทพมหานครและพั ทยา (TAT Tourism Journal, 2014: 35) และในปี 2557 ได้มีทิศทางการ
ดาเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TA Treview magazince, 2556) ได้สานต่อแนวคิด “รายได้
ก้าวกระโดด ด้วยวิถีไทย” หรือ Higher Revenue through Thainess ต่อเนื่องจากปี 2556 โดยใช้
แนวคิ ด การท าการตลาดแบบ Marketing 3.0 เน้ น ส่ งมอบคุ ณ ค่ า (Value) หรื อ ความสุ ข ในการ
เดินทางท่ องเที่ ยวที่ เกิดจากการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม (Co-creation) ซึ่ งจะประทั บใจลงสู่จิต
วิญญาณ จนกระทั่งเกิดการแบ่งปันและบอกต่อ (Share) ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้นาแนวคิดนี้ไปใช้แล้ว ได้
สร้างความตื่นตั วให้กับคู่ค้าในตลาดต่างประเทศอย่างมาก ในการนาวิถีไทยมานาเสนอเป็นสินค้า
ทางการท่องเที่ยวใหม่ได้วิถีไทยจะเป็นเอกลักษณ์และจุดเน้นที่ทาให้ประเทศไทยแตกต่างจากประเทศ
อื่นในประชาคมอาเซียน และมีตาแหน่งในการยืนที่ชัดเจนหลังเปิดประชาคมอาเซียน ซึ่งจะนามาซึ่ง
การเติบโตและรายได้ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระยะยาว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เล็งเห็นความสาคัญของกีฬามวยไทย ซึ่งถือว่าเป็นการ
สืบสานวัฒนธรรม ศิลปะการป้องการตัวของชาติไทย การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากธุรกิจกีฬา
มวยไทย และการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เนื่องจากชาวต่างชาติได้สนใจชมและฝึกฝน
มวยไทย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้ามาฝึกในประเทศและฝึกฝนในสถานที่เปิดการเรียนการสอนมวย
ไทยในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญ ญาด้านศิลปะการต่อสู้ของไทย สินค้าและ
บริการที่เกี่ยวข้องในตลาดต่างประเทศ เพื่ อส่งผลในการนารายได้เข้าประเทศต่อไป (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2556) ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของ
ธุรกิจไทย ยกระดับ เศรษฐกิจ ชุม ชนให้ เป็ น รากฐานสาคั ญ ของการสร้างเศรษฐกิ จไทยให้ เข้ม แข็ ง
นาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการค้า ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงได้บูรณาการร่วมกัน
ภายในกระทรวง จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อ การค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจรหรือ
Startup Complex โดยร่วมมื อ กั น ระหว่างกรมพั ฒ นาธุรกิ จการค้ า กรมการค้ าภายใน และกรม
ส่ งเสริม การค้ าระหว่ างประเทศ “กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก ของโครงการประกอบด้ วยผู้ ป ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชนสตาร์ทอัพ (Startup) กลุ่มผลิตภัณฑ์/ธุรกิจ
บริการ และแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพในตลาดระดับประเทศและระดับสากล ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ให้สามารถแข่งขันและขยายตลาดได้ในประเทศและต่างประเทศ (กระทรวงพาณิ ชย์, 2560) กรม
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พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ของภาครัฐ ได้ให้ความสาคัญในการ
ส่งเสริม และสนับสนุนการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ 2559 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2559) มีการพัฒนา
ผู้ประกอบการโดยมีการอบรมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้จะเป็นช่องทางในการเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ ๆ เข้ามาสู่วงการแฟรนไชส์ ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรน
ไชส์ที่มีรายชื่ออยู่แล้ว ก็จะได้มีโอกาสในการพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่
ก้าวไปสู่เป้าหมายในแง่ของการขยายธุรกิจสามารถขยายสาขาให้มากยิ่งขึ้น ปี 2560 โอกาสที่ แฟรน
ไชส์ขยายธุรกิจได้มากขึ้น ตลาดแฟรนไชส์ต่างประเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. แบรนด์
ไทยที่จะไปต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงและไปต่างประเทศอยู่แล้ว ก็คงมองหา
โอกาสใหม่ๆ ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากทิศทางของเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวกลับ
ขึ้นมาก็จะทาให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีความพร้อมมีโอกาสไปเปิดสาขาแฟรนไชส์ในประเทศใหม่
ๆ รวมทั้งการขยายสาขาในตลาดเดิม ๆ ที่ทากันอยู่แล้วได้ 2. ส่วนแบรนด์ไทยที่มีความพร้อมเชื่อว่ายัง
สามารถที่จะขยายธุรกิจออกไปต่างประเทศได้ และน่าเป็นโอกาสที่แบรนด์แฟรนไชส์เหล่านี้จะได้ไป
ขยายสาขาธุรกิจของตัวเองในต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ก็ต้องกลับมามองว่าแบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์เหล่านี้
มี ค วามพร้ อ มมากน้ อ ยแค่ ไหน ที่ ส าคั ญ การเปลี่ ย นแปลงของตลาดในยุ ค ดิ จิ ทั ล 4.0 ก็ จ ะท าให้
ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ เปลี่ยนแปลงไป นั่น
เป็นมองความคิดว่าในปี 2560 การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์โดยรวมน่าจะมีทิศทางดีขึ้นมากกว่าปี
2559 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559)
จากกระแสการนิยมเรียนมวยไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีชาวต่างชาติ
เดิ น ทางมาเรี ย นมวยไทยจ านวนมาก ซึ่ ง มี นั ก มวยไทยทั้ งชาวไทย และต่ า งชาติ นั บ 1 ,000 คน
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อหวังเป็นนักมวยไทยแบบอาชีพมากยิ่งขึ้น
ทุกวัน จังหวัดชายฝั่งอันดามันมีการตื่นตัวการส่งเสริมมวยไทยในการให้กับนักท่องเที่ยว จะเห็นได้จาก
จังหวัดภูเก็ตได้ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น
ประกอบกับยังสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางและชมศิลปะมวยไทยกับเจ้าของตารับ จากคา
บอกเล่าของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร บริษัทไทเกอร์ มวย
ไทย (ไทยแลนด์) จากัด (2560) ค่ายมวยไทเกอร์เป็นค่ายมวยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุด
ในโลก บางเดื อ นในช่ วงฤดู ก ารท่ อ งเที่ ย วมี นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเรียนเดื อ นละประมาณ 8 ,000 คน มี
นักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป เอเชีย อเมริกา และออสเตรเลีย จากหลายประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศ
อังกฤษ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ เยอรมัน ออสเตรเลีย อินเดีย จีน เวียดนาม เป็นต้น มีประเทศที่ให้
ความสนใจให้ค่ายมวยไทเกอร์มวยไทยทาแฟรนไชส์ไปขายในต่างประเทศ โดยฉพาะประเทศอังกฤษ
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ที่มีความพร้อมในด้านเงินลงทุนสถานที่ รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกในการทา
ธุรกิจค่ายมวยไทย รวมทั้งมีคนให้ความนิยมในการเรียนมวยไทยเป็นอย่างมาก ให้ความสาคัญในการ
เรียนมวยไทยที่ได้มาตรฐานและการกลับมาเรียนรู้จากฐานของประเทศไทย มาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยมากขึ้นประกอบกับประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยเฉพาะชายฝั่งทะเล
อันดามัน สามารภสร้างรายได้ เกิดการจ้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งการทาธุรกิจแฟรนไชน์ไป
ขายยังต่างประเทศเป็นวิธีการหนึ่งที่ทาให้ ธุรกิจมีการขยายตัว นักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้มีโอกาสเรียน
มวยไทยที่ได้มาตรฐานในประเทศของตนเอง และยังสามารถสร้างกลไกในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
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ผ่านการทาธุรกิจ แฟรนไชน์ จะเป็นการสร้างรายได้ จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เป็นการยกระดับ
ประสบการณ์การเรียนรู้มวยไทยและเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ในประเทศ
ไทย

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไปขายต่างประเทศ
2.2 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการลงทุนธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยในสหราชอณาจักร
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2.3 เพื่อหานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยเชิงสร้ างสรรค์ สหราชอาณาจักร
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝัง่ ทะเลอันดามัน
3. ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจัยครัง้ นีไ้ ด้แบ่งขอบเขตการศึกษาเป็น 4 ด้าน คือ 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 2. ขอบเขต
ด้านประชากร 3. ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา และ 4. ขอบเขตด้านเวลา มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้
3.1.1 การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปขายต่างประเทศ
3.1.2 ศักยภาพประกอบการธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
3.1.3 การท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน
3.1.4 การจัดการเชิงกลยุทธ์
3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key informants) มีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 ประเทศไทย
1) ผู้บริหารค่ายมวยไทยที่สอนให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ จังหวัดภูเก็ต กระบี่
พังงา ระนองที่ต้องการทาธุรกิจแฟรนไชน์ในต่างประเทศ
2) ตั ว แทนจากกรมธุ ร กิ จ การค้ า ต่ า งประเทศ สมาคมแฟรนไชส์ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
3) หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ใน
จังหวัดชายฝั่งอันดามัน
3.2.2 สหราชอาณาจักร และและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1) ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องประเทศไทยที่ตั้งในสหราชอาณาจักร
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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2) หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรและ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
3.3 ขอบเขตด้านพื้นที่
3.3.1 ประเทศไทย ได้แก่ ค่ายมวยไทยที่ตั้งอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ชายฝั่ง
ทะเล อันดามันจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และระนอง
3.3.2 ต่ า งประเทศ ได้ แ ก่ 1. กรุ ง ลอนดอน ประเทศอั ง กฤษ 2. เมื อ งดู ไบ สหรั ฐ
อาหรับอิมิเรตส์
3.4. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาดาเนินการวิจัย จานวน 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่
30 มีนาคม 2563
4. นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย
ธุรกิจแฟรนไชส์ หมายถึง สาขาบริการจัดจาหน่ายที่อยู่ภายใต้ความตกลงว่าด้วยบริการ
สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยให้ธุรกิจพัฒนาและขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว สามารถลด
ข้อจากัดและสร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุน อีกทั้งยังสร้างผู้ประกอบธุรกิจรายใหม่ให้มี
โอกาสประสบความสาเร็จได้มากกว่า
การท่ อ งเที่ ย วมวยไทยเชิ งสร้า งสรรค์ หมายถึ ง การท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ
ประสบการณ์ร่วมกับเจ้าบ้านในการเรียนรู้มวยไทยในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย
ทาการการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเล อันดามัน
โซ่อุปทานการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง เครือข่ายขององค์กรด้านการ
ท่ อ งเที่ ย วทั้ งภาครัฐ และเอกชนที่ มี ส่ วนร่ วมในสร้างสรรค์ กิ จ กรรม และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว
จนกระทั่งมีการส่งมอบบริการการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ างประเทศ หมายถึ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวอั งกฤษ และสาธารณรั ฐ อาหรั บ
เอมิเรตส์ที่เดินทางมาท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ในชายฝั่งทะเลอันดามัน
ค่ายมวยไทยที่เปิดสอนให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศชายฝั่งทะเลอันดามัน หมายถึง ค่าย
มวยไทยที่เปิดสอนให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด ภูเก็ต กระบี่
พังงา และระนอง
5. ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รบั
ผู้วิจัยได้มีเป้าหมายของผลผลิต (Output) ของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม สามารถนาไป
ประยุกต์เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ และเป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) ที่เกิดขึ้นหรือผลต่อเนื่อง
จากผลผลิตที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั มีดังนี้
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1. ได้รูปแบบในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมวยไทย
เชิ งสร้า งสรรค์ ช ายฝั่ งทะเลอั น ดามั น เพื่ อ ยกระดั บ ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ แ ละสร้า งรายได้ จ าก
นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2. ผู้ประกอบธุรกิจค่ายมวยไทย และผู้ให้บริการในโซ่อุปทานการท่องเที่ยวมวยไทยเชิง
สร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน สหราชอณาจักร และสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีแนวทางในการ
ปรับปรุงการทาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
3. หน่ วยงานภาครัฐ และหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องสามารถน าผลงานวิจัย น าไปใช้ในการ
วางแผนในการพัฒนาการตลาดธุรกิจค่ายมวยไทยที่เปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รูป แบบธุร กิ จ เฟรนไชน์ ค่ ายมวยไทยเชิ งสร้า งสรรค์ ส าหรับ สหราชอาณาจั ก ร และสหรัฐ อาหรั บ
เอมิเรตส์ เพื่อยกระดับการเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน มีรายละเอียดที่
ศึกษาดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปขายต่างประเทศ
2. ศักยภาพประกอบการธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
3. การท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน
4. การจัดการเชิงกลยุทธ์
5. กรอบแนวคิดวิจัย
1. การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปขายต่างประเทศ
จากกระแสธุรกิจแฟรนไชส์ที่กาลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ด้วยแรงสนับสนุนจากทั้ง
ภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงการสนับสนุนและ
พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ มีดังต่อไปนี้
1.1 แนวโน้มธุรกิจแฟรนไชส์ไปต่างประเทศ
ในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจของตัวเองก้าวไกลสู่ตลาดโลก โดยปัจจัยที่ธุรกิจแฟรนไชส์
ได้รับความนิยมในการลงทุน เพราะเป็นธุรกิจที่ ได้ผ่านการลองผิดลองถูกในการทาธุรกิจมาแล้วจน
สามารถประสบความส าเร็จ ได้ ในวั น นี้ ท าให้ ผู้ ล งทุ น ไม่ ต้ อ งใช้ เวลาในการสร้า งธุ รกิ จ ให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ จากกรายงานโดยสมาคมแฟรนไชส์ไทย ระบุว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยมีประวัติความเป็นมา
นานกว่า 20 ปี ปัจจุบันมีแฟรนไชส์กว่า 90,000 ราย เกิดใหม่วันละ 20 แห่ง และจากการศึกษาของ
สสว.และฐานข้อมูลเอสเอ็มอี คาดว่าจะมีจานวนผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่มเป็น 850 บริษัท
และตลาดแฟรนไชส์จะมีมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านบาท ในปี 2560 ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์จึงเป็น
ธุรกิจที่น่าจับตามองว่าสามารถทาให้คนธรรมดาเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ช่วยสร้างงาน สร้า งอาชีพ
ขยายตัวและส่งเสริมการเพิ่มรายได้ประชาชาติ (GDP) ให้กับประเทศได้อีกทางหนึ่ง โดยภาพรวมการ
เติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ตลอดปี 2559 สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ช่วง คือ ช่วงต้นปี และช่วงปลายปี
โดยช่วงต้นปี 2559 การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์ในแง่ของการขยายสาขาของผู้ลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรน
ไชส์ในประเทศก็ยังมีการขยายสาขาอยู่ แต่อาจจะไม่ถึงเป้าหมายที่ผู้ประกอบการแฟรนไชส์คาดหวัง
เอาไว้ ส่วนครึ่งหลังของปี 2559 โดยเฉพาะช่วงไตรมาสสุดท้าย การเติบโตของธุรกิจ แฟรนไชส์ใน
ประเทศจะชะลอตัว คือภาพรวมของการเติบโตของธุรกิจแฟนไชส์ในส่วนของผู้ล งทุนซื้อแฟรนไชส์
สาหรับบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ในการขายแฟรนไชส์ เข้าใจว่าการขายธุรกิจแฟรนไชส์น่าจะ

7

ชะลอตัวลง เหตุผลเพราะว่ากาลังซื้อที่ถดถอยของผู้บริโภค นักลงทุน อันมาจากการชะลอการลงทุน
ของภาครัฐ เอกชนทาให้เกิดการชะลอการใช้จ่ายและการลงทุนตามไปด้วย เพื่อรอดูสถานการณ์
เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาล เห็นได้ว่าการจับจ่ายใช้สอย การออกมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
ของประชาชนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ลดน้อยลง ธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีพร้อมในทุกๆ ด้านก็มี
ความพร้อ มในการขยายสาขาออกไปต่ างประเทศได้ อ ยู่ บางธุ รกิ จ แฟรนไชส์ อ าจขยายสาขาใน
ต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย บางธุรกิจแฟรนไชส์อาจขยายสาขาไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่ภาพรวมโดย
เฉลี่ยเท่าที่ได้พูดคุยกับผู้ประกอบการ ก็ยังสามารถขยายสาขาในต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย เพราะ
แบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์เหล่านี้มีความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน อีกทั้งนักลงทุนต่างชาติให้ค วามนิยม
สนใจ
1.2 การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไปขายต่างประเทศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ของภาครัฐ ได้ให้
ความสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ มีการพัฒนาผู้ประกอบการ มีการ
อบรมผู้ ป ระกอบการอย่างต่ อ เนื่ อ ง สิ่งเหล่ านี้ จะเป็ น ช่ องทางในการเปิ ดโอกาสให้ ผู้ป ระกอบการ
ธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ๆ เข้ามาสู่วงการแฟรนไชส์ ขณะที่ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีรายชื่ออยู่
แล้ว ก็จะได้มีโอกาสในการพัฒนาระบบธุรกิจแฟรนไชส์ของตัวเอง ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่ก้าวไปสู่ เป้าหมาย
ในแง่ของการขยายธุรกิจขยายสาขาให้มากยิ่งขึ้น ปี 2560 โอกาสทองแฟรนไชส์ขยายธุรกิจได้มากขึ้น
คุณกวิน ได้มองตลาดแฟรนไชส์ต่างประเทศด้วยว่าสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. แบรนด์ไทยที่
จะไปต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงและไปต่างประเทศอยู่แล้ว ก็คงมองหาโอกาส
ใหม่ ๆ ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากทิศทางของเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาก็
จะทาให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีความพร้อมมีโอกาสไปปักธงสาขาแฟรนไชส์ในประเทศใหม่ ๆ
รวมทั้งการขยายสาขาในตลาดเดิมๆ ที่ทากันอยู่แล้วได้ 2. ส่วนแบรนด์ไทยที่มีความพร้อม เชื่อว่ายัง
สามารถที่จะขยายธุรกิจออกไปต่างประเทศได้ น่าเป็น โอกาสที่แบรนด์แฟรนไชส์เหล่านี้จะได้ไปลอง
ชิมรางในการขยายสาขาธุรกิจของตัวเองในต่างประเทศ จากปัญหาเหล่านี้ ก็ยังมองเห็นโอกาสของ
การเติบโตธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในต่างประเทศ โดยในปี 2560 ได้มีแผนงานที่จะไปจัดงานแฟรนไชส์
นานาติที่ครบวงจรที่ประเทศเมียนมาร์ ในเดือนกันยายน 2560 ต้องการให้ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรน
ไชส์ของไทยแต่ละแบรนด์ มีโอกาสไปเปิดตลาดใหม่ๆ โอกาสของธุรกิจหรือสินค้าแฟรนไชส์ใหม่ ๆ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ยังคงเป็นกิจการที่ได้รับการตอบสนองมากที่สุ ดอยู่เช่นเดิม แต่แฟรนไชส์
ธุรกิจอาหารยังมีช่องว่างอยู่มาก เพราะธุรกิจ แฟรนไชส์อาหารที่ขายอยู่นั้น ส่วนใหญ่จะอยู่ในประเภท
ร้านกาแฟ ร้านชานม ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านลูกชิ้น ร้านเล็ก ๆ หรือเป็นร้านพิซซ่า คือ เป็นอาหารที่ยั งไม่
ตรงใจของผู้ลงทุนนัก ดังนั้นธุรกิจ ร้านอาหารไทย ควรที่จะได้รับการแต่งตัว สร้างเอกลักษณ์ แต่งร้าน
ให้มีคอนเซ็ปท์ใส่ระบบงานที่มีมาตรฐานเข้าไปก็ จะกลายเป็นแฟรนไชส์ที่จะได้รับการตอบรับจากนัก
ลงทุนได้เร็วขึ้น (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559ก)
1.2.1 แผนการพัฒนาแฟรนไชน์ในต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจใน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้มีความ เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ โดยมีจุดมุ่งหมายต้องการ
ให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นมาตรฐาน
และนาไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความมั่นคงพร้อมแข็งขันในระดับสากล นอกจากนี้ ยัง
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ได้ให้การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์โดยการสร้า งและขยายเครือข่ายธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาดให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สามารถขยายตลาดสู่สากล กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามี
ภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ โดยมีจุดมุ่งหมาย
ต้องการให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบริหารจัดการธุรกิ จแฟรนไชส์ที่เป็น
มาตรฐาน และนาไปสู่การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีความมั่นคงพร้อมแข็งขัน ในระดับสากล
นอกจากนั้นยังได้ให้การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์โดยการสร้างและขยายเครือข่ายธุรกิจแฟรน
ไชส์ เพื่อพัฒ นาศักยภาพด้านการตลาด ให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้สามารถขยายตลาดสู่สากลการ
ขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์หลาย ๆ
แบรนด์ เพราะเป็นการก้าวออกไปเล่นในตลาดที่กว้างขึ้น เพิ่มโอกาสการเติบโตที่มั่นคงให้กับธุรกิจแฟ
รนไชส์สูง ยิ่งหากระบบธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศมีความแข็งแกร่ง มีหลายสาขา สินค้าและบริการ
เป็น ที่ ชื่นชอบและได้รั บความนิ ยมในท้องตลาด เมื่อนาธุรกิจแฟรนไชส์ก้าวออกไปต่างประเทศก็
อาจจะได้ค่าแฟรนไชส์มากกว่าอยู่ในประเทศก็ได้ แล้วแต่การเจรจาตกลง แต่สิ่งสาคัญในการขยาย
ธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์อาจจะต้องมีการออกแบบหรือวางระบบ
แฟรนไชส์ที่แตกต่างจากในประเทศ
1) การออกแบบหรือวางระบบแฟรนไชส์ที่แตกต่างจากในประเทศ
2) การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาระบบผู้ ป ระกอบการแฟรนไชส์ ไทยที่ มี อ ยู่ เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์มีความแข็งแรง เพราะธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่จะสามารถต่อยอดให้เกิด
การจ้างงาน การใช้วัตถุดิบและสินค้าภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในระยะยาว 5-10 ปี (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559ข) แผนงาน ปี 2559 ส่งเสริมพัฒนาแฟรน
ไชส์ต่อเนื่องตามกลยุทธ์บันได 3 ขั้น และแต่ละกลยุทธ์จะเน้นการดาเนินการที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้
ขั้ น ที่ 1 สร้างธุรกิ จ สู่ ระบบแฟรนไชส์ (Franchise B2B) เป็ น การด าเนิ น การ
พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การที่ เป็ น ระบบต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค และขยาย
กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ เช่ น กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มธุรกิจบริการด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการเสริมสร้างความรู้
สาหรับผู้ที่ต้องการลงทุนหรือผู้ซื้อแฟรนไชส์ด้วย
ขั้ น ที่ 2 พั ฒ นาธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ สู่ เกณฑ์ ม าตรฐาน (Franchise Standard)
ยกระดับ การบริห ารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้ มีม าตรฐานเป็น ที่ น่ าเชื่อถือและได้รับ การ
ยอมรับในระดับสากลและสามารถสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันมากขึ้น โดยจะเน้นให้คาปรึกษาเชิง
ลึกและแนะนาเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเพื่อยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์หรือ
ยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่สูงขึ้น ณ สถานประกอบการ
ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นสาขาบริการจัดจาหน่ายที่อยู่ภายใต้ความตกลงว่า
ด้ ว ยบริก ารของอาเซี ย น (AFAS : Asean Frameworks Agreement on Service) สามารถสร้ า ง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและช่วยให้ธุรกิจพัฒนาและขยาย ธุรกิ จได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดข้อจากัดและ
สร้างความได้เปรียบในด้านแหล่งเงินทุน อีกทั้งยังสร้างผู้ประกอบธุรกิ จรายใหม่ให้มีโอกาสประสบ
ความสาเร็จได้มากกว่า
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ขั้นที่ 3 ส่ งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพสู่สากล (Franchise Go Inter)
นอกจากการเสริมสร้างความรู้ให้คาปรึกษาแนะนาเชิงลึกและเชิงปฏิบัติการในด้านการตลาดและกล
ยุทธ์ต่าง ๆ และการสร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักลงทุนหรือเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศแล้วจะ
เน้นพัฒนาการสร้างแบรนด์ธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มี ภาพลักษณ์เป็นที่น่าเชื่อ ถือและยอมรับใน
ระดับสากล ผลการดาเนินงาน ตั้งแต่ปี 2544 - 2558 ดาเนินการส่งเสริมโดยกลยุทธ์บันได 3 ขั้น ดังนี้
ขั้น 1 สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Academy) สร้าง
ธุรกิจของคนไทยให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ดังนี้
1) เผยแพร่ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบแฟรนไชส์ ด้ ว ย
หลักสูตรพื้นฐาน Franchise B2B แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเพื่อพัฒนาให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจตาม
ระบบแฟรนไชส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2) ฝึ ก อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร และให้ ค วามรู้แ ก่ ผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ
โดยเฉพาะด้านการบริหาร จัดการในระบบแฟรนไชส์และการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์
(Operation Franchise Manual) รวมทั้งแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในระบบแฟรนไชส์ ดาเนินการพัฒนา
ธุรกิจเข้าสู่ระบบ แฟรนไชส์ ตั้งแต่ปี 2544–2558 รวมทั้งสิ้น 17 รุ่น 604 ราย แยกเป็นธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม 321 ราย (คิดเป็นร้อยละ 53) ธุรกิจบริการ 106 ราย (คิดเป็นร้อยละ 18) ธุรกิจความ
งามและสปา 63 ราย (คิดเป็นร้อยละ 10) ธุรกิจค้าปลีก 71 ราย (คิดเป็นร้อยละ 12) และธุรกิจ
การศึกษา 43 ราย (คิดเป็นร้อยละ 7)
ขั้น 2 พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพ ( Franchise
Standard) กรมพั ฒ นาธุรกิ จการค้ า ได้ พั ฒ นาธุรกิ จ ให้ มี ระบบบริห ารจั ด การให้ มี ม าตรฐานเป็ น ที่
น่าเชื่อถือ ยอมรับในระดับสากล และสร้างศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ดังนี้
1) จัดทาเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุ รกิจแฟรนไชส์ ” ขึ้น โดย
จัดทาขึ้นตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National
Quality Award - MBNQA)
2) ประเมิ น วิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จ โดยการประเมิ น ตนเองและ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่สามารถสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน ที่
แท้จริงของธุรกิจ สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น
3) ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าเชิ ง ลึ ก ณ สถานประกอบการ ใน
ลักษณะ On the job Training เพื่อให้ธุรกิจสามารถพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ ตั้งแต่ปี
2552-2557 มีธุรกิจแฟรนไชส์ที่พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ รวม 159 ราย แยกเป็น ธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม 77 ราย (คิดเป็นร้อยละ 49) ธุรกิจการศึกษา 32 ราย (คิดเป็นร้อยละ 20) ธุรกิจ
บริการ 27 ราย (คิดเป็น ร้อยละ 17) ธุรกิจความงามและสปา 13 ราย (คิดเป็นร้อยละ 8) และธุรกิจ
ค้าปลีก 10 ราย (คิดเป็นร้อยละ 6)
ขั้ น 3 ส่ งเสริม ธุรกิ จ แฟรนไชส์ ที่ มี ศั ก ยภาพสู่ ส ากล (Franchise Go
Inter) สาหรับผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีศักยภาพและได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน
คุณภาพแฟรนไชส์ กรมได้ดาเนินการส่งเสริม ดังนี้
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1) เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ สภาพการค้ า การลงทุ น
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อในกลุ่มประเทศ ASEAN+6
2) สร้ า งโอกาสและขยายช่ อ งทางการตลาด โดยการน าผู้
ประกอบธุรกิจไปนาเสนอธุรกิจ สร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักลงทุนหรือเครือข่ายธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวม 17 ธุรกิจ 41 ประเทศ แยกเป็น
2.1) ธุ ร กิ จ อ าห ารแ ล ะเค รื่ อ งดื่ ม (1. Black Canyon
อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์ พม่า 2. Neo Suki เวียดนาม อินโดนีเซีย 3. The Coffee Maker กัมพูชา
4. ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย แม่ศรีวรรณ พม่า ออสเตรเลีย 5. โชคดี ติ๋มซ า พม่า 6. อีซี่ส์ EZ’s ลาว)
2.2) ธุรกิจบริการ (Moly Care ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม
ภูฐาน)
2.3) ธุรกิจการศึกษา (1). Smart Brain ปากีสถาน คูเวต ซา
อุดิอารเบีย ตูนีเซีย กัมพูชา อังกฤษ จีน อินเดีย นิวยอร์ค สิงคโปร์ 2. Smart English อินโดนีเซีย)
2.4) ธุรกิจความงามและสปา (1) Aromavera Spaบั งคลา
เทศ จีน ออสเตรีย (2) Bontras ยูเออี ซาอุดิอารเบีย อังกฤษ เวียดนาม ฮ่องกง มาเลเซีย จีน พม่า มา
เก๊ า สิ ง คโปร์ กาน่ า โอมาน โปรตุ เกส (3) Greentouch สุ ด ธนา กั ม พู ช า (4) Spa of Siam จี น
(5) พัชรสปา อิตาลี
2.5) ธุรกิจค้าปลีก (1) Index Living Mall เวียดนาม เนปาล
สาธารณรั ฐ มั ล ดี ฟ ตุ ร กี การ์ ต า บาร์ เรน โอมาน จอร์ แ ดน อี ยิ ป ต์ ปากี ส ถาน ลาว พม่ า ญี่ ปุ่ น
สวิสเซอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ เปรู บราซิล ศรีลังกา อิ นเดีย รัสเซีย บังคลาเทศ กาตาร์ (2). Nobody
Jean เวียดนาม 3. Wongpanit มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน อินเดี ย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์, 2559)
1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการทาตลาดในและต่างประเทศ นางอภิรดี ตัน
ตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีด
ความสามารถของธุรกิจไทย ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นรากฐานสาคัญของการสร้างเศรษฐกิจไทย
ให้เข้มแข็งนาไปสู่การพัฒนาความสามารถในการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ดังต่อไปนี้
1) บูรณาการร่วมกันภายในกระทรวง จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อ
การค้าระหว่างประเทศอย่างครบวงจร หรือ Startup Complex โดยร่วมมือกันระหว่างกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กรมการค้าภายใน และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ “กลุ่มเป้าหมายหลักของ
โครงการนี้ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน Startup กลุ่ม ผลิตภัณฑ์/ธุรกิจบริการ
และแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพในตลาดระดับประเทศและระดับสากล โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีหน้าที่
ในการพัฒ นาศักยภาพผู้ประกอบการ กรมการค้าภายในจะพั ฒนาตลาดภายในประเทศ และกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อให้สามารถ
สร้าง ผู้ ป ระกอบการและธุรกิ จ ไทยให้ มี ค วามเข้ ม แข็ งได้ อ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง พร้อ มทั้ งสามารถพั ฒ นา
กระบวนการดาเนินงานของภาครัฐให้เกิดการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถปรับตัวพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์การค้าโลกและเทคโนโลยี” การดาเนินโครงการ
แบ่งได้เป็น 4 ส่วนหลัก ส่วนที่หนึ่ง การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
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อย่างครบวงจร หรือ Startup Complex ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก
เพื่อเป็นสถานที่และศูนย์กลางสาหรับพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม Startup
ส่วนที่ สอง กรมพัฒ นาธุรกิจการค้าจะพัฒ นาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สร้าง โอกาสในการขยายตลาด โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ วิเคราะห์ศักยภาพ/สถานการณ์
ตลาด บ่มเพาะเชิงปฏิบัติการให้สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่ม เข้าสู่ตลาดและแข่งขันได้
นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่าย ประสาน เชื่อมโยง บูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน
ให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจร เช่น การสร้างนวัตกรรม การหาแหล่งเงินทุน และการเสนอแนะ
แก้ไขปั ญ หาอุป สรรคเชิงนโยบาย ส่วนที่ สาม การส่งเสริม พั ฒ นากลยุท ธ์ก ารตลาดและการสร้าง
ช่องทางการตลาดในประเทศ โดยกรมการค้า ภายในจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและจาหน่าย
สินค้าและบริการจากผู้ป ระกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และ Startup เพื่ อสร้างการรับรู้และ
กระตุ้นความต้องการของตลาดใน 6 พื้นที่ส่วนภูมิภาค อีกทั้งจะเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้นาเข้าส่งออกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้า จับคู่ธุรกิจและสร้างเครือข่ายการตลาด (Business Matching
และ Networking) นั บ เป็ น การเชื่ อ มโยงผู้ ป ระกอบการวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน SMEs และ Startup ที่ มี
ศั กยภาพของแต่ ล ะภู มิ ภ าค ส่ วนที่ สี่ การส่ งเสริม พั ฒ นากลยุ ท ธ์การตลาดและการสร้างช่ อ งทาง
การตลาดต่างประเทศ โดยกรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด
ต่ า งประเทศ อาทิ การเชิ ญ นั ก ธุ ร กิ จ /ผู้ น าเข้ า จากต่ า งประเทศมาเจรจาการค้ า ในประเทศไทย
(Sourcing Forum) การส่งเสริมธุรกิจบริการสร้างสรรค์สู่สากลและการผลักดันสินค้าไทยสู่สากล
2) จั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาผู้ ป ระกอบการการค้ า ยุ ค ใหม่ New Economy
Academy หรือ NEA ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ บริหารจัดการองค์ความรู้จากทุกหน่วยงาน พัฒนา
หลั ก สู ต รการค้ า ยุ ค ใหม่ อาทิ New Economy Foundation/ New Economy Driver /New
Economy Connector และ New Economy Amplifier พร้ อ มทั้ ง จั ด สรรอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ
เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับ เครือข่าย
พันธมิตร ตลอดจนให้บริการคาปรึกษาแก่ประชาชนและผู้ประกอบการไทยทุกระดับที่ต้องการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเร่งด่วนภายใต้การเปลี่ยนแปลงในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่นี้ เพื่ อให้การบรูณาการการ
ทางานทั้ งกระทรวงพาณิ ชย์แ ละเครือข่ายทุ กภาคส่วนเป็ นไปอย่างสัมฤทธิ์ผล และสามารถสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างครบวงจรให้แก่นักธุรกิจทุกระดับอย่างยั่งยืนต่อไป สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ประกอบการ SMEs และ
วิสาหกิจชุมชน จะได้รับการพัฒ นาศักยภาพให้สามารถแข่งขันและขยายตลาดได้ในประเทศและ
ต่างประเทศ (กระทรวงพาณิชย์, 2560)
1.2.4 ความตกลงคุ้มครองการลงทุนกับนักลงทุนไทยในต่างประเทศ การไปลงทุนใน
ต่างประเทศมีหลายปัจจัยที่ผู้ประกอบการจะต้องคิด และพิจารณาให้รอบคอบ ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยง
ในเชิงพาณิชย์ หรือปัจจัยแวดล้อมที่เพิ่มความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น เสถีย รภาพทางการเมืองของประเทศที่
จะไปลงทุน ระบบกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ นักลงทุนที่
จะเข้าไปทาธุรกิจและลงทุนในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปลี่ยนผ่าน เช่น เปลี่ยนจากระบอบ
คอมมิวนิสต์ หรือระบอบเผด็จการมาสู่ประชาธิปไตยอาจต้องเพิ่มข้อพิจารณาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่
ไม่ใช่ความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ (non-commercial risks) ด้วย เช่น การที่รัฐบาลอาจออกมาตรการที่
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เอื้อประโยชน์แก่ประเทศใดประเทศ หนึ่งมากกว่าที่ให้กับนักลงทุนไทย หรือเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน
ท้องถิ่นมากกว่านักลงทุนไทย มีการเวนคืนโรงงานของนักลงทุนไทย หรือมีมาตรการจากัดไม่ให้นัก
ลงทุนไทยโอนเงินรายได้กลับประเทศ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ซึ่ ง
รัฐบาลไทย โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่ไม่ใช่ความเสี่ยงเชิงพาณิชย์ในการ ไปลงทุนในต่างประเทศด้วยการ
จั ด ท าความตกลงเพื่ อ การส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองการลงทุ น (Investment Promotion and
Protection Agreement – IPPA) ระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ซึ่งขอเรียกว่า “ความตกลงคุ้มครอง
การ ลงทุน ” ความตกลงคุ้มครองการลงทุนเป็นความตกลงระหว่างประเทศที่มีขึ้นเพื่ อสร้างความ
มั่นใจให้กับนักลงทุนต่างชาติว่า การลงทุนของตนจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลของประเทศที่รับ
การลงทุนในระดับที่เป็นมาตรฐานสากล สิทธิ์ที่นักลงทุนไทยพึงจะได้รับภายใต้ความตกลงคุ้มครอง
การลงทุนหลักๆ ดังต่อไปนี้
1) สิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติ เช่นเดียวกับนักลงทุนท้องถิ่นหรือชาติอื่นๆ ที่มาลงทุน
ในประเทศนั้นๆ
2) สิทธิ์ที่จะได้รับ การคุ้มครองจากการเวนคืน ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือถ้า
ทรัพย์สินถูกเวนคืนเพื่อประโยชน์สาธารณะ ก็จะต้องได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสมและรวดเร็ว
3) สิทธิ์ที่จะสามารถโอนเงินลงทุนและผลตอบแทนกลับไทยได้โดยเสรี
4) สิทธิท์ ี่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5) สิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสมและรวดเร็ว ในกรณีที่ทรัพย์สินเสียหายจาก
เหตุการณ์ไม่สงบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจลาจล การประท้วง หรือรัฐประหาร คุณลักษณะที่สาคัญที่สุด
ของความตกลงคุ้มครองการลงทุน คือ พันธกรณีในการระงับข้อพิพาทระหว่างนัก ลงทุนกับรัฐภาคี
(Investor-State Dispute Settlement–ISDS) โดยนักลงทุนสามารถฟ้องร้องรัฐบาลของประเทศที่
เข้าไปลงทุนเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนภายใต้ความตกลงได้ ด้วยกระบวนการอนุญาโตตุลาการระหว่าง
ประเทศ (international arbitration) ซึ่งถือเป็นสิ่งที่นักลงทุนไทยสามารถใช้ประโยชน์ได้ในกรณีที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยไม่จาเป็นต้องรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย ประเทศไทยโดยกระทรวง
การต่างประเทศได้เริ่มจัดทาความตกลงคุ้มครองการลงทุนตั้งแต่ปี 2550 ปัจจุบัน ไทยได้ลงนามใน
ความตกลงลักษณะนี้แล้ว 39 ฉบับ มีผลใช้บังคับแล้ว 36 ฉบับ ฉบับล่าสุดที่รัฐบาลได้ดาเนินการให้มี
ผลใช้บังคับ คือ ความตกลงคุ้มครองการลงทุนกับเมียนมาร์ ซึ่งมีผ ลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน
2555 ซึ่งความตกลง ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือ ในลักษณะกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่ช่วยเพิ่ม
ความมั่นใจให้กับนักลงทุนไทยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ โดยเฉพาะที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายได้
นอกจากนี้ ไทยยังอยู่ ระหว่างการเจรจากับประเทศที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์การค้าและการ
ลงทุ น อื่ น ๆ อี ก เช่ น ในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง อาทิ กาตาร์ สหรั ฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ ซึ่ ง จะเป็ น
เป้าหมายในการขยายการลงทุนของไทยในด้านการก่อสร้าง ความมั่นคงด้านอาหาร ภูมิภาคเอเชีย
กลาง อาทิ คาซัคสถาน อุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานและก๊าซธรรมชาติ และภูมิภาคแอฟริกา
อาทิ มาดากัสการ์ ซึ่งเป็น แหล่งวัตถุดิบด้านอัญมณีและเครื่องประดับ เป็นต้น โดยที่ต้ นทุนการผลิต
ภายในประเทศมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ ภาคธุรกิจไทยจึงมีความจาเป็น ที่จะต้องแยกขั้นตอนการ
ผลิตต่าง ๆ ที่ต้องใช้แรงงานมากไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดต้นทุนการผลิต ความตกลงคุ้มครอง
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การลงทุนที่มีอยู่กับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม น่าจะเพิ่มความ
มั่นใจให้กับนักลงทุนไทยที่ไป หรือกาลังคิดจะไปลงทุนยังประเทศเหล่านี้ได้ไม่มากก็น้อย ความตกลง
คุ้มครองการลงทุนนี้ถือว่าเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ซึ่งกาหนดว่า ก่อนการเจรจาหน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน และจัดทากรอบการเจรจาเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียก่อน ซึ่งกรมเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศได้ ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน โดยกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อการส่งเสริมและ
คุ้มครองการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย.
2553 (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2558ก)
นอกจากนี้ สมาคมแฟรนไชส์ไทย และบริษัท แฟรนไชส์ โฟกัส ได้จัดทาคู่มือสร้าง
ธุรกิจแฟรนไชน์โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาระบบแฟรนไชส์ ดังนี้ (สมาคมแฟรนไชส์ไทย และบริษัท
แฟรนไชส์โฟกัส,
1.3 การทาธุรกิจขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
ตลาดแฟรนไชส์ต่างประเทศ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. แบรนด์ไทยที่จะไป
ต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ที่แข็งแรงและไปต่างประเทศอยู่แล้ว ก็คงมองหาโอกาสใหม่ๆ
ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากทิศทางของเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาก็จะทา
ให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีความพร้อมมีโอกาสไปเปิดสาขาแฟรนไชส์ในประเทศใหม่ๆ รวมทั้งการ
ขยายสาขาในตลาดเดิมๆ ที่ทากันอยู่แล้วได้ 2. ส่วนแบรนด์ไทยที่มีความพร้อมเชื่อว่ายังสามารถที่จะ
ขยายธุรกิจออกไปต่างประเทศได้ และน่าเป็นโอกาสที่แบรนด์แฟรนไชส์เหล่านี้จะได้ไปขยายสาขา
ธุรกิจของตัวเองในต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ก็ต้องกลับมามองว่าแบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์เหล่านี้มีความ
พร้อมมากน้อยแค่ไหน ที่สาคัญการเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคดิจิตอล 4.0 ก็จะทาให้ ผู้ประกอบการ
ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ตลาด และพฤติ กรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเป็นมองความคิด
ว่าในปี 2560 การเติบโตของธุรกิจแฟรนไชส์โดยรวมน่าจะมีทิศทางดีขึ้นมากกว่าปี 2559 (กรมพัฒนา
ธุรกิ จการค้ า , 2559ค) ในการพั ฒ นาธุ รกิ จแฟรนไชน์ ไปต่ างประเทศต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาข้ อมู ล ต่ างๆ
รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ สิ่ ง ส าคั ญ ในการขยายธุ ร กิ จ แฟรนไชส์ ใ นต่ า งประเทศ
ผู้ประกอบการแฟรนไชส์อาจจะต้องมีการออกแบบหรือวางระบบแฟรนไชส์ที่แตกต่างจากในประเทศ
ดังต่อไปนี้
1.3.1 แนวทางในการทาธุรกิจแฟรนไชน์ขายในต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ได้มีการออกแบบระบบแฟรนไชส์ในต่างประเทศ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560ง)
1) การออกแบบคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
2) การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
3) การเตรียมความพร้อมสาหรับการขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
4) กระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีในต่างประเทศ
1.3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปในต่างประเทศมีดังนี้
1) ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศสภาพตลาดในแต่ละประเทศอาจไม่
เหมือนกัน รสนิยมผู้บริโภคแตกต่างกัน จานวนประชากรไม่เหมือนกัน พื้นที่หนึ่งอาจชอบหรือไม่ชอบ
สินค้าและบริการของคุณ ดังนั้นผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่วางแผนขยายธุรกิจในต่างประเทศ จาเป็น
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อย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้สภาพตลาดของแต่ละประเทศก่อน ทาการทดลองตลาดก่อนว่า
สินค้าและบริการของคุณ จะขายได้ห รือไม่ได้ เป็น ที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในพื้ นที่ หรือไม่ บางครั้ง
อาจจะต้องใช้เวลาในการทาตลาด ติ ดตามความเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่ อง
แม้จะใช้เวลา 2-3 ปีก็ต้องทาเพื่อปรับปรุงตัวคุณให้ดีขึ้น
2) เรียนรู้กฎระเบียบการลงทุนหลายๆ ประเทศทั่วโลกยังไม่มีกฎหมายแฟรน
ไชส์บังคับใช้ แต่สาหรับประเทศในกลุ่มอาเซียนเริ่มมีกฎหมายแฟรนไชส์ (Franchise Law) บังคับใช้
แล้ว โดยปั จจุบั นมี 3 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซี ย อินโดนีเซี ย และเวียดนาม ส่วนประเทศที่ ยังไม่มี
กฎหมายแฟรนไชส์ โดยเฉพาะมี 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ฟิ ลิป ปิ น ส์ เมี ยนมาร์ สปป.ลาว
กัมพูชา และบรูไน สาหรับประเทศที่คุณต้องการขยายแฟรนไชส์ไปนั้น อาจต้อ งปฏิบัติตามกฎหมาย
อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนของประเทศนั้นๆ ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่คิดขยายแฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศ จะต้องทาความเข้าใจกฎระเบียบการลงทุนของแต่ละประเทศให้ถ่องแท้ หรือไม่ก็ต้องมี
ทีมกฎหมายที่เชี่ยวชาญการลงทุนในประเทศนั้นๆ คอยช่วยเหลือ
3) สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้แฟรนไชส์ซี ถือเป็นสิ่งสาคัญหากคุณคิดที่จะ
ขยายธุรกิจ ในต่างประเทศในรูปแบบของแฟรนไชส์ ถ้าคุณเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ดี มีความเข้าใจใน
เรื่องธุรกิจที่ตรงกัน ก็จะทาให้แฟรนไชส์ของคุณประสบความสาเร็จ ก่อนที่คุณจะขายแฟรนไชส์ให้ใคร
ต้องทาการศึกษาผู้ซื้อแฟรนไชส์อย่างละเอียดรอบคอบ ว่าเขาเป็นใคร มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารธุรกิจให้ประสบความสาเร็จหรือไม่ เขามีเครือข่ายในประเทศมากน้อยแค่ไหน คุณอาจต้อง
สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับแฟรนไชส์ซีอย่างต่อเนื่อง เดินทางไปมาหาสู่กันเรื่อยๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคย ซึ่ง
จะน าไปสู่ ก ารไว้เนื้ อ เชื่อ ใจกัน เพราะคุ ณ ไม่ ส ามารถรู้ได้ ว่าแฟรนไชส์ซี ในประเทศนั้ น คิ ด และท า
อะไรบ้างเมื่อคุณ กลับประเทศไทย เพราะนานๆ กว่าที่คุณ จะได้ไปตรวจเยี่ยม ยิ่งถ้าแฟรนไชส์ซีมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณ เขาก็จะรักและบริหารสาขาแฟรนไชส์ของคุณเหมือนกับว่าเขาเป็นคนสร้าง
ธุรกิจขึ้นมาเอง
4) มีความรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (ท้องถิ่น)ระบบธุรกิจแฟรนไชส์จะ
ประสบความสาเร็จในขั้นต้นได้ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ในประเทศนั้นๆ ต้องสื่อสารกันรู้เรื่อง มีความเข้าใจ
ตรงกั น สิ น ค้ า และบริ ก ารของคุ ณ ต้ อ งไม่ เป็ น สิ่ ง ต้ อ งห้ า มในพื้ น ที่ นั้ น ๆ แฟรนไชส์ ซ อร์ ต้ อ งมี
ความสามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ทางธุรกิจให้กับแฟรนไชส์ซีได้ เพราะฉะนั้นแฟรนไชส์ซอร์
และแฟรนไชส์ ซี จ ะต้ อ งสื่ อ สารและเข้ าใจไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ถ้ าคุ ณ คิ ด จะขยายแฟรนไชส์ ใน
ต่างประเทศ จะต้องเรียนรู้และทาความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของเขาด้วย เพราะอย่างน้อยทุก
เดือนคุณอาจจะต้องไปตรวจเยี่ยม ให้คาแนะนา และฝึกอบรมให้กับพนักงานในสาขาต่างประเทศด้วย
5) กาหนดรูปแบบขยายแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ถ้าขยายสาขาใน
ต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะใช้รูปแบบขยายแฟรนไชส์แบบตัวแทน หรือ Master Franchise โดยจะให้
สิทธิ์แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือบริษัทในประเทศนั้นๆ รายแรกเพียงผู้เดียว สามารถทาการขยายสาขา
หรือให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นได้อีกตามแต่ได้ตกลงกันก่อนที่จะทาการเซ็นสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์ แต่ถ้าคุณใช้
รูปแบบอื่นๆ อาจมีความยุ่งยากกว่ามาก ไม่ว่าจะเป็นรู ปแบบการขยายแบบบุคคล และแบบพัฒนา
พื้นที่ ดังนั้นก่อนขยายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ คุณต้องศึกษารูปแบบการขยายแฟรนไชส์ว่าในแต่ละ
ประเทศเหมาะกับรูปแบบการขยายแฟรนไชส์แบบไหน
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6) วางแผนพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยหลายคนอาจคิด
ว่ า ถ้ า ตนเองสามารถขยายสาขาแฟรนไชส์ ใ นต่ า งประเทศได้ 1 สาขา ก็ ถื อ ว่ า ตั ว เองประสบ
ความสาเร็จแล้ว แต่ความจริงไม่เป็นแบบนั้น เพราะระบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นระบบที่จะต้องมีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คล้ายๆ กับธุรกิจเครือข่าย ถ้ามีสาขามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีอานาจต่อรองมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งสั่งซื้อสินค้าจานวนมากๆ ได้ส่วนลด อีกทั้งระบบการขนส่งสินค้าและวัตถุดิบก็จะถูกลงด้วย
เพราะขนส่ ง ครั้ ง เดี ย วได้ ห ลายสาขาในประเทศนั้ น ๆ ดั ง นั้ น ถ้ า คุ ณ มี ส าขาเพี ย งแค่ 1 สาขาใน
ต่ างประเทศ รั บ รองว่ าไม่ คุ้ ม กั บ ค่ าเดิ น ทางและการขนส่ งสิ น ค้ าและวั ต ถุ ดิ บ แน่ ถ้ าจะให้ ดี ใน 1
ประเทศ ต้องวางเป้าหมายขยายสาขาให้ได้อย่างน้อย 10 สาขา ไม่ใช่ 10 ประเทศ 1 สาขา จะเห็นได้
ว่าการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ในต่างประเทศ มีความยุ่งยากซับซ้อนอยู่ไม่น้อย เพราะอย่างที่เรารู้กัน
กฎระเบียบและสภาพตลาดในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่คิดจะ
ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ควรที่จะทาการศึกษาและวิเคราะห์เรื่องการลงทุนในประเทศต่างๆ ให้
เข้าใจอย่างถ่องแท้ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับสิทธิ์หรือ
ซื้อแฟรนไชส์ในประเทศนั้นๆ เพราะถ้าคุณ จะทาการรบต้อง “รู้เขารู้เรา” ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียด
ข้างต้นนี้ เหมาะสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เปิดดาเนินธุรกิจมาแล้วหลายปี ธุรกิจมีผล
กาไรการเติบโตต่อเนื่อง มีการขยายสาขาในประเทศทั้งด้วยตัวเอง และระบบแฟรนไชส์ มากกว่า 1015 สาขา ที่สาคัญต้องมีการสร้างระบบแฟรนไชส์ใหม่สาหรับในต่างประเทศด้วย (กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า, 2560ง)
1.3.2 ข้อมูลทั่วไปและสถานการณ์การลงทุนในสหราชอาณาจักรและสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ มีรายละเอียดดังนี้
1) สหราชอาณาจักร
1.1) ข้อมูลทั่วไปสหราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนเกาะบริเทน
ใหญ่ และอยู่ ท างตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ของทวี ป ยุ โรป อาณาเขตติ ด ต่ อ ทางทิ ศ เหนื อ อยู่ ติ ด กั บ
สกอตแลนด์ ทิศตะวันตกอยู่ติดกับเวลส์ ทิศที่ไม่อยู่ติดกับแผ่นดินเลยคือทิศ ตะวันออก ซึ่งอยู่ติดกับ
ทะเลไอริช ทะเลเซลติก และทะเลเหนือ ส่วนทางทิศใต้ มีช่ องแคบอังกฤษคั่นกับทวีปยุโรป โดยจุดที่
ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากประเทศฝรั่งเศสเป็นระยะทาง 34 กิโลเมตร บริเวณช่องแคบโดเวอร์ ประเทศ
อังกฤษเป็นประเทศหนึ่งในสหราชอาณาจักร (United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland หรือสหราชอาณาจักร บริเทนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ) โดยประกอบด้วยอีก 3 ชาติ ได้แก่
สกอตแลนด์ เวลส์ และไอร์แลนด์เหนือ (สกอตแลนด์ และเวลส์ตั้งอยู่บนเกาะบริเทนใหญ่เหมือนกับ
ประเทศอังกฤษ ส่วน ไอร์แลนด์เหนือ ตั้งอยู่บนเกาะไอร์แลนด์) โดยประเทศทั้ง 4 ได้รวมตัวกัน โดยมี
การพัฒนายุทธศาสตร์และผลประโยชน์ที่จะได้รับร่วมกัน
1.2) ประชากร ประเทศอั ง กฤษจั ด เป็ น ประเทศที่ เต็ ม ไปด้ ว ยความ
หลากหลายทางเชื้อชาติ แต่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว 87.5% เป็นคนเอเชียใต้ 6 % เป็นคน
ผิวสี 2.9% ส่ วนที่ เหลื อ เป็ น กลุ่ ม ผสมเชื้ อ ชาติ ต่ างๆ อาทิ เช่ น ชาวจีน เอเชี ย ตะวัน ออก เป็ น ต้ น
ประชากรในอังกฤษโดยประมาณที่สารวจไว้เมื่อปี 2010 มีจานวน 52,234,000 คน ความหนาแน่น
ของประชากรในอังกฤษสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ประมาณหนึ่งในสี่ของประชากร ทั้งหมดอาศัยอยู่
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ในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ ซึ่งมีสภาพทางเศรษฐกิจที่ดี และส่วนใหญ่เป็นเขตเมืองหรือชาน
เมือง ประชากรประมาณ 7.5 ล้านคนอาศัยอยู่ในกรุงลอนดอน
ข้ อ มู ล การค้ า และการลงทุ น สหราชอาณาจั ก รมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวม
ประชาชาติ (GDP) ราว 2.323 ล้านล้านดอลลาร์สหรฐัฯ และมีรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ที่ 36,700
ดอลลาร์สหรัฐฯ สินค้าส่งออกที่สาคัญ ได้แก่ เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และใบยาสูบ โดย
มีตลาดหลักคือ สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สวิตเซอร์แลนด์
ส่วนสนิค้าน าเข้าที่สาคัญ ได้แก่ เครื่องจักร เชื้อเพลิง และเครื่อง บริโภคต่างๆ โดยมีประเทศคู่ค้า คือ
เยอรมัน สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส จีน นอร์เวย์ เบลเยี่ยม
1) ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหราชอาณาจักรและไทยนั้น สหราช
อาณาจักรเป็นคู่ ค้าจากยุโรป อันดับที่ 2 ของไทย (รองจากเยอรมนี) ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดั บที่
30 ของสหราชอาณาจักร สินค้าส่งออกของไทยไปสหราชอาณาจักร คือ รถยนต์ รถปิกอัพ ไก่ แปรรูป
อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารสาเร็จรูปพร้อม รับประทาน เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน
อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ้าสาเร็จรูป ส่วนสินค้าสาคัญที่ ไทยนาเข้าจากสหราชอาณาจักร คือ
เครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องจักรไฟฟ้าและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ น้าแร่และวิสกี้ ยาและเวชภัณฑ์
2) ด้านการลงทุน สหราชอาณาจักรเป็นประเทศจากยุโรปที่เข้ามาลงทุนใน
ไทยมากที่สุด โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่เข้ามาลงทุนในโครงการในสาขาบริการและ
สาธารณูปโภค อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเบา และมีความสนใจที่จะขยาย
การลงทุนในกลุ่มกิจการยานยนต์ (ชิ้นส่วนยานยนต์) ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร และสินค้าเกษตร
ส่วนการลงทุนของไทยในสหราชอาณาจักร ได้แก่ กิจการร้านอาหารไทย ซึ่งได้รับความนิยมจาก
ชาวสหราชอาณาจักรอย่างมาก ธุรกิจโรงแรมของบริษัท Landmark Hotel Group และเครื่องดื่ม
ของบริษัท Siam Winery Trading
1.3) กฎระเบียบการทาธุรกิจ ในส่วนของกฎระเบียบด้านการลงทุนในสหราช
อาณาจักรมีประเด็นด้านกฎหมายที่นักลงทุนต่างชาติ ดังต่อไปนี้
(1) การจั ด ตั้ งธุ ร กิ จ ในภาพรวมการจั ด ตั้ งธุรกิ จ ในสหราชอาณาจั ก รไม่
จาเป็นต้องขออนุญาต แต่สหราชอาณาจักรมีกฎหมายและกฎระเบียบที่กากับดูแลการใช้ชื่อธุรกิจ ซึ่ง
บางสาขาธุรกิจอาจจา เป็นต้องขอใบอนุญาต (license) หรือขออนุญาตจากทางการ ทั้งนี้ หน่วยงาน
ภาครั ฐ ที่ ท าหน้ า ที่ จ ดทะเบี ย นบริ ษั ท ในสหราชอาณาจั ก ร ตาม พ.ร.บ. บริ ษั ท ค.ศ. 2006
(Companies Act 2006) คื อ Companies House ซึ่ งเป็ น หน่ วยงานในสั งกั ด BSI (Department
for Business, Innovation, and Skills) โดยผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนด้วยตนเองทาง online กับ Companies House ได้ หรือว่าจ้างบริษัทเอกชนดาเนินการให้ก็ได้
(2) กฎหมายแรงงาน ในสหราชอาจั ก รมี ก ฎหมายด้ า นการจ้ า งงานที่
ผู้ประกอบการต้องศึกษา เช่น เงื่อนไขในสัญ ญาว่าจ้าง การจ้างแรงงานต่างชาติ ความปลอดภัยและ
สุขภาพของพนักงาน การให้โอกาสอย่างเท่าเทีย มกัน ทั้งนี้ ในส หราชอาณาจักรกาหนดเวลาทางาน
สูงสุดอยู่ที่ 48 ชวั่โมงใน 1 สัปดาห์ หรือ 5 วันทาการ และมีอัตราค่าจ้างขั้นต่า ประมาณ 5.80 ปอนด์
ต่อชั่วโมงสาหรับแรงงานอายุตั้งแต่ 22 ปี เป็นต้น
1.4) การส่งเสริมการลงทุน
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(1) นโยบายการส่งเสริมการลงทุน สหราชอาณาจักรเป็นสถานที่ตั้งของ
บริษัทจากประเทศนอก สหภาพยุโรปจานวนมากที่สุดในยุโรป และเป็นประเทศที่รับการลงทุนจาก
สหรัฐฯ และญี่ปุ่นสูงสุดในสหภาพยุโรป เป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐและทัศนคติของคนในชาติที่
เปิ ด รับ ชาวต่ างชาติ ทั้ งนี้ สหราชอาณาจั ก รมี ห น่ วยงานหลั กที่ ท าหน้ าที่ สนั บ สนุ น การลงทุ น จาก
ต่ างชาติ คื อ UK Trade and Investment (UKTI) ซึ่ งเป็ น หน่ วยงานหลั ก ของรัฐ บาลอั งกฤษที่ ให้
ความช่วยเหลือนักธุรกิจต่างชาติในการลงทุนในสหราชอาณาจักร และนักธุรกิจอังกฤษในการลงทุนใน
ต่างประเทศ โดยเน้นการให้คาปรึกษาและข้อมูลต่าง ๆ แก่นักลงทุน ตั้งแต่การจัดตั้งธุรกิจ การจับคู่
ธุรกิจ และการอานวยความสะดวกในการติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันหน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ ในระดับประเทศ ของสหราชอาณาจักร (กระทรวง) ก็จะทาหน้าที่ให้เงินช่วยเหลือและ
สิทธิพิเศษจากรัฐบาลอังกฤษแก่นักลงทุนในธุรกิจ ที่ดาเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นหลัก
ด้ ว ย โดยมี รู ป แบบของความช่ ว ยเหลื อ ได้ แ ก่ tax credits and allowancesและ Grant for
Research and Development นอกจากนี้ ยังมี Regional Development Agencies (RDA) เป็น
หน่วยงานภาครัฐระดับ ภูมิภาคที่มีบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนซึ่งแยกกันระหว่าง 4 แค้วน คือ
อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์ เหนือ โดยในส่วนของแคว้นอังกฤษนั้น มี RDA 9 แห่ง
ด้ ว ยกั น ได้ แ ก่ East Midlands , East of England, London, North East, North West, South
East, South West, West Midlands, Yorkshire แ ล ะ the Humber ส า ห รั บ กิ จ ก า ร ที่
สหราชอาณาจักรให้การส่งเสริมเป็นพิเศษ ได้แก่ กิจการวิศวการขั้นสูง อาทิ ยานยนต์แห่งอนาคต
เทคโนโลยีอวกาศ วัสดุคอมโพสิท เป็นต้น อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ เกมดิจิตอล ซอฟต์ แวร์และ
โซเชียลมี เดี ย เป็ น ต้น อุตสาหกรรมพลังงาน อาทิ พลังงานลม พลังงานจากคลื่ น พลังงานไฟฟ้ า
นิวเคลียร์ เป็นต้น บริการทางการเงิน และกิจการประเภทวิจัยและพัฒนา
(2) สิท ธิประโยชน์ นักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในสหราชอาณาจักรมีสิท ธิ์
ได้ รับ สิ ท ธิพิ เศษต่ างๆ และเงิน ช่ วยเหลื อ (grants) จากรัฐ บาลโดยไม่ มี ก ารแยกว่าเป็ น นั ก ลงทุ น
ต่ า งชาติ ห รื อ นั ก ลงทุ น ในประเทศ นอกจากนี้ รั ฐ บาลอั ง กฤษชุ ด ใหม่ ได้ ป ระกาศลดอั ต ราภาษี
corporate tax จาก 28% ลงมาอยู่ที่ 24% ภายใน 4 ปี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วย
ทั้งนี้ อัตราภาษีใหม่ดังกล่าวนับเป็นอัตราภาษีที่ต่าสุดในกลุ่มประเทศ G20
นอกจากนี้ ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรยังได้ลงนามในความ
ตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุม้ ครองการลงทุน ลงนามเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2521 รวมถึงลงนาม
ในอนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่เก็บ
จากเงินได้ ลงนามเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2524 ซึ่งมีส่วนช่วยให้ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศไม่ต้อง
แบกรับภาระภาษีเกินความจาเป็นในการประกอบธุรกิจ ระหว่างกัน ประเด็นท้าทายในการทาธุรกิจ
สหราชอาณาจักรมีการตรวจสอบด้านสุขอนามัยสินค้าอาหารอย่างเข้มงวด ทาให้สินค้าไทยโดยเฉพาะ
สินค้าเกษตรและอาหารทะเลไม่ผ่านการตรวจสอบ และมักถูกกีดกันหรือห้ามนาเข้า สหราชอาณาจักร
ขอให้ ไ ทยควบคุ ม ปั ญ หาการจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ แ ละทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา การที่
สหราชอาณาจักรมีการค้าส่วนใหญ่กับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปด้วยกัน และการขยายสมาชิกภาพ
ของสหภาพยุโรป รวมทั้งการที่สหภาพยุโรปจัดทาข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่สาม เช่น
เม็กซิโก กลุ่มเมอโคซูร์ ล้วนแต่เป็นประเทศกาลังพัฒนาและเป็นคู่แข่งขันทางการค้าที่สาคัญของไทย
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อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักรโดยรวม
ผู้ประกอบการขาดข้อมูลด้านกฎระเบียบการลงทุนในอังกฤษแบบเบ็ดเสร็จ และขาดความรู้ว่าจะไป
ติดต่อหน่วยงานใดของอังกฤษที่จะให้ความช่วยเหลือ/สนับสนุนด้านข้อมูลและทางการเงินในการ
ลงทุน ปัญหาการนาเข้าแรงงานชาวไทยเพื่อเข้ามาทางานในธุรกิจของคนไทยในสหราชอาณาจักร
โดยเฉพาะร้านอาหารไทย สปาและบริการนวดแผนไทย เนื่องจากสหราชอาณาจักรนาระบบการตรวจ
คนเข้าเมืองระบบใหม่ (Point Based System) ที่เพิ่มความเข้มงวดในการออกวีซ่าให้แก่ผู้ที่จะเข้ามา
ทางานจากประเทศที่ 3 นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลอังกฤษชุดใหม่ยังต้องการจากัดจานวนคนเข้า
เมืองจากนอกสหภาพยุโรปที่จะเข้ามาอยู่อาศัยและทางานในสหราชอาณาจักรในแต่ละปีด้วย (กรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2559ก)
(3) นโยบายการส่งเสริมการลงทุน ด้านการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนในด้านเงินลงทุนและการดาเนินโครงการด้าน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
เจ้าหน้ าที่ ระดับสู งจาก Infrastructure UK เป็ นหน่ วยงานภายใต้ Her Majesty’s Treasur yหรือ
กระทรวงการคลังของอังกฤษได้เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเดิน ทางมาเยือน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต
อั ง กฤษ ประจ าประเทศไทย ร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.)
กระทรวงการคลั ง จั ด งานสั ม มนา เรื่อ ง “การร่ วมลงทุ น ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนแบ่ งปั น
ประสบการณ์ของไทยและอังกฤษ” ขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 งานสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย
การบรรยายโดย มร. James Ballingall, Head of International และ มร. Javier Encinas,
Deputy Director ซึ่ ง เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญจาก Infrastructure UK เพื่ อ แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ การ
พัฒนาการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศอังกฤษและทั่วโลก และบทเรียน
จากการพัฒนา โครงการ PPPs และยังมีผู้ร่วมอภิปรายจาก Grant Thornton, Allen& Overy และ
Arcadia มาแบ่งปัน ประสบการณ์จากมุมมองของภาคเอกชน
2) ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2.1) ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ United Arab Emirates-UAE)
เป็นประเทศที่เกิดจากการรวมตัวของรัฐต่าง ๆ 7 รัฐ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2514 สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ได้พัฒนาความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาอย่างรวดเร็ว โดยส่วนสาคัญมาจากรายได้มหาศาลจากการ
ส่งออกน้ามันดิบ ควบคู่ไปกับการเป็นศูนย์กลางการค้าในภู มิภาคยังไม่รวมถึงการเงินและการขนส่ง
ทางอากาศ ซึ่งนับวันจะทวีความสาคัญต่อเศรษฐกิจสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขึ้นเรื่อยๆ
(1) ภูมิประเทศ สหรฐัอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศในตะวันออกกลาง
ตั้งอยู่ทางทิ ศใต้ของอ่าวอาหรับ ทิศเหนือ ติดกับอ่าวเปอร์เซีย ทิศตะวันตกและใต้ติดกับประเทศ
ซาอุ ดี อ าระเบี ย และทิ ศ ตะวัน ออกติ ด กั บ โอมาน มี พื้ น ที่ ป ระเทศ รวมประมาณ 83,600 ตาราง
กิโลเมตร รัฐอาบูดาบีเป็นรัฐที่มีพื้นที่มากที่สุด (ประมาณ 80% ของทั้งประเทศ) และเป็น ที่ตั้งของ
เมืองหลวงประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คือ กรุงอาบูดาบี
(2) ประชากร ในปี 2556 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีประชากรประมาณ
9.2 ล้านคน เป็นชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพียง 1 ล้านคน ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติ ส่วนมากเป็น
แรงงานจากอินเดีย ปากีสถาน อิหร่าน ฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ และจากกลุ่มประเทศอาหรับด้วยกัน
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รวมทั้งมีคนไทยประมาณ 10,000 คน 2) การเมืองการปกครอง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีโครงสร้าง
เป็ น สหพั น ธรั ฐ ประกอบด้ ว ยรั ฐ 7 รั ฐ ได้ แ ก่ อาบู ด าบี (Abu Dhabi) ดู ไ บ (Dubai) ชาร์ จ าห์
(Sharjah) อัจมาน (Ajman) ราสอัลไคมาห์ (Ras al-Khaimah) ฟูไจราห์ (Fujairah) และอุมม์ อัล ไค
เวน (Umm al-Quwain) ปกครองโดยประธานาธิ บ ดี ซึ่ ง ก าหนดให้ เจ้ า ผู้ ค รองรั ฐ อาบู ด าบี ด ารง
ตาแหน่ง และให้เจ้าผู้ครองรัฐดูไบเป็นรองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี การปกครองมีลักษณะ
เป็นราชาธิปไตย
2.2) ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศประมาณ 3.5 ล้ า นล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ มี ร ายได้ ป ระชาชาติ ต่ อ หั ว 41,550 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 3.5% สิ นค้าส่งออกสาคัญ (หากไม่รวม
น้ามันและก๊าซ ซึ่งเกือบทั้งหมดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย)
คือ อัญมณี ทองคา และพลาสติก โดยส่งออกไปยังอินเดีย อิหร่าน และสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนสินค้า
นาเข้าสาคัญ ได้แก่ เครื่องจักรกล ยานพาหนะและอะไหล่ และอาหาร โดยมีแหล่งนาเข้าสาคัญคือ
อินเดีย สหรัฐอเมริกา และจีน สาหรับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้น ตัวเลขประเมิน
เบื้องต้นสาหรับปี 2556 มี มูลค่าประมาณ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้า
อย่างมากดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากไทยนาเข้าน้ามันดิบจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากที่ สุดใน
โลก ตามด้วยก๊าซธรรมชาติ น้ามันสาเร็จรูป โลหะ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ขณะที่สินค้าส่งออกจากไทย
ไปสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ได้ แ ก่ รถยนต์ อุ ป กรณ์ แ ละส่ ว นประกอบอั ญ มณี แ ละเครื่ อ งประดั บ
เครื่องปรับอากาศ คอมพิ วเตอร์ และสิ่งทอ 5) กฎระเบียบการท าธุรกิจ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มี
นโยบายการทาธุรกิจและค้าขายที่ค่อนข้างเสรี และได้รับการจัดอันดับความสะดวกในการทาธุรกิจอยู่
ที่ 23 ของโลก ตามรายงาน Ease of Doing Business Report 2014 ของธนาคารโลก นั บ เป็ น
อันดับสูงที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ
2.3) ศักยภาพในการลงทุนและค้าขายกับไทย ความร่ารวยของประเทศ
และการเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนในตะวันออกกลาง ทาให้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นตลาดที่มี
ศักยภาพสูงสาหรับธุรกิจไทยโดยรวม และอาจน่าสนใจเป็นพิเศษสาหรับธุรกิจ 3 สาขา ได้แก่ ธุรกิจ
ส่งออกอาหาร ทั้งอาหารสด แห้ง และแปรรูป เนื่องจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แทบจะไม่สามารถผลิต
อาหารได้เอง ต้องนาเข้าจากต่างประเทศเกือบทั้งหมด ธุรกิจด้านการบริการและการท่องเที่ยว เช่น
การโรงแรม สปา ร้านอาหาร เนื่องจากความเป็นมิตรใน การให้บริการของคนไทยและรสชาติอาหาร
ไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวอาหรับจานวนมากที่เคยเดินทางไปประเทศไทย กอปรกับสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์มีนโยบายต่อยอดการเป็นศูนย์กลางทางการบินด้ วยการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค
จึงมีแนวโน้มที่อุปสงค์ในธุรกิจนี้จะขยายตัวต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ธุรกิจการรักษาพยาบาล
เนื่องจากปัจจุบันชาวอาหรับเดินทางไปรักษาพยาบาลที่ประเทศไทยจานวนมากด้วยความประทับใจ
คุณภาพการรักษาและการดูแลผู้ป่วยของแพทย์และพยาบาลไทย
2.4) กฎระเบียบการทาธุรกิจ ในส่วนของกฎระเบียบด้านการลงทุนในสหรัฐ
อาหรับอิมิเรตส์ มีประเด็นด้านกฎหมายที่นักลงทุนต่างชาติ ดังต่อไปนี้
(1) รูปแบบธุรกิจ รัฐบาลกลางได้กาหนดรูปแบบธุรกิจที่สามารถดาเนิน
กิ จ การใน UAE ได้ แบ่ ง ออกเป็ น 7 ประเภท ได้ แ ก่ 1) General Partnership Company (ห้ า ง
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หุ้ น ส่ ว นสามั ญ ) 2) Partnership-en-commendams (ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ) 3) Joint venture
Company (บริ ษั ท ร่ ว มทุ น ) 4) Public Shareholding Company (บริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น สาธารณะ) 5)
Private Shareholding Company (บริษัทผู้ถือหุ้นเอกชน) 6) Limited liability Company (LLC)
(บริ ษั ท จ ากั ด ) 7) Share Partnership Company (ห้ า งหุ้ น ส่ ว นในหุ้ น ) ในทุ ก ประเภทบริ ษั ท
จาเป็นต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ (Business License /Trade License)
ซึ่ ง โดยพื้ น ฐานใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การมี 3 ประเภท ขึ้ น อยู่ กั บ
กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทหนึ่งสามารถออกใบอนุญ าตได้เพียงหนึ่งประเภท ดังนี้ 1.
Commercial License ออกให้แก่บริษัทที่ทาการค้าขาย 2. Industrial License ออกให้แก่โรงงานที่
ท าการผลิ ต สิ น ค้ า 3. Professional License ออกให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ที่ จั ด หางานบริ ก าร ช่ า งฝี มื อ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือให้ คาปรึกษา กระทรวงพั ฒ นาเศรษฐกิจ Department of Economic
Development (DED) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบออกใบอนุญาตประกอบกิจการ โดยกระทรวงฯ ได้
เปิดสานักงานเพื่อดาเนินการในหลายพื้นที่ มีสานักงานใหญ่อยู่ที่ Clock Tower รัฐดูไบ สาหรับธุรกิจ
บางประเภทจาเป็นต้องได้รับการรับรองเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ งก่อนเพื่อ ขอใบอนุญ าต
ประกอบกิจการ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการเงิน บริการด้านสุขภาพ สื่อ
สิ่งพิมพ์ ค้าขายอาหาร เป็นต้น
สาหรับชาวต่างชาติผู้ที่ต้องการก่อตั้งบริษัทในยูเออี รูปแบบบริษัทที่
เหมาะสมที่ สุ ด คื อ รู ป แบบบริ ษั ท จ ากั ด (LLC) หรื อ เรี ย กอี ก อย่ า งว่ า บริ ษั ท ท้ อ งถิ่ น (Local
Company) ซึ่งเป็นรูปแบบบริษัทที่เก่าแก่ที่สุด มีเงื่อนไขคือ สปอนเซอร์ท้องถิ่นต้องมีสัดส่วนการถือ
หุ้น (Ownership) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และชาวต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 รูปแบบ LLC สามารถ
ก่อตั้งโดยผู้ ร่วมหุ้น อย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 50 คน ซึ่งแต่ละคนจะจากัดความรับผิดชอบตาม
สัดส่วนหุ้นที่ตัวเองถือในบริษัท รูปแบบ LLC สามารถมอบหมายหน้าที่การบริหารจัดการให้ผู้ถือหุ้น
ในบริษัทหรือ อาจจะเป็นบุคคลภายนอกบริษัทก็ได้จากข้อมูลข้างต้น สังเกตได้ว่าสปอนเซอร์ท้องถิ่นมี
สัดส่วนการถือหุ้นมากกว่าชาวต่างชาติผู้เข้ามาลงทุนในส่วนนี้ผู้ถือหุ้นสามารถทาข้อตกลงระหว่างกัน
ในเรื่องการแบ่งผลก าไรให้แก่สปอนเซอร์ตามสัดส่วนจริงที่ได้ลงทุนไป หรืออาจจะไม่แบ่งผลกาไรเลย
ก็สามารถทา ได้ อย่างไรก็ตามสปอนเซอร์ต้องได้ค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งอาจคิดเป็นอัตราส่วนของผล
กาไรหรืออัตราส่วนของรายรับแต่ที่นิยมกันมากที่สุดคือ จ่ายตามจานวนเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้ตั้งแต่
ต้น เพราะจะได้ไม่ต้องเปิดเผยตัวเลขบัญชีให้สปอนเซอร์
(2) ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจ ในการจัดตั้งเป็นบริษัทท้องถิ่น
หรือนิติบุคคลเชิงพาณิชย์อื่น ๆ ใน UAE สัดส่วนของการครอบครองเป็นเจ้าของ สาหรับชาวต่างชาติ
จะถูกจากัดอยู่ที่ 49% ส่วนที่เหลืออีก 51% จะต้องถูกถือสิทธิ์โดยรัฐบาลของสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์
การจัดตั้งสานักงาน หรือสาขาจะต้องได้รับความยินยอมจากกระทรวงเศรษฐกิจและจะต้องมีเงินฝาก
ค้าประกันของตัวบริษัทที่จะจัดตั้งเป็นจานวนเงิน 50,000 AED โดยสานักงานสาขาของบริษัทต่างชาติ
จะต้องได้รับการสนับสนุนและการดูแลจากภาครัฐของยูเออี ซึ่งจะเกี่ยวเนื่องถึงการจัดเก็บภาษีที่
เกี่ยวข้องด้วย แต่ในธุรกิจบางอย่างผู้ประกอบการจาเป็นต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล เช่น ธนาคาร
กลางเกี่ยวกับการเงิน และธุรกิจเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมและการก่อสร้าง สาหรับบริษัทที่
ต้องการจะนาเข้าสินค้าเพื่อขายใน UAE เพียงอย่างเดียว จะต้องแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายหรือบริษัท
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ผู้ค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลแล้วเท่านั้ น จึงจะทาการส่งสินค้ามาเพื่อจาหน่ายได้ อย่างไรก็
ตาม ใน UAE จะมีเขตการค้าเสรี (Free Zone) โดยจะมี ความหลากหลายของผลประโยชน์ให้กับ
ธุรกิจและระดับของความยืดหยุ่นรวมถึงการถือครองธุรกิจ 100% โดยชาวต่างชาติ ซึ่งแบ่งเป็น Free
Zone Enterprises (FZEs), Free Zone Companies (FZCOs) ห รื อ Free Zone Limited
Liability Companies (FZLLC) ขั้ น ตอนในการลงทะเบี ย นจั ด ตั้ งบริษั ท มี ดั งนี้ 1) ท าข้ อ ตกลงกั บ
หุ้นส่วนชาว UAE หรือสปอนเซอร์ท้องถิ่น เพื่อหาข้อสรุปในการจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี ส่วนแบ่ง
รายได้ของหุ้นส่วน แจ้งความคาดหวังในการรับความช่วยเหลือจากสปอนเซอร์ หุ้นส่วนทั้งสองฝ่าย
จาเป็นต้องสร้างความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา 2) ยื่นเอกสารและ
กรอกแบบฟอร์มต่อกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ (DED) เพื่อขอชื่อบริษัทและรับการอนุมัติในการทา
ธุรกิจ 3) หาสถานที่เพื่อจัดตั้งส านักงานหรือร้านค้า เพื่อนาสัญญาเช่าไปเป็นหลักฐานในการยื่นขอจด
ทะเบียนบริษัท 4) ร่างบันทึกข้อตกลง(MOA) ร่วมกับสปอนเซอร์ท้องถิ่นโดยบริษัทกฎหมายสามารถ
ช่วยร่างบันทึกได้ บันทึก ข้อตกลงต้องระบุถึงรายละเอียดในการ ดาเนินธุรกิจ ส่วนแบ่งความเป็น
เจ้าของบริษัทของหุ้นส่วน การจัดการส่วนแบ่ งผลกาไร ขั้นตอนนี้ต้องได้รับการรับรองจากศาลดูไบ
(Dubai Court) 5) ยื่น MOA และแบบฟอร์มใบอนุญาตจัดตั้งบริษัท สัญญาเช่าสานักงานหรือร้านค้า
และเอกสารทางกฎหมาย อื่นๆ แก่ DED และจ่ายค่าธรรมเนียม จากนั้นอีก 1 สัปดาห์จึงจะได้รับ
ใบอนุ ญ าต(License) ทั้ ง นี้ ก ระบวนการทั้ ง หมด ใช้ เวลาประมาณ 4 สั ป ดาห์ ค่ า ใช้ จ่ า ยส าหรั บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการเริ่มต้นที่ 14,000 AED (ประมาณ 123,200 บาท) แปรผันตาม ขนาดและ
ประเภทของธุรกิจ สาหรับเรื่องที่ต้องระมัดระวังคือ ผู้ประกอบการต้องทาความเข้าใจข้อตกลงต่างๆ
และเจรจากับสปอนเซอร์ท้องถิ่นให้รับทราบไปในทิศทางเดียวกันก่อนที่จะนาเอกสารไปรับรองที่ศาล
รวมถึงต้องทราบประเภทของใบอนุญาตก่อนยื่นเรื่อง และต้องสามารถยืนยันค่าธรรมเนียมและบัญชี
ธนาคารของบริษัทแก่ศาลได้
(3) กฎระเบี ยบต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 1. Commercial Companies Law
(CCL) 2. Commercial Register Law 3 Commercial Agencies Law 4 Civil and Commercial
Codes นอกจากนี้ ในแต่ละรัฐจะมีการออกใบอนุญาตเฉพาะในแต่ละรัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในรัฐ
นั้น ซึ่งจะแตกต่างกั นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกับนโยบายท้องถิ่นในรัฐนั้น สิทธิประโยชน์การลงทุนในเขต
ปลอดอากร Free Zone เขตปลอดอากร คื อ พื้ น ที่ ที่ รั ฐ บาลได้ ก าหนดขอบเขตขึ้ น มาเพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการในภาคเอกชน นั้นได้ดาเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากาไรโดยมีการกาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง
ๆ ที่มากกว่าพื้นที่เศรษฐกิจทั่วไป ปัจจุบันเขตปลอดอากรในยูเออี มีทั้งสิ้น 37 เขต และส่วนใหญ่อยู่ใน
รัฐดูไบมากกว่า 20 เขต เขตปลอดอากรในดูไบจาแนก ออกเป็นธุรกิจ 2 ประเภท โดยมีกฎเกณฑ์และ
สิทธิประโยชน์ดังนี้ เขตปลอดอากรที่รัฐดูไบได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น คือพื้นที่เฉพาะที่สามารถให้นักลงทุน
ต่างชาติเข้าไปเช่าพื้นที่ทาธุรกิจ ได้โดยสามารถถือหุ้นได้ 100% และไม่ต้องมีหุ้นส่ วนเป็นชาวท้องถิ่น
เหมือนกับการทาธุรกิจนอกเขต และมีข้อยกเว้น ทางด้านภาษีโดยที่ไม่ต้องจ่ายทั้งภาษีรายได้ส่ วน
บุคคล ภาษีรายได้บริษัท ภาษีนาเข้าและส่งออก ทั้งยังสามารถโอนเงินกลับประเทศต้นทางได้อย่างไม่
มีข้อจากัด บางที่อาจให้สิทธิ์พิเศษในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วย รวมทั้งการจัดจ้างบุคลากร
และแรงงานซึ่งจะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน แต่ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบเฉพาะของแต่ละเขต ธุรกิจ
เสรี โดยสิ่ งเหล่ านี้ ขึ้ น อยู่กั บ นโยบายของผู้ บ ริห ารเขตเสรีแ ต่ ล ะเขต ซึ่ งเป็ น การสร้างแรงจู งใจให้
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ชาวต่างชาติพากันมาลงทุนในดูไบกันมากขึ้น และเพื่อรองรับการขยายตัวของนักลงทุนต่างชาติ เขต
ธุรกิจเสรีต่างๆ เหล่านี้ อาจจะ ดาเนินการโดยรัฐบาลของดูไบหรือเอกชนก็ได้ บางที่อาจจะมีพื้นที่
กว้ างขวางกิ น บริ เวณหลายร้อ ยไร่ แต่ บ างที่ อ าจจะเป็ น แค่ เพี ย งอาคารใดอาคารหนึ่ ง ขึ้ น อยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งเขตธุรกิจนั้นๆ ขึ้นมา แต่ละเขตจะมีพื้นที่ให้เช่าสาหรับทาสานักงานหรือโกดังเก็บ
ของได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนั้นยั งมีสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น น้า ไฟฟ้า โทรศัพท์
บริการพร้อม บางแห่งอาจมีบริการด้านอื่น ๆ เสริม เช่น การรักษาความปลอดภัย การจัดหาหรือจัด
จ้างพนักงาน บริการทาความสะอาด บริการไปรษณีย์ เป็นต้น หรือบางที่อาจขยายสาหรับทาเป็นทีพ่ ัก
อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันก็ได้ บางแห่งนั้นออกแบบให้เป็นเหมือนกับเมืองเล็กๆ เมืองหนึ่ง อัตราภาษี
และการน าเงินกลับประเทศ อัตราภาษี 1) ภาษีเงินได้ กฎหมายภาษีอากรถูกนาไปใช้เฉพาะธุรกิจ
ธนาคารต่างประเทศ น้ามันและก๊าซ โดยจะไม่มี การจัดเก็บภาษีส่วนบุคคลโดยตรง แต่ จะเป็นการ
จัดเก็บภาษีของเทศบาลต่าง ๆ การจัดเก็บภาษีทางอ้อมผ่านค่าธรรมเนียมอื่น และจะไม่มีการจัดเก็บ
ภาษีในส่วนต่างของกาไรที่เกิดขึ้น 2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ขณะนี้ยังไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีการขาย 1
หลักเกณฑ์การเอาเงินกลับประเทศ UAE ไม่มีข้อจากัดเกี่ยวกับการโอนผลกาไร เงินทุน เงินปันผล
ดอกเบี้ย รวมทั้งเงินส่งกลับของแรงงานที่เข้ามาทางานใน UAE ยกเว้นบางประเทศที่ UAE ด าเนิน
มาตรการคว่าบาตร อาทิ คิวบา อิหราน ไลบีเรีย ลิเบีย เมียน มาร์ เกาหลีเหนือ ซูดาน เปนตน ทั้งนี้
The Treasury Department ของ UAE เป็ น หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ก ากั บ และดู แ ลการโอนและ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2559)
ขั้นตอนการเปิดธุรกิจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาจกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้
(1) สรรหาผู้อุปถัมภ์ (Sponsor) หรือหุ้นส่วน (Partner) ชาวสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส์ ซึ่งจะถือหุ้นในกิจการอย่างน้อย 51% โดยสามารถสรรหาโดยตรงหรือผ่านบริษัทที่ปรึกษาก็ได้
และค่าธรรมเนียม/ผลตอบแทนที่ท่าน ต้องให้แก่ Sponsor ขึ้นกับการเจรจาตกลงกันเอง ทั้งนี้ หาก
ท่ านเปิ ด ธุรกิ จ ในเขตเศรษฐกิ จ เสรี หรือ Free Zone ก็ สามารถถื อ หุ้ น กิ จ การได้ 100% โดยไม่
จาเป็นต้องมี Sponsor
(2) เมื่อสรรหา Sponsor ได้แล้ว ท่านต้องติดต่อหน่วยงานผู้มีอานาจในแต่ละ
รัฐ เช่น Department of Economic Development ในรัฐอาบูดาบี เพื่อขอจดทะเบียนชื่อกิจการ
(Trade Name) และขอใบอนุ ญ าตประกอบการ (Trade License) โดยธุรกิจบางประเภทจะต้อ ง
ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอื่นของสหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ก่อน จึงจะขอใบอนุญาตประกอบการได้
เช่น ธุรกิจสปาต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข ธุรกิจการท่องเที่ยวต้องได้รับอนุญาตจาก
สานักงานการท่องเที่ยวแห่งรัฐ เป็นต้น
(3) เมื่อได้รับใบอนุญ าตประกอบการแล้ว ต้องสมัครเป็นสมาชิกหอการค้า
(Chamber of Commerce) ในรัฐที่ธุรกิจของท่านตั้งอยู่ โดยค่าธรรมเนียมสมาชิกขึ้นกับประเภท
และขนาดของกิจการ มีตั้งแต่ 1,500 ไปจนถึง 70,000 ดีแรห์ม
(4) ในกรณีทีกิจการของท่านประสงค์จ้างงานแรงงานต่างชาติ ท่านต้องติดต่อ
กระทรวงแรงงานและ สานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอโควตานนาเข้าแรงงานต่างชาติ นโยบายการ
ส่งเสริมการลงทุน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ โดยเฉพาะในสาขาที่ไม่ใ ช่
น้ามันและก๊าซ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศที่ต้องการเพิ่มความหลากหลาย
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ทางโครงสร้างเศรษฐกิจและลดการพึ่งพา การส่งออกน้ามัน ซึ่งไม่ยั่งยืนเพราะเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้ว
หมดไป ในทางตรงกันข้าม การที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่ ารวยจากรายได้จากการส่งออกน้ามัน จึงมี
ความ สนใจที่จะนาเงินทุนสารองออกไปลงทุนในต่างประเทศเพื่อเพิ่มผลตอบแทน โดยมีกองทุนความ
มั่งคั่ง (Sovereign Wealth Fund) ต่าง ๆ เป็นกลไกสาคัญในบริหารเงินทุนสารอง และเลือกประเทศ
และสาขาการลงทุ น กองทุ น ความมั่ งคั่ ง ที่ ส าคั ญ ของสหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เรตส์ ได้ แ ก่ Abu Dhabi
Investment Authority (ADIA), Mubadala Development Company แ ล ะ Investment
Corporation of Dubai (ICD) เป็นต้น สิทธิประโยชน์ ประเทศไทยและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ลง
นามในความตกลงทางเศรษฐกิจหลายฉบับ ได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศระหว่างกัน
(ลงนามเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2533) ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน (มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2543) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและวิชาการ (มี
ผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน (ลง
นาม เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2550) รวมทั้งคาดว่าจะมีการลงนามร่างความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุนในอนาคต สิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่ควรมองข้าม คือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่มีการเก็บ ภาษี
รายได้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แรงงานและธุรกิจต่างชาติจึงสามารถนากาไรกลับสู่ประเทศได้
ทุกบาททุกสตางค์ และแม้การเปิดบริษัทในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยปกติจะอนุญาตให้ชาวต่างชาติ
ถือหุ้นไม่เกิ น 49% แต่ทุกรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีเขตเศรษฐกิจเสรี หรือ Free Zone ที่
ชาวต่างชาติสามารถครองกิจการได้ 100% และ Free Zone บาง แห่งตั้งขึ้นเพื่อธุรกิจเฉพาะสาขา
จึงช่วยให้มีสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อธุรกิจสาขาดังกล่าว แม้ในทางปฏิบัติ ค่า สาธารณูปโภค (เช่น ค่า
ไฟฟ้า ค่าน้าประปา) ในเขต Free Zone อาจสูงกว่านอกเขตก็ตาม
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเป็นประเทศที่สะดวกต่อการทาธุรกิจ แต่ก็มีค วามท้า
ทายและข้อพึงระวังบางประการที่นักธุรกิจต่างชาติประสบทั่วไป ได้แก่ 1. การสรรหา Sponsor ที่ไว้
เนื้อเชื่อใจและช่วยอานวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจได้ 2. การขอเปิดกิจการและการติดต่ออื่น ๆ
กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งอาจมีหลายขั้นตอนซับซ้อน 3. กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานของสุขอนามัย
อาหาร พื ช และสั ตว์ และมาตรฐานฮาลาล เข้ม งวดและอาจเปลี่ย นแปลงได้ 4. การชาระเงิน แก่
ผู้รับเหมาต่างชาติล่าช้า ซึ่งเกิดขึ้นมากในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจดูไบเมื่อปี 2552 และยังคงมีอยู่เล็ก น้อย
ในปัจจุบัน 5. ธุรกิจบางสาขามีการกาหนดสัดส่วนขั้นต่าของลูกจ้างชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่อ
ลูกจ้าง ทั้งหมดตามนโยบาย Emiratisation ของรัฐบาลที่ต้องการลดอัตราว่างงานประชาชนตนเอง
บริษั ท ต่ างชาติ จึงต้ อ งสรรหาแรงงานสั ญ ชาติ ส หรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2559ข)

2. ศักยภาพประกอบการธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
2.1 การทาธุรกิจค่ายมวยไทยในต่างประเทศ
2.1.1 การเปิดสาขาค่า ยมวยไทยในต่างประเทศ จากการสารวจของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในประเทศไทยมีค่ายมวยที่มีการเปิดสอน จานวนทั้งสิ้น 1,762 ค่าย เป็น
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ค่ายมวยมาตรฐานที่พร้อมรับทัวร์จานวน 443 ค่าย กระจายตัวอยู่ในภาคกลาง 75 ค่าย ภาคเหนือ
116 ค่ า ย ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 147 ค่ า ย และภาคใต้ 115 ค่ า ยส าหรั บ ค่ า ยมวยไทยใน
ต่ า งประเทศมี ก ารส ารวจจากสถานกงสุ ล ใหญ่ และสถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย กระทรวงการ
ต่างประเทศ พบว่า มีค่ายมวยไทย จานวน 3,869 แห่ง กระจายอยู่ใน 36 ประเทศ โดย 5 ประเทศที่
มี ส ถานที่ ส อนมวยไทยมากที่ สุ ด คื อ บราซิ ล 1,631 แห่ ง อิ ห ร่ า น 650 แห่ ง อิ น เดี ย 256 แห่ ง
โมร็อกโก 220 แห่ง และสหรัฐอเมริกา (เฉพาะรัฐแคลิฟอร์เนีย เนวาดา และ อิลลินอยส์ 190 แห่ง)
ค่ายมวยแฟร์เท็กส์ ตอนนี้ มีอยู่ที่ญี่ปุ่น 7 สาขา ที่ จีน มีขายแฟรนไชส์ออกไปที่อเมริกา แต่สาหรับ
อุปกรณ์มวยส่งออกทั่วโลก ตลาดญี่ปุ่นจะดีมาก เพราะเขาจะ Respect เกี่ยวกับมวยไทยมาก และอีก
ประเทศที่น่าสนใจมาก คือ จีน มาแรงในเรื่อง Thai Boxing อันเนื่องมาจาก UFC กาลังไปบุกจีนอีก
แห่งคือเกาหลี ถ้ายุโรป ออสเตรเลีย มวยไทยเป็นที่นิยมมากตอนนี้ คนอินเดียเข้ามาติดต่ออยากให้เอา
มวยไทยไปจัดที่อินเดีย ททท. น่าจะจัด Event แล้วเอามวยไทยไปเสริมมากขึ้นเพื่อให้โปรโมทมากขึ้น
อาจจะจัดเป็น Thai Culture Day ในแต่ละเมืองให้มี Variety มากขึ้น ส่วนความสนใจมวยไทยใน
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม กัมพูชา น่าสนใจมาก ตอนนี้เอเชียเริ่มมาอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีก็มี
เข้าไปร่วมแข่งขันในรายการ UFC ในปัจจุบัน ยังไม่มีการออกเป็นหลักสูตรการเรียนและฝึกมวยไทย
อย่างคาราเต้ ก็ยังมีสายขาว เหลือ ง แดง น้าเงิน เป็นต้น ตอนนี้แต่ละค่ายมวยก็จะมี และแตกต่างกัน
ต้องมีแบบเป็นหลักสูตร Official (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559)
2.1.2 การจัดระเบียบค่ายมวยไทยในต่างประเทศ กระทรวงท่องเที่ยวและกี ฬาและ
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมี ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา และนาย
สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ
การตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศ โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน แขกผู้มีเ กียรติ
สื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นเกียรติอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 ณ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ถนนราช ด าเนินนอก กรุงเทพฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของ ประเทศ ได้เล็งเห็นความส าคัญของกีฬามวยไทยซึ่งถือว่าเป็นการสืบ
สานวัฒนธรรม ศิลปะการป้องการตัวของชาติไทย การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากธุรกิจกีฬา
มวยไทย และการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เนื่องจาก ชาวต่างชาติได้สนใจชมและฝึกฝน
มวยไทย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้ามาฝึกในประเทศและฝึกฝนในสถานที่เปิดการ เรียนการสอนมวย
ไทยในต่างประเทศ โดยในขณะนี้มีการสอนมวยไทยในสถานกีฬ าจานวนกว่า 3,869 แห่ งใน 36
ประเทศ ดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงร่วมมือกับ กระทรวงการต่างประเทศ ในการจัดทา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจรับรองค่ายมวยไทยในต่างประเทศขึ้นเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมี
การหารือร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬามวยไทย จากกรมพลศึกษาและการกีฬาแห่งประเทศไทย
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ระกอบการค่ า ย มวยไทยน าเอาเกณฑ์ ม าตรฐานค่ า ยมวยไทยใน
ต่างประเทศไปใช้ปรับปรุงการดาเนินกิจการมวยไทยของค่ายมวยไทยในต่างประเทศเพื่อให้นานาชาติ
ได้ทราบระดับมาตรฐานกีฬ ามวยไทยและมาตรฐานค่ายมวยไทยอันเป็นการยกระดับ การดาเนิ น
กิจการค่ายมวยไทยในต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านศิลปะการต่อสู้ของไทย
สิน ค้ า และบริก ารที่ เกี่ ย วข้ อ งในตลาดต่ างประเทศ เพื่ อ ส่ งผลในการน ารายได้ เข้ าประเทศต่ อ ไป
(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558)
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2.2 การประเมินความพร้อมสถานประกอบการ
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบมีขั้นตอนในการทาการประเมินความพร้อมโดย
การสารวจตามหลักการ 5 Gen คือ
Genba
: พื้นที่จริง
Genbutsu
: ของจริง
Genjitsu
: สถานการณ์จริงในการปฏิบัติงาน
Genri
: หลักการทางทฤษฎีพื้นฐานที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ ได้
Gensoku
: ระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับพื้นฐานหรือหลักเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยมีกรอบการประเมินใน 7 ด้านตามหลักการของ Shindan คือ
- ด้านพื้นฐานการจัดการ
- ด้านการผลิต
- ด้านการจัดซื้อ
- ด้านการตลาดและขาย
- ด้านการเงินและผลลัพธ์ทางธุรกิจ
- ด้านบุคลากร
- ด้านข้อมูลสารสนเทศ
ในการประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ เพื่อให้เจ้าของสถานประกอบการ
ทราบถึงปัญหาของสถานประกอบการตนเองจากการประเมินของที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจและสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
2.3 การพัฒนาแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจ และการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
2.3.1 เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นา มี เครื่อ งมื อ ที่ จ ะช่ ว ยในการพั ฒ นา เช่ น SWOT, 5
Forces, TOWS, Business Model Canvas, Business Model Pattern, Empathy Map, Value
Position Design โดยมีตัวอย่างเครื่องมือ ดังนี้
Business Model Canvas เป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ช่ วยในการวางแผนธุรกิ จ ซึ่ งจะ
ช่วยให้ เห็นภาพ (Visualizing) ได้อย่างครบถ้วนทุกมุม ซึ่งช่วยในการกาหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ประเมินความสาเร็จของแผนงาน และเลือกรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ที่มีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่ง Business Model Canvas มีการศึกษาในด้านต่างๆ รายละเอียดดังนี้
Value Position Design เป็นเครื่องมือที่จะช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการทั้งในส่วนที่เป็นความต้องการของลูกค้าโดยตรงหรือเป็นสิ่งที่อยู่ภายใน
ความรู้สึ ก ที่ ลู ก ค้ าต้ อ งการแต่ ไม่ ได้ บ อกออกมาอย่ างตรงๆ (Inside Needs) โดยจะมี ก ารก าหนด
แผนงาน วิ ธี ก าร และรู ป แบบในการปฏิ บั ติ งาน โดยจั ด ท าเป็ น Gantt Chart อั น ประกอบด้ ว ย
กิ จ กรรม ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ระยะเวลาด าเนิ น การ และดั ช นี วั ด ผลส าเร็ จ เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการสามารถนาไปใช้ในการดาเนินโครงการ พร้อมติดตามผลสาเร็จ เพื่อเกิดแนวคิดในการ
ต่อยอดการใช้วัสดุ การนานวัตกรรมด้านต่างๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการ
พัฒนาต่อเนื่อง และให้บรรลุผลตามกิจกรรมดังกล่าว
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2.3.2 การพัฒนารูปแบบธุรกิจ
1) การบริหารจัดการ
2) โครงสร้างองค์กร
3) การสื่อสารภายในสถานประกอบการระดับบริหารจัดการ
4) เป้าหมายและกลยุทธ์หลัก ซึ่งส่วนประสมการตลาดเป็นเครื่องมือที่สร้าง
ขึ้นมาเพื่อใช้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด โดยทั่วไปจัดประเภทเป็นเครื่องมือ
4 ประการ เรียกว่า 4Ps ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 4 ประการ เรียกว่า 4Ps (Kotler,
2003: 16) ได้อธิบายทฤษฎีส่ วนประสมทางการตลาด โดยแนวคิดที่สาคัญ ของ 4Ps ซึ่งองค์กรใช้
ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจต่อกลุ่มเป้าหมาย ทิศทางของสถานประกอบการที่เป็นแนวคิด
และที่กาหนดเป็นรูปธรรม รายละเอียดดังนี้
(1) พัฒนากลุ่มสินค้าและบริการให้หลากหลาย ตอบสนองทุกความ
ต้องการของลูกค้า
(2) ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการของบริษัทได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่าน
หลายช่องทาง
(3) ลูกค้าประทับใจและพอใจในสินค้าและบริการของเราอยู่เสมอ
(4) ลู ก ค้ าได้ รับ ค าแนะน า และมี ก ารให้ ค วามรู้จ ากบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถอย่างมืออาชีพ
(5) ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการภายใต้มาตรฐานสากล
(6) ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าและบริการที่ได้รับจากบริษัท
(7) พัฒนาสู่สากลอย่างเป็นรูปธรรม
(8) ทากิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง
(9) สร้างองค์กรต้นแบบที่มีธรรมมาภิบาล
(10) วัฒนธรรมองค์กร และนโยบาย
2.4 การตลาดและการขายของสินค้า และสัดส่วนการจาหน่าย ผลการดาเนินงานด้าน
การตลาด (ยอดขาย แนวโน้มยอดขาย) ราคา ช่องทางการจัดจาหน่าย และการส่งเสริมการขาย มี
รายละเอียดดังนี้
1) Website : ลูกค้าเข้าถึงได้อย่างง่ายดายตลอด 24 ชั่วโมง
2) Facebook : ช่องทางการเข้าถึงอันดับ 1 ในสื่อกลุม่ Digital
3) Line : ช่องทางที่ลูกค้าเข้าถึงง่ายและเป็นที่นิยมสูงในเมืองไทย
4) Instagram : ช่องทางที่กาลังเป็นที่นิยมในยุค Social Media
5) Youtube : ช่องทางให้ความรู้ด้านการทาแบรนด์เครื่องสาอางต่าง ๆ
6) ลงหนังสือนิตยสารต่างๆ : เช่น ชี้ช่องรวย Beauty Bizz Gossip
7) รายการทีวีต่างๆ : เช่น รายการชี้ช่องรวย
8) Personal Selling : มีพนักงานขายให้คาปรึกษาการทาแบรนด์สินค้า
กลยุทธ์การตลาดมีการวางกลยุทธ์โดยการกาหนดแผนธุรกิจระยะสั้นและระยะ
ยาวไว้ และประกาศให้ผู้จัดการทุกแผนกรับทราบ เพื่อให้แต่ละแผนกนาแผนธุรกิจไปปฏิบัติให้ได้ตาม
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เป้าหมายที่บริษัทวางไว้ มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าออกมาใหม่เสมอ มุ่งเน้นการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐ
และเอกชนต่างๆ มากขึ้นเพื่อเพิ่มเครือข่ายและความสัมพันธ์ด้านธุรกิจ เพื่อสามารถก้าวล้าคู่แข่งขัน
2.5 การดาเนินงาน ข้อมูลต่างๆ ทางด้านการผลิตที่ได้จากผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน เช่น อัตราการส่งมอบ อัตราของเสีย การดาเนินการให้ได้ตามแผน และสัดส่วนของเสียจาก
การผลิตและดาเนินงาน
2.6 การบริหารทรัพยากรบุคคล ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สิ่งที่ต้องคานึงถึง
2.6.1 จานวนพนักงาน เวลาทางาน จานวนกะการทางาน
2.6.2 กระบวนการที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล การสรรหา การ
คัดเลือก การฝึกอบรม โดยมีกระบวนดังนี้
1) การสรรหาว่าจ้างพนักงานในองค์กร
2) กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
3) การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ
- จ่ายค่าตอบแทน (เงินเดือน) ตามโครงสร้างขององค์กร
- การรักษาพยาบาล เช่น ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ
- จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจาปี
- ค่าเบี้ยขยัน, ค่าโทรศัพท์ (บางตาแหน่ง)
- การทางานล่วงเวลา (OT)
- กิจกรรมสันทนาการของบริษัทฯ เช่น งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาประจาปี และ
งานสังสรรค์ภายในบริษัท
4) อัตราการเข้าออกของพนักงาน
2.7 การบัญชีและการเงิน มีการจัดทาข้อมูลต่อไปนี้
2.7.1 การจัดทาข้อมูลบัญชีการเงินของสถานประกอบการ และการควบคุมภายในด้าน
บัญชีการเงิน
2.7.2 การใช้ข้อมูลทางบัญชีการเงินเพื่อการบริหารสถานประกอบการ
2.7.3 ข้อมูลต่างๆ ทางด้านบัญชีการเงินที่ได้จากผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ที่สาคัญ อาทิเช่น
1) อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม = หนี้สินรวม/สินทรัพย์รวม
2) อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สิน / ส่วนของผู้ถือหุ้น
3) อัตรากาไรขั้นต้น = ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย/ขายสุทธิ
4) อัตรากาไรจากผลการดาเนินงาน = กาไรจากการดาเนินงาน/ขายสุทธิ
5) อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม = กาไรสุทธิ /สินทรัพย์รวม
6) อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม = ขายสุทธิ /สินทรัพย์รวม
2.8 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.8.1 ความหมายประสิทธิภาพและประสิทธิผล ราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมาย
ของคาว่า
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ประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) หมายถึ ง ความสามารถที่ ท าให้ เกิ ด ผลในการ
ทางาน
ประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึง ผลสาเร็จผลที่เกิดขึ้น
Peter Drucker ไ ด้ ก ล่ า ว ไ ว้ ว่ า “Efficiency is doing things right.
Effectiveness is doing the right things” “ประสิ ท ธิ ภ าพคื อ การท าสิ่ ง ต่ า งๆ อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ประสิทธิผลคือการทาสิ่งที่ถูกต้อง”
ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness) หมายถึ ง การบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ
เป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ พูดง่ายๆ ชัด ๆ ก็คือ ประสิทธิผล พิจารณาจาก
การนาผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย
ประสิ ท ธิ ภ าพ (efficiency) หมายถึ ง ผลส าเร็ จ ที่ พิ จ ารณ าในแง่ ข อง
เศรษฐศาสตร ที่ มี ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ความประหยัด หรือคุ้มค่า (ประหยัดต้นทุน ประหยัดทรัพ ยากร
ประหยัดเวลา) ความทันเวลา และ มีคุณภาพ (ทั้งกระบวนการ ได้แก่ Input Process และ Output)
การพิจารณาประสิทธิภาพนั้นจะกระทาหลังจากพิจารณาประสิทธิผล นั่นคือ
ประสิทธิภาพของงาน โครงการ หรือกิจกรรมเกิดภายหลังประสิทธิผล ดังนั้ นหากงาน โครงการ หรือ
กิจกรรมไม่มีประสิทธิผลแล้ว ประสิทธิภาพก็คงไม่เกิด การทางานที่ประสบผลสาเร็จ จะต้องมีทั้ง
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ
2.8.2 กระบวนการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1) กระบวนการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะดังนี้
1.1) ประหยัด (Economy) ได้แก่ ประหยัดต้นทุน (cost) ประหยัดทรัพยากร
(Resources) และประหยัดเวลา (Time)
1.2) เสร็จทันตามกาหนดเวลา (Speed) ในการทางานใดก็แล้วแต่มักมีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายว่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่ยังมีหลายคนสับสน
กับคาว่าประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แตกต่างกันอย่างไร การทางานที่ประสบผลสาเร็จวัดได้จาก
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผ ล เป็นข้อสงสัยที่ได้ยินมาเสมอๆ ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อความเข้าใจ
1.3) คุ ณ ภาพ (Quality) โดยพิ จารณาทั้ งกระบวนการตั้ งแต่ ปั จ จัย น าเข้ า
(Input) หรือวัตถุดิบมีการคัดสรรอย่างดีมีกระบวนการดาเนินงาน กระบวนการผลิต (Process) ที่ดี
และมีผลผลิต (Output) ที่ดี
ดังนั้น การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการดาเนินงานว่า
ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพของงานซึ่งเป็นกระบวนการดาเนินงานทั้งหมด
2.8.3 กระบวนการดาเนินงาน
ประสิท ธิผ ล (Effective) หมายถึง ผลสาเร็จของงานที่เป็ นไปตามความมุ่งหวัง
(Purpose) ที่ กาหนดไว้ในวัตถุป ระสงค์ (Objective) หรือเป้ าหมาย (Goal) และเป้ าหมายเฉพาะ
(Target) ซึ่งประกอบด้วย
1) เป้าหมายเชิงปริมาณ จะกาหนดชนิดประเภทและจานวนของผลผลิต สุดท้าย
ต้องการที่ได้รับเมื่อการดาเนินงานเสร็จสิ้นลง

29

2) เป้าหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณค่าของผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินงาน
3) มุ่งเน้นที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดาเนินงานว่าได้ผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่
4) มีตัวชี้วัด (Indicator) ที่ชัดเจน

3. การท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน
จากแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2559 ได้กาหนดกลยุทธ์รายสาขา โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริ มผู้ประกอบการไทยให้มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการมากขึ้น และสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวตรงกับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน
ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) มีแนวโน้มการพัฒนา ได้แก่ มวย
ไทย กอล์ฟ ดาน้า ส่งเสริม ให้มีศูนย์ฝึก โรงเรียน สนามกีฬ าที่ได้มาตรฐาน ส่วนการท่องเที่ยวใน
อนาคต (Future Tourism) (กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2558ข, หน้า 25)
3.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน
1) สถานการณ์ แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย พื้นที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และจังหวัด ตรัง
ตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีรูปร่างพื้นที่ ทอดตัวเป็นแนวยาวตามแนวเหนือ-ใต้มีพื้นที่
ติดชายฝั่ง ทะเลของมหาสมุทรอินเดียเป็นแนวยาวถึง 878 กิโลเมตร โดยมีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นทิว
เขาสูงติดชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะชายฝั่งจมน้าและเว้าๆ แหว่งๆ โดยมีเกาะริมทวีป (Continental
Island) และเกาะขวางกั้น (Barrier Island)
กระจายตัวตลอดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 568-828 กิโลเมตรมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น
ประมาณ 17,688.915 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 11,055,571.875 ไร่คิดเป็น ร้อยละ 24 ของ
พื้นที่ภาคใต้ เขตการปกครองประกอบด้วย 5 จังหวัด 34 อาเภอ235 ตาบล และ 1,716 หมู่บ้าน
ครอบคลุมทั้ง ส่วนที่เป็นพื้นที่ทางบกและพื้นที่ทางทะเลตลอดจนเกาะต่างๆ รวมทั้งหมด 412 เกาะ
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจกลุ่ม จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอั นดามัน
ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และระนอง ซึ่งกลุ่มจังหวัดนี้มีแนวโน้มการเติบโตของ
นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2550 มีนักท่องเที่ยว ไหลเวียนเข้ามาในพื้นที่ประมาณ 9.5
ล้านคน จากปี พ.ศ. 2543 ที่มีนักท่องเที่ยวประมาณ 7.2 ล้านคน แม้ว่าในช่วงปลายปี พ.ศ.2547 จะ
เกิดพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างมหาศาลทาให้จานวนนักท่องเที่ยวใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามั นลดลงกว่าครึ่ง แต่ในระยะเวลาเพียงปีกว่าการท่องเที่ยวก็ พลิกฟื้ น
กลั บ มา อย่ างรวดเร็ว จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเริ่ม กลั บ เข้ าสู่ อั ต ราการเติ บ โตปกติ แต่ ไม่ เพิ่ ม สู งมาก
เนื่องจากในช่วง 3 ปี ที่ ผ่านมา การท่ องเที่ ยวยังคงได้รับ ผลกระทบจากปั จจัยภาวะเศรษฐกิจโลก
ปัญหาการเมือง และปัญหาความไม่สงบในสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2555 เศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันขึ้ นอยู่กับภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตรกรรมโดยมีข นาดเศรษฐกิจ
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3.31 แสนล้านบาท ต่ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.95 แสนล้านบาท
สาขาเกษตร 1.11 แสนล้านบาท สาขาอุตสาหกรรมเพียง 0.23 แสนล้านบาท
จากข้อมูลศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็น
แหล่งรายได้ที่สาคัญทางเศรษฐกิจ และมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนั้น จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงเลือก “การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ” เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดซึ่ ง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนพัฒนาจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 4 ปี (ปี พ.ศ. 2558 - 2561) ซึ่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อยู่ในมิติด้านเศรษฐกิจ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ “พัฒนาการท่องเที่ยว
ทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่างยั่งยืน” ซึ่งมีกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่ส าคัญ ในการกาหนดให้แนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล ให้เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญและยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดกลยุทธ์ที่
สาคัญ ของยุท ธศาสตร์ที่ 1 ประกอบไปด้วย 1. พั ฒ นาปั จจัยพื้ นฐานรองรับ การขยายตัวด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเพียงพอและเหมาะสม 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับ
กับอัตลักษณ์อันดามันมีภูมิทัศน์ สวยงาม สะอาด เชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2) รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ อุ ด มสมบู ร ณ์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดย
กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นในพื้ น ที่ 4. พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรภาคบริ ก ารแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว 5. บริ ห ารจั ด การให้ เกิ ด ความยั่ ง ยื น 6. พั ฒ นาด้ า นการตลาดและประชาสั ม พั น ธ์
สถานการณ์ แนวโน้ม และยุท ธศาสตร์ที่สาคัญ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ระนอง พังงา
ภูเก็ต กระบี่ ตรัง) มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558 -2561) ได้
กาหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุ ทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ เพื่อกาหนดทิศทางการพั ฒนากลุ่มจังหวัด
ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลกอย่างยั่ งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัต ว์ที่มีศักยภาพในพื้นที่เพื่อให้ ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาฯสอดคล้องกับห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
และปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ
การท่องเที่ยวยังเป็นรายได้หลักของทั้งประเทศและกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน จาก
การสารวจเก็บข้อมูลผู้พักแรมโดยแบ่งตามสัญชาติ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า ตลาด
นักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากภูมิภาคยุโ รปตอน
เหนือ รองลงมาเป็นภูมิภาค เอเชียอเมริกา และออสเตรเลีย ตามลาดับ สังเกตได้ว่า จังหวัดภูเก็ตมี
ความหลากหลายของกลุ่มตลาดท่องเที่ยวค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีสินค้าท่องเที่ยว
ที่ห ลากหลายรูป แบบเป็ นที่ ดึงดู ดของตลาดในหลายกลุ่ม ในขณะที่ จังหวัดอื่ น ๆ เน้น รูปแบบการ
ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอย่างสงบท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่ งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาด
ยุโรปเป็นอย่างมาก เมื่อพิจารณาจากตัวเลขของผู้เยี่ยมเยือนรายจังหวัด พบว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มี
นักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยในปี พ.ศ.2550 มีผู้เยี่ยมเยือนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ถึง 5 ล้านคน
ซึ่ งมี สั ด ส่ ว นถึ ง ร้ อ ยละ 53 ของจ านวน ผู้ เยี่ ย มเยื อ นในกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ฝั่ งอั น ดามั น ทั้ ง หมด
รองลงมาคือ จังหวัดกระบี่มีผู้เยี่ยมเยือน 2.1 ล้านคน (22%) จังหวัดพังงามีผู้เยี่ยมเยือน 1.1 ล้านคน
(12%) จังหวัดตรังมี ผู้เยี่ยมเยือน 8.5 แสนคน (9%) และจังหวัดระนองมีผู้เยี่ยมเยือน 4.2 แสนคน
(4%) ตามลาดับ จากการศึกษาตัวเลขผู้เยี่ยมเยือนจะเห็นได้ว่า จั งหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ถือว่า
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เป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมถึงในระดับประเทศ เพราะเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และเป็นที่รู้จักดีของตลาดท่องเที่ยวต่างประเทศ ในขณะที่ตรังและ
ระนองแม้ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักมาก นักในตลาดต่างประเทศ แต่เป็นที่รู้จักดีในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย
และมี แ นวโน้ ม การเติ บ โตที่ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากมี แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ ที่ ก าลั ง ได้ รั บ การ
ประชาสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ อ งเที่ ย วที่ อ ยู่ ใน แนวโน้ ม ความนิ ย มข องตลาด
ต่างประเทศด้วยเช่นกัน 2) ตลาดนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
จากการส ารวจเก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ พั ก แรมโดยแบ่ งตามสั ญ ชาติ โดยการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง
ประเทศไทย พบว่า ตลาดนักท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยว
ที่มาจากภูมิภาคยุโรปตอนเหนือ รองลงมา เป็นภูมิภาคเอเชีย อเมริกาและออสเตรเลีย ตามลาดับ
สังเกตได้ว่า จังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลายของกลุ่ม ตลาดท่องเที่ยวค่อนข้างสูง เนื่องจากเป็นเมือง
ท่องเที่ยวที่มีสินค้าท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบเป็นที่ดึงดูดของตลาดในหลายกลุ่ม ในขณะที่จังหวัด
อื่นๆ เน้นรูปแบบการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอย่างสงบท่ ามกลางธรรมชาติ ซึ่งเป็นที่ชื่น ชอบของ
นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดยุโรปเป็นอย่างมาก
3.2 มวยไทยจังหวัดชายฝั่งอันดามัน
1) จังหวัดภูเก็ต ผลักดันมวยไทยสู่ระดับสากล หวังดึงนักท่องเที่ยวเข้าสร้างได้ให้คน
ท้ อ งถิ่ น ชี้ ต้ อ งบรรจุ ในปฏิ ทิ น การท่ อ งเที่ ย ว นายนิ วิท ย์ อรุณ รัต น์ รองผู้ ว่าราชการจั งหวัด ภู เก็ ต
กล่าวถึงการส่งเสริมมวยไทยในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต สู่สากล เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยว
ของจังหวัดภูเก็ต ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น ว่ามวยไทยนั้นมีความสาคัญกับประเทศไทยมาอย่าง
ยาวนาน และน่าจะเป็นวิชาชีพที่หนึ่งที่จะต้องบรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทย โดยการ
ท่องเที่ยวจะต้องขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นรูปธรรม ขณะเดียวกัน ทางจังหวัด ภูเก็ตก็พร้อมให้
ความร่วมมือในทุกๆ ด้าน เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนมวยไทยในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงเป็นการเพิ่ม
แนวทางในการสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่ นภูเก็ตอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีชาวต่างชาติเดินทางมา
เรียนมวยไทยจานวนมาก แต่ที่ผ่านมายังไม่มีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เรื่องนี้อย่างจริงจัง ทาให้
นักท่องเที่ยวทราบอยู่เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นและทราบจากการบอกต่อ เชื่อว่าถ้าทุกหน่วยงานมาร่วม
กันส่งเสริมอย่างจริงจังจะทาให้นักท่องเที่ยว กลุ่มนี้ เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่ นายชัยนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ในฐานะตัวแทนค่ายมวยในจังหวัดภูเก็ต กล่าว
ว่า การส่งเสริมและผลักดันมวยไทยไปสู่สากลนั้น อยากจะเสนอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องดาเนินการใน
3 เรื่อง คือ
(1) การจัดระเบียบนักมวยไทยในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมให้ถูกต้อง
(2) การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรียนรู้มวยไทยอย่างถูกวิธี
อย่างแท้จริง
(3) การช่วยเหลือนักมวยไทยที่ ได้ประสบเหตุจากการชกมวย และได้รับความ
เดือดร้อน หลังเลิกชกมวยแล้ว ซึ่งตนเชื่อว่าทางจังหวัดภูเก็ตพร้อมที่ส่งเสริมศิลปะมวยไทยไปสู่สายตา
ของชาวโลก เนื่องจากมวยไทยเป็นกีฬาประจาชาติ ที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัว อีกทั้งใน ปัจจุบันก็มี
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตจะใช้เวลาส่วนหนึ่งเพื่อจะไปชม
ศิลปะมวยไทย และลงทุนเรียนวิชามวยไทยอย่างจริงจัง และทางหน่วยงานของรัฐจะต้ องยื่นมือเข้ามา
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ช่วยเหลือในการดาเนินความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สนใจมวยไทย เพื่อ พัฒนามวย
ไทยไปสู่เวทีสากลให้มากยิ่งขึ้น นายชัยอนันท์ กล่าวอีกว่า ในจังหวัดภูเก็ตมีสนามมวยซึ่งจัดให้มีการ
แข่งขันมวยไทย จานวน 4 แห่ง และมีค่าย มวยกว่า 10 ค่าย ซึ่งมีนักมวยไทยทั้งชาวไทยและต่างชาติ
นับ 1,000 คน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไปเรียนรู้ และฝึกฝนเพื่อหวังเป็นนักมวยไทยแบบ
อาชีพมากยิ่งขึ้นทุกวัน ประกอบกับยังสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทาง และชมศิลปะมวยไทย
กั บ เจ้ าของต ารับ จากค าบอกเล่ าของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เข้ ามาเที่ ย วในจั งหวัด ภู เก็ ต นอกจากนี้ การ
ท่ อ งเที่ ย วแห่ งประเทศไทย น่ าจะประชาสั ม พั น ธ์ศิ ล ปะมวยไทยให้ ม ากกว่าที่ ผ่ านมา เพราะการ
ท่ องเที่ ยวสามารถเปิ ด ตลาดดึ งนั กท่ อ งเที่ ยวเข้ามาเยือนประเทศไทยและ ภู เก็ต ได้ม ากขึ้น อย่าง
แน่นอน นายประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ในฐานะประธานจัดการแข่งขั น นายสมชาติ เจริญ วัชรวิทย์
นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย นายเดช ใจกล้า ผู้อานวยการสานักคณะกรรมการกีฬา
มวยการกีฬ าแห่ งประเทศไทย ซึ่งในปั จจุบั น จังหวัดภู เก็ตมีทั วร์ช าวต่างชาติมาท่ องเที่ ยวกันเป็ น
จานวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน จึงเล็งเห็นว่า กีฬามวยไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจจาก
ชาวต่างชาติกันเป็นจานวนมาก สาหรับค่ายมวยที่เปิดในจังหวัดภูเก็ตนั้นจะทาการเปิดสอนผู้ที่สนใจ
และชื่นชอบกีฬามวย พร้อมยังฝากต่อสื่อมวลชนให้ชักชวนกันมาออกกาลังกาย “อยากให้ทุกคนหัน
มาออกกาลังกาย และรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ส่วนนักมวยที่อยากจะชกมวยเป็นอาชีพผมก็พร้อมจะ
สนับสนุนเต็มทีไ่ ม่ว่าจะเป็นคนไทย หรือคนต่างชาติก็ตาม (ผู้จัดการออนไลน์, 2559)
2) จั งหวัด กระบี่ อบต.อ่ าวนาง อ.เมื อ ง จ.กระบี่ นอกจากส่ งเสริม การศึ ก ษาใน
ท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ ยว พัฒ นาอาชีพและอื่นๆ แล้ว ด้านการกีฬา อบต.อ่ าวนาง ก็ประสบ
ผลสาเร็จระดับจังหวัดมาแล้ว โดยเฉพาะการแข่งขัน ฟุตบอล อบจ.คัพ ซึ่ง อบต.อ่าวนาง เคยคว้า
แชมป์มา 3 ครั้ง และผ่านเข้าร่วมการแข่งขันรอบลึกๆ ทุกครั้ง แต่ใน ท้องถิ่น อบต.อ่าวนาง ส่งเสริม
ให้คนหันมาเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการต่อสู้แบบลูกผู้ชายหรือมวยไทย ซึ่งเป็นการ
ศิลปะการต่อสู้ประจาชาติ มวยไทย สนับสนุนกิจกรรมการออกกาลังกายโดยใช้กีฬามวยไทยเป็น
สื่อกลางเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์แม่ ไม้มวยไทย และให้เยาวชนได้ออกกาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด นอกจากนี้ อบต.อ่าวนางยังส่งเสริมมวยไทยให้เป็นกีฬาอาชีพได้อีก
ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากมวยไทย เป็นกีฬาที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก
ซึ่งสามารถสร้างรายได้จากการชกมวยไทยเป็น อาชีพมีรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ทั้งยังเป็น
ทุนการศึกษาให้เยาวชนด้านการศึกษาด้วย ค่ายมวย ส.อุดมชัย มีนักมวยไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงหลาย
คน มีนักมวยที่มีแฟนมวยในตาบลอ่าว นางและตาบลใกล้เคียงชื่นชอบ เช่น เมืองดาบเล็ก ส.อุดมชัย
ที่คว้าแชมป์เวทีมวยไพรเวท 105 ปอนด์ของเวทีอ่าวนาง และคมพยัคฆ์ ส.อุดมชัย แชมป์เวทีจักรวาล
มวยอาชีพภาคใต้รุ่น 46 กิโลกรัม เวทีมวยวัดเทพกษัตรี จ.ภูเก็ต มาครอง ได้อย่างสวยงาม และมี
โปรแกรมชกเพื่อป้องกันแชมป์รุ่น 46 กิโลกรัม ในวันที่ศุกร์ 5 ธันวาคม และในวันที่ 11 ธันวาคม เป็น
โปรแกรมการแข่งขันรุ่น 29 กิโลกรัม ของพยัคฆ์เล็ก ส.อุดมชัย ที่ตะกั่วป่า (สิทธิชัย, 2556)
3.3 การพัฒนาธุรกิจค่ายมวยไทยการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสร้างสรรค์
3.3.1 การประกอบธุรกิจค่ายมวยไทยการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสร้างสรรค์
ค่ายมวยที่เปิดสอนให้กับนักท่องเที่ยว สาหรับประเทศไทยมีค่ายมวยที่ให้บริการ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศมักตั้งอยู่บริเวณที่มีแหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย สถานที่ท่องเที่ยวที่
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มีค่ายมวยไทยที่เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศรองรับการท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (TAT Tourism Journal, 2014: 35) ค่ายมวยไทยที่
เปิดสอนมวยไทยให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ในจังหวัดจังหวัดภูเก็ต
เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
3.3.2 การให้บริการ
1) การฝึ ก สอนมวยไทย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในโปรแกรมการฝึ ก มวยไทยให้
เหมาะสมกับตลาดสาหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ มีทั้งหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ระยะกลาง ไปจนถึง
ระยะยาวที่ สร้างสรรค์ช่วยให้รองรับตลาดร่ารวย ทาให้ผู้เรียนต่างชาติสามารถเรียนรู้และฝึกฝน
เทคนิคมวยไทยจากพื้นฐานสู้ระดับสูงได้ด้วยความแตกต่างของวัตถุประสงค์ในการฝึกมวยไทย การ
ชกมวยบนเวที การฝึ กมวยไทยทั่ วไป การฝึกมวยไทยขั้น อาชีพ ดังนั้ น นั กท่ องเที่ ยวชาวต่างชาติ
สามารถเพลิดเพลินไปกับมวยไทยในรูปแบบที่แตกต่างกัน การดูมวยไทยบนเวที การฝึกมวยไทยเพื่อ
การออกก าลั งกายหรือฝึ ก ฝนศิล ปะการต่อ สู้มวยไทยเพื่ อเป็ น ผู้ฝึกสอนมวยไทย หรือนั กชกมวย
ในขณะที่การเรียนรู้หรือฝึกฝนมวยไทยนั้น พวกเขายังมีโอกาสที่จะเพลิดเพลินไปกับด้านอื่นๆ ของ
วัฒนธรรมในอาณาจักรไทย
2) การให้บริการที่พัก ค่ายมวยไทยหลายแห่งช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ในการหาที่พักให้เหมาะสมซึ่งตั้งอยู่บนความสะดวกสบาย และสามารถตอบสนองความต้องการได้ มี
หลายธุรกิจได้รับผลประโยชน์มาจากการฝึกอบรมมวยไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทานของมวยไทย
จะเห็นได้ว่า ค่ายมวยไทยที่พร้อมจะบริการนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ จะมีที่พัก
ให้ บ ริการ และมี รูป แบบการฝึ ก ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ งราคาค่าฝึก ให้ เลือ กตามความต้ องการของ
นักท่ องเที่ ยวซึ่ งค่ายมวยในประเทศไทยมีการพั ฒ นา (TAT Tourism Journal, 2014: 35) ที่ เน้ น
คุณภาพทุกเรื่อง ได้แก่ ความสะอาด ความใหญ่โต มีบริการครบวงจร เช่น ค่ายมวยไทยแฟร์เท็กช์
เป็นโรงแรม sport hotel โดย เน้นมวยไทย มีครูฝึกนักมวยที่เป็นแชมป์เปี้ยน เพื่อตอบสนองการ
เรียนมวยไทยของแต่ละคนที่มีเป้าหมายต่างกัน
3) บริการต่างๆ ร้านซักรีด ร้านอาหาร ตัวแทนท่องเที่ยว สายการบิน ตัวแทน
ท่องเที่ยวท้องถิ่น โรงยิม โรงพยาบาล บริการเช่ารถ สถานบันเทิง สปา สนามกีฬา โรงยิมฝึกศิลปะ
การต่อสู้ และอื่น ๆ มีการตลาดเฉพาะทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย
3.3.3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและโซ่อุปทานการท่องเที่ยว
1) โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวยุโรป ไทย เพื่ อส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมการท่ องเที่ ย วไท ยให้ ยั่ ง ยื น หรื อ The Corporate Social
Responsibility and Market Access Partnerships for Thai Sustainable Tourism Supply
Chains (CSR-MAP) วั น ที่ 17 มี น าคม 2552 การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) แถลงข่ า ว
โครงการสร้างความร่วมมื อ ระหว่างภาคี ในห่ วงโซ่ อุ ป ทานการท่ อ งเที่ ย วยุ โรป–ไทย เพื่ อ ส่ งเสริม
อุ ต สาหกรรมการเที่ ย วไทยให้ ยั่ ง ยื น หรื อ The Corporate Social Responsibility and Market
Access Partnerships for Thai Sustainable Tourism Supply Chains (CSR-MAP) โ ด ย มี
นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุ รักษ์และผจญภัย (สทอ.) พร้อมด้วยผู้แทนสหภาพยุโรปประจา
ประเทศไทย และรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ร่วมในงานแถลงข่าว โครงการ CSR-MAP เป็น
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โครงการความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานที่ ด าเนิ น งานเรื่ อ งการท่ อ งเที่ ย วที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งค มและ
สิ่งแวดล้อม 4 องค์กร ได้แก่ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ. :Thai Ecotourism
and Adventure Travel Association: TEATA) มูลนิธิใบไม้เขียว Green Leaf Foundation (GLF)
สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (The Thailand Community Based Tourism Institute : CBT-I)
และ European Centre for Eco and Agro Tourism (ECEAT) โดยสหภาพยุโรป ให้การสนับสนุน
งบประมาณผ่าน ECEAT ระยะเวลาดาเนินการระหว่างเดือนมีนาคม 2552-สิงหาคม 2554 และ
ททท.ร่วมสนับสนุนบางส่วน สาหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน และสร้างความร่วมมื อในห่ วงโซ่ อุป ทานของการท่ องเที่ ยวที่ เน้น ความรับ ผิดชอบต่อสังคม
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศแถบยุโรป ด้วยการสร้างการยอมรับจากตลาดยุโรปในเรื่องมาตรฐาน
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของไทย กลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริษัททัวร์ทั้งไทยและต่างประเทศที่
มีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีความรับผิดชอบ รวมทั้งโรงแรมและร้านอาหาร
ที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ทั้ งนี้แนวทางดาเนินงานของโครงการจะครอบคลุ ม การศึกษาวิจัยด้านการตลาด
สาหรับตลาดยุโรปสร้างการรับรู้และความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในประเทศ
ไทย การพั ฒ นามาตรฐานบริก ารทางการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ น าไปสู่ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ ยั่ งยื น การจั ด ท า
“เส้นทางท่องเที่ยวสีเขียว” โดยให้ทุกส่วนทางานร่วมกั นในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างการ
ยอมรับในเรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของไทยแก่ตลาดยุโรปผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในเวทีระดับชาติอีกครั้ง โครงการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม และชุมชน ร่วม
เป็นกรรมการระดับชาติเพื่อร่วมพิจารณาเส้นทางที่เหมาะสม เป็นเส้นทางนาร่องจานวน 4 เส้นทาง
เสนอในเทศกาลท่องเที่ยวนานาชาติ ขณะเดียวกัน จะมีการเชิญตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิ จนาเที่ยว
จากยุโรปมาทดสอบเส้นทาง โดย ททท. จะสนับสนุนเรื่องการจัดแฟมทริปดังกล่าว นอกจากนี้ จะมี
การผลิตนาเสนอแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างมาตรฐานให้แก่ชุมชน ร้านอาหาร มัคคุเทศก์ และโรงแรม
รวมทั้งคู่มือ CSR สาหรับผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าผล
ที่ได้รับจากการจัดโครงการครั้งนี้ จะสร้างความตระหนักในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐาน เพื่อ
สร้างการยอมรับในตลาดยุโรปให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างน้อย 50 แห่ง มี
การสารวจความต้องการด้านการตลาดกับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยวในยุโรป 200 แห่ง เกิดการ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของชุมชนที่ทาเรื่องการท่องเที่ยว ร้านอาหาร มัคคุเทศก์ และโรงแรมให้
อยู่ในแนวทางการพั ฒ นาที่ รับผิ ดชอบต่อสังคมและคานึงถึงความยั่งยืน เกิดการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในเรื่องความรู้และทักษะให้แก่ผู้ให้บริการด้านสินค้าการท่องเที่ยวให้สามารถพัฒนาตนเองได้
ตามมาตรฐานที่แต่ละส่วนมีส่วนร่วมในการกาหนดและสามารถทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพใน
กลุ่มภาคีห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวยุโรป-ไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552)
3.3.4 แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(2555) ดาเนินโครงการศึกษาผลกระทบจากการเปิดตลาดการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียน+3 และ
อาเซียน+6 และแนวทางการเจรจาที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย เฉพาะการเปิดเสรีสาขาบริการ
ท่องเที่ ยว พบว่า ประเทศคู่เจรจาอาจจะเรียกร้องให้ไทยเปิด เสรีบริการท่องเที่ยวในระดับของข้อ
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ผูกพันที่เพิ่มเติมมากกว่า ที่ไทยได้ตกลงไว้ในกรอบ WTO โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มสัดส่วนการถือ
หุ้นของชาวต่างชาติให้สูงขึ้นเป็น ร้อยละ 60 เป็นการทั่วไป ในสาขาบริการธุรกิจโรงแรมและที่พัก
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง โดยมีเงื่อนไข ผูกพันเฉพาะโรงแรมหรูขนาดใหญ่และภัตตาคารขนาดใหญ่
และคาดว่าไม่มีการผูกพันเพิ่มเติมจากในกรอบ WTO สาหรับสาขาบริการตัวแทนนาเที่ยวและจัดการ
ท่องเที่ยว ส่วนสาขาอาชีพมัคคุเทศก์ยังคงน่าจะไม่มีการผูกพันใดๆ ในส่วนของภาคบริการโรงแรมและ
ที่พัก บริการภัตตาคารและการจัดเลี้ ยง ในปัจจุบัน มีเครือของ โรงแรมต่างชาติรายใหญ่เข้ามาลงทุน
และประกอบกิจการในไทยอยู่แล้วเป็นจานวนมาก และมีการลงทุนของ ต่างชาติในร้านอาหารขนาด
ใหญ่อยู่แล้วเป็นจานวนมากเช่นเดียวกัน จึงคาดว่าจะไม่มีผลกระทบมากนักในส่วน นี้ทั้งยังอาจส่งผลดี
ในการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจเหล่านี้อีกด้วย ในด้าน
โอกาสของไทยในการรุกเข้าสู่ตลาดประเทศคู่เจรจา พบว่า ยังอาจมีอุปสรรคอยู่บ้างในด้านบริการ
โรงแรม และที่พักเนื่องจากประเทศเหล่านั้นส่วนใหญ่มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูง และมีความพร้อม
ในด้านเงินทุน พร้อมทั้งมีเครือข่ายการตลาดที่กว้างขวาง ส่วนในด้านบริการภัตตาคาร พบว่า มีโอกาส
เป็นไปได้ค่อนข้างสูง เนื่องจากความโดดเด่นและชื่อเสียงของอาหารไทยในตลาดโลก แต่มีข้อควรให้
ความสนใจในด้านกฎระเบียบ ภายในของแต่ละประเทศที่ต่างจากไทย ในส่วนของบริการนาเที่ยว
พบว่าไม่น่าจะมี ผลกระทบมากเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีการลงทุนของ ชาวต่างชาติอยู่พอสมควร
ส าหรั บ ในธุ ร กิ จ จั ด น าเที่ ย วไปต่ า งประเทศ (Outbound) คาดว่ า จะไม่ มี ผ ลกระทบ เนื่ อ งจากมี
ผู้ประกอบการเป็นจานวนมากอยู่แล้ว ในส่วนธุรกิจนาเที่ยวแบบ Inbound คงไม่มีผลกระทบมาก
เนื่องจากธุรกิจประเภทนี้เป็นเจ้าของโดยคนไทยร้อยละ 100 เพียงไม่กี่บริษัทและมีการร่วมทุนกับ
ชาวต่างชาติ ในระดับหนึ่ง ส่วนธุรกิจนาเที่ยวในประเทศคาดว่าไม่ได้รับผลกระทบมากนักเนื่องจาก
ผู้ประกอบการไทย น่าจะเข้าใจพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยได้ดีกว่าต่างชาติ ภาครัฐควรมีการ
แก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องและมีความยืดหยุ่นต่อการเปิดเสรีทั้งในสภาวการณ์ที่เป็นอยู่และที่จะมี
การผูกพันในอนาคต ส่วนกฎหมายที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีแต่เป็นกฎหมายที่ควบคุมการ
ให้บริการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจาเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างจริงจัง ส่วนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสาขาบริการท่องเที่ยวควรจะต้องมีการเพิ่มพูนและพัฒนา
ทักษะที่จาเป็น โดยเฉพาะทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ ความรู้ด้านการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
และการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น ระบบการจองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
ในปัจจุบันมีการนามาใช้กันอย่างแพร่หลายแต่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนโดย
ภาครัฐหรือภาคเอกชน นอกจากนี้ภาครัฐควรให้ข้อมูลความรู้และความเข้าใจแก่ภาคเอกชนเพื่อเปิด
โอกาสการทาธุรกิจในต่างประเทศ
ทั้ งนี้ยังเป็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒ นธรรมระหว่ างกัน ในโอกาสครบรอบ 40 ปี
ความสัมพันธ์ท างการทูตระหว่างไทยและจีนในฐานะบ้านพี่เมืองน้องอีกด้วย (newmedia, 2558)
และตัวแทนจากภาครัฐจับมือกับองค์กรกีฬ าของจีนผลักดันสู่กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ และโอลิมปิกเกมส์
พร้อมร่วมกันจัดการแข่งขัน มหกรรมมวยไทยนาชาติ มิตรภาพไทย-จีน ขณะนี้มวยไทยได้รับความ
นิยมมากในจีน มีโรงยิมสอนมวยไทยจานวนมาก ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต
ไทยประจากรุงปักกิ่ง ร่วมกันจัดกิจกรรม มวยไทยโรดโชว์ โดยมีคุณเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ รอง
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นาคณะมาสาธิตศิลปะและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของทีมมวยไทยสู่
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สายตาของชาวจีน โดยกิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายหลักคือ ต้องการให้ประเทศจีนได้รู้จักมวยไทยให้มาก
ขึ้น และทาให้เข้าใจว่า มวยไม่ได้เป็นแค่เพียงกีฬ าสาหรับการต่อสู้ หรือการใช้ความรุนแรงแต่เป็น
ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งแสดงเอกลักษณ์ ของความเป็นไทย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็สามารถมา
เรียนรู้กันได้ หากสามารถทาให้มวยไทยได้ปรากฏและเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนรวมทั้งนาชาติได้ ก็จะ
เป็นอีกก้าวสาคัญที่จะทาให้ความเป็นไทยได้ปรากฏสู่สายตาของชาวโลก

4. การจัดการเชิงกลยุทธ์
4.1 ความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์
ในองค์กรธุรกิจมีความพยายามที่จะได้มาซึ่งความสามารถในการแข่งขัน จึงพยายาม
หาวิธีการที่ใช้ในการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสม องค์กรธุรกิจจึงหาเครื่องมือที่มาใช้ใน
การจั ด การให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ จึ ง เกิ ด แนวคิ ด การจั ด การกลยุ ท ธ์ ( Strategic
management) มีผู้ให้ความหมายการจัดการกลยุทธ์ดังนี้
Leslie W. Rue and Lloyd L. Byar (2000, p.151) กล่าวว่า กลยุทธ์เป็นแผนของ
แนวทางการจัดการพื้นฐานที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจ ในการวางแผนการจัดการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กลยุทธ์ในแต่ละระดับสามารถที่จะกาหนดทิศทางของแต่ละองค์กรในอนาคตได้
ดังนั้น การแข่งขันในธุรกิจควรใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จ สอดคล้อง
กับ Carol Bergeron (2004, pp.133-140) ซึ่งได้กล่าวว่า ความสาเร็จของธุรกิจจะต้องมีกลยุทธ์ซึ่งมี
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่ได้การรวบรวมไว้ในการดาเนินงานแต่ละวัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมกันใน
การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร มีการกาหนดเป้าหมาย และกาหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่มีการผสมผสาน
เครื่องมือต่างๆและระบบที่ใช้ในการทางาน สิ่งเหล่านี้จะทาให้องค์กรธุรกิจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
อยู่ในตาแหน่งทางการตลาดที่ดี
4.2 การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
การกาหนดกลยุทธ์ (Bateman and Snell, 1999 : p5) เป็นวิธีการปฏิบัติและการ
จัดสรรทรัพยากรที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งต้องกาหนดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นความพยายามในการได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร
ธุรกิจ โดยการกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง พันธะกิจ วัตถุประสงค์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้องค์กรมีทิศทางและเป้าหมายไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ต้องการได้อย่างชัดเจน การ
กาหนดกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ผู้บริหารองค์กรต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่ จะเกิดขึ้น เพื่ อการพัฒ นาโครงการที่สามารถก่อให้เกิดรายได้บ น
พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง โดยมีการกาหนดช่วงเวลาที่สาคัญที่สภาวะแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงที่
มีแนวโน้มต่อการจัดการกลยุทธ์ธุรกิจ ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมมีการวิเคราะห์หลายด้าน ดังนี้
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป
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การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมด้วย Societal environment มี ตัวแปรในการ
วิเคราะห์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านวัฒนธรรม
ทางสังคม (Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, 2012, p1)
2) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมธุรกิจ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทาโดยการสังเกต การประเมินสภาวะแวดล้อม
และอธิบายด้วยข้อมูลจากสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของกลยุทธ์
ที่เป็นตัวกาหนดอนาคตของธุรกิจ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ
(SWOT analysis) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย ตัวแปรด้านโอกาสและ
อุปสรรค (Opportunity and Threat) ซึ่งเป็นตัวแปรบริบทภายนอกองค์กร ซึ่งผู้บริหารของธุรกิจไม่
สามารถควบคุมได้ในระยะสั้น
- การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย ตัวแปรด้านจุดแข็ง และ
จุดอ่อนขององค์กร (Strengths and Weaknesses) เป็นตัวแปรที่เป็นบริบทในการทางานอยู่ภายใน
องค์ ก รซึ่ งผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รควบคุ ม ไม่ ได้ ในระยะสั้ น รวมถึ งโครงสร้ า งของธุ ร กิ จ วั ฒ นธรรมและ
ทรัพยากรต่างๆ ซึ่งจุดแข็งจะได้จากศักยภาพของธุรกิจที่ธุรกิจใช้เป็นการได้เปรียบในการแข่งขัน
จากการวิเคราะห์ SWOT ทาให้กิจการเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
แล้ว ก็จะนาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์ โดยการใช้ตาราง TOWS
Matrix เพื่อมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์ มีขั้นตอนดังนี้
- การระบุ จุด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาสและอุ ป สรรค และท าการประเมิ น สภาวะ
แวดล้อมภายในและภายนอก
- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสภาวะแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรค โดยทาการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละคู่ เพื่อกาหนดกลยุทธ์
(1) กลยุ ท ธ์เชิ งรุก (SO Strategy) ซึ่ งได้ จ ากการประเมิ น ที่ เป็ น จุ ด แข็ ง และ
โอกาส มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุก
(2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ซึ่งได้จากการประเมินที่เป็นจุดแข็ง และ
อุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน
(3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ซึ่งได้จากการประเมินที่เป็นจุดอ่อน และ
โอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข
(4) กลยุ ท ธ์เชิ งรับ (WT Strategy) ซึ่ งได้ จ ากการประเมิ น ที่ เป็ น จุ ด อ่ อ นและ
อุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรับ
3) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการแข่งขัน
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มการด าเนิ น การของธุ รกิ จ ขึ้ น อยู่ กั บ สภาวะการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมที่ธุรกิจดาเนินอยู่ โดยใช้ Five Forces Model ซึ่งนาเสนอโดย Michael E.
Porter (1979) ซึ่งมีปัจจัยที่สาคัญที่เป็นแรงกดดันทั้ง 5 (Five Force) มีต่อสภาวะการสร้างผลกาไร
ทางธุรกิจ Five Force Model เป็นเครื่องมือที่ระบุแนวคิดการดาเนินอุตสาหกรรม ให้มีกาไรสูงกว่า

38

ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) จะมากหรือน้อยเพียงใด
พิจารณาได้จากแรงกดดัน 5 ประการ
(1) คู่แข่งขันรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาด (Threat of New Entrants) ซึ่งส่งผลต่อ
โครงสร้างตลาดมีโอกาสเป็นตลาดแข่งขันเสรีจึงเป็นอุปสรรคในการสร้างผลกาไรจากการกาหนดราคา
สินค้าที่สูงกว่าตลาดได้
(2) อานาจต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining power of Supplier) แสดงให้เห็นถึง
ปัจจัยเกี่ยวกับต้นทุนของกิจการ ถ้าอานาจต่อรอง Supplier สูง แสดงให้เห็นถึงว่าต้นทุนของสินค้าจะ
ไม่สามารถควบคุมได้ทาให้มภี าระต้นทุนที่มากกว่าคู่แข่งที่มีการขยายกิจการ
(3) อ านาจต่ อ รองของลู ก ค้ า (Bargaining power of Customers) แสดงถึ ง
ความสามารถของกิจการในการเพิ่มราคาสินค้าได้มากหรือน้อยเพียงใด ถ้าอานาจต่อรองลูกค้าสูง
สินค้าของธุรกิจจะไม่มีความแตกต่าง จึงไม่มีการสร้างคุณค่าแก่ลูกค้ามากนัก การควบคุมราคามักถูก
ควบคุมโดยตลาดทาให้เราไม่สามารถกาหนดราคาที่ทากาไรได้มาก ในขณะที่ถ้าสินค้าของกิจการมี
ความแตกต่างในสายตาลูกค้า
(4) การมี สิ น ค้ าและบริก ารอื่น มาทดแทน (Threat of Substitution) ธุรกิจ ที่
ประกอบกิจการและครอบครองตลาดจะสามารถสร้างกาแพงกั้นผู้ประกอบการรายใหม่ได้เป็นอย่างดี
ทาให้ไม่สามารถเข้าตลาดได้ แต่อย่างไรก็ตามหากคู่แข่งมีการพัฒนาสินค้าทดแทนที่ให้คุณค่า ดีกว่า
จะทาให้มีการแย่งชิงอุปสงค์ (Demand) ข้ามตลาดได้
(5) สภาพการณ์แข่งขัน (Internal Rivalry) ที่เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรม โดย
การนาแรงกดดันทั้ง 4 ประการข้างต้น รวมถึงการวิเคราะห์ขนาดของตลาด (Market Size) ส่วนแบ่ง
ตลาด (Market Share) และการเจริญ เติบโตของตลาด (Market Growth)เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
โครงสร้างตลาด ทาให้รู้ถึงสภาพการแข่งขันว่ามีความรุนแรงแค่ไหนและสามารถลดความรุนแรงของ
การแข่งขันให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันโดยปรับปัจจัยให้มีการเปลี่ยนแปลงได้บ้าง สภาวะ
ปัจจัยต่างๆ จะทาให้สามารถที่จะกาหนดกลยุทธ์เพื่อปรับปัจจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับองค์กรได้เป็น
อย่างดี
4.3 รูปแบบกลยุทธ์
รูปแบบกลยุทธ์สามารถที่จะกาหนดและแบ่งออกได้ตามลาดับขององค์กร ดังนี้
(Leslie W. Rue and Lloyd L. Byar, 2000, p. 151)
4.3.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่กาหนดทิศทางรวม
ซึ่งใช้อธิบายแนวทางร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจบนพื้นฐานความหลากหลายของสายผลิตภัณฑ์และ
อุตสาหกรรม หรือเป็นการกาหนดทิศทางที่เป็นเอกภาพของธุรกิจโดยรวมของบริษัท เป็นการกาหนด
ว่าองค์กรจะมีการแข่งขันที่ ดาเนินไปในทิศทางใด วิสัยทัศน์ (Vision) ที่ผู้บริหารใช้ในการกาหนด
ทิศทางขององค์กร อาจจะมีการกาหนดบันทึกเป็นลายลักษณ์ อักษรที่เป็นทางการหรือไม่ก็ได้ แต่
สามารถสื่อวิสัยทัศน์ไปในแนวทางขององค์กรที่ให้บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกสามารถรับรู้
ได้ กลยุทธ์ระดับองค์กรจึงเป็นกลยุทธ์รวมขององค์กรที่จะแสดงถึงแนวทางการดาเนินธุรกิจทุกอย่าง
ในอนาคตขององค์กรได้ สามารถแยกได้เป็น 4 แนวทางตามลักษณะของการดาเนินธุรกิจ
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4.3.2 กลยุท ธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นแนวทางหรือกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
บรรลุ แ ผนทิ ศ ทางของธุ ร กิ จ กลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ จะเป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ อ งค์ ก รใช้ ใ นการแข่ ง ขั น ในแต่ ละ
อุตสาหกรรม การคัดเลือกกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อกาหนดว่าจะทาอย่างไรในระดับกลยุทธ์นี้
ซึ่งจะถือว่าเป็นพันธกิจ (Mission) ที่สาคัญขององค์กรแสดงถึงขอบเขตของการดาเนินกิจการ
4.3.3 กลยุท ธ์ระดับสายงาน (Functional Strategy) เป็นแนวนโยบายตามสายการ
แบ่งงาน เป็นการนากลยุทธ์มาใช้ในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้บรรลุได้ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์กรที่
สามารถประเมินค่าออกมาได้อย่างชัดเจน และเป็นกลยุทธ์ที่จะต้องครอบคลุมทุกหน่วยงานภายใน
องค์กรให้มีการประสานกันเพื่อความสาเร็จของกลยุทธ์ระดับธุรกิจและระดับองค์กร โดยมุ่งเน้ นไปที่
หน่วยปฏิบัติงาน เช่น ด้านการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัยและการ
พัฒนา เป็นต้น
4.4 การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
สามารถนามาใช้เพื่อให้การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
สิทธิในการตัดสินใจ ข้อมูล โครงสร้าง และสิ่งจูงใจที่มีความสัมพันธ์กัน การไหลเวียนของข้อมูลทาให้
การให้ไม่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงาน และกระตุ้นให้เกิดการแก้ปัญ หาที่ทาให้เสียการบังคับบัญ ชา
นอกจากนั้นการปิดกั้นข้อมูลยังส่งผลให้มีการตัดสินใจที่ส่งผลเสียหายจากัดความก้าวหน้า เนื่องจาก
แต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน และมีปัจจัยภายนอกและภายในที่ไม่เหมือนกัน ควรเริ่มจากการระบุ
ต้นเหตุของปัญ หา เริ่มต้นจากการให้พนักงานของบริษัททาแบบสารวจความคิดเห็นและรวบรวม
ผลลัพธ์ที่ได้ ถ้าพนักงานของบริษัทเข้าร่วมการสารวจความคิดเห็นมากเท่าไหร่ ผลที่ได้ออกมาก็จะมี
ความแม่นยามากขึ้นเท่านั้น เมื่อผู้บริหารระดับสูงเข้าใจว่าบริษัทมีจุดอ่อนในด้านใดบ้างแล้ว พวกเขาก็
สามารถพิ จารณาทางเลือกที่ ส ามารถจะทาเพื่ อแก้ไขจุดอ่อนดังกล่าว บริษั ทต่างๆ อาจเลือกเพิ่ ม
ความสามารถในการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติได้หลายวิธีด้วยกัน โดยแต่ละกิจกรรมจะมีส่วนช่วยเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับปัจจัยพื้นฐานที่ผู้บริหารสามารถใช้เพื่อให้การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่ กาหนดสิทธิในการตั ดสินใจให้ชัดเจน ปรับปรุงข้อมูล ให้สิ่งจูงใจที่เหมาะสม และปรับ
โครงสร้างองค์กร
- กาหนดให้เจ้าหน้าที่บริหารระดับองค์กรสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยธุรกิจ
- ก าหนดสิ ท ธิ ในการตั ด สิ น ใจของพนั ก งานแต่ ล ะระดั บ อย่ า งชั ด เจนและปรั บ ปรุ ง
กระบวนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- กาหนดให้ผู้บริหารประจาสานักงานใหญ่มุ่งเน้นประเด็นด้านกลยุทธ์ที่มีความสาคัญ
- จั ด ตั้ งศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ขึ้ น มาด้ ว ยการรวมหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ค ล้ า ยกั น ให้ เป็ น
หน่วยงานเดียว
- มอบหมายให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจากหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการทางธุ ร กิ จ
(process owners) ประสานงานกันเพื่อทากิจกรรมที่เพิ่มขึ้นมาสาหรับแต่ละหน่วยงาน
- กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน
- เพิ่มประสิทธิภาพของการส่งรับข้อมูลกันระหว่างผู้บริหารที่ต้องติดต่อกับลูกค้าโดยตรง
และผู้บริหารที่ประจอยู่ในสานักงานใหญ่
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- กาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานประจาวันของพนักงานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าหรือ
พนักงานระดับปฏิบัติการ และมอบหมายให้ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงตัวชี้วัดดังกล่าว
- จัดตั้งทีมข้ามสายงาน (cross-functional team)
- นาระบบการให้รางวัลที่พิจารณาจากผลงานในการสร้างความแตกต่างเข้ามาใช้
- เพิ่มรางวัลที่ไม่ใช่ตัวเงินให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
- เพิ่มตาแหน่งงานประจา
- เริ่มนาระบบการเลื่อนตาแหน่งด้วยการเปลี่ยนตาแหน่งงานและการหมุนเวียนงานเข้า
มาใช้
- เพิ่มจานวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้บังคับบัญชาแต่ละคน
การท ากิจกรรมคงไม่ทาทั้ง 14 กิจกรรมในโครงการเดียว เพราะบริษั ทส่วนใหญ่ มี
จานวนผู้บริหารไม่มากพอที่จะดูแลกิจกรรมทั้งหมดหรือบริษัทเองก็ไม่ต้องการที่จะทามากกว่า 5-6
กิจกรรมในแต่ละครั้ง และเราได้เน้นย้าแล้วว่าขั้นแรกที่ควรทาก็คือ การปรับปรุงเรื่องสิทธิในการ
ตัดสิน ใจและข้อมู ล แล้วจึงออกแบบการเปลี่ยนแปลงที่ จาเป็นสาหรับสิ่งจูงใจและโครงสร้างเพื่ อ
สนับสนุนการบริหารงานในรูปแบบใหม่ เพื่อเป็นการช่วยให้องค์กรต่างๆ เข้าใจจุดอ่อนของตัวเอง
และออกแบบโครงการเพื่อการปรับปรุงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุด เราจึงได้พัฒนาเครื่องมือที่
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรขึ้นมา ซึ่งเครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณสามารถลอง
ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของโครงการสร้างความเปลี่ยนแปลงบนระบบจาลองสถานการณ์ เพื่อให้เห็น
ว่าทางเลือกใดที่จะช่วยแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรได้ดีที่สุด
การท่องเที่ยวของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญทางเศรษฐกิจ
และมีความสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ดังนั้น จังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอันดามันจึงเลือก “การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ” เป็นผลิตภัณฑ์ที่สาคัญทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนพัฒนาจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระยะ 4 ปี (ปี พ.ศ.
2558-2561) ซึ่ งการท่ องเที่ ยวทางธรรมชาติสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อยู่ในมิติด้าน
เศรษฐกิจ มีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ “พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก อย่าง
ยั่งยืน” ซึ่งมีกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่สาคัญ ในการกาหนดให้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเล
ให้เป็นแหล่งรายได้ที่สาคัญและยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด (สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อันดามัน, 23 ธันวาคม 2556)
กลยุทธ์ที่สาคัญของยุทธศาสตร์ที่ 1 ประกอบไปด้วย
1) พั ฒ นาปั จ จั ย พื้ น ฐานรองรั บ การขยายตั ว ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเพี ย งพอและ
เหมาะสม
2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้สอดรับกับอัตลักษณ์อันดามันมี
ภูมิทัศน์สวยงาม สะอาด เชื่อมโยง วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มให้ อุ ด มสมบู ร ณ์ อ ย่ า งยั่ ง ยื น โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริการแหล่งท่องเที่ยว
5) บริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน
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6. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร ประมง และปศุสัตว์ที่มีศักยภาพ
ในพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ รายละเอียดภาพที่ 2.1
การบริหารจัดการ

1.1 ศึกษา
แนวทาง
การพัฒนา
ท่องเที่ยของ
ประเทศ
ต้นแบบ
คู่แข่ง

ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ

การตลาด

พัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศน์
และบุคลากร

พัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ด้านท่องเที่ยว/
ทรัพยากร

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
การท่องเที่ยวท่องเทีย่ ว

วางยุทธศาสตร์/
แผนการ
ท่องเที่ยว

2.1 การรวบรวมและจัดทาข้อมูล
สารสนเทศเพือ่ การท่องเที่ยว
2.2 กาหนดขีดความสามารถใน
การรองรับนักท่องเที่ยว
2.3 พัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด
และจังหวัด
2.5 พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาคเอกชนและกลุ่มจังหวัดใน
การพัฒนาการท่องเที่ยว
2.6 การสร้างการมีส่วนรวมของ
ชุมชน

พัฒนาแหล่งและ
กิจกรรมท่องเที่ยว

5.1 สร้างสรรค์กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆสอดคล้อง
กับความสนใจ
5.2 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
5.3 พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
สิ่งอานวยความสะดวกและบริการ
สาธารณะในสถานที่ท่องเที่ยว

3.1 พัฒนา
ศักยภาพ
แรงงาน
วิชาชีพและ
บุคลากร
ด้านการ
ท่องเที่ยว

4.1 การรวบรวม
และ
จัดทาข้อมูล
สารสนเทศ
เพื่อการท่องเที่ยว
4.2 การจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน
4.3 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
เช่น ถนน ไฟฟ้า

พัฒนาธุรกิจ
บริการกาท่องเที่ยว

6.1 การดูแลการพัฒนามาตรฐาน
โรงแรมและทีพ่ ักของกลุ่มจังหวัด
6.2 พัฒนามาตรฐานสินค้าของฝาก
และของทีร่ ะลึกของกลุ่มจังหวัด
6.3 พัฒนามาตรฐานธุรกิจนาเที่ยว
6.4 พัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
6.5 สนับสนุนธุรกิจการจัดประชุม

พัฒนาการตลาด
และประชาสัมพันธ์

7.1
ประชาสัมพันธ์
สร้าง
ภาพลักษณ์

ภาพที่ 2.1 ห่วงโซ่คุณค่าการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ที่มา สานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (2556)
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย
1. พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไปขายต่างประเทศ
- วิเคราะห์ความพร้อมของค่ายมวยไทยในการทา
ธุรกิจแฟรนไชน์ขายในสหราชอณาจักร และสหรัฐ
อาหรับอิมิเรตส์
- การออกแบบแฟรนไชส์
1) การออกแบบระบบแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
2) การออกแบบคิดค่าธรรมเนียม แฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศ
3) การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์ ในต่างประเทศ
- การขายแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
1) กระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีในต่างประเทศ
2) ติดต่อเพื่อทาการตกลงในการทาธุรกิจแฟรนไชส์
- ทาข้อตกลง
1) การทาธุรกิจแฟรนไชส์ร่วมกัน

2. ศึกษาสภาพแวดล้อมการลงทุนธุรกิจเฟรนไชน์ค่าย
มวยไทยในสหราชอณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
1.ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ
2 เรียนรู้กฎระเบียบการลงทุน
3. สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้แฟ รนไชส์ซี
4. มีความรู้ภาษาและวัฒนธรรม ต่างประเทศ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สาหรับ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ

ภาพที่ 2.2 กรอบแนวคิดการวิจัย

น วั ต ก ร ร ม รู ป แ บ บ
ธุ ร กิ จ เฟรนไชน์ ค่ า ยมวย
ไ ท ย เชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์
ป ระเท ศ อั งก ฤ ษ แ ล ะ
สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์
เพื่ อ ยกระดั บ การเรี ย นรู้
แ ล ะ ก า ร ส่ ง เส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอัน
ดามัน
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การทาการวิจัย ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดระเบียบวิธีวิจัยตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ศึกษา ดังนี้
1. เพื่อพัฒนำธุรกิจแฟรนไชส์ไปขำยต่ำงประเทศ
การวิเคราะห์ศักยภาพค่ายมวยไทย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดย 1.1 การสัมภาษณ์
และ 1.2 การประชุมกลุ่มย่อย ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัย ดังนี้
1.1 การสัมภาษณ์
1.1.1 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการท าวิ จั ย ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (Semi
Structured Interview) โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
สภาพการณ์ค่ายมวยไทยที่เปิดสอนให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ จากผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key
informants) ดังนี้
(1) ผู้บริหารค่ายมวยไทยที่สอนให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศ จังหวัดภูเก็ต กระบี่
พังงา ระนอง ตรัง ที่ต้องการทาธุรกิจแฟรนไชน์ในต่างประเทศ
(2) ตั ว แทนจากกรมธุ ร กิ จ การค้ า ต่ า งประเทศ สมาคมแฟรนไชส์ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา แห่งละ 2 คน รวม 8 คน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
- ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปและข้ อ มู ล การประกอบธุ ร กิ จ ค่ า ยมวยไทยที่ ส อนให้ กั บ
นักท่องเที่ยว ต่างประเทศ
- ข้ อ มู ล การส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ค่ า ยมวยไทยให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ยว
ต่างประเทศ
- ข้อมูลเกณฑ์การทาธุรกิจแฟรนไชส์
- ข้อมูลด้านการตลาด
- โซ่อุปทานการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
- การประกอบธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ปัจจัยที่เกื้อหนุนหรือทาลายธุรกิจ
(3) ปั ญ หาและอุป สรรคที่ เกิดขึ้น ในการท าธุรกิจและการท าแฟรนไชน์ ไปขาย
ต่างประเทศ
1.1.2 การสร้างเครื่องมือ และการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัย
ได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือ และการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
1.1.2.1 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการออกแบบแบบสัมภาษณ์จาก
ตัวแปรที่ ได้กาหนดไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัย แล้วกาหนดประเด็นและขอบเขตคาถามด้วยการ
จัดเก็บหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
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1.1.2.2 การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยนาแบบสัมภาษณ์ ที่ออกแบบ
นาเสนอที่ปรึกษาเพื่อพิจารณา และเสนอให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านความเที่ยงตรง (Validity) คือ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content) ความเหมาะสมในด้านภาษา (Wording) โดยการตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบ ความเหมาะสมของคาถาม และความเหมาะสมในด้านภาษา โดยการเลือกผู้ ทรงคุณวุฒิ
เป็นการเลือกแบบเจาะจง ดังนี้
1) นั ก วิ ช าการที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารสอนในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา สาขา
การตลาด และสาขาการท่องเที่ยว รวมจานวน 1 ท่าน
2) ผู้ เชี่ ยวชาญด้านการท่ องเที่ ยวจากการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย
จานวน 1 ท่าน
3) ผู้ประกอบการบริษัทนาเที่ยวมีประสบการณ์นาเที่ยว จานวน 1 ท่าน
4) ผู้ ป ระกอบการค่ ายมวยไทยที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารขายแฟรนไชน์
จานวน 2 ท่าน
1.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะวิจัยจัดประชุมกลุ่มย่อยผู้ให้ข้อมู ลคนสาคัญ โดย
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญด้วยตนเองในพื้นที่ศึกษา
1.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพครบแล้วจะนาข้อมูลจาก
เครื่องบันทึกเสียงมาถอดเป็นข้อความ จากนั้นทาการจัดระเบียบข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลให้เป็น
หมวดหมู่ (Content analysis) แล้วจึงตีความหรือแปลความหมายของข้อค้นพบ และหาสรุปข้อมูล
แบบอุปนัย (Induction) เป็นลักษณะของการวิเคราะห์จากส่วนย่อยแล้ว สรุปเป็นข้อเท็จจริง
1.2 จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion)
ผู้ วิ จั ย ได้ เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลื อ กจาก
หน่ วยงานภาครัฐ ได้ แ ก่ ตั วแทนจากกรมธุรกิ จการค้ าต่ างประเทศ สมาคมแฟรนไชส์ กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกาหนดมาตรฐานค่ายมวย
ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทสไทย กระทรวงศึกษาธิการ 1 คน แห่งละ 2 คน รวม 10 คน โดยทาการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
2. เพื่อศึกษำสภำพแวดล้อมกำรลงทุนธุรกิจเฟรนไชน์ค่ำยมวยไทยในสหรำชอณำจักร และ
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 2 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการลงทุนธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทย
เชิงสร้างสรรค์ในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีรายละเอียดดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและสถานการณ์การลงทุนและการท่องเที่ยว ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ
2.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
ใช้ แ บบสอบสั ม ภาษณ์ แบบมี โ ครงสร้ า ง (Semi Structured Interview)
เครื่องมือ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เพื่อให้ทราบถึงสภาพการณ์การลงทุน
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และการทาธุรกิจค่ายมวยที่เปิดสอนให้กับนักท่ องเที่ยวต่างประเทศ มีรายละเอียดประเด็นในการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ และการให้บริการ
1) หน่วยงานภาครัฐ ประเด็นในการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดต่อไปนี้
1.1) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลด้านสถานการณ์การลงทุน การท่องเที่ยวมวยไทย
เชิงสร้างสรรค์
1.2) นโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
1.3) บทบาทการส่งเสริมการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
1.4) ศั ก ยภาพของหน่ ว ยงานในโซ่ อุ ป ทานการท่ อ งเที่ ย วมวยไทยเชิ ง
สร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจค่ายมวยไทยในจังหวัดชายฝั่งอันดามัน ประเทศไทย และค่ายมวยไทยที่
เปิดสอนใน
2) หน่วยงานภาคเอกชน ประเด็นในการสัมภาษณ์ มีรายละเอียดต่อไปนี้
2.1) การให้บริการของค่ายมวยไทยที่สอนให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศจังหวัด
ชายฝั่งทะเลอันดามัน
2.2) ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดการให้บริการ และการท่องเที่ยว
มวยไทยเชิงสร้างสรรค์ จากผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ (Key informants) ดังนี้
ตำรำงที่ 3.1 หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ในสหราชอาณาจักร และและสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
หน่วยงำนภำครัฐในประเทศไทย
1.1 กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

ตำแหน่ง

1) ผู้บริหาร (รองปลัดกระทรวงทอง
เที่ยวและกีฬา
2) เจ้าหน้าที่การส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา
1.2 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1) ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย
2) ผู้อานวยการฝ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยว
3) ผู้อานวยการฝ่ายวิจัย
1.2 สานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อานวยการ สานักงานการท่องเที่ยว
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และระนอง
แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต และ
จังหวัดกระบี่
1.3 สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภูเก็ต กระบี่ พังงานและระนอง
1.4 หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ ตัวแทนจากหน่วยงานท้องถิ่นที่
บริหารส่วนตาบล ที่ตั้งอยู่สถานที่ท่องเที่ยว เกี่ยวข้อง

จำนวน
2

3

4
4
4
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หน่วยงำนภำครัฐในประเทศไทย
ในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงาและจังหวัด
ระนอง
หน่วยงำนภำครัฐในต่ำงประเทศ
1.5 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1.6 สถานเอกอัครราชทูตไทย

ตำแหน่ง

จำนวน

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงาน
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดกิจกรรมด้านมวยไทย
รวม

จำนวน
3
3
23

ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ในเมืองดูไบ
สหรัฐอาหรั รวมจานวน 53 รายละเอียดดังตารางที่ 3.2
ตำรำงที่ 3.2 หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัด
ชายฝั่งอันดามัน และในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
หน่วยงำนภำคเอกชนในประเทศไทย
ตำแหน่ง
จำนวน
ค่ า ยมวยไทยที่ เ ปิ ด สอนมวยไทยให้ กั บ เจ้าของและตัวแทนค่ายมวยไทย
14
นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศในจั งหวั ด ภู เก็ ต
กระบี่ พังงาและจังหวัดระนอง
บริษัทนาเที่ยว
ผู้บริหารบริษัทนาเที่ยวในประเทศไทย
2
กลุ่มโรงแรมและสถานบันเทิง
ผู้บริหารโรงแรม
8
สถานประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมวย ตัวแทน
2
เช่น การผลิตอุปกรณ์กีฬา
หน่วยงำนภำคเอกชนในต่ำงประเทศ

ตำแหน่ง

จำนวน

บริษัทนาเที่ยว
ตัวแทนผู้บริหารบริษัทนาเที่ยว
ค่ายมวยไทยที่เปิดสอนมวยไทย
ผู้บริหารค่ายมวยไทย
ชาวอังกฤษ และสหรัฐอิมิเรตส์
1) ผู้ ต้ อ งการซื้ อ แฟรนไชน์ ใ นสหราช
อาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2) ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ลงทุนธุรกิจแฟรนไชน์ในสหราชอาณาจักร
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2
5
20

รวม

53
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2.1.2 การสร้างเครื่องมือและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
โดยผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างมีเครื่องมือในการ มีขั้นตอนดังนี้
1) การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้การออกแบบแบบสัมภาษณ์จากตัว
แปรที่ได้กาหนด ไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัย แล้วกาหนดประเด็นและขอบเขตคาถามด้วยการจัดเก็บ
หมวดหมู่ให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2) การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ โดยนาแบบสัมภาษณ์ที่ออกแบบนาเสนอที่
ปรึกษาเพื่อ พิ จารณา และเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบด้านความเที่ยงตรง (Validity) คือ ความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content) ความเหมาะสมในด้านภาษา (Wording)
2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลการสัมภาษณ์
ผู้วิจัยลงพื้นที่ศึกษาทาการการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจค่ายมวย
ไทยจากผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญ โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการสั มภาษณ์เชิงลึกด้วยตนเอง เนื่องจากผู้ให้
ข้อมูลหลักเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐ ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ทาการ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล โดยการจดบั น ทึ ก และการบั น ทึ ก เสี ย งเพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานยื น ยั น และผู้ วิจัย ได้ ท าการ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลคนสาคัญข้างต้น โดยนาข้อมูลบันทึก
ลงเป็นข้อความทาการสรุปประเด็นร่วมกัน โดยการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) แล้วนาข้อมูล
ที่ได้ทั้งหมดมาสรุป และอภิปรายผล
2.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ท าการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการสั ม ภาษณ์ น ามาวิ เคราะห์ ด้ ว ยวิ ธี
วิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
2.2 วิเคราะห์การดาเนินการของธุรกิจ วิธีดาเนินการวิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
2.2.1 ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการวิจัย จั ด กระบวนการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และลูกค้าหลักของธุรกิจ และผู้มีประสบการณ์สัมผัสกับผู้บริโภค
และพนักงาน หรือแหล่งประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมความรู้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ จากผู้บริโภคและผู้ประกอบการเชิงลึก (customer and business insight) ที่
เป็ น ประโยชน์ ในการวิ จั ย โดยการสุ่ ม สถานประกอบการ ได้ แ ก่ ค่ า ยมวยไทยที่ เปิ ด สอนให้ กั บ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศชายฝั่งทะเลอันดามัน ให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในจานวนที่เหมาะสม เพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานและกระบวนการจัดการ ในจังหวัดภูเก็ต จานวน 10 สถาน
ประกอบการ จังหวัดพังงา 1) สถานประกอบการ จังหวัดกระบี่ 2) สถานประกอบการ จังหวัดระนอง
3) สถานประกอบการ

3. เพื่ อ หำนวั ต กรรมรู ป แบบธุ ร กิ จ เฟรนไชน์ ค่ ำ ยมวยไทยเชิ ง สร้ ำ งสรรค์ สหรำช
อำณำจักร และสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ เพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้ำงสรรค์
ชำยฝั่งทะเลอันดำมัน
เพือ่ ตอบวัตถุประสงค์ ข้อ 3 เพื่อสร้างธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่ งทะเล
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อันดามัน นาผลวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 มาทาการวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis) เพื่ อ สรุป เป็ น รูป แบบการท าธธุรกิ จเฟรนไชน์ ค่ ายมวยไทยเชิ งสร้ างสรรค์ ใน
สหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่ ง
ทะเลอันดามัน
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู้วิจัยขอนาเสนอผลกาวิจัยโดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
1. วิเคราะห์การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไปขายต่างประเทศ
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการจัดทาการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บริหารค่ายมวยไทยที่ตั้งอยู่ชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน และผู้บริหารสถานออกกาลังกายที่เปิดสอนที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
และเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้
1.1 วิเคราะห์ความพร้อมของค่ายมวยไทยในการทาธุรกิจแฟรนไชน์ขายในต่างประเทศ
1.1.1 การพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์สู่เกณฑ์มาตรฐาน (Franchise Standard)
1) ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การธุ รกิ จ ในระบบแฟรนไชส์ ให้ มี ม าตรฐานเป็ น ที่
น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยการพั ฒ นาธุรกิจให้ มีระบบบริหารจัดการให้ มี
มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับในระดับสากล และสร้างศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ในด้านมีการ
จัดทา "เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ” ขึ้น โดยจัดทาขึ้นตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพ
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award - MBNQA)
ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ค่ายมวยไทยที่มีความประสงค์จะพัฒนาธุรกิจค่าย
มวยไทยของตนไปขายยังต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะมีนักธุรกิจจากต่างประเทศจากทั่วโลกที่ทาธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกาย ได้แก่ ฟิสเนตส์ และนักธุรกิจจากต่างประเทศทั่วโลกที่มีคนนิยมเรียน
มวยไทย มาติดค่อซื้อแฟรนไชน์ค่ายมวยไทย ซึ่งผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ส่วนใหญ่มาจากทวีป
ยุโรป ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี มอร็อคโก ในทวีปเอเซีย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ทวีป
โอชีเนีย ได้แก่ ประเทศออสเตรเลี ย ซี่งเป็นประเทศที่นิยมเรียนมวยไทย และมีนักท่ องเที่ยวจาก
ประเทศดังกล่าวชอบเดินทางมาท่องเที่ยวและเรียนมวยไทยที่ประเทศไทย โดยเฉพาะค่ายมวยไทยใน
จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีนักธุรกิจที่มีอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน อาคารที่ไม่ได้ใช้งานสนใจที่จะพั ฒนา
ธุรกิจด้านการออกกาลังกายมาติดต่อซื้อแฟรนไชน์ค่ายมวยไทย ซึ่งจะติดต่อซื้อแฟรนไชน์กับค่ายมวย
ไทยที่มีชื่อเสียงกับนั กท่องเที่ยวต่างประเทศไปทั่วโลก จะได้รับการติ ดต่อจากหลายประเทศ ได้แก่
ประเทศอั งกฤษ สหรัฐ อาหรับ อิ มิ เรตส์ ที่ มี ก าลั ง ซื้ อ สู ง และจากสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ที่ มี ก าร
ขยายตัวเปิดค่ายมวยไทยในประเทศเป็นจานวนมาก และส่วนใหญ่เป็นค่ายมวยไทยที่เป็นของคนจีน
ในประเทศเอง จึงต้องการมาซื้อแฟรนไชน์ค่านมวยไทยจากประเทศไทยไปเปิดสอนในประเทศของตน
สรุปได้ว่า มีผู้บริหารค่ายมวยไทยสนใจที่การทาธุรกิจแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยไป
ขายต่างประเทศ เพราะส่วนใหญ่มีนักธุรกิจจากต่างประเทศมาติดต่อซื้อแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยไปเปิด
ในต่างประเทศ
เมื่ อ ผู้ บ ริ ห ารค่ ายมวยไทยตั ด สิ น ใจจะพั ฒ นาธุรกิ จ ค่ ายมวยไทยเป็ น ธุรกิ จ ใน
รูปแบบธุรกิจแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยไปขายยังต่างประเทศ พบว่า มีจานวนไม่มากที่สนใจทาธุรกิจ
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แฟรนไชน์ค่ายมวยไทยไปขายต่างประเทศ เนื่องจากไม่มีความพร้อมในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ความรู้ใน
การท าธุ รกิ จ แฟรนไชน์ ความพร้อ มของค่ ายมวยไทยเองในการท าให้ ได้ ม าตรฐานยกระดั บ เป็ น
ธุรกิจแฟรนไชน์ และต้องใช้เงินลงทุนในการมาจัดการกับธุรกิจให้ได้มาตรฐาน ดังนั้นในการพัฒนาการ
ทาธุรกิจแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยในการเตรียมการดังนี้
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารค่ายมวยไทยที่สนใจพัฒนาธุรกิจค่ายมวยไทยใน
รูปแบบแฟรนไชน์ไปขายต่างประเทศ พบว่า
1) ด้านการศีกษาข้อมูลการทาธุรกิจแฟรนช์ ผู้บริหารทั้งหมดที่ทาการสัมภาษณ์
พบว่า ผู้บ ริหารค่ายมวยไทยไม่ มีประสบการณ์ ทาธุรกิจแฟรนไชน์ ส่วนใหญ่ ไม่มีความรู้ในการท า
ธุรกิจแฟรนไชน์ และยังไม่ประสงค์ที่จะพัฒนาธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชน์ไปขายต่างประเทศ เพราะ
อยากพัฒนาค่ายมวยของตนให้มีการบริหารจัดการที่ได้มาตราฐาน การบริการและสร้างชื่อเสียงให้
เป็นที่รู้จักให้มากกว่านี้ถึงจะขยายกิจการในรูปแบบอื่นๆ
2) ด้านสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ (Franchise Academy) สร้างธุรกิจของ
คนไทยให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ พบว่า มีค่ายมวยที่สนใจทาธุรกิจแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยมีเฉพาะค่าย
มวยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของต่างประเทศ และนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทยในจังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ ในการสร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ มีผลจากการสัมภาษณ์มดี ังนี้
2.1) ด้านการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแฟรนไชส์ มีความรู้ พื้นฐาน
Franchise B2B ผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจเพื่อพัฒนาให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจตามระบบแฟรนไชส์ได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พบว่า มีการจัดให้ผู้มีความรู้ในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชน์ไปขายใน
ต่างประเทศมาให้ความรู้และประสบการณ์ ในการทาธุรกิจแฟรนไชน์ และจ้างที่ปรึกษามาช่วยให้
คาปรึกษาและช่วยในการจัดทาแผนการพัฒนาธุรกิจ
2.2) ด้านผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการในระบบแฟรนไชส์
และการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรนไชส์ (Operation Franchise Manual) รวมทั้งแผนธุรกิจ
เชิงกลยุทธ์ในระบบแฟรนไชส์ จากการทาการสัมภาษณ์ผู้บริหารค่ายมวยไทยที่มีศักยภาพพร้อมที่จะ
ไปขายแฟรนไชน์ในต่างประเทศ พบว่า มี ค่ายมวยไทยในจังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดทาระบบการทา
ธุรกิจแฟรนไชน์ไปขายต่างประเทศแล้ว โดยผู้ประกอบการมีการออกแบบระบบการบริหารจัดการโดย
มีการจัดทาคู่มือ โดยแบ่งเป็นด้านดังนี้
(1) มีการจัดรูปแบบองค์กรเป็นค่ายมวยไทยขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารค่ายมวย พบว่า จะมีการแบ่งขนาดของค่ายมวยไทยตามลักษณะ
ของพื้นที่ใช้สอยที่รองรับเหมาะสมกับผู้มาเรียนมวยไทย โดยมีการแบ่งการบริหารงานเป็นฝ่ายต่าง ๆ
หลักๆ ได้แก่ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบุคคล
(2) มี ก ารจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานในระบบแฟรนไชน์ เพื่ อ ให้ ผู้ ซื้ อ
แฟรนไชน์ค่ายมวยไทยไปเปิดทาธุรกิจในต่างประเทศ ได้มีการกาหนดให้ ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนด
ของค่ายมวยไทยที่ขายแฟรนไชน์ ดังนี้
- พื้นที่ตั้งค่ายมวยไทยต้องมีพื้น ที่เพียงพอในการจัดตั้ง โดยแบ่งตาม
ขนาดของค่ายมวยไทย ค่ายมวยไทยขนาดเล็กต้องมีเวทีมวยไทย 1 เวที ค่ายมวยไทยขนาดกลางต้องมี
เวที ม วยไทย 2 เวที ค่ายมวยไทยขนาดใหญ่ ต้องมี เวที มวยไทย 3 เวที ขึ้น ไป พบว่า ผู้ ต้อ งการซื้ อ
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แฟรนไชน์ค่ายมวยจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะมีความพร้อมด้านพื้นที่ ซึ่งพื้นที่ที่จัดตั้งค่ายมวยไทยมี
หลายขนาด ซึ่งขนาดเล็กใช้พื้นที่ ไม่มากจะมี ความนิยม และมักนิยมเปิดสถานที่ออกกาลังกายใน
อาคารที่มีพื้นที่โล่งติดเครื่องปรับอากาศ ทั้งในประเทศอังฤษ และสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
- อุปกรณ์ที่ใช้ในค่ายมวยไทยจะต้องได้มาตรฐานตามที่ค่ายมวยไทย
กาหนด พบว่า อุปกรณ์ที่ใช้ในค่ายมวยไทยมีหลายยี่ห้อ ผู้ที่จะขายธุรกิจแฟรนไชน์จะมีการกาหนด
มาตราฐานอุปกรณ์ และมักจะเลือกอุปกรณ์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ เช่น นวมยี่ห้อแฟร์เท็กส์
ซึ่งบางค่ายมวยมีตรายี่ห้ออุปกรณ์ของตนเองก็กาหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าของค่ายตนเอง
- หลักสูตรการเรียนการสอน ผู้ขายแฟรนไชน์มีการพัฒนาหลักสูตร
การรียนการสอนเป็นของตนเอง จึงได้มีการกาหนดในสัญ ญาให้ผู้ซื้อแฟรนไชน์ต้องเปิดสอนตาม
หลักสูตรผู้ขายแฟรนไชน์ พบว่า ในด้านหลักสูตรผู้ขายแฟรนไชน์จะมีหลักสูตรเป็นของตนเอง ซึ่งผู้
ต้องการซื้อยินดีที่จะเปิดสอนตามหลักสูตรที่ซื้อแฟรนไชน์มา เพราะค่ายมวยที่ผู้ขายแฟรนไชน์มักเป็น
ค่ายมวยไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว
- ผู้ฝึกสอนจะต้องผ่านการฝึกตามมาตรฐานที่ค่ายมวยนั้นวางไว้ ก่อน
ทาการฝึกสอน พบว่า มีค่ายมวยไทยได้มีการกาหนดไว้ในข้อกาหนดในการทาแฟรนไชน์ให้ต้องมีผู้
ฝึกสอนในค่ายมวยที่ซื้อแฟรนไชน์ไปทาธุรกิจจะต้องเอาผู้ฝึกสอนมวยจากประเทศไทยจากค่ายมวย
ไทยที่ขายแฟรนไชน์ ที่สอบผ่านใบอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 1 คน เพื่อให้การ
ฝึกสอนในค่ายมวยในต่างประเทศได้มาตรฐานมวยไทย หรือส่งผู้ฝึกสอนจากต่างประเทศมาฝึกมวย
ไทยเพิ่มเติมกับค่ายมวยที่ขายแฟรนไชน์เพื่อให้ได้มาตราฐานการเรียนเหมือนกับเรียนที่ประเทศไทย
และยังมีข้อกานดให้ผู้เรียนมวยไทยในค่ายมวยที่ซื้อแฟรนไชน์มีโอกาสได้เดินทางมาเรียนมวยไทยและ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์รหว่างค่ายมวยไทยที่ขายแฟรนไชน์ และค่ายมวยที่
ซื้อแฟรนไชน์ไปและได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย
สรุปผลการสัมภาษณ์ จากข้อกาหนดผู้ต้ องการซื้อแฟรนไชน์มักไม่มี
ปั ญ หาพื้ น ที่ ที่ จ ะเปิ ด ค่ า มวย ซึ่ ง ถ้ า เป็ น ธุ ร กิ จ ในต่ า งประเทศที่ ท าธุ ร กิ จ ออกก าลั ง กายอยู่ แ ล้ ว ก็
ดาเนินการต่อได้เลย และมีนักธุรกิจที่ไม่เคยทาธุรกิจเกี่ยวกับการออกกาลังกายมาก่อนมักจะมีอาคาร
ที่มีพื้นที่ว่างนามาพัฒนาในการทาธุรกิจออกกาลังกาย ส่วนข้อกาหนดอุปกรณ์และผู้ฝึกสอนถ้าผู้ซื้อ
แฟรนไชน์ ท าธุรกิจสถานออกก าลั งกายอยู่แล้ ว ไม่ มี ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ตามข้อ กาหนด ส่ วนผู้ ที่
ต้องการซื้อแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยไปเปิดมีแต่พื้นที่ อาคารที่จัดตั้งค่ายมวยไทยก็จะต้องจัดเตรี ยม
อุปกรณ์และผู้ฝึกสนทาให้ การตกลงซื้อขายแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยไปเปิดต่างประเทศไม่สาเร็จ และ
บางครั้งทั้งผู้ที่ต้องการซื้อไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดได้ทุกข้อแฟรนไชน์เต็มรูปแบบได้ มีการทา
การตกลงซื้อรูปแบบการท าทาธุรกิจบางส่วนไป เช่น หลักสูตรการเรียนการสอนมวยไทย การทา
ข้อตกลงแลกเปลี่ยนครูผู้ฝึกสอน การนาสินค้ าตราสินค้าของค่ายมวยไทยที่เป็นคู่สัญญาไปขาย และ
การขายวิธีการดาเนินบางส่วนขายให้กับสถานออกกาลังกายในต่างประเทศ (Part) ได้เริ่มทาข้อตกลง
กันแล้วในเมืองเซี้ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีการนิยมเรียนมวยไทย มีค่ ายมวยไทยจานวนมาก
แต่เป็นของคนจีน
1.1.2 ความพร้อมของบุคคลกร วิธีการผลิต วัตถุดิบ การบริหารจัดการเงินทุน ผลจาก
การสัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1) ด้ า นความพร้ อ มทั้ งเทคโนโลยี ก ารสอนและการบริ ก ารที่ ทั น สมั ย พบว่ า
ผู้ประกอบการควรสร้างจุดขายที่แตกต่าง ระหว่างมวยไทยกับมวยชนิดอื่ นๆ เช่น K1 Kick boxing
หรือศิลปะการป้องกันตัวชนิดอื่นๆ พร้อมคุณค่าเฉพาะของมวยไทยที่แตกต่าง พบว่า ค่ายมวยไทยมี
การออกแบบหลักสูตรที่มีมาตรฐานด้านหลักสูตรและการบริการแตกต่างกัน นอกจากนี้ผู้ประกอบการ
ควรร่วมสร้างสรรค์คอร์สอบรมและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับลูกค้ า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอื่นๆ
2) ด้านกลุ่มธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจที่ผลิตและขายอุปกรณ์การกีฬา พบว่า
มีศักยภาพในการพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ ค่ายมวยไทย มีการผลิตสินค้าออกมาจาหน่ายหลายตรา
สินค้า และเป็นที่รู้จักในระดับโลก และเป็นที่นิยม ได้แก่ สินค้ามวยไทยในตราสินค้า แฟร์เท็กส์
3) ด้านความพร้อมในการบริหาร พบว่า ธุรกิจค่ายมวยไทยขนาดใหญ่มีความ
พร้อม มีทีมงานทางด้านการวิจัยและพัฒนาเข้มแข็งและการทดสอบผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะการใช้
งานจริงเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เนื่องจาก
ต้องแข่งขันกับคู่แข่งที่มาจากประเทศต่างๆ ที่มีความเข้มแข็งในการดาเนินงาน และชื่อเสียงในตรา
สินค้าอยู่แล้ว
4) ภาครัฐ ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ มีศักยภาพสู่สากล (Franchise Go Inter)
สาหรับผู้ประกอบธุ รกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีศักยภาพและได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพ
แฟรนไชส์ ได้ดาเนินการส่งเสริมโดยมีการส่งเสริม พบว่า โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการจัดอบรมให้
ความรู้ในการทาธุรกิจแฟรนไชน์อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
4.1) เสริม สร้างองค์ ค วามรู้เกี่ ย วกั บ สภาพการค้ า การลงทุ น กฎระเบี ย บที่
เกี่ยวข้อง
4.2) สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด โดยการนาผู้ ประกอบธุรกิจไป
นาเสนอธุรกิจ สร้างเครือข่ายธุรกิจกับนักลงทุนหรือเครือข่ายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ดังนี้
(1) ในประเทศไทยได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมไหว้ครูมวยไทยทุกปีที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(2) ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และในสหราชอณาจักร การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ ยว โดยการแสดงและจัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการส่งเสริม
การแข่งขัยมวยไทยทาให้รู้จักมวยไทย และรู้จักชื่อของค่ายมวยต่างๆ มากขึ้น
1.2 การวิ เคราะห์ ธุ ร กิ จ โดยการประเมิ น ตนเองและผู้ เชี่ ย วชาญ เพื่ อ ตรวจสอบระดั บ
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่สามารถสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อนที่แท้จริงของธุรกิจ สามารถกาหนด
ทิศทางการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น
ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อแฟรนไชน์ ควรมีประสบการณ์
ในการทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกายบ้าง เพื่อที่จะทาให้ความเข้าใจในเชิงธุรกิจได้ง่ายขึ้น
และผู้ซื้อแฟรนไชน์มักต้องการแฟรนไชน์ที่เป็นที่รู้จักโดยตราสินค้าเป็นที่ยอมรับ
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1.3 กาหนดรูปแบบขยายแฟรนไชส์
ผลการสัมภาษณ์สรุปได้ดังนี้ ธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ถ้าขยายสาขาในต่างประเทศ
ส่วนใหญ่ จะใช้รู ป แบบขยายแฟรนไชส์แบบตัวแทน หรือ Master Franchise โดยจะให้ สิท ธิ์แก่ ผู้
ซื้อแฟรนไชส์หรือบริษัทในประเทศนั้น ๆ รายแรกเพียงผู้เดียว สามารถทาการขยายสาขา หรือให้สิทธิ์
แก่ผู้อื่นได้อีกตามแต่ได้ตกลงกันก่อนที่จะทาการเซ็นสัญญาซื้อขายแฟรนไชส์ มีการการออกแบบคิด
ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ในต่างประเทศ และการออกแบบสัญญาแฟรนไชส์ในต่างประเทศ
1.4 การวางแผนพัฒนาธุรกิจ
ผลการสั ม ภาษณ์ ส รุ ป ได้ ดั ง นี้ การขยายธุ ร กิ จ แฟรนไชน์ ใ นต่ า งประเทศ ส าหรั บ
ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เปิดดาเนินธุรกิจมาแล้วหลายปี ธุรกิจมีผลกาไรการเติบโตต่อเนื่อง มี
การขยายสาขาในประเทศทั้งด้วยตัวเอง และระบบแฟรนไชส์ มากกว่า 10-15 สาขา ที่สาคัญต้องมี
การสร้างระบบแฟรนไชส์ใหม่สาหรับในต่างประเทศด้วย ในประเทศไทยมีผู้ประกอบธุรกิจค่ายมวย
ไทยที่มี ศักยภาพไปขายแฟรนไชน์ในต่างประเทศไม่กี่ค่าย เนื่องจากการตัดสินใจซื้อแฟรนไชน์ใน
ต่างประเทศ มักจะตัดสินใจซื้อแฟรนไชน์ที่มีตราสินค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ และมี
ระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
1.5 กระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีในต่างประเทศ
สิ่งสาคัญในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ใ นต่างประเทศ ผู้ประกอบการแฟรนไชน์อาจจะ
ต้องมีการออกแบบหรือวางระบบแฟรนไชน์ที่แตกต่างจากในประเทศ ผลการสัมภาษณ์มีดังนี้
1.5.1 การสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้แฟรนไชส์
จากการสั ม ภาษณ์ พบว่า เป็ น สิ่ งส าคั ญ ในการขยายธุรกิ จในต่ างประเทศใน
รูปแบบของแฟรนไชส์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ดีต้องมีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจที่ตรงกัน ก็จะทาให้แฟรนไชส์
ของคุณประสบความสาเร็จก่อนขายแฟรนไชส์ให้ใครต้องทาการศึกษาผู้ซื้อแฟรนไชส์อย่างละเอียด
รอบคอบ พบว่า มีผู้สนใจซื้อแฟรนไชน์ 2 กลุ่ม มีดังนั้
1) ผู้ที่ทาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกาย
2) ผู้ที่มีความพร้อมในด้านเงินลงทุน สถานที่แต่ไม่มีประสบการณ์ในการทาธุรกิจ
การออกกาลังกาย หรือมวยไทย
การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับแฟรนไชน์ซี พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง มักมี
เดินทางไปมาหาสู่กันเรื่อยๆ เพื่อสร้างความคุ้นเคยไว้เนื้อเชื่อใจกัน
สรุปได้ว่า ผู้ต้องการขายแฟรนไชน์ต้องศึกษาผู้ซื้อเป็นใคร ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้
ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกกาลังกาย เช่น ฟิตเนสท์ ซึ่งส่วนใหญ่ มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารธุรกิจ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน มีผู้จัดการ ผู้ฝึกสอน
1.5.2 มีความรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (ท้องถิ่น)
จากการสัม ภาษณ์ พบว่า สหราชอณาจักรและสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ มีการใช้
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศ ทาให้ไม่มีอุปสรรคในการสื่อสารกันใน
การทาธุรกิจ ทาให้ไม่มีปัญหาในการสื่อสาร ผู้ซื้อแฟรนไชส์ในประเทศนั้นๆ ต้องสื่อสารกันรู้เรื่อง มี
ความเข้าใจตรงกัน สินค้าและบริการในการเรียนมวยไทยไม่เป็นสิ่งต้องห้ามในพื้นที่ในสหราชอณาจักร
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมวยไทยยังเป็นที่รู้จักและนิยมเรียนกันอย่างกว้างขวาง
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ผู้ขายแฟรนไชน์ (แฟรนไชส์ซอร์) มีความสามารถที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ทาง
ธุรกิจให้กับ ผู้ซื้อแฟรนไชน์ (แฟรนไชส์ซี ) ได้ โดยจะมีข้อกาหนดในสัญ ญาในการไปตรวจเยี่ยม ให้
คาแนะนา และฝึกอบรมให้กับพนักงานในสาขาต่างประเทศด้วย จึงต้องสื่อสารและเข้าใจไปในทิศทาง
เดียวกัน ส่วนการเรียนรู้และทาความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรม เนื่องจากสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นับ
ถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นต้องเข้าใจด้านวัฒนธรรม
1.5.3 กาหนดรูปแบบขยายแฟรนไชส์
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า ในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เหมาะ
กับ การขายแฟรนไชน์ ใช้ แ บบตั วแทน (Master Franchise) โดยจะให้ สิ ท ธิ์แ ก่ ผู้ ซื้ อ แฟรนไชส์ห รือ
บริษัทในประเทศนั้น ๆ รายแรกเพียงผู้เดียว สามารถทาการขยายสาขา หรือให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นได้อีก
ตามแต่ได้ตกลงกัน
2. ศึกษาสภาพแวดล้อมการลงทุนธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยในสหราชอณาจักร และ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์ตลาดในประเทศอังกฤษและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สิ่ ง ที่ ผู้ ป ระกอบการที่ ต้ อ งการขายแฟรนไชน์ ไปต่ า งประเทศต้ อ งท าการวิ เคราะห์
สถานการณ์ตลาดก่อนที่จะขยายธุรกิจแฟรนไชส์ไปในต่างประเทศ ผลการวิจัยมีดังนี้
2.1.1 สถานการณ์การตลาดในประเทศสหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
พบว่า สถานการณ์การตลาดเหมือนกัน รสนิยมผู้บริโภคไม่แตกต่างกัน จานวนประชากรไม่เหมือนกัน
พบว่า ผู้ต้องการซื้อแฟรนไชส์ของทั้งสองประเทศจะซื้อแฟรนไชน์ค่ายมวยที่เป็นที่รู้จักในประเทศ ซึ่ง
สถานออกกาลังกายส่วนใหญ่จะมี การสอนกีฬาในหลายๆรูปแบบ เช่น มวยสากล มวยไทย การออก
กาลังกายทั่วไป และในกรณีที่เปิดเป็นค่ายมวยไทยโดยตรงได้มีการเปิดสอนมวยไทยทั้ง ในประเทศ
อังกฤษและสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยค่ ายมวยมั กจะเป็ น ผู้ บ ริห ารที่ เป็ น ชาวต่ างประเทศและมี
ประสบการณ์ หรือมีภรรยาเป็นชาวไทย
สถานการณ์การแข่งขัน พบว่า มีสินค้าอื่นที่เป็นการออกกาลังกาย ได้แก่ ฟิสเนสต์
ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นที่รู้จักจะได้รับความนิยมสูง โอกาสของการเปิดค่ายมวยไทยก็ยังมีโอกกาส
เพราะค่ายมวยไทยบางค่าย หรือนักมวยไทยบางคนมีชื่อเสียง ทาให้การนิยมเรียนมวยไทยยังมีความ
นิยมและมีการขยายตัวของการเปิดค่ายมวยไทย
2.1.2 ความได้เปรียบคู่แข่งขัน มีดังนี้
1) ความสามารถการผลิต การบริการ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์ แนวทางและ
มาตรฐานการสอน ผู้เชี่ยวชาญในการสอนมวยไทย
จากการสั ม ภาษณ์ พบว่ า มวยไทยมี เอกลั ก ษณ์ โดดเด่ น และยั ง แฝงด้ ว ย
วัฒนธรรมการต่อสู้ มีการใช้อุปกรณ์เหมือนกับมวยสากล มีมาตรฐานการสอนและมีผู้เชี่ยวชาญในการ
สอน โดยที่ผู้ฝึกสอนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม รายละอียดดังนี้
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1.1) ผู้ฝึกสอนที่เคยประกอบอาชีพเป็นนักมวยอาชีพมาก่อน และบางคนเคย
ได้รับรางวัลเป็นแชมป์เวที มวยลุมพินี หรือเวทีมวยราชดาเนินมาก่อน มีประสบการณ์ ในการเป็น
นักมวยมานาน และผันตัวเองมาเป็นผู้ฝึกสอน ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ฝึกสอนมวยไทยจะเป็นกลุ่มนี้
1.2) ผู้ฝึกสอนที่จบด้านการกีฬา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้ฝึกสอนจะผ่าน
การเรียนเป็นผู้ฝึกสอนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ผู้ฝึกสอนบางคนเคยมีประสบการณ์การแข่งขัน
มวยไทยมาบ้าง
ผู้ ป ระกอบการที่ ต้ อ งการขายแฟรนไชน์ ไปต่ า งประเทศ พบว่ า จะมี
ข้อกาหนดในสัญญาแฟรนไชน์ให้ผู้ซื้อแฟรนไชน์ ต้องผู้ฝึกสอนที่ได้มาตรฐานโดยกาหนดให้ต้องมีผู้
ฝึกสอนมวยไทยที่มีประสบการณ์ไปสอนยังประเทศที่ซื้อแฟรนไชน์ด้วย หรือส่งผู้ฝึกสอนต่างประเทศ
มาฝึกเพิ่มเติมที่เมืองไทย เพื่อให้ได้มาตราฐานการเรียนมวยไทย และอาจมีข้อกาหนดให้มีการกิจกรรม
เสริมให้ผู้มาเรียนมวยไทยในประเทศที่ซื้อแฟรนไชน์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ รับประทานอาหารไทย และกิจกรรมเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและเรียนรู้
มวยไทย
2) ด้านต้นทุน ด้านวัตถุดิบ การผลิต การบริการ พบว่า ผู้ซื้อแฟรนไชน์ต้องการ
ซื้อแฟรนไชส์ที่ราคาไม่สูงนัก ซึ่งมีการแข่งขันในเรื่องของต้นทุนซึ่งในข้อกาหนดในสัญญาแฟรนไชน์ที่
ให้ผู้ซื้อแฟรนไชน์ปฏิบัติตามมึข้อกาหนดมาก เช่น ในการใช้อุปกรณืในการเรียนที่ราคาแพง หรือผู้
ฝึกสอนที่มีมาตรฐานสูงเช่นต้องได้รับใบอนุญาตครูฝึกสอนในระดับต่างๆ ทาให้เสียค่าจ้างผู้ฝึกสอน ทา
ให้ต้นทุนการผลิต และบริการสูงขึ้น ทาให้ผู้ซื้อตัดสินใจไม่ซื้อแฟรนไชน์ หรือไปซื้อของผู้ขายคนอื่น
มีที ม งานให้คาปรึกษาปั ญ หาการใช้ บริการและออกแบบผลิตภั ณ ฑ์ ที่เหมาะสมกับ การใช้งานของ
ผู้บริโภค โดยการมีคอร์สให้เลือกเรียนตามความเหมาะสม
3) โอกาสทางธุรกิจจากความต้องการมากกว่าผู้เสนอขาย ขนาดตลาดใหญ่ มี
แนวโน้มเติบโต พบว่า มวยไทยเป็นศิลปะประจาชาติมีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น มี กระบวนการเรียนที่มี
ขั้ น ตอนและการฝึ ก ฝนต้ อ งใช้ ป ระสบการณ์ แ ละการฝึ ก ฝนที่ ใช้ เวลานานถึ งจะเชี่ ย วชาญ ในการ
ให้บริการจึงต้องใช้ครูฝึกที่มีคุณภาพสูง บวกกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนและอุปกรณ์การเรียนไม่สูง
นัก สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่ ในกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มและสามารถ
ขยายฐานลูกค้าออกไปได้ในวงกว้าง
คู่ แ ข่ งในกลุ่ ม ธุรกิ จ มี แ ละโอกาสในการสร้างส่ วนแบ่ งการตลาดได้ ม ากใน
อนาคต พบว่า มีค่ายมวยไทยและสถานออกกาลังกายที่มีการสอนมวยไทยขยายตัว มีจานวนของ
สถานบริการที่สอนมวยไทยมีจานวนมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทั้งในสหราชอณาจักร และสหรัฐอาหรับ
อิมิเรตส์ และมีเจ้าของเป็นคนต่างชาติ
โอกาสของธุรกิจแฟรนไชส์ ในสหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
พบว่า รัฐบาลทั้ ง 2 ประเทศ มีการสนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกาย โดยเฉพาะสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์มีคนเดินทางมารักษาโรคต่าง ๆ ในประเทศไทยเป็นจานวนมาก ประกอบกับในสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์มีการลงทุนในการเปิดโรงพยาบาลน้อย เนื่องจากขาดบุคลากรทางการแพทย์ จึงส่งเสริมให้มี
การออกกาลังกายมากขึ้น ทาให้มีการสนใจในการออกกาลังกายในสถานออกกาลังกายมากขึ้น ซึ่ง
มวยไทยเป็นที่นิยมในสถานออกกาลังกาย ส่วนชื่อของสถานประกอบการ ตราสินค้า และการทาธุรกิจ
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ในรูปแบบของแฟรนไชน์มีการขยายตัวและได้รับความนิยม เนื่องจากมีระบบการบริ หารจัดการ การ
สอนที่มีมาตรฐานจากผู้มีประสบการณ์ ซึ่งตราสินค้าของธุรกิจมวยไทยของประเทศไทย จะรู้จักในชื่อ
ของไทเกอร์มวยไทย และมักจะมีการลอกเลียนแบบชื่อไปใช้ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้
2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม
คณะผู้วิจัยได้นาข้อมูลจากการจัดทาการสัมภาษณ์เชิงลึก และข้อมูลจากการสืบค้นจาก
วรรณกรรมและงานวิจัยในประเทศไทยและในต่างประเทศมารวบรวม โดยมีผลการวิเคราะห์ดังนี้
2.2.1 สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (General Environment)
สภาพแวดล้ อ มทางด้ า นการเมื อ ง (Politic) เศรษฐกิ จ (Economics) สั ง คม
(Social) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) และกฎหมาย กฏระเบียบข้อบังคับ
(Law and Regulation) เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีบทบาทสาคัญต่อการขยายตัวของธุรกิจมวย
ไทยเชิงสร้างสรรค์
2.2.2 สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industry Environment)
ธุรกิจมวยไทยที่มีขนาดใหญ่จัดอยู่ในตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) มีผู้เล่นราย
หลักๆ อยู่ไม่กี่ราย เช่น บริษัทไทเกอร์มวยไทย (ไทยแลนด์) จากัด ค่ายมวยแซมบี้มวยไทย สินค้าและ
บริ ก ารมี ลั ก ษณะโดดเด่ น เฉพาะของแต่ ล ะบริษั ท จุ ด ขายหลั ก คื อ ตราสิ น ค้ า ที่ บ่ งบอกถึ ง Brand
Identity และ Brand Personality ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจให้
สูงขึ้น การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรองรับการขยายตัวฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้า งรายได้ให้กับธุรกิจและประเทศต่อไป กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่มีความต้องการสินค้าและบริการ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ
1) ลูกค้าผู้บริโภค B2C และลักษณะตลาดผู้บริโภค
- กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่รักสุขภาพ
- กลุ่มลูกค้าต่างชาติที่รักกีฬา
จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารค่ า ยมวยไทยในต่ า งประเทศ พบว่ า ลู ก ค้ า
ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่เคยเรียนมวยไทย และบางคนมาเรียนเพื่อออกกาลังกาย ลดน้าหนัก
2) ลูกค้าองค์กร B2B และลักษณะตลาดลูกค้าองค์กร
จากการสัมภาษณ์ผบู้ ริหารค่ายมวยไทย พบว่า ฟิตเนตเซ็นต์เตอร์ในส
หราชอณาจักร และสาธารณรัฐอาหรับอิมิเรตส์บางแห่งมีการสอนมวยไทย
2.1.3 ปัจจัยการเลือกซื้อและเหตุผลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ พบว่ามีปัจจัยที่
สาคัญดังนี้
1) คุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตระดับพรีเมี่ยม
2) การแนะนาและการบอกต่อจากเพื่อนๆ และคนรู้จัก
3) ชื่อเสียงของแบรนด์
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารค่ายมวยไทย มีรายละเอียดดังนี้
“ทางค่ายมวยได้ออกแบบการสอนมวยไทยโดยผู้มีประสบการณ์ที่ไม่เหมือน
ใคร และเปลี่ยนแบบเพื่อให้มีการลอกเลียนแบบได้ยาก”
“แบรนด์ค่ายมวยไทยของประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จาก
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การบอกต่อผ่านโซเชียลมีเดีย”
“ค่ายมวยไทยแต่ละค่ายมีการจัดหลักสูตรการสอนเป็นของตนเอง สามารถ
เลือกเรียน”
2.1.4 ปัจจัยอุปสรรคที่มีตอ่ การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ และแนวทางแก้ไข
1) ด้านช่องทางการติดต่อและความสับสนในด้านข้อมูลของธุรกิจและความ
แตกต่างในด้านการบริการ
2) การสื่อสารในด้านความแตกต่างของคุณภาพการบริการ
3) ตราสิ น ค้ าของกิ จ การส่ วนใหญ่ ยั งไม่ เป็ น ที่ รู้จั ก ของชาวต่ างชาติ ม ากนั ก
เนื่องจากยังไม่มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตราสินค้าให้ผู้บริโภครับรู้เท่าที่ควร
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารค่ายมวยไทย มีรายละเอียดดังนี้
“มีการลอกเลียนแบบในการทาธุรกิจค่ายมวยได้ง่าย”
“ในสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นิยมการออกกาลังกายโดยคานึงถึงแบรนด์”
4) การดาเนินการในลักษณะ Labor Intensive ทาให้การเพิ่มกาลังแรงงาน
และกาลังการบริการเป็นได้ยาก
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารค่ายมวยไทย มีรายละเอียดดังนี้
“ต้องการเรียนมวยไทยกับครูฝึกสอนที่มีความชานาญ เป็นมืออาชีพซึ่งหา
ได้ยาก”
ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า
กลุ่ม ลูกค้าบุคคล B2C
กลุ่ม ลูกค้าบุคคล B2B
กลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคคลหรือรายย่อย
กลุ่มลูกค้าองค์กรหรือรายใหญ่
คุณลักษณะสินค้า/บริการ (Feature)
คุณลักษณะที่เป็น“จุดแข็ง” มีการเรียนหลายรูปแบบ
ค่ายมวยไทย
การสอนจานวนไม่มาก
คุณประโยชน์การใช้งาน (Functional Benefit)
ประโยชน์ในแง่ที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์
สามารถนาความรู้ไปถ่ายทอดให้
ผู้อื่นได้
ทาให้น้าหนักลด ร่างกายแข็งแรง
คุณค่าทางอารมณ์ (Emotional Benefit)
ประโยชน์ในด้านคุณค่าอารมณ์ และความรู้สึก
ได้เรียนรู้วัฒนธรรม
จุดโดดเด่นของสินค้า/บริการ (Advantage)
สิ่งที่แตกต่าง โดดเด่นจากคู่แข่งขันหรือกีฬาประเภทอื่นๆ มีผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์
มีการใช้ศอกเข่า มีการเรียนร่วมกับผู้อื่น
ผู้ฝีกสอนเดินทางมาเรียนและฝึกมวย
ไทยที่ประเทศไทย
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3. การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยในสหราชอาณาจักร และสหรัฐ
อาหรับอิมิเรตส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน
3.1 การสร้างต้นแบบรูปแบบธุรกิจแฟรนไชน์คา่ ยมวยไทย (Business Model)
ผลการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
3.3.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมมีการวิเคราะห์ดังนี้
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป
การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมด้ วย Societal environment มี ตั วแปรในการ
วิ เคราะห์ 4 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า นเทคโนโลยี ด้ า นการเมื อ งและกฎหมาย และด้ า น
วัฒนธรรมทางสังคม
1.1) ด้านเศรษฐกิจ
(1) สหราชอาณาจักร เป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของประเทศไทยที่มาจากยุโรป
เป็นประเทศจากยุโรปที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด โดยนักลงทุนจากสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่เข้า
มาลงทุ น ในโครงการในสาขาบริการและสาธารณู ป โภค อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้ า และ
อุตสาหกรรมเบา และมีความสนใจที่จะขยายการลงทุนในกลุ่มกิจการยานยนต์ (ชิ้นส่วนยานยนต์)
ผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักร และสินค้าเกษตร ส่วนการลงทุนของไทยในสหราชอาณาจักร ได้แก่
กิจการร้านอาหารไทย ซึ่งได้รับความนิยมจากชาวสหราชอาณาจักรอย่างมาก ธุรกิจโรงแรมของบริษัท
Landmark Hotel Group และเครื่องดื่มของบริษัท Siam Winery Trading นอกจากนี้ไทยและส
หราชอาณาจักรยังได้ร่วมมือกันในการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน
(2) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นประเทศในตะวันออกกลาง มีเมืองหลวง คือ
กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์
สหรัฐ ฯ มี รายได้ ป ระชาชาติ ต่อ หั ว 41,550 ดอลลาร์สหรัฐ อเมริก า และมี อัต ราการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจอยู่ที่ 3.5% สิ นค้าส่งออกสาคัญ (หากไม่รวมน้ามันและก๊าซ ซึ่งเกือบทั้งหมดส่งออกไปยัง
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย) คือ อัญ มณี ทองคา และพลาสติก โดย
ส่ งออกไปยั ง อิ น เดี ย อิ ห ร่าน และสวิต เซอร์แ ลนด์ ส่ ว นสิ น ค้ าน าเข้ าส าคั ญ ได้ แ ก่ เครื่อ งจั ก รกล
ยานพาหนะและอะไหล่ และอาหาร โดยมี แหล่งน าเข้าสาคัญ คือ อิ น เดี ย สหรัฐ อเมริก า และจีน
สาหรับการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้น ตัวเลขประเมินเบื้ องต้นสาหรับปี 2556 มี
มูลค่าประมาณ 19,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเสียเปรียบดุลการค้าอย่างมากดังเช่ นทุกปีที่ผ่าน
มา เนื่องจากไทยนาเข้าน้ามันดิบจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มากที่ สุดในโลก ตามด้วยก๊าซธรรมชาติ
น้ามันสาเร็จรูป โลหะ และเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ขณะที่สินค้าส่ งออกจากไทยไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบอัญ มณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์
และสิ่งทอ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีนโยบายส่งเสริมด้านอาหารและการท่องเที่ยว
กับประเทศไทย โดยต่อยอดการเป็นศูนย์กลางทางการบินด้ วยการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวใน
ภูมิภาค จึงมี แนวโน้มที่ อุปสงค์ในธุรกิจนี้จะขยายตัวต่อเนื่องจากนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ธุรกิจการ
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รักษาพยาบาล เนื่องจากปัจจุบันชาวอาหรับเดิ นทางไปรักษาพยาบาลที่ประเทศไทยจานวนมากด้วย
ความประทับใจคุณภาพการรักษาและการดูแลผู้ป่วยของแพทย์และพยาบาลไทย
1.2) ด้านเทคโนโลยี
(1) สหราชอาณาจัก ร สนั บ สนุ น การใช้ เทคโนโลยี ในการผลิ ต และการ
บริการด้านต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีทางการเงิน การเล่นกีฬาในรูปแบบ e-sport เป็นต้น
(2) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการผลิต และการ
บริการด้านต่างๆ รวมถึงการเล่นกีฬาในรูปแบบ e-sport แต่ส่วนใหญ่กิจกรรมมักจะต้องอยู่ในพื้นที่
ห้างสรรพสินค้าที่มีบริการครบครัน
1.3) ด้านการเมืองและกฏหมาย
(1) สหราชอาณาจักร นักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในสหราชอาณาจักรมีสิทธิ์
ได้ รับ สิ ท ธิพิ เศษต่ างๆ และเงิน ช่ วยเหลื อ (grants) จากรัฐ บาลโดยไม่ มี ก ารแยกว่าเป็ น นั ก ลงทุ น
ต่ า งชาติ ห รื อ นั ก ลงทุ น ในประเทศ นอกจากนี้ รั ฐ บาลอั ง กฤษชุ ด ใหม่ ได้ ป ระกาศลดอั ต ราภาษี
corporate tax จาก 28% ลงมาอยู่ที่ 24% ภายใน 4 ปี เพื่อดึงดูดการลงทุน จากต่างประเทศอีกด้วย
ทั้งนี้ อัตราภาษีใหม่ดังกล่าวนับเป็นอัตราภาษีที่ต่าสุดในกลุ่มประเทศ G20 นอกจากนี้ ประเทศไทย
และสหราชอาณาจักรยังได้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ลงนามเมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2521 รวมถึงลงนามในอนุสั ญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อนและการป้องกัน
การเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีที่เก็บจากเงินได้ ลงนามเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2524 ซึ่งมี
ส่วนช่วยให้ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศไม่ต้องแบกรับภาระภาษีเกินความจาเป็นในการประกอบ
ธุรกิจระหว่างกัน ประเด็นท้าทายในการทาธุรกิจ สหราชอาณาจักรมีการตรวจสอบด้านสุขอนามัย
สิ น ค้ าอาหารอย่ างเข้ ม งวด ท าให้ สิ น ค้ าไทยโดยเฉพาะสิ น ค้ าเกษตรและอาหารทะเลไม่ ผ่ านการ
ตรวจสอบ และมักถูกกีดกันหรือห้ามนาเข้า สหราชอาณาจักรขอให้ไทยควบคุมปัญหาการจาหน่าย
สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การที่สหราชอาณาจักรมีการค้าส่วนใหญ่กับประเทศใน
กลุ่มสหภาพยุโรปด้วยกัน และการขยายสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป รวมทั้ งการที่สหภาพยุโรป
จัดทาข้อตกลงเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่สาม เช่น เม็กซิโก กลุ่ มเมอโคซูร์ ล้วนแต่เป็นประเทศ
กาลังพัฒนาและเป็นคู่แข่งขันทางการค้าที่สาคัญของไทย อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไป
ยังตลาดสหภาพยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักรโดยรวม ผู้ประกอบการขาดข้อมูลด้านกฎระเบียบการ
ลงทุนในอังกฤษแบบเบ็ดเสร็จ และขาดความรู้ว่าจะไป ติดต่อหน่วยงานใดของอังกฤษที่จะให้ความ
ช่วยเหลือ/สนับสนุนด้านข้อมูลและทางการเงินในการลงทุน ปัญหาการนาเข้าแรงงานชาวไทยเพื่อเข้า
มาทางานในธุรกิจของคนไทยในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะร้านอาหารไทย สปาและบริการนวดแผน
ไทย เนื่องจากสหราชอาณาจักรนาระบบการตรวจคนเข้าเมืองระบบใหม่ (Point Based System) ที่
เพิ่มความเข้มงวดในการออกวีซ่าให้แก่ผู้ที่จะเข้ามาทางานจากประเทศที่ 3 นอกจากนี้ นโยบายของ
รัฐบาลอังกฤษชุดใหม่ยังต้องการจากัดจานวนคนเข้าเมืองจากนอกสหภาพยุโรปที่จะเข้ามาอยู่ อาศัย
และท างานในสหราชอาณาจั ก รในแต่ ล ะปี ด้ ว ย (กรมเศรษฐกิ จ ระหว่ า งประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2559)
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(2) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รูปแบบธุรกิจ รัฐบาลกลางได้กาหนดรูปแบบ
ธุรกิจที่สามารถดาเนินกิจการใน UAE ได้ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) General Partnership
Company (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) 2) Partnership-e-commendams (ห้างหุ้นส่วนจากัด) 3) Joint
venture Company (บ ริ ษั ท ร่ ว ม ทุ น ) 4) Public Shareholding Company (บ ริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น
สาธารณะ) 5) Private Shareholding Company (บริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น เอกชน) 6) Limited liability
Company (LLC) (บริ ษั ท จ ากั ด ) 7) Share Partnership Company (ห้ า งหุ้ น ส่ ว นในหุ้ น ) ในทุ ก
ประเภทบริ ษั ท จ าเป็ น ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตประกอบกิ จ การ (Business License /Trade License)
สาหรับชาวต่างชาติผู้ที่ต้องการก่อตั้งบริษัทในยูเออี รูปแบบบริษัทที่เหมาะสมที่สุด คือ รูปแบบบริษัท
จากัด (LLC) หรือเรียกอีกอย่างว่า บริษัทท้องถิ่น (Local Company) ซึ่งเป็นรูปแบบบริษัทที่เก่าแก่
ที่สุด มีเงื่อนไขคือ สปอนเซอร์ท้องถิ่นต้องมีสัดส่วนการถือหุ้น (Ownership) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
และชาวต่างชาติไม่เกินร้อยละ 49 รูปแบบ LLC สามารถก่อตั้งโดยผู้ร่วมหุ้นอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่
เกิน 50 คน ซึ่งแต่ละคนจะจากัดความรับผิดชอบตาม สัดส่วนหุ้นที่ตัวเองถือในบริษัท รูปแบบ LLC
สามารถมอบหมายหน้าที่การบริหารจัดการให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือ อาจจะเป็นบุ คคลภายนอกบริษัท
ก็ได้จากข้อมูลข้างต้น สังเกตได้ว่าสปอนเซอร์ท้องถิ่นมีสัดส่วนการถือหุ้นมากกว่ าชาวต่างชาติผู้เข้ามา
ลงทุนในส่วนนี้ผู้ถือหุ้นสามารถทาข้อตกลงระหว่างกันในเรื่องการแบ่งผลก าไรให้แก่สปอนเซอร์ตาม
สัดส่วนจริงที่ได้ลงทุนไป หรืออาจจะไม่แบ่งผลกาไรเลยก็สามารถทา ได้ อย่างไรก็ตามสปอนเซอร์ต้อง
ได้ค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งอาจคิดเป็นอัตราส่วนของผลกาไรหรืออัตราส่วนของรายรับแต่ที่นิยมกันมาก
ที่สุดคือ จ่ายตามจานวนเงินตามที่ได้ตกลงกันไว้ ตั้งแต่ต้น เพราะจะได้ไม่ต้องเปิดเผยตัวเลขบัญชีให้
สปอนเซอร์
นอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) Commercial
Companies Law (CCL) 2) Commercial Register Law 3) Commercial Agencies Law และ4)
Civil and Commercial Codes นอกจากนี้ ในแต่ละรัฐจะมีการออกใบอนุญ าตเฉพาะในแต่ละรัฐ
เพื่อการประกอบธุรกิจในรัฐนั้น ซึ่งจะแตกต่างกั นไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกับนโยบายท้องถิ่นในรัฐนั้น สิทธิ
ประโยชน์ การลงทุ นในเขตปลอดอากร Free Zone เขตปลอดอากร คือพื้ นที่ ที่ รัฐบาลได้กาหนด
ขอบเขตขึ้นมาเพื่อให้ผู้ ประกอบการในภาคเอกชน นั้นได้ดาเนินธุรกิจเพื่อแสวงหากาไรโดยมีการ
กาหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่มากกว่าพื้นที่เศรษฐกิจทั่วไป ปัจจุบันเขตปลอดอากรในยูเออี มีทั้งสิ้น
37 เขต และส่วนใหญ่อยู่ในรัฐดูไบมากกว่า 20 เขต เขตปลอดอากรในดูไบจาแนก ออกเป็นธุรกิจ 2
ประเภท โดยมีกฎเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ดังนี้ เขตปลอดอากรที่รัฐดูไบได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น คือพื้นที่
เฉพาะที่สามารถให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปเช่าพื้นที่ทาธุรกิจ ได้โดยสามารถถือหุ้นได้ 100% และไม่
ต้องมีหุ้นส่วนเป็นชาวท้องถิ่นเหมือนกับการทาธุรกิจนอกเขต และมีข้อยกเว้น ทางด้านภาษีโดยที่ไม่
ต้องจ่ายทั้งภาษีรายได้ส่วนบุคคล ภาษีรายได้บริษัท ภาษีนาเข้าและส่งออก ทั้งยังสามารถโอนเงินกลับ
ประเทศต้นทางได้อย่างไม่มีข้อจากัด บางที่อาจให้สิทธิ์พิเศษในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้ด้วย
รวมทั้งการจัดจ้างบุคลากรและแรงงานซึ่งจะไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน แต่ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบ
เฉพาะของแต่ละเขต ธุรกิจเสรี โดยสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริ หารเขตเสรีแต่ละเขต ซึ่งเป็น
การสร้างแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติพากันมาลงทุนในดูไบกันมากขึ้น และเพื่อรองรับการขยายตัวของนัก
ลงทุนต่างชาติ เขตธุรกิจเสรีต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะ ดาเนินการโดยรัฐบาลของดูไบหรือเอกชนก็ได้ บาง
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ที่อาจจะมีพื้นที่กว้างขวางกินบริ เวณหลายร้อยไร่ แต่บางที่อาจจะเป็นแค่เพียงอาคารใดอาคารหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งเขตธุรกิจนั้น ๆ ขึ้นมา แต่ละเขตจะมีพื้นที่ให้เช่าสาหรับทาสานักงาน
หรือโกดังเก็บของได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
1.4) ด้านสังคมและวัฒนธรรม
(1) สหราชอาณาจัก ร ประกอบด้ วย อั งกฤษ สก็ อตแลนด์ เวลส์ รวมถึ ง
ไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีประวัติศาสตร์และความเป็นตัวตนของตัวเอง แต่โดยส่วนใหญ่
ก็จะมีความคล้ายคลึงอยู่ในนั้น สหราชอาณาจักรมีประชากรที่หลากหลายที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมที่
ต่างกัน ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่มีวัฒนธรรม มีความเป็นมาและความเชื่อที่แตกต่าง แต่การอยู่ร่วมกันได้
อย่างอิสระ ก็เป็นตัวส่งเสริมให้เกิดการซึมซับความหลากหลายนี้ให้เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว การเป็น
ตัวของตัวเองในสหราชอาณาจักร เกิดจากการสนับสนุนและการสอน นักเรียนส่วนใหญ่ที่เริ่มต้นชีวิต
ที่นี่ จะหาช่องทางในการแสดงออกความเป็นตัวตนออกมาทั้งในและนอกห้องเรียนเสมอ คนอังกฤษ
จะมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีความกล้าในการแสดงออกถึงความคิดเห็นของตน
(2) สหรั ฐ อาหรั บ เอมิ เ รตส์ เหมื อ นกั บ ประเทศอ่ า วอาหรั บ อื่ น ๆ ที่ ใ ห้
สวัสดิการกับประชาชนสูงในด้านสาธารณสุข การเคหะและการดารงชีพ มีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ
ทาให้ประชาชนมีมาตรฐานการดารงชีพสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของตะวันออกกลาง มีรายได้ต่อหัวสูงเป็น
อันดับต้นๆ ของโลก สตรีมีเสรีภาพในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ สูงเมื่อเทียบกับสังคมประเทศอาหรับ
ทั่วไป สาหรับคนชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และชุมชนชาวต่างชาติที่มีรายได้สูง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
นับว่ามี ส ภาพแวดล้อมและความเป็ นอยู่ที่ มั่นคง แต่สาหรับแรงงานที่มีรายได้ต่าจะประสบความ
ยากลาบากเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและการที่ระดับการคุ้มครองของรัฐยังไม่สูงพอ ในกรณีที่นายจ้างไม่
ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง
2) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมธุรกิจ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทาโดยการสังเกต การประเมินสภาวะแวดล้อม
และอธิบายด้วยข้อมูลจากสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญของกลยุทธ์
ที่เป็นตัวกาหนดอนาคตของธุรกิจ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจ
(SWOT analysis) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ค่ายมวยไทยที่เปิดสอนให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ สาหรับประเทศไทยมี
ค่ายมวยที่ให้บริการนักท่องเที่ยวต่างประเทศมักตั้งอยู่บริเวณที่มีแหล่งท่องเที่ ยวหลักของประเทศไทย
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีค่ายมวยไทยที่เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศรองรับการท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัด
ภูเก็ต เชียงใหม่ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ค่ายมวยไทยที่เปิดสอนมวยไทยให้กับ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญในจังหวัดจังหวัดภูเก็ต เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
จะเห็ น ได้ ว่ า ค่ า ยมวยที่ พ ร้ อ มจะบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ จ ะมี ที่ พั ก
ให้ บ ริการ และมี รูป แบบการฝึ ก ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ งราคาค่าฝึก ให้ เลือ กตามความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวซึ่งค่ายมวยในประเทศไทยมีการพัฒนา ที่เน้นคุณภาพทุกเรื่อง ได้แก่ ความสะอาด ความ
ใหญ่โต มีบริการครบวงจร เช่น ค่ายมวยไทยแฟร์เท็กช์ เป็นโรงแรม sport hotel โดยเน้นมวยไทย มี
ครูฝึกนักมวยที่เป็นแชมป์เปี้ยน เพื่อตอบสนองการเรียนมวยไทยของแต่ละคนที่มีเป้าหมายต่างกัน
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1.3) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก ประกอบด้วย ตัวแปร
ด้ า นจุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นขององค์ ก ร (Strengths and Weaknesses) ซึ่ ง เป็ น การวิ เคราะห์
สภาพแวดล้ อมภายใน และตัวแปรด้านโอกาสและอุปสรรค ซึ่ งเป็น การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ทาให้กิจการเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคแล้ว
ก็จะนาข้อมูลทั้ งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์ โดยการใช้ตาราง TOWS
Matrix เพื่อมาวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์ มีขั้นตอนดังนี้
คณะผู้ วิ จั ย ขอน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ใ นแยกเป็ น ประเด็ น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป (General Environment)
สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Politic) เศรษฐกิจ (Economics)
กระแสสังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) และกฎหมายและ
กฎระเบียบข้อบังคับ (Law and Regulation) ล้วนเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีบทบาทสาคัญต่อ
การขยายตัวของธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ เพราะมีผลกระทบต่อจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้ามาในประเทศไทย การเมืองที่มีเสถียรภาพและนโยบายภาครั ฐที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
การอานวยความสะดวกให้แก่ชาวต่างชาติการผ่อนคลายกฎระเบียบด้านวีซ่าด้านระยะเวลาพานักและ
ค่าธรรมเนียม ล้วนส่งผลต่อจานวนนักท่องเที่ยวที่มาเรียนมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ ภาวะเศรษฐกิจโลกมี
ผลกระทบต่อจานวนชาวต่างชาติผู้มาเรียน กระแสสังคมที่มีแนวโน้มมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี การออก
กาลังกายและสุขภาพดี ล้วนส่งผลต่อจานวนชาวต่างชาติผู้มาเรียน ปัจจุบันที่เทคโนโลยีด้านการบิน
อิ น เตอร์ เน็ ต สมาร์ ท โฟน และ application ท าให้ ก ารโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์ เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ วและต้นทุนน้อย ช่วยสนับสนุนธุรกิจ
มวยไทยเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างดีการที่พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันมีทัศนียภาพที่สวยงามมีสิ่งแวดล้อม
ที่ดี อากาศสะอาดบริสุทธ์ น้าใสสะอาด ทาให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นพื้นที่ๆผู้เรียนมวยไทยเชิง
สร้างสรรค์หมายปองที่จะมาเรียนในธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดบริการในพื้นที่แห่งนี้จานวน
มาก
(2) สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม (Industry Environment)
ธุ ร กิ จ มวยไท ยเชิ ง สร้ า งสรรค์ จั ด อยู่ ใ นตลาดผู้ ข ายน้ อ ยราย
(Oligopoly) มีผู้เล่นรายหลักๆอยู่ไม่กี่รายเช่น Tiger, ThaiFight, Fairtex สินค้าและบริการมีลักษณะ
โดดเด่นเฉพาะของแต่ละบริษัท จุดขายหลักคือตราสินค้าที่บ่งบอกถึง ตราสินค้า Identity และตรา
สิน ค้า Personality ที่ แ ตกต่างกัน ส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจให้ สูงขึ้น การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรองรับการขยายตัวฐานลู กค้าที่เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวที่
เติ บ โตขึ้ น อั น จะเป็ น ประโยชน์ ในการสร้า งรายได้ ให้ กั บ ธุ รกิ จ และประเทศต่ อ ไป โดยกลุ่ ม ลู ก ค้ า
เป้ าหมายที่ มี ความต้องการสิ นค้ า /บริการ ซึ่ งแบ่ งได้เป็ น 2 ส่วนคื อ กลุ่มลู กค้าชาวต่างชาติที่ รัก
กิจกรรมด้านกีฬา รักสุขภาพ และดูแลตนเองให้มีรูปร่างที่ดี และกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงเรียนสอนมวย
ไทยในต่างประเทศที่ต้องการฝึกอบรมครูมวยให้มีความสามารถและทักษะด้านมวยไทยอย่างต่อเนื่อง
คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ โดย
ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ พบว่า ธุรกิจมวยไทยเชิง
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สร้างสรรค์เป็นธุรกิจที่สาคัญเพราะเกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยสะท้อนความเป็นไทย มี
ความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากกีฬาประเภทอื่น และลูกค้าสัมผัสได้ถึงประสบการณ์และคุณค่าที่
unique ชาวต่ า งชาติ จ านวนมากเดิ น ทางตรงมาภู เก็ ต ประเทศไทยเพื่ อ เรี ย นมวยไทยอย่ า ง
เฉพาะเจาะจง ที่สาคัญคือมวยไทยเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกทาให้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนรู้จัก
ไม่ยากนัก มักจะเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบริษัทเป็นส่วนใหญ่ ความโดดเด่นของสินค้า
และบริการมักจะเป็นในรูปของความเป็นมืออาชีพของครูผู้สอน การให้บริการ สถานที่และอุปกรณ์
และชื่อเสียงที่สะสมไว้ จากการ review ของลูกค้าที่ผ่านมา แต่ธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์มีจุดด้อย
คื อ ไม่ มี ค อร์ส อบรมที่ เป็ น มาตรฐานของประเทศ การพึ่ งพาครู ส อนมวยจากความช านาญและ
ประสบการณ์ในอดีตเป็นสาคัญ และชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มักมองว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่
น่ า สนใจ แต่ มี ค วามรุ น แรงและอั น ตรายสู ง เหมาะแก่ ก ารชมการแข่ ง ขั น มากกว่ า การเรี ย น มี
ชาวต่างชาติจานวนไม่มากที่เห็นว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่เหมาะกับการใช้ออกกาลังกายได้ดี
และถ้าใช้เพื่อการออกกาลังกายประกอบกับการมีอุปกรณ์ความปลอดภัยครบถ้วนแล้วจะมีอันตราย
น้อยมาก แต่มวยไทยเป็นที่ชื่นชมและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสื่อออนไลน์มี
บทบาทสาคัญมากขึ้น รัฐบาลเช่นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรอิสระเช่นการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยและเอกชนให้ความสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ยังมีโอกาสขยาย
ธุรกิจได้อีกมาก และสามารถขยายในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเช่นเสื้อผ้า อาหาร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
เศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วงชะงักงัน ประกอบกับการมีสงครามทางการค้าของชาติสาคัญหลายชาติ อาจ
ส่งผลให้จานวนชาวต่างชาติผู้เรียนมวยไทยมีจานวนลดลง
นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจา
เมื อ งดู ไบมี น โยบายร่วมกั บ รัฐ บาลสหรัฐ อาหรับ อิ มิ เรตส์ ร่วมกั น จั ด กิ จ กรรมออกก าลั งกาย โดย
กิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายหลักคือต้องการให้ประชาชนในเมืองดูไบ และผ่านการประชาสัมพันธ์ไปยัง
เมืองต่างๆได้รู้จักมวยไทยให้มากขึ้น และทาให้เข้าใจว่า มวยไม่ได้เป็นแค่เพียงกีฬาสาหรับการต่อสู้
หรือการใช้ความรุนแรงแต่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งไม่ว่าจะ
เป็นคนชาติไหนก็สามารถมาเรียนรู้กันได้ หากสามารถทาให้มวยไทยได้ปรากฏและเป็นที่ชื่นชอบใน
ระดับนานาชาติได้ ก็จะเป็นอีกก้าวสาคัญที่จะทาให้ความเป็นไทยได้ปรากฏสู่สายตาของชาวโลก
ในที่นี้ ผู้วิจัยขอนาเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบตารางดังตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของธุรกิจแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยที่
เปิดสอนในประเทศอังกฤษและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
จุดแข็ง (S – STRENGTH)

จุดอ่อน (W – WEAKNESS)

 การยอมรับและชื่นชมมวยไทยของชาวต่างชาติ
 สินค้าและบริการมีชื่อเสียงที่สะสมไว้ในรอบ
ทศวรรษที่ผ่านมา แบรนด์มวยไทยเป็นที่รู้จักไป
ทั่วโลก
 การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการจากสิ่งที่ตนเอง
รักและสนใจ
 ค่าเรียนไม่แพงในสายตาชาวต่างชาติ
 ศิลปะมวยไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของไทยที่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว มี
ลักษณะของวัฒนธรรมผสมผสานกับศิลปะการ
ป้องกันตัวทาให้รัฐบาลต้องการอนุรักษ์
 มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติ และเป็นประเทศเจ้าของภูมิ
ปัญญาศิลปะการต่อสู้มวยไทย
 การเรียนมวยไทยส่งผลดีต่อสุขภาพ
 การเรียนมวยไทยช่วยทาให้มวี ินัยในตนเอง
โอกาส (O – OPPORTUNITY)
 อุตสาหกรรมกีฬาและการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยมีการเติบโตสูง
 ธุรกิจมวยไทยได้รับการสนับสนุนให้ขยายตัวไป
ยังต่างประเทศ
 มวยไทยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
โดยเฉพาะกลุ่มคนหนุ่มสาวรุน่ ใหม่ทมี่ องว่ามวย
ไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ครบเครื่อง
และเป็นวิธีออกกาลังกายที่ทาให้ร่างกาย
แข็งแรงและสนุกสนาน
 ความนิยมในมวยไทยส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์
กีฬาขยายขนาดใหญ่ขึ้น มีการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องทางการกีฬาทาให้ขยาย
ขนาดตลาดไปพร้อมกันด้วย
 การทาหนังเกี่ยวกับศิลปะมวยไทย ทาให้เกิด

 การเปิดตลาดที่ต่างประเทศไม่สามารถทาได้
โดยง่าย ต้องศึกษากฎหมาย
 มักมีการกาหนดมาตรฐานของผู้ฝึกสอนต้อง
พึ่งพาพนักงานที่มีประสบการณ์และมีปัญหา
เมื่อพนักงานที่มีความรู้และความสามารถ
ลาออก
 ขาดการวางแผนระยะยาวเชิงลึกด้าน
การตลาด
 มีผลิตภัณฑ์และบริการน้อยชนิด
 ผู้สอนคนไทยต้องมีความสามารถในการ
สื่อสารและสอนด้วยภาษาอังกฤษ
 ยังไม่มีการทาคู่มือในการเรียนหรือฝึกมวยไทย

อุปสรรค (T – THREAT)
 ผู้บริโภคไม่ภักดีต่อสินค้าทาให้ Product Life
Cycle สั้น
 อุปสรรคเรื่องกฏระเบียบในการประกอบธุรกิจ
ในบางประการที่ยุ่งยากในการเปิดธุรกิจใหม่
 มีสินค้าทีใ่ กล้เคียงกันอยู่ในตลาดหลาย
ประเภท
 การขาดการสนับสนุนและสร้างมาตรฐานของ
หลักสูตรสากลจากภาครัฐ
 ยังมีคนจานวนไม่น้อยมองว่าเป็นกีฬาทีร่ ุนแรง
และอันตราย
 กระแสความนิยมเรียนมวยไทยทาให้มีโอกาส
เกิดการเปิดค่ายมวยโดยผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้
ด้านศิลปะมวยไทยอย่างแท้จริงเกิดขึ้นและทา
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กระแสความต้องการเรียนมวยไทย เพิ่มมากขึ้น
และการมาเรียนที่ไทยยังได้ท่องเที่ยวไปด้วย
 กระทรวงการต่างประเทศจัดโครงการเผยแพร่
กีฬามวยไทย โดยส่งครูมวย-นักมวยไทยโชว์
ศิลปะมวยไทยในต่างประเทศ
 นักท่องเที่ยวยุโรปชอบมาท่องเที่ยวในเมืองไทย
ชืน่ ชอบวัฒนธรรมไทย ชอบการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ โดยสหราชอาณาจักรนิยมมาเรียนมวย
ไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง และฝรั่งเศสอันดับสาม
 นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นิยม
เดินทางมาไทยมาก โดยเน้นทางด้านสุขภาพ
และเคยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมวยไทย
ชิงแชมป์เอเชียในปี 2562 โดยมีประเทศ
สมาชิกในเอเชีย 40 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน
 ชาวต่างชาตินิยมมาเรียนมวยไทยที่จังหวัด
ภูเก็ตเป็นอันดับหนึ่ง

ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ที่ผิดพลาด ส่งผลต่อ
ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของมวยไทย

ตารางที่ 4.3 การวิเคราะห์ TOWS ของธุรกิจแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยที่เปิดสอนในประเทศอังกฤษและ
สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์
SO
 จัดทาแพคเกจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา บริเวณ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ในลักษณะเป็น
แพคเกจทัวร์ครบวงจร โดยรวมค่าอุปกรณ์
ทั้งหมด ค่าเดินทาง ค่าที่พัก หลักสูตรที่
เหมาะสม และอาหารสาหรับนักกีฬา
 ประยุกต์การเรียนมวยไทยเข้ากับการออก
กาลังกายหลากหลายประเภทเข้าด้วยกัน
เช่น Pylometric-FunctionalMovement-Crossfit-Balance training
 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันชกมวยอย่าง
ต่อเนื่องในสหราชอาณาจักร และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์
 เปิดหลักสูตรอบรมครูผฝู้ ึกสอนให้แก่คน
ต่างชาติที่สนใจจะเปิดค่ายมวยไทยใน

WO
 เพิ่มมาตรฐานด้านหลักสูตรและการบริการ
ที่ได้รับเพื่อเตรียมบุกตลาดต่างประเทศใน
อนาคต
 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 เพิ่มการผลิตบุคลากรครูผู้ฝึกสอนที่มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
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ประเทศของตน
 พัฒนามวยไทยให้เป็นสินค้าวัฒนธรรม และ
จัดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ เช่น
จัดทา website จัด roadshow ทาแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
ST
WT
 จัดทามาตรฐานวิชาชีพครูมวย
 สร้างพันธมิตรกับลูกค้า คู่ค้า (พันธมิตร) และ
พนักงาน
 กาหนดมาตรฐานหลักสูตรมวยไทย
มาตรฐานครูผฝู้ ึกสอน มาตรฐานของค่าย
 วางระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมให้
มวย และมาตรฐานของอุปกรณ์ฝึกสอน
รัดกุม และปลอดภัย
รวมถึงการออกใบรับรองให้กบผู้ที่ประสงค์
จะเปิดค่ายมวยในต่างประเทศ และแต่งตั้ง
คณะตรวจสอบมาตรฐานซึ่งจะเดินทางไป
ตรวจสอบค่ายมวยที่ได้รับอนุญาตเป็นครั้ง
คราวเพื่อรักษามาตรฐานมวยไทย
 จัดทาคู่มือการเปิดค่ายมวยในต่างประเทศ
ผลจากการใช้เครื่องมือ TOWS ในการวิเคราะห์กลยุทธ์สาหรับ ธุรกิจแฟรน
ไชน์ค่ายมวยไทยที่เปิดสอนในประเทศอังกฤษและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ พบว่า
1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO) ผู้วิจัยวิเคราะห์จากการผสมผสานศักยภาพของธุรกิจ
มวยไทยที่มีจุดแข็งที่ชื่อเสียงของแบรนด์มวยไทย ภูมิปัญญาศิลปะการป้องกันตัวที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ประเทศ ร่วมกับโอกาสทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้กลยุทธ์เชิงรุก อันจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจมวยไทยในตลาดโลกได้ โดยกลยุทธ์เชิงรุกที่วิเคราะห์ได้มีดังนี้
 จัดทาแพคเกจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน ใน
ลัก ษณะเป็ น แพคเกจทั วร์ค รบวงจร โดยรวมค่าอุป กรณ์ ทั้ งหมด ค่ าเดิน ทาง ค่ าที่ พั ก หลัก สู ตรที่
เหมาะสม และอาหารสาหรับนักกีฬา
 ประยุกต์การเรียนมวยไทยเข้ากับการออกกาลังกายหลากหลายประเภทเข้า
ด้วยกัน เช่น Pylometric-Functional-Movement-Crossfit-Balance training
 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันชกมวยอย่างต่อเนื่องในสหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 เปิดหลักสูตรอบรมครูผฝู้ ึกสอนให้แก่คนต่างชาติที่สนใจจะเปิดค่ายมวยไทย
ในประเทศของตน
 พัฒนามวยไทยให้เป็นสินค้าวัฒนธรรม และจัดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็น
ระบบ เช่น จัดทา website จัด roadshow ทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
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2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยการจับคู่จุดอ่อนกับอุปสรรค
โดยต้องการนาโอกาสมาลดจุดอ่อนของธุรกิจค่ายมวย จากกระแสความนิยมและความต้องการเรียน
มวยไทยจากชาวต่างชาติ สามารถนามาลดจุดอ่อนเรื่องการขาดบุคลากรครูผู้ฝึกสอน สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจมวยไทย ได้โดยกลยุทธ์เชิงแก้ไข มีดังนี้
 เพิ่มมาตรฐานด้านหลักสูตรและการบริการที่ได้รับเพื่อเตรียมบุกตลาด
ต่างประเทศในอนาคต
 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่
 เพิ่มการผลิตบุคลากรครูผู้ฝึกสอนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) ผู้วิจัยจับคู่ระหว่างจุดแข็งและอุปสรรค เพื่อใช้จุด
แข็ งที่ มี ข องธุรกิ จ มวยไทยในการรับ มื อ กั บ อุ ป สรรที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ธุรกิ จ โดยจุด แข็ งจากการที่ ไทยมี
บุคลากรครูผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นประเทศเจ้าของศิลปะการป้องกันตัวมวยไทย จึงนา
จุดแข็งที่มีมารับมือกับอุปสรรคในการเปิดค่ายมวยโดยขาดความรู้พื้นฐานด้านศิลปะการต่อสู้แบบมวย
ไทยอย่างแท้จริง และสามารถให้คาแนะนาการต่อสู้และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยกลยุทธ์
เชิงป้องกัน มีดังนี้
 จัดทามาตรฐานวิชาชีพครูมวย
 กาหนดมาตรฐานหลักสูตรมวยไทย มาตรฐานครูผู้ฝึกสอน มาตรฐานของ
ค่ายมวย และมาตรฐานของอุปกรณ์ฝึกสอน รวมถึงการออกใบรับรองให้กับผู้ที่ประสงค์จะเปิดค่าย
มวยในต่างประเทศ และแต่งตั้งคณะตรวจสอบมาตรฐานซึ่งจะเดินทางไปตรวจสอบค่ายมวยที่ได้รับ
อนุญาตเป็นครั้งคราวเพื่อรักษามาตรฐานมวยไทย
 จัดทาคู่มือการเปิดค่ายมวยในต่างประเทศ
4. กลยุท ธ์เชิงรับ (WT) ผู้วิจั ยจับ คู่ระหว่างจุดอ่อนและอุปสรรค เพื่ อแก้ไข
จุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค จากการที่คนบางกลุ่มมองว่ามวยไทยเป็นกีฬาที่รุนแรงและไม่ปลอดภัย
ประกอบกับจุดอ่อนด้านการผลิตภัณฑ์มีน้อย และภาครัฐยังไม่ได้มีการสร้างมาตรฐานที่ชัดเจน ดังนั้น
จึงกาหนดกลยุทธ์เชิงรับ ดังนี้
 สร้างพันธมิตรกับลูกค้า คู่ค้า (พันธมิตร) และพนักงาน
 วางระบบป้องกันอุบัติเหตุจากการฝึกซ้อมให้รัดกุม และปลอดภัย

3. เพื่อหานวัตกรรมรูปแบบธุรกิจเฟรนไชน์คา่ ยมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 การส่งเสริมการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน
คณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโซ่อุปทานการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเล
อันดามัน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และระนอง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่ายมวยไทย
เปิดสอนให้กับนักท่ องเที่ ยว ผลการวิจัยพบว่า ในโซ่อุปทานการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
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ชายฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีบทบาทหน้าที่ ดังรายละเอียด
ดังนี้
3.1.1 หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย
1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบายใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์เป็นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีนยายที่
สนับสนุน
2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และ
ระนอง มีหน้าที่ในการนานโยบายไปปฎิบัติ ในการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
รายละเอียดการสัมภาษณ์
“การส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วมวยไทยเชิ งสร้ า งสรรค์ ไม่ ได้ ท าการส่ งเสริ ม
โดยตรง จะมีการส่งเสริมในภาพรวม เช่น การท่องเที่ยววิถีไทย ก็จะมีนวดแผนไทย ทาอาหาร และจะ
รวมมวยไทยเข้าไปด้วย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
“การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้มวยไทยยังไม่ได้ลงมือ สนใจ แต่ยัง
ไม่ได้ลงมือเต็มที่กับกลุ่มนี้ เพราะว่าเรายังไม่รู้ส่วนแบ่งตลาดใหญ่ขนาดไหน และงบประมาณมีจากัด
จึงต้องมุ่งไปกลุ่มอื่นที่มันใหญ่กว่า”
“การจั ด รู ป แบบการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วยั ง ไม่ ชั ด เจน ไม่ ได้ เน้ น การ
ท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์โดยตรง”
“ประชาสัมพั น ธ์ก็เหมือนกันก็จะไปกันเป็น ภาพรวม เช่น งานโรสโชว์ใน
ต่างประเทศ จะมีสปา มีไทยคุกกิ้ง และมีมวยไทย”
“การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะดูหลายผลิตภัณฑ์ จึงไม่ได้ประชุมเรื่อง
มวยอย่างเดียว”
สรุปได้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงกีฬา ซึ่งมวยไทยเป็นการท่องเที่ยวหนึ่งที่จะให้การส่งเสริมการตลาด เนื่ องจากงบประมาณมีจากัด
ทาให้ยังส่งเสริมไม่ได้เต็มที่
3) กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
มวยไทยเชิ งสร้างสรรค์ ในการพั ฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว และพั ฒ นากี ฬ ามวยไทย น านโยบายของ
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไปไปปฏิบัติ
4) สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
รายละเอียดการสัมภาษณ์
“นโยบายที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย มีการส่งเสริมกีฬามวยไทย ในประเทศ
ไทย มี ก ารจั ด การแข่ งขั น มวย การสร้างหลั ก สู ต รมวยไทย และในต่ างประเทศ ได้ แ ก่ การสร้ าง
มาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศ สร้างภาพลักษณ์มวยไทยในต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์
มวยไทยในต่างประเทศ ซึ่งนโยบายส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องกีฬามวยไทย”
“การเสริมการท่องเที่ยวเป็นนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
อยู่แล้ว โดยการทาให้ภูเก็ตเป็นสปอร์ตทัวร์ริสซึ่มในอันดามันให้ได้ การส่งเสริมเพื่อมาเชื่ อมโยงการ
ท่องเที่ยวก็เป็นนโยบายสาคัญของกระทรวงอยู่แล้ว”
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สรุป ได้ ว่ า กระทรวงท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า มี น โยบายในการพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยว และพัฒนากีฬามวยไทย ซึ่งสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นานโยบายไปปฏิบัติ
3.1.2 ภาคเอกชน
1) ค่ ายมวยในจั งหวั ด ชายฝั่ งทะเลอั น ดามั น ที่ เปิ ด สอนให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศ
(1) จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พบว่ า เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี ค่ า ยมวยที่ เ ปิ ด สอนให้ กั บ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศมากที่สุด จะตั้งอยู่ที่ ซอยตาเอียด ตาบลฉลอง อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มี
คายมวยไทยที่เปิดสอนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งด้านซ้ายและขวาตลอดซอย จานวน 20 ค่าย มีทั้งค่าย
มวยขนาดใหญ่ สามารถสอนมวยไทยได้วันละ 200-500 คน ขนาดกลางสอนได้ 50-100 คน และ
ขนาดเล็ก 10-30 คน ซึ่งซอยตาเอียดเป็นซอยที่สามารถเดิน ทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ของ
จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ หาดดาไวร์ หาดป่าตอง หาดในหาน เป็นต้น นอกจากซอยตาเอียดแล้ว ค่ายมวย
ไทยที่เปิดสอนให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศในจังหวัดภูเก็ตยังตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่
หาดป่าตอง หาดราไวร์
(2) จั ง หวั ด กระบี่ พบว่ า มี ค่ า ยมวยที่ เ ปิ ด สอนให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศตั้งอยู่ จานวน 2 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง จะมีอยู่จานวน 2 ค่าย ส่วนอาเภออ่าวนาง จะ
มีอยู่จานวน 3 ค่าย เป็นค่ายมวยขนาดเล็ก และในอาเภอเมือง จานวน 2 ค่าย สามารถสอนได้ครั้งละ
10-20 คน และยังพบว่า มีค่ายมวยอยู่ 1 ค่าย กาลังขยายกิจการให้สามารถสอนได้ครั้งละ 50 คน
(3) จังหวัดพังงา พบว่า มีค่ายมวยที่เปิดสอนให้กับนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ จานวน 2 ค่าย ตั้งอยู่ที่อ่าวพังงา มีนักท่องเที่ยวเรียนจานวนไม่มาก
(4) จังหวัดระนอง พบว่า มีค่ายมวยที่เปิดสอนให้กับนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ จานวน 2 ค่าย ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองจานวน 1 ค่าย และที่เกาะพยาม จานวน 1 ค่าย
การทาการตลาด จากการสัมภาษณ์ พบว่า ตลาดที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นตลาดที่
ลูกค้ามาอุดหนุน ลูกค้าเรามาจากอินเทอร์เน็ต คือลูกค้ารู้จากเราจากอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่เพราะ
เรามีเว็บไซค์ของเราลูกค้ารู้จักเรามานานแล้ว ลูกค้าก็ปากต่อปาก เพราะลูกค้าสามารถจองได้ผ่านเว็บ
ไซด์”
2) ธุ ร กิ จ ที่ พั ก ที่ พั ก เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า
นักท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์มักจะพักที่ใกล้เคียงกับค่ายมวยที่ตนเองมาเรียนมวยไทย มีที่พักใน
บริเวณใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยว พบว่า มีโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ เกสต์เฮ้าส์ มีการให้บริการ
จานวนมาก และยังพบว่า นอกจากผู้ประกอบการธุ รกิจที่พักแล้วยัง พบว่าค่ายมวยขนาดใหญ่ และ
ขนาดกลางในจังหวัดภูเก็ต มีการทาธุรกิจเกี่ยวเนื่องด้านที่พักโดยมีที่พักในรูปแบบของโรงแรมขนาด
เล็ก อพาร์ท เม้น เกสต์เฮ้า ที่ ตั้งอยู่ใกล้ค่ายมวยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่มาเรียนมวยไทย และ
กาลังขยายจานวนของที่พักให้มากขึ้ น ส่วนในจังหวัดกระบี่ อาเภออ่าวนาง และจังหวัดระนอง ค่าย
มวยที่ที่เกาะพยามมีค่ายมวยมีการเริ่มทาที่พักมีลักษณะเนเกสต์เฮ้าเป็นบ้านหลังเล็กไว้บริการ ซึ่งด้าน
ที่พักจะแตกต่างออกไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ ความต้องการของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และสภาพแวดล้ อ มของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยผู้ บ ริ ห ารค่ า ยมวยได้ ให้ สั ม ภาษณ์ มี
รายละเอียดดังนี้
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“ทางค่ายได้ลงทุนสร้างที่พักให้นักท่องเที่ยวที่มาเรียนมวยไทย จะได้ไม่ต้อง
เดินทางมาไกล ที่พักสะดวกสบาย มีเครื่องอานวนความสะดวกพร้อม”
“ตอนนี้ทางค่ายมีที่พักให้กับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ เพียงพอ ตอนนี้ได้ลงทุนสร้าง
ที่พักเพิ่มและทาเป็นอีกธุรกิจหนึ่ง”
“มีที่พักอยู่ 4 ห้อง จะทุบทิ้งและสร้างขึ้นใหม่ให้จานวนห้องมากขึ้นเพราะไม่
พอกับความต้องการ”
สรุป ได้ว่า สาหรับ ที่ พั ก ในสถานที่ ท่ องเที่ ย วที่ มี ค่ ายมวยไทยที่ ส อนให้ กั บ
นักท่องเที่ยวต่างประเทศตั้งอยู่ ส่วนใหญ่จะเป็นรีสอร์ท และโรงแรมขนาดเล็ก โดยที่ค่ายมวยที่สอน
ให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่มีที่พักไว้ให้บริการให้กับนักท่องเที่ยว แต่ในบริเวณที่ค่าย
มวยตั้งอยู่ก็จะมีผู้มาลงทุนสร้างโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
และค่ายมวยต่าง ๆ ได้ขยายกิการการลงทุนสร้างที่พักในค่ายมวยของตนเองมากขึ้น
3) ธุรกิ จการขนส่ง การท าให้ นั ก ท่ องเที่ ยวสามารถเดิน ทางเข้าถึงยังแหล่ ง
ท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ผู้ประกอบการขนส่ งมีหลายรูปแบบ เช่น การขนส่งทาง
อากาศ ทางบก ทางน้า
(1) การขนส่ ง ทางอากาศ จากการสั ม ภาษณ์ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า การ
เดินทางมาจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันจะมีการเดินทางทางอากาศ โดยที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา
และระนอง มี สนามบิ นรองรับ สายการบิ นต่าง ๆ มีนั กท่องเที่ ยวต่างประเทศจากทวีปยุโรป และ
อเมริกา สามารถเดินทางจะมีการเดินทางโดยมีการเดินทางโดยสายการบินโดยสามารถบินตรงมายัง
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต หรื อ เดิ น ทางโดยสายการบิ น แวะลงที่ ส นามบิ น นานาชาติ สุ ว รรณภู มิ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ และเดินทางต่อมายังจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และระนอง
รายละเอียดการสัมภาษณ์
“มีสายการบินที่บินตรงมายังภูเก็ตทาให้สะดวกในการเดินทาง”
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษั ทพัฒนาเมืองภูเก็ต สรุปได้ว่า จังหวัด
ภูเก็ตมีการแผนในการปรับปรุงคมนาคม และการขนส่งครั้งใหญ่ โดยมีการศึกษาเพื่อจัดทารถรางวิ่ง
ระหว่างสนามบินเข้ามายังตัวเมืองภูเก็ต และขยายถนนให้มากขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปของโครงการ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการสัมภาษณ์ดังนี้
“กลุ่มนักธุรกิจจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมการจัดตั้งภูเก็ตพัฒนาเมืองขึ้น เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาเมืองภูเก็ต ด้านการคมนาคมเป็นด้านที่มีความสาคัญตอนนี้ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา
ศึกษาการนารถรางมาใช้ คาดว่าจะทาให้สามารถการเดินทางจากสนามบินมายังตัวเมืองสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น”
“การเดินทาง ๆ ไม่สะดวก จากสนามบินนานาชาติภูเก็ต กระบี่ และ
สนามบินระนอง มีแค่รถตู้ รถประจา ซึ่งออกเป็นเวลา และรถแท็กซี่ รถเช่าเหมาซึ่งมีราคาแพง”
3) ทางน้า
ผลการสัมภาษณ์ พบว่า เดินทางมาจังหวัดภูเก็ตนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางโดยเรือสาราญ ซึ่งนักท่องเที่ยวเดินทางจากประเทศอื่นแล้วมาแวะที่ประเทศไทย เป็นการ
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เดินทางโดยใช้เรือขนาดใหญ่ ส่วนการเดินทางท่องเที่ยวนไปยังแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากชายฝั่งทะเล
อันดามันมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นเกาะต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดภูเก็ต
ได้แก่ เกาะราชา เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ เป็นต้น จังหวัดกระบี่ ได้แก่ เกาะ จังหวัดพังงา ได้แก่ เกาะปัน
หยี และจังหวัดระนอง ได้แก่ เกาะพยาม ซึ่งบริษัทนาเที่ยวต่างๆ ให้บริการ ต้องใช้เรือนาเที่ยว และ
เรือโดยสารซึ่งมีกาหนดเวลาในการเดินทางทั้งไปและกลับ
4) บริษัทนาเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน
ผลการสัมภาษณ์ดังนี้
“นักท่องเที่ยวที่มาเรียนมวยไทยจะเดินทางมาเที่ยวเอง (FIT)”
“นักท่องเที่ยวแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ในประเทศอื่น เช่น ประเทศ
เวียดนาม ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีที่เที่ยวทางทะเลเหมือนกัน”
นอกจากนี้ในเครือข่ายการประกอบธุรกิจนอกจากมีค่ายมวยแล้ว ยังมี
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่เป็นพันธมิตรในการดาเนินงานทุกมิติ รวมทั้งการตลาดประชาสัมพันธ์ ส่วนที่มี
บทบาทที่เป็นราชการ ที่มีส่วนร่วมที่สาคัญในการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สานักการท่องเที่ยวแห่งประเทศประจา รวมทั้งสานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีก ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬา สานักงานจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และระนอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคมชมรม
การส่งเสริมการท่องเที่ยว จากผลการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์มีให้ขอมูลคน
สาคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ และการศึกษาเชิงประจักษ์ พบว่า ในโซ่
อุปทานการท่องเที่ยวจะประกอบไปด้วยหน่วยงานทั้ง ภาครัฐและธุรกิจภาคเอกชน การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่การตลาดด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และมีสานักงานที่
รับผิดชอบในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาการ
ตลาดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน
3.2 การท่องเที่ยวเชื่อมโยงชายฝั่งทะเลอันดามัน
3.2.1 ภาคเอกชน
1) บริษัทนาเที่ยว ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า
“นักท่องเที่ยว นิยมไปเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น
“FIT กาลังขยับขึ้นครับ ตอนนี้กาลังขยับขึ้นมาเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์แล้ว
“เรียนมวยไทยเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่มันเหมือนกับ Cooking Class
มันไม่ได้ฮาร์ดคอร์ขนาดน่าจะเข้าไปเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเวลาโดยทั่วไป เหมือนกับเราที่
ต้องติดวันลาได้ 3 วัน 5 วัน ไปมีกิจกรรม เพราะไปถึงไม่ได้ไปเที่ยว”
“การจัดทัวร์ให้คนไปเรียนที่เมืองไทย คิดว่าคนที่นี่เขาจะสนใจแบบแบบหมู่
คณะประมาณ 30 คน
“ลักษณะแบบนี้ทัวร์ก็จะลาบาก การเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยวจากกลุ่ม
ทัวร์ไปเป็นเอฟไอที ให้บริษทั ทัวร์เล็กๆ ถูกๆ จะลาบาก ราคาก็จะลด คนจะลดลงเรื่อยๆ โดยไม่ทาบ
สาเหตุ

72

“ทัวร์นี้เขาซื้อออนไลน์ด้วยไหมหรือมีออฟไลน์ด้วย เป็นแพ็กเกต
(Package) แต่จะไปกันแบบกลุ่มเล็กๆคนที่นี่จะชอบแบบไหนใช้บริษัททัวร์จีน”
“การท่องเที่ยวเชิงกีฬานักท่องเที่ยวจะซื้อแพ็กเกตทัวร์จากบริษัททัวร์น้อยมาก
สนใจกีฬาการเดินมาราทอน”
2) ธุรกิจขนส่ง การเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ผลจากการสัมภาษณ์มี
ดังนี้
“เขายินดีจ่าย แปลว่าไม่ต้องจ่ายของถูก แต่ความรู้สึกว่าจ่ายเงินแล้วคุ้มค่า ก็
แปลว่าถ้าผมไปผมก็ไม่ได้เดือนร้อน แต่ถ้านายไปเมื่อไรนี้ ปวดหัวเลย business Class เต็มทุกวีค”
“สายการบินไทยผูกโปรโมชัน่ ไปมา ช่วยกันไปเมืองรอง ไปเมืองรองเมืองไหน
แล้วก็ทาร่วมกันกับสายการบินอื่น แต่โดยทั่วไปเราจะเลือกสายการบินไทย ไม่ใช่สายการบิน
นานาชาติ แต่เป็นสายการบินที่แพงที่สุด ชั้นธุรกิจ (business Class) เต็มก่อนชั้น”
3) ค่ายมวยไทยที่เปิดสอน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้
“จะเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วและเรีย นมวยไทยที่ ป ระเทศไทยโดยเดิ น ทางไปกั บ
เทรนเนอร์ที่ตนเองเรียนด้วย”
“ลางานได้ 3 วัน 5 วัน ถ้าไปประเทศไทยมีกิจกรรมเรียนมวยไทยไปถึงไม่ได้ไป
เที่ยว”
“ฝึกมวยไทยจะฝึกเป็นการออกกาลังกายกลุ่มใหญ่เลยก็คือกลุ่มพนักงานบริษัท
เครียดแล้วก็ไปออกกาลังกายต่อยมวยตอนเย็น”
3.2.2 ภาครัฐ
รายละเอียดการสัมภาษณ์ดังนี้
“ททท. ที่ทาการตลาดไม่ง่าย ลงทุนมากในกลุ่มน้อย ค่าความคุ้มทุนมันก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่ทาเป็น segment เป็นเรื่องของคนสนใจ การกีฬา เป็นเรื่องของคู่รัก
เป็นเรื่องของกลุ่มที่ชอบ Lady ก็จะทาเป็น segment “ทางสมุย-ทางภูเก็ต ลักษณะท้องจะเป็นการ
พัฒนาจากทางยุโรปตลาดจีน ตลาดยุโรปพัฒนามาก่อนแล้ว การฝึกเข้ามาจริงๆ ผมยังไม่เห็นลักษณะ
ที่ว่าเราทาการตลาด Additional เป็นตัวเสริมหยอดลงมาให้ในโปรแกรมมันมี Content มากขึ้น
“การจ่ า ยเขาดี ก ว่ า เยอะ GDP per capita เป็ น US Dollar ต่ อ ปี เขาอยู่
ประมาณ 18,000 กว่า คนไทยอยู่ประมาณ 6,000 กว่า แปลว่าเขารวยกว่าคนไทยประมาณ 3 เท่า
แต่กลุ่มที่จ่ายหลักๆ
“มันต้องตอบโจทย์ได้ว่าเขาจะไปฝึกประเทศไทยมีอะไรแตกต่างจากเขา ซึ่ง
เที่ยวก็คือเที่ยว เพราะตรงนี้เขาสามารถที่จะเจอได้ทุกวันอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเมืองหนาว 6 ถึง 7 เดือนเขา
จะไม่ได้เห็นอากาศตอนนี้กาลังสบายสภาพอากาศก็สวยสบายดีกว่ากรุงเทพอีก
“ททท โปรโมชั่นไม่ดี ทาให้คนของเขาหายไปหมด ก็ตอบโจทย์ทวี่ ่าอะไรหรือ
เปล่า เขาซื้อทัวร์เล็กๆ ให้กรุป๊ เล็กๆ พึ่งพาราคากันได้ เขาก็เลยไปซื้อเอฟไอที ทัวร์รายใหญ่หลายแห่ง
ก็เริ่มปรับ มีการขายออนไลน์มีเอฟไอที”
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“โปรโมชั่นมีอิทธิพลอย่างมาก แต่โปรโมชั่นต้องเปรียบเทียบ อย่างเช่นโปรโมชั่น
ตอนนี้ไปประเทศไทยวีซ่าออนไลน์ไวเว่อร์”
“อุปสรรคคือไปเที่ยวไทยคือครูมวยของเราแนะนาให้ไปเที่ยวที่ไทย พาไปดูยิม
ต่างๆ คือครูมวยของเรามีประมาณ 60 คน แต่ละปีครูมวยจะหยุดไม่ตรงกัน ปีนึงหยุด 10 คน กลับ
ไทยก็อาจจะไม่พอดูแลลูกค้าของเราทุกคน เวลาไปเที่ยวไทยจานวนก็เลยอาจจะน้อยส่วนมากการไป
เที่ยวจะผูกกับครูมวย
“เขารู้สึกว่าเมืองไทยอากาศดีทั้งปีสามารถเล่นมวย ไทยได้ทั้งปีไม่เหมือนคือแบบ
หนาวบางครั้งคนก็ไม่อยากเล่น”
“ไปทากิจกรรมอื่นไหมนอกจากมวย จากนั้นก็กินข้าวอย่างเดียว เขาก็เที่ยวภูเก็ต
เป็นหลักแล้วก็ออกทะเล”
“มวยไทยจัดอยู่ในหมวดเดียวกับวิถีชีวิตผนวกเข้าไป เช่น ถ้าผมไปดูภาคเหนือ
อาจจะไปดู ฟ้อน ในขณะเดียวกันก็ไปดูในเรื่องของมวยจะแยกฉีกออกมาเลยก็ไม่ได้ ตัวมวยจริงๆจาก
การจัดไหว้ครูมวยไทยอยู่ที่อยุธยา”
“อันดามันก็เป็นท่องเที่ยวมวยไทย นักท่องเที่ยวชุดแรกๆ คือฝรั่ง การพัฒนา
เมืองเพื่อการท่องเที่ยวทางภาคอันดามันมันเพื่อให้การท่องเที่ยวซ้า มวยไทยจะเป็นการท่องเที่ยวหนึ่ง
ที่สาคัญ
3.3.2 ภาคเอกชน
1) บริษัทนาเที่ยว ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า
“ถ้ า เกิ ด ท าทั วร์ ม วยไทย ท าทั วร์ ม วยไทยจะเวิ ร์ค ท าทั วร์ ม วยไทยก็ ท า
Promotion แจก เหมือนวิถีพอเพียง ต้องไปอยู่เรียนค่ายมวยไทย ค่ายมวยแบบบ้านนอก อยู่แบบ
โฮมสเตย์ ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติ”
“การครีเอทแพ๊กเกจที่เป็นมวยไทยแบบครีเอทีฟ คือพามาดูมวย ไปเรียน
มวย พาไปเยี่ยมค่ายมวยยังได้เลย และก็ทานอาหารไทย ซึ่งคือเราพร้อมที่จะทาตรงนี้อยู่แล้ว เพียงแต่
ว่า บริษัททัวร์พร้อมที่จะครีเอทแพ๊กเกจพร้อมกับเราหรือปล่าว”
สรุป ว่า นั ก ท่ องเที่ ยวเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วน้ อ ย เนื่ องจากมี ก ารเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวส่วนตัว ผ่านบริษัททัวร์น้อยลง
2) ค่ายมวยไทย
“เคยจัดนาเที่ยวโดยให้มาท่องเที่ยวและเรียนมวยไทยที่ประเทศไทยไป
กรุงเทพมหานคร พัทยา จังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ถ้ามีโอกาสจะไปจังหวัดภูเก็ต”
สรุปว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานประจาเมืองดูไบ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ได้ทาการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ ยวไทยเชิงกีฬาอย่างต่อเนื่อง เน้นการท่องเที่ยวที่
ทารายได้สูง แต่ก็ยังส่งเสริมท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
สามารถสรุป อออกมาเป็ น แผนภาพการพั ฒ นารูป แบบธุ รกิ จ แฟรนไชน์ ในสหราช
อาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมืเรตส์ ได้ดังต่อไปนี้
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สร้างธุรกิจสู่ระบบ
แฟรนไชน์

พัฒนาธุรกิจแฟรนไชน์
สู่เกณฑ์มาตรฐาน

ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชน์ที่มีศักยภาพสู่
สากลและการเชื่อมโยงและการส่งเสริม
การท่องเที่ยวการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล
อันดามัน

ขั้ น ต อ น ที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ก่ อ นที่ จ ะขยาย
การออกแบบแฟรน
การเตรี ย มความ
ทาข้อตกลง
ธุ ร กิ จ แฟรนไชส์
ไชส์
พร้ อ มส าหรั บ การ
การทาธุรกิจ
ในต่างประเทศ
1. ก า ร อ อ ก แ บ บ
ขายแฟรนไชส์ ใ น
แฟรนไชส์
1 .ศึ ก ษ า แ ล ะ
ระบบแฟรนไชส์ ใน
ต่างประเทศ
ร่วมกัน
วิ เ คราะห์ ต ลาด
ต่างประเทศ
1. ก ร ะ บ ว น ก า ร
ต่างประเทศ
2. การออกแบบคิ ด
คัดเลือก
2 เ รี ย น รู้
ค่าธรรมเนียม
แ ฟ ร น ไ ช ส์ ซี ใ น
กฎระเบี ย บการ
แ ฟ ร น ไ ช ส์ ใ น
ต่างประเทศ
ลงทุน
ต่างประเทศ
2. ติดต่อเพื่อทาการ
3. ส ร้ า ง
3. ก า ร อ อ ก แ บ บ
ต ก ล ง ใน ก า ร ท า
ความสัมพันธ์และ
สัญญาแฟรนไชส์ใน
ธุรกิจแฟรนไชส์
เรียนรู้แฟรนไชส์ซี
ต่างประเทศ
4. มีค วามรู้ภ าษา
และวั ฒ น ธรรม
ต่างประเทศ
ภาพที่ 4.1 แผนภาพการพัฒนารูปแบบธุรกิจแฟรนไชน์ในสหราชอาณาจักร

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
1. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู้วิจัยขอนาเสนอผลกาวิจัย โดยแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
1.1 วิ เ คราะห์ ค วามพร้ อ มของค่ า ยมวยไทยในการท าธุ ร กิ จ แฟรนไชน์ ข ายใน
ต่างประเทศ
ค่ายมวยไทยยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้มีมาตรฐานเป็นที่
น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับต้องมีการจัดทา "เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจแฟรนไชส์ ขึ้น
โดยจัดทาขึ้นตามแนวทางมาตรฐานคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบ แฟรน
ไชส์ (Franchise Academy) สร้างธุรกิจของคนไทยให้เข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกั บ ระบบแฟรนไชส์ มี ความรู้ พื้ น ฐาน Franchise B2B ผู้ป ระกอบธุรกิจโดยเฉพาะด้ านการ
บริหารจัดการในระบบแฟรนไชส์และการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานในระบบแฟรน รวมทั้งแผนธุรกิจเชิงกล
ยุทธ์ในระบบแฟรนไชส์ ผู้ประกอบการมีการออกแบบระบบการบริหารจัดการโดยมีการจัดทาคู่มือ มี
การจัดรูปแบบองค์กร เป็นค่ายมวยไทยขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ โดยแบ่งการบริหารงานเป็น
ฝ่ายต่างๆ หลัก ได้แก่ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบุค คล มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ในระบบแฟรนไชน์เพื่ อให้ผู้ ซื้ อแฟรนไชน์ต้องปฏิ บัติตาม มีความพร้อมของบุ คคลกร วิธีการผลิต
วัตถุดิบ การบริหารจัดการเงินทุน ภาครัฐส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการจัด
อบรมให้ความรู้ในการทาธุรกิจแฟรนไชน์อย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ธุรกิจโดยการประเมินตนเอง
และผู้ เชี่ ย วชาญ เพื่ อ ตรวจสอบระดั บ คุ ณ ภาพการบริห ารจั ด การธุรกิ จที่ ส ามารถสะท้ อ นจุ ด แข็ ง
จุดอ่อนที่แท้จริงของธุรกิจ สามารถกาหนดทิศทางการพัฒนาปรับปรุงได้อย่างตรงประเด็น มีการ
กาหนดรูปแบบขยายแฟรนไชส์ ธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่ถ้าขยายสาขาในต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะใช้
รูปแบบขยายแฟรนไชส์แบบตัวแทน หรือ Master Franchise มีการวางแผนพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง มี
การสร้างระบบแฟรนไชน์ใหม่สาหรับในต่างประเทศด้วย สิ่งสาคัญในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ใน
ต่างประเทศ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ที่ดีต้องมีความเข้าใจในเรื่องธุรกิ จที่ตรงกัน ก็จะทาให้แฟรนไชส์ประสบ
ความสาเร็จ หมาะสาหรับผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ที่เปิดดาเนินธุรกิจมาแล้วหลายปี ธุรกิจมีผล
กาไรการเติบโตต่อเนื่อง มีการขยายสาขาในประเทศทั้งด้วยตัวเอง และระบบแฟรนไชส์ มากกว่า 1015 สาขา ที่สาคัญต้องมีการสร้างระบบแฟรนไชส์ใหม่สาหรับในต่างประเทศด้วย พบว่า ในประเทศ
ไทยมีผู้ประกอบธุรกิจค่ายมวยไทยที่มีศักยภาพไปขายแฟรนไชน์ในต่างประเทศไม่กี่ค่าย แพราะต้อง
เป็นค่ายมวยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในต่างประเทศ และมีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
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1.2 ศึกษาสภาพแวดล้อมการลงทุนธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยในสหราชอณาจักร
และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สถานการณ์การตลาดในประเทศสหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ไม่
เหมือนกัน รสนิยมผู้บริโภคแตกต่างกัน จานวนประชากรไม่เหมือนกัน ควรทาการทดลองตลาดก่อน
ว่าสินค้าและบริการของคุณจะขายได้หรือไม่ได้ เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคในพื้นที่หรือไม่ ต้องใช้เวลา
ในการทาตลาด ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดในแต่ละประเทศอย่างต่อเนื่อง แม้จะใช้เวลา 2-3 ปี
ก็ ต้ อ งท า เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ ดี ขึ้ น ความได้ เปรี ย บคู่ แ ข่ ง ขั น ความสามารถการผลิ ต /การบริ ก าร มี
เทคโนโลยี อุปกรณ์ แนวทางและมาตรฐานการสอน ผู้เชี่ยวชาญในการสอนมวยไทย มีโอกาสทาง
ธุรกิจจากความต้องการมากกว่าผู้เสนอขาย ขนาดตลาดใหญ่ มีแนวโน้มเติบโต มีค่ายมวยไทยและ
สถานออกกาลังกายที่มีการสอนมวยไทยขยายตัว มีจานวนของสถานบริการที่สอนมวยไทยมีจานวน
มากขึ้ น ในช่ วงที่ ผ่ านมา ทั้ งในสหราชอณาจัก รและสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ และมี เจ้าของเป็ น คน
ต่างชาติ โอกาสของธุรกิจแฟรนไชส์ ในสหราชอณาจักร และสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ รัฐบาลทั้ ง 2
ประเทศ มีการสนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกาย โดยเฉพาะสหรัฐอาหรับอิมิ เรตส์มีคนเดินทางมา
รักษาโรคต่างๆ ในประเทศไทยเป็นจานวนมาก ประกอบกับในสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์มีการลงทุนในการ
เปิดโรงพยาบาลน้อย เนื่องจากขาดบุคลากรทางการแพทย์ จึงส่งเสริมให้มีการออกกาลังกายมากขึ้น
ทาให้มีการสนใจในการออกกาลังกายในสถานออกกาลังกายมากขึ้น ซึ่งมวยไทยเป็นที่นิยมในสถาน
ออกกาลังกาย ส่วนชื่อของสถานประกอบการ ตราสินค้า และการทาธุรกิ จในรูปแบบของแฟรนไชน์มี
การขยายตัวและได้รับความนิยม เนื่องจากมีระบบการบริหารจัดการ การสอนที่มีมาตรฐานจากผู้มี
ประสบการณ์ ซึ่งตราสินค้าของธุรกิจมวยไทยของประเทศไทย จะรู้จักในชื่อของไทเกอร์มวยไทย และ
มักจะมีการลอกเลียนแบบชื่อไปใช้ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความเข้าใจผิดได้
การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอกทั่ ว ไป สภาพแวดล้ อ มทางด้ า นการเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย กฏระเบียบข้อบังคับ ) เป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ การขยายตั ว ของธุ ร กิ จ มวยไทยเชิ ง สร้ า งสรรค์ สภาพแวดล้ อ ม
อุตสาหกรรม ธุรกิจมวยไทยที่ มี ขนาดใหญ่ จัดอยู่ในตลาดผู้ขายน้ อยราย (Oligopoly) มีผู้เล่นราย
หลักๆ อยู่ไม่กี่ราย เช่น บริษัทไทเกอร์มวยไทย (ไทยแลนด์) จากัด ค่ายมวยแซมบี้มวยไทย สินค้าและ
บริ ก ารมี ลั ก ษณะโดดเด่ น เฉพาะของแต่ ล ะบริษั ท จุ ด ขายหลั ก คื อ ตราสิ น ค้ า ที่ บ่ งบอกถึ ง Brand
Identity และ Brand Personality ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความสามารถทางการแข่งขันทางธุรกิจให้
สูงขึ้น การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรองรับการขยายตัวฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจและประเทศต่อไป กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่มีความต้องการสินค้าและบริการ
1.3 การสร้างรูปแบบธุรกิจแฟรนไชน์ค่ายมวยไทยในสหราชอาณาจักร และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน
1) การสร้างต้นแบบรูปแบบธุรกิจแฟรนไชน์ค่ายมวยไทย ต้นแบบธุรกิจของสินค้า/
บริการ ธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ สร้างคุณค่าของสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้า (Value Proposition)
ราคาเหมาะสมสามารถแข่งขันได้ คุณภาพมาตรฐานการผลิตและบริการผู้ประกอบการค่ายมวยไทย
จาเป็นต้องเพิ่มและขยายช่องทางการจัดจาหน่ายให้มากขึ้น โดยจะต้องทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์
และบริการของเราให้มากยิ่งขึ้น จากเดิมที่มีเพียงแค่เที่ลูกค้า มาใช้บริการเองแล้ว อาจจะต้องมีการ
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ออกบูทงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการแนะนาให้ผู้บริโภคได้รู้จักแบรนด์ ค่ายมวย
ไทยให้มากยิ่งขึ้น และช่องทางด้านโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ธุรกิจควรสร้างและยกระดับคุณค่าและมูลค่า
ของธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการสร้าง Brand แนวทางการสร้าง Brand โดยในเรื่อง
Brand นั้นไม่ได้มีคุณค่าสาหรับผู้บริโภคเท่านั้น คุณภาพการเรียนการสอนของธุรกิจสูงขึ้นกิจกรรม
หลักของธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ได้แก่ การออกแบบวัสดุ อุปกรณ์และสถานที่ให้ได้ประโยชน์เชิง
หน้าที่ (functional benefits) และอารมณ์ ความรู้สึกที่ดี (Emotional benefits) การฝึกอบรมครู
สอนมวยไทย การควบคุ ม คุ ณ ภาพการบริ ก ารและสิ น ค้ า การสร้ า งและบริ ห ารตราสิ น ค้ า
ผู้ประกอบการควรสร้างจุดขายที่แตกต่าง
2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน
การท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน 4 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา และระนอง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีค่ายมวยไทยเปิดสอนให้กับนักท่องเที่ยว
ผลการวิจัยพบว่า ในโซ่อุปทานการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ชายฝั่งทะเลอันดามัน ประกอบไป
ด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา ซึ่งมวยไทยเป็นการท่องเที่ยวหนึ่งที่จะให้การส่งเสริมการตลาด เนื่องจากงบประมาณมีจากัดทา
ให้ยังส่งเสริมไม่ได้เต็มที่ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และ
พัฒนากีฬามวยไทย ซึ่งสานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นานโยบายไปปฏิบัติ นักท่องเที่ยวมวย
ไทยเชิงสร้างสรรค์มักจะพักที่ใกล้เคียงกับค่ายมวยที่ตนเองมาเรียนมวยไทยสาหรับที่พักในสถานที่
ท่องเที่ยวที่มีค่ายมวยไทยที่สอนให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศตั้งอยู่ ส่วนใหญ่จะเป็นรีสอร์ท และ
โรงแรมขนาดเล็ก โดยที่ค่ายมวยที่สอนให้กับนักท่องเที่ยวต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่มีที่พักไว้ให้บริการ
ให้กับนักท่องเที่ยว แต่ในบริเวณที่ค่ายมวยตั้งอยู่ก็จะมีผู้มาลงทุนสร้างโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ และค่ายมวยต่างๆ ได้ขยายกิ จการการลงทุนสร้างที่พักในค่าย
มวยของตนเองมากขึ้น ธุรกิจการขนส่งทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวได้
อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ผู้ประกอบการขนส่งมีหลายรูปแบบ เช่น การขนส่งทางอากาศ ทางบก
ทางน้า นอกจากนี้ในเครือข่ายการประกอบธุรกิจนอกจากมีค่ายมวยแล้ว ยังมี ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่เป็น
พันธมิตรในการดาเนินงานทุกมิติ รวมทั้งการตลาดประชาสัมพันธ์ ส่วนที่มีบทบาทที่เป็นราชการมีส่วน
ร่วมที่สาคัญในการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานประจา
เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ ได้ทาการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเชิงกีฬาอย่างต่อเนื่อง เน้น
การท่องเที่ยวที่ทารายได้สูง แต่ก็ยังส่งเสริมท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
2 อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
2.1 อภิปรายผล
โดยผลการวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายนอก สภาพแวดล้ อ มอุ ต สาหกรรม การ
วิเคราะห์ ความได้เปรียบคู่แข่งขันในเรื่อง ความสามารถการผลิต/การบริการ มีเทคโนโลยี อุปกรณ์
แนวทางและมาตรฐานการสอน ผู้เชี่ยวชาญในการสอนมวยไทย ต้นทุนที่ต่ากว่า ด้านวัตถุดิบ การผลิต
การบริการ การกระจายสินค้า/บริการจัดส่ง มีทีมงานให้คาปรึกษาปัญหาการใช้บริการและออกแบบ
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ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้บริโภค โดยการมีคอร์สให้เลือกเรียนตามความเหมาะสม
โอกาสทางธุรกิ จจากความต้องการ มากกว่าผู้เสนอขาย ขนาดตลาดใหญ่ มีแนวโน้มเติบโต มีความ
พร้อมของบุคคลกร วิธีการผลิต วัตถุดิบ การบริหารจัดการ เงินทุน การสร้างต้นแบบรูปแบบธุรกิจ
คุ ณ ค่ าของสิ น ค้ าที่ ส่ งมอบให้ ลู ก ค้ า (Value Proposition) ราคา คุ ณ ภาพมาตรฐานการผลิ ต และ
บริการ ธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ขายอุปกรณ์การกีฬา เสื้อผ้าที่เกี่ยวกับมวยไทย อาหารสุขภาพโปรตีนสูง
ฟิตเนต สปา นวดแผนไทย บริการนาเที่ยวสอดคล้องกับ Value Proposition Design (page 29)
แนวคิดของ Osterwalder, A. (2012). กลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจค่ายมวยไทยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่
หลากหลายช่องทางตลาด (Channel) มีทั้ง Online และ Offline ต้องเพิ่มและขยายช่องทางการจัด
จาหน่ายให้มากขึ้น โดยจะต้องทาให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้มากยิ่งขึ้น ลูกค้า
สัมพั นธ์ (Customer Relationship) กิจกรรมที่ดาเนิน การ ดึงลูกค้าใหม่ที่ ไม่เคยใช้บ ริการโดยท า
กระจายออกไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย และในต่างประเทศได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้มา
เรียนมวยไทยได้ผ่อนคลายและสัมผัสกับธรรมชาติ จัดให้มีการแข่งขันมวยไทยกันระหว่างผู้มาเรียน
มวยไทยและจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างผู้สอนมวยไทยและผู้เรียน แหล่งรายได้มาจากกลุ่ม
ลูกค้าจากประเทศในทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย จากการวิเคราะห์ SWOT ทาให้กิจการเห็นจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค สอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วย Societal environment มี
ตัวแปรในการวิเคราะห์ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านการเมืองและกฎหมาย และ
ด้านวัฒนธรรมทางสังคม (Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, 2012, p1) แล้ว ก็จะนา
ข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์ โดยการใช้ตาราง TOWS Matrix เพื่อ
มาวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์ ผู้วิจัยพบว่า ผู้ประกอบการควรสร้างจุดขายที่แตกต่ าง ระหว่างมวย
ไทยกับมวยชนิดอื่นๆ เช่น K1 Kick boxing หรือศิลปะการป้องกันตัวชนิดอื่น ๆ พร้อมคุณค่าเฉพาะ
ของมวยไทยที่ แ ตกต่ าง นอกจากนี้ ผู้ ป ระกอบการควรร่วมสร้างสรรค์ ค อร์ส อบรมและกิ จกรรมที่
เกี่ยวเนื่องร่วมกับลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ การออกแบบหลั กสูตรที่มีมาตรฐาน
ด้านหลักสูตรและการบริการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแล จะส่งผลต่อคุณภาพของธุรกิจมวย
ไทยเชิงสร้างสรรค์อย่างมีนัยสาคัญ การขอรับการส่งเสริมและทุนในการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึง
การสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานอื่นๆ จะเพิ่มความเข้มแข็งให้กั บุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
ได้เป็นอย่างดี
2.2 ข้อเสนอแนะ
ผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชน์ควรสร้างกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อรักษาและยกระดับคุณค่า
ของการเรียนมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
สื่อสารอย่างแยบคายเพื่อตอบสนองต่อแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มาเรียนมวยไทย
แต่ละกลุ่มแต่ละประเทศ เพื่อประสิทธิผลสูงสุดด้านการตลาด รวมทั้งมีการบริหารความสัมพันธ์กับ
ลูกค้ า การบริห ารความสั ม พั น ธ์กั บ พั น ธมิ ต รทางธุรกิจ รวมถึงการร่วมสร้างสรรค์ (co-creation)
กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และการบริการใหม่ๆกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิด
การสร้างสรรค์คุณ ค่าด้านประโยชน์ ด้านอารมณ์ ความรู้สึก และด้ านจิตวิญ ญาณ เพื่ อขยายไลน์
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การบริหารต้นทุนทางการเงิน
โครงสร้ า งทางการเงิ น และการบริ ห ารความเสี่ ย ง อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพย่ อ มน ามาซึ่ ง การเพิ่ ม
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ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ ความสาคัญ ของปัจจัยด้านการเมือง
เศรษฐกิจน้อย และเทคโนโลยีของประเทศไทยน้อยในด้านการตัดสินใจเรียนมวยไทย กลุ่มตัวอย่าง
ดังนั้น ธุรกิจมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ควรให้ ความสาคัญ กับ การท าการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียร์
โดยเฉพาะ การ Review ด้านคุณภาพสินค้าและการบริการของลูกค้าผ่านสื่อโซเชียลมีเดียร์มากยิ่งขึ้น
กลุ่มตัวอย่างชาวรัสเซียเห็นประโยชน์การเรียนมวยไทยในระดับที่สูงมากและอิทธิ พลของเพื่อนและ
ครอบครัวส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นกลยุทธ์การตลาดด้าน “การบอกต่อ”
ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์น่าจะมีประสิทธิภาพในการขยายตลาด
3. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
3.1 ผลงานวิจัยที่ได้จะเป็นฐานข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา หรือ
การท าวิจั ย ด้ านการให้ บ ริ ก ารอื่ น ๆ ได้ อ ย่ า งกว้า งขวาง เช่ น การพั ฒ นาด้ านสิ น ค้ า และบริก ารที่
เกี่ยวข้องกับ มวยไทย และธุรกิจที่ เกี่ยวเนื่อง เพื่ อขยายการตลาดในต่างประเทศให้กระจายไปยัง
ภูมิภาคทั่วโลกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น
3.2. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สามารถนาผลการวิจยั ไปกาหนดเป็นนโยบาย
ดังนี้
1) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามารถนาผลการวิจัยไปกาหนดเป็นนโยบาย
ด้านการตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ให้สอดคล้องตรงกับกิจกรรมในโซ่อุปทาน
การท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
2) ผู้ ป ระกอบการค่ า ยมวยไทยที่ ส อนให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งประเทศ และธุ ร กิ จ
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ ได้แก่ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร อุปกรณ์กีฬา สปา
สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนในการพัฒ นาธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว หรือขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
4. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
จากผลการวิจัย สามารถเป็นพื้นฐานในการทาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
4.1 การพัฒนาธุรกิจต่อเนื่องกับุรกิจค่ายมวยไทยเชิงสร้างสรรค์
4.2 ศึ ก ษาโซ่ อุ ป ทานทางการท่ อ งเที่ ย วมวยไทยเชิ ง สร้ า งสรรค์ ใ นประเทศไทยและ
ต่างประเทศเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยทั้งภูมิภาคของประเทศไทย
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MUAY THAI GYM’S INTERVIEW
Element
Method
Discussion Tool
Research Objective
Introductions

Background

Business vision

Business
performance

Guideline Questions
In-depth Interview
Semi Structured Interview
Understand business performance, potential and preparing of
Muay Thai Gym in Dubai and franchise opportunity.
The objective is to better understand business from your
viewpoint and highlight key strategic areas and concerns for
business franchise. Please treat this is as a conversation as there
are no right or wrong answers.
Please give us a brief introduction of yourself and Muay Thai Gym
business.
- Management
- Brand
- 4P’s (Product, Service, Place, Price, Promotion)
- Crouse
- Trainer
- Customer (activities e.g. training & travel in Thailand)
- Others
• What is Muay Thai Yim’s vision in the present and future?
• What are key success factor? (Strategy, Product, Service, Trainer,
Crouse). How will it change in the future?
• How is Muay Thai Gym performance in the market (i.e. Sales
/service)?
Current Competition
• Who will be the key competitors?
• Comparing to key competitors mentioned, What are the
strength / weakness?
- Brand
- 4P’s (Product, Service, Place, Price, Promotion)
- Crouse
- Trainer
- Others

Franchise
Opportunity

• Please feel free to share any expectations, concerns, or help
needed you would like to highlight for Muay Thai’s business
franchise.
- Brand
- 4P’s (Product, Service, Place, Price, Promotion)
- Crouse
- Trainer
- Others
• Opportunities of purchase decision for Muay Thai’s business
franchise. Why?
Summary & Thank you
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