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MESSAGE FROM THE PRESIDENT
เรียนท่านสมาชิก TTAA ที่นับถือ
TTAA News ฉบับนี้ถือว่าเป็นฉบับสุดท้ายของคณะกรรมการ
บริหารชุดนีท้ กี่ ำ� หนดจะครบวาระ และกล่าวค�ำอ�ำลาในวันที่ 26 เมษายน
2561 นี้
เนื้อหาในฉบับจึงขอสรุปผลงานและความก้าวหน้าของสมาคมใน
รอบ 4 ปี 2 สมัย ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
ที่ตัวผมเป็นนายกสมาคมฯ
และผมขอถือโอกาสนีข้ อบคุณสมาชิกทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมอย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นก�ำลังใจส�ำคัญที่
ท�ำให้คณะกรรมการชุดนีส้ ามารถสร้างผลงานอย่างต่อเนือ่ ง และหวังว่า
สมาชิกทุกท่านจะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการบริหารงานของคณะ
กรรมการชุดใหม่เช่นกัน
ศุภฤกษ์ ศูรางกูร
นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

Agents’ Educational Trip (AET)

ทัศนศึกษา และการประชุมสมาชิกสัญจร
เส้นทางพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน

ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2561 มีผเู้ ข้าร่วมเดินทาง 79 คน
คณะผูเ้ ดินทางได้เยือนพิษณุโลก – สุโขทัย – อุตรดิตถ์ – แพร่ – น่าน
พร้อมเจรจาธุรกิจในรูปแบบ Table-Top Sale กับผูป้ ระกอบการท้องถิน่ และ
การประชุมสมาชิกสัญจร การเดินทางครั้งนี้ได้รั บการสนับสนุนจาก
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ และส�ำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาค เอกชน

Agents’ Educational Trip
ชิสึคุอิชิ อิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น

เดินทางระหว่างวันที่ 23 – 28 มกราคม 2561 มีผเู้ ข้าร่วมเดินทาง
15 คน คณะผูเ้ ดินทางได้ชม Koiwai farm, Michinoeki, Shizukuishi Ski
resort, Strawberry Farm, Fusetsu Flower Shopping, Fudo Waterfall,
Shinappi onsen, Asakai Sake Brewery and Town Story House
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TTAA NEWS UPDATE
งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครั้งที่ 22
สมาคมฯ ได้จดั งาน เทีย่ วทัว่ ไทย ไปทัว่ โลก (Thai International Travel Fair: TITF) ครัง้ ที่ 22 ในวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ มีผู้ร่วมออกงานแสดงงาน 1,200 บูธ ประมาณการยอดเงินหมุนเวียนในงาน 600 ล้านบาท และมีผู้เข้าชมงานกว่า 300,000 คน
ภายในงานได้จดั กิจกรรม B2B โดยมีผู้ขาย 66 ราย จาก 20 ประเทศ และมีสมาชิกสมาคมเป็นผู้ซื้อ 130 ราย
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TTAA จัดประชุม NTO Club ครั้งที่ 3

TTAA ร่วมงาน Business Forum

การประชุม NTO Club ครั้งที่ 3 มีผู้แทนจากองค์กรส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจ�ำนวน 17 ท่าน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเมื่อวันที่
18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ

สถานเอกอัครราชทูตเอธิโอเปียประจ�ำประเทศไทย เชิญคณะ
กรรมการเข้าร่วมงาน Business Forum, jointly program together with the
inauguration of the Honorary Consul Office in Bangkok ในวันที่ 10 เมษายน
2561 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

TTAA จัดอบรมหัวข้อ “Update Visa UK & Australia”

TTAA ลงนาม MOU ร่วมกับ
การท่องเทีย่ วเทศบาลเมืองชิงเต่า

โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Sebastian Kay, Customer Service
Manager, UK Visas and Immigration, British Embassy, และ Mr. Sachin
Verma Country Manager-Thailand&Laos VFS Group, Ms. Lyra Ibanez,
Sr. Manager Operations - Australia and UK Visa Application Centre
มาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับท่านสมาชิก และอบรมกฎระเบียบขัน้ ตอน
การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศ โดยมีผู้รับการอบรมจ�ำนวนรวม 63 ท่าน
เมือ่ วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับการท่องเทีย่ วเทศบาลเมือง
ชิงเต่า (Qingdao Municipal Commission of Tourism Development) และ
จัด Seminar สินค้าท่องเทีย่ วของเมืองชิงเต่าให้กบั สมาชิก เมือ่ วันที่ 22
มีนาคม 2561 ทีโ่ รงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ
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TTAA Membership Management
สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ วได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการจัดท�ำฐานข้อมูลสมาชิกจึงได้จดั ท�ำระบบบริหารจัดการสมาชิก เพือ่ ให้ขอ้ มูล
ทัง้ หมดเข้าสูร่ ะบบฐานข้อมูลส่วนกลางของสมาคม อีกทัง้ ยังตอบโจทย์ในหลายๆ ด้านไม่วา่ จะเป็นการแก้ปญ
ั หาในการส่งอีเมล การสมัครอบรม
การสมัครร่วมเดินทาง Agents’ Educational Trip โดยสามารถช�ำระเงินผ่านระบบออนไลน์ ถือว่าเป็นมิติใหม่ของสมาคมอีกด้านที่พัฒนาให้มีรูป
แบบที่ทันสมัยมากขึ้น ตอบรับสังคมในยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดีทีเดียว
โดยในระบบ Membership Management
นีน้ นั้ ได้แบ่งการท�ำงานออกเป็น 6 ส่วนด้วยกัน
ดังนี้
1. ระบบสมัครสมาชิก ซึง่ สมัครได้ทางเว็บไซต์
สมาคม
2. ระบบ Online Register Event ซึ่งจะมีการ
จัดประชุม การอบรมสัมมนา และแฟมทริป
3. ระบบ News แจ้งข้อมูลข่าวสาร
4. ระบบ Payments History เรื่องการจ่ายเงิน
ออนไลน์และออฟไลน์
5. ระบบ CRM ส่งอีเมล์และSMS
6. ระบบ Report สามารถแสดงข้อมูลสรุป
รายละเอียดรายงานได้ในทุกกิจกรรม

การสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Thai Outbound Market Opportunities”
สมาคมฯ ได้จดั การสัมมนาวิชาการ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องบอร์ดรูม 4 โซน พลาซ่า ชัน้ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์
โดยมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Global Tourism Trend” โดย Dr. Mario Hardy, CEO PATA, การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Thai Economy and Outbound
Market Trend in 2018” โดย นางสาววาริธร ศิรสิ ตั ยะวงศ์ ผูบ้ ริหารงานวิจยั บริษทั ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย จ�ำกัด และการเสวนา หัวข้อ “Thai Outbound
Market Opportunities” โดยได้รบั เกียรติจากผูท้ รงวุฒใิ นอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ได้แก่
1. นายสมเกียรติ รุง่ ทวีผล
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการพาณิชย์
บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ เซาท์อสี ต์เอเชีย จ�ำกัด
2. นายพจน์ ศกุนตะลักษณ์
ตัวแทนจากการท่องเทีย่ วฮ่องกง ประจ�ำประเทศไทย
3. นายสมชาย ศรีรตั นประภาส
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั มาร์วนิ แทรเวิล จ�ำกัด
4. นายวิบลู ย์ กมลโต
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษทั บิก๊ เวิลด์ ฮอลิเดย์ จ�ำกัด
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โครงการอบรมสัญจรให้สมาชิก ชมรมไทยบริการท่องเที่ยว ส่วนภูมิภาค
หัวข้อ “Digital Marketing Workshop” (ท�ำอย่างไร ให้เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าในยุค Thailand 4.0)
และการเลือกตัง้ ประธานชมรมไทยบริการท่องเทีย่ ว ส่วนภูมภิ าค
โดยได้รบั เกียรติจาก คุณศิเวก สัจเดว Managing Director of OMG
Experience Co.,Ltd. และคุณทักษ์ดนัย วังวล Marketing Manager of OMG
Experience Co.,Ltd. มาให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้ารับการอบรมตามภูมภิ าคต่างๆ
• ส่วนภูมภิ าค ภาคเหนือ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 21 ท่าน เมือ่ วัน
เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ทีโ่ รงแรมโรงแรมรติลา้ นนา ริเวอร์ไซด์ สปา
รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ พร้อมกับการเลือกตั้งประธาน Chapter คนใหม่
ซึง่ คุณเจษฎา โอวาทเวโรจน์ ได้รบั เลือกตัง้
• ส่วนภูมภิ าค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจ�ำนวน
34 ท่าน เมือ่ วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์

จ.อุดรธานี และมีการเลือกตั้งประธาน Chapter คนใหม่ ซึ่งคุณทินกร
ทองเผ้า ได้รบั เลือกตัง้
• ส่วนภูมภิ าค ภาคใต้ตอนล่าง ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 19 ท่าน
เมือ่ วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ทีส่ ยามนครินทร์คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่
และมี ก ารเลื อ กตั้ ง ประธาน Chapter คนใหม่ ผู ้ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง คื อ
คุณเฉลิมพล อังสุภานิช
• ส่วนภูมภิ าค ภาคใต้ตอนบน ผู้เข้าร่วมอบรมจ�ำนวน 34 ท่าน
เมือ่ วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 ทีโ่ รงแรมเพิรล์ จ.ภูเก็ต และมีการเลือกตัง้
ประธาน Chapter คนใหม่ ผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ คือ คุณสิรกิ ร บุญญสิริ
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อบรมหัวข้อ “การจองบัตรโดยสารผ่านระบบอะมาดิอสุ ”

อบรมหัวข้อ “โครงการสินเชือ่ จาก SME Bank”

โดยได้รบั เกียรติจาก วิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ บริษทั ไทย-อะมาดิอสุ
เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจ�ำนวน
รวม14 ท่ า น ระหว่ า งวั น ที่ 19-23 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 ณ บริ ษั ท
ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จ�ำกัด ส�ำนักงานใหญ่การบินไทย
อาคาร 6 ชัน้ 2

โดยได้รับเกียรติจาก นายสุนทร สุขสมเนตร์ ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเจ้าหน้าทีจ่ ากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย มาให้ขอ้ มูล แนะน�ำเอกสารทีต่ อ้ งเตรียม
ในการยืน่ กู้ พร้อมทัง้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ และรับเอกสารการยืน่ กูจ้ าก
สมาชิกโดยตรง ผูเ้ ข้ารับการอบรมจ�ำนวนรวม 18 ท่าน เมือ่ วันพฤหัสบดี
ที่ 29 มีนาคม 2561 ทีห่ อ้ งประชุม 30 ปี สมาคม TTAA

อบรมหัวข้อ “Digital Marketing for Outbound Tour”

อบรมหัวข้อ “ DISC for PROACTIVE COMMUNICATION ”

โดยได้รบั เกียรติจาก คุณทรงยศ คันธมานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษทั เรดดี้ แพลนเน็ต จ�ำกัด มาให้ความรูแ้ ก่ผเู้ ข้ารับการอบรม
จ�ำนวนรวม 101 ท่าน เมือ่ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทีห่ อ้ งคริสตัล
ชัน้ 2 โรงแรมตวันนา สุรวงค์

โดยได้รบั เกียรติจาก คุณสมชาย รัตนค�ำ้ ชูวงศ์ และคุณอุทยั วรรณ
ภิรมย์กิจ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจ� ำนวนรวม 45 ท่าน
เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 30 ปี TTAA

7

T H A I

T R AV E L

A G E N T S

A S S O C I AT I O N

farewell interview
บทสัมภาษณ์นายศุภฤกษ์ ศูรางกูร
เนื่องในโอกาสอ�ำลาต�ำแหน่งนายกสมาคม TTAA
รู้สึกอย่างไรกับการด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคม TTAA
สองสมัย ตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา?
สนุกมากครับ สนุกที่ได้ท�ำงานร่วมกับคณะกรรมการที่มีความมุ่ง
มั่น ตั้งใจ เป็น Team Work ที่เก่ง และน่ารักมาก ให้ความร่วมมือกันดี
ท�ำให้ทำ� งานด้วยความสนุกสนานจนลืมเหนือ่ ย ลืมเวลา เผลอแป๊บเดียว
ผ่านไป 4 ปี ทีแรกตั้งใจไว้ว่าจะอยู่แค่ 1-2 ปีเท่านั้น ผมขอถือโอกาสนี้
ขอบคุณพนักงานสมาคม กรรมการ และท่านทีป่ รึกษาทีใ่ ห้การสนับสนุน
การท�ำงานของผมอย่างดียิ่ง ท�ำให้งานส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยความราบรื่น
u

u มีผลงานอะไรที่ภาคภูมิใจบ้าง?

ขอตอบว่ามีเยอะมากครับ ผมเห็นว่า TTAA เป็นสมาคมที่มี
ศักยภาพมาก ทั้งคุณภาพสมาชิกและกรรมการ ที่ส�ำคัญคือ อาชีพ
Tour Outbound อยู ่ ใ นช่ ว งขาขึ้ น ท� ำ ให้ ตั ว สมาคมเองมี ข อบข่ า ย
การท�ำงานที่กว้าง สามารถสร้างพันธมิตรและเครือข่ายในระดับสากล
ผลงานที่ภาคภูมิใจก็มีท้งั …
• ได้แก้ไขข้อบังคับสมาคม ให้มีความชัดเจนสอดคล้องกับภารกิจ
ของสมาคม และยุคสมัย และได้จัดท�ำจรรยาบรรณส�ำหรับสมาชิก
สมาคม TTAA
• ได้ปรับปรุงตกแต่งส�ำนักงานให้สวยงามและขยายส�ำนักงานให้
มีห้องประชุมส�ำหรับจัดอบรมสมาชิก ซึ่งในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา สมาคม
จัดอบรมสมาชิกไปแล้วเป็นจ�ำนวนกว่า 2,500 ราย
• ได้พัฒนาทีมเจ้าหน้าที่ประจ�ำสมาคม (Secretariat office) ให้มี
ศักยภาพ สามารถรองรับงานแทนกรรมการได้

• ความส�ำเร็จของการจัดงาน TITF ที่ได้เติบโตขึ้นอย่างโดดเด่น
และมีการจัดงาน Business Matching ควบคู่กบั งาน TITF
• การได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น 2 สมัยติดต่อกันจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถือว่าเป็นก�ำลังใจทีด่ ไี ม่น้อย
• ในด้านการต่างประเทศ ได้มสี ว่ มร่วมเป็นสมาชิกร่วมก่อตัง้ IMTA,
WTA ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลก สมาคมได้เข้าเป็นสมาชิก FATA และ
ASEANTA รวมถึงก่อตั้ง NTO Club และมีการเซ็น MOU กว่า 10 ฉบับ
กับหลายประเทศ ได้สร้างสัมพันธ์ท่ดี ียิ่งกับหลายสถานทูต สถานกงสุล
และองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว (NTO) ประเทศต่าง ๆ
• ริเริ่มจัดท�ำ TTAA News ทุกไตรมาส จัดท�ำ Pocket Book 2 เล่ม
เล่มแรกคือ You are More than a Tourist เล่มที่ 2 Travel Wisely
แจกจ่ายแก่สมาชิกและองค์กรต่าง ๆ
• และที่ผมภูมิใจมากที่สุดคือ ความส�ำเร็จในการจัดตั้ง TTAA
มูลนิธิเพื่อเพื่อนมนุษย์ ซึ่งสมาคม และสมาชิก TTAA จะได้ร่วมกันท�ำ
ประโยชน์ให้แก่สังคม และเพื่อนมนุษย์ที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยการ
ให้ความช่วยเหลือโดยตรงใน 4 ด้านคือ การช่วยเหลือทางการเงิน สิง่ ของ
การรักษาพยาบาล และให้ทนุ การศึกษา จึงถือโอกาสนี้ เชิญชวนสมาชิก
ทีม่ จี ติ ศรัทธาช่วยเหลือสังคมผูด้ อ้ ยโอกาสให้รว่ มกันบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ
ของสมาคมด้วยครับ
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farewell interview

u มีอะไรที่คิดว่าจะท�ำ

แต่ยังไม่ได้ท�ำบ้าง?
ผมค่อนข้างจะสบายใจ เพราะสิง่ ทีไ่ ด้รบั ปากกับสมาชิกก็ได้ทำ� แล้ว
เสร็จเกือบสมบูรณ์ สิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ทำ� มักเป็นไอเดียใหม่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
บริหารงานสมาคม ผมมีแนวความคิดอยากจะเห็นสมาคม TTAA ไม่ใช่
มีบทบาทแค่สมาคมการค้า เพราะด้วยศักยภาพและเครือข่ายของ
สมาคมฯ สามารถยกระดับบทบาทเป็นสถาบันของวิชาชีพท่องเที่ยว
Outbound และการท่องเที่ยวต่างตอบแทน (Two Ways Tourism)
มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และสามารถสร้างมาตรฐาน
แห่งวิชาชีพ และเป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย และ
ที่ส�ำคัญสามารถช่วยเหลือสังคมที่เราเป็นส่วนหนึ่งได้

u ในโอกาสอ�ำลาต�ำแหน่ง

มีอะไรจะฝากถึงสมาชิก
หรือกรรมการชุดใหม่หรือไม่?
ส�ำหรับสมาชิกก็ขอบอกว่าสมาคม TTAA มีศักยภาพ มีโอกาสที่
จะท�ำประโยชน์ให้แก่สมาชิกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีกมาก ขอให้
สมาชิกสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมอย่าง
สร้ า งสรรค์ แ ละเข้ า มาร่ ว มท� ำ งานในสมาคมเมื่ อ มี โ อกาส ส� ำ หรั บ
กรรมการชุดใหม่ ผมเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างผลงาน ต่อยอดความ
แข็ ง แกร่งให้กับสมาคมได้อย่างไม่มีปัญหา ขอให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ
และเสียสละ เพราะเมื่อกล้าอาสาที่จะมาท�ำงานให้สมาชิกและสมาคม
ก็ต้องท�ำเต็มที่ครับ
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TTAA Foundation for Humanity
มูลนิธิ TTAA เพื่อเพื่อนมนุษย์
2. เพื่อหยิบยื่นความช่วยเหลือจากกลุ่มคนที่มีกินมีใช้ หรือเหลือ
กินเหลือใช้สผู่ มู้ คี วามอัตคัตขาดแคลน เพือ่ สร้างสังคมเกือ้ กูล เป็นธรรม
และเกิดสันติสุข
3. เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบของธุรกิจท่องเที่ยวและสมาชิก
สมาคมไทยบริการท่องเทีย่ วต่อสังคม โดยเฉพาะสังคมไทยทีย่ งั มีผ้ดู ้อย
โอกาสอยู่จำ� นวนมาก
4. เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศล มุ่งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อย
โอกาสในสังคม
วิธีด�ำเนินงาน
1. จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อการกุศลด้วยทุนจดทะเบียน
300,000 บาท โดยมีสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ วเป็นหน่วยงานสนับสนุน
2. ที่ท�ำการใช้สำ� นักงานของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
3. ผู้ปฏิบัติงานใช้พนักงานของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
กลุ่มเป้าหมาย
1. เด็กวัยเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
2. ครอบครัวทีส่ มาชิกหลักในครอบครัวเผชิญกับโรคถัยไข้เจ็บ หรือ
อุบัติเหตุ ขาดรายได้จนุ เจือครอบครัว
3. ครอบครัวที่ยากจนขาดซึ่งค่ารักษาพยาบาล
4. บุคคลที่ถูกทอดทิ้ง ไร้ผู้ดูแล

หลักการและเหตุผล
ธุ ร กิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคน (People’s Business)
โดยเฉพาะกลุม่ คนในส่วนทีม่ กี นิ มีใช้หรือเหลือกินเหลือใช้เพือ่ หาความสุข
จากการเดินทางท่องเที่ยว ในขณะที่อีกฟากหนึ่งของสังคมมนุษย์ยังมี
คนอี ก จ� ำ นวนมากที่ มี ค วามเป็ น อยู ่ อ ย่ า งอั ต คั ต ขั ด สน ขาดแคลน
แม้กระทั่งปัจจัยสี่ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ทกุ คนพึงมี คนในส่วนนี้
ที่ สังคมจะต้องช่วยกันดูแลให้ความช่วยเหลือเท่าที่มีความสามารถ
เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์

งบประมาณ
1. จากการสนับสนุนของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
2. รับบริจาคจากบุคคลทั่วไป
“ We can not help everyone
but everyone can help someone. ”

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าในสังคม ยังมีคนอีกจ�ำนวนมากที่
ยังอัตคัตขาดปัจจัยพื้นฐานในการยังชีพที่มนุษย์ในสังคมอารยะควรมี
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TTAA Members’ Code of Ethics
จรรยาบรรณของสมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
(TTAA Members Code of Ethics)
T he Thai Travel Agents Association (TTAA) has stipulated the
Code of Ethics for the Association’s members to adhere as guidelines,
which will create unity, standards, stability and sustainability of their
profession. This will be consistent with the objectives and philosophy
of TTAA in elevating and promoting the Thai tourism industry to be
sustainable.
1. Members will conduct business that have standards of
professionalism, quality and morals, and will not deliberately do anything
that could cause any disrepute to the integrity of the profession.
2. Members will preserve and maintain a positive image of the
country and the culture of the Thai people.
3. Members will promote to tourists to respect cultural
differences as well as study, understand, learn, and exchange positive
experiences of travelling.
4. Members will provide cooperation and support campaigns for
environmental protection and the local cultural identity that is being
visited and not support behaviour that causes damage to the
environment, local culture, and self-respect of humanity.
5. Members will promote responsible and sustainable tourism
that utilises tourism activities to create friendship, understanding, and
respect between people in society.
6. Members will support tourism activities that are in harmony
with the culture, traditions and respect for the law and customs, and
generate benefits for the community and country visited.

ส มาคมไทยบริการท่องเที่ยวเห็นควรก�ำหนดจรรยาบรรณของ
สมาชิกสมาคมไทยบริการท่องเทีย่ วขึน้ เพือ่ ให้สมาชิกยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิ บั ติ เพื่อความเป็นเอกภาพ มาตรฐาน ความมั่นคง และยั่งยืนของ
อาชีพ และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และอุดมการณ์ของสมาคม ใน
การที่ จ ะยกระดับ และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยให้เกิด
ความยั่งยืน
1. สมาชิ กจะประกอบธุรกิจด้วยความมีมาตรฐานของมืออาชีพ
อย่างมีคณ
ุ ภาพ และคุณธรรม จะไม่กระท�ำการใด ๆ โดยจงใจที่อาจน�ำ
มาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
2. สมาชิกจะรักษาและเชิดชูไว้ซงึ่ ภาพลักษณ์ทดี่ ขี องประเทศ และ
วัฒนธรรมที่ดีของคนไทย
3. สมาชิกจะส่งเสริมให้นกั ท่องเทีย่ ว ให้ความเคารพในวัฒนธรรม
ที่ แ ตกต่ าง พร้อมที่จะศึกษา ท�ำความเข้าใจ เรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ท่ดี ีของการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน
4. สมาชิกจะให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการรณรงค์เพื่อรักษา
สิง่ แวดล้อม และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิน่ ทีไ่ ปเยือน และจะ
ต้ อ งไม่ ใ ห้การสนับสนุนพฤติกรรมที่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม
ท้องถิ่น และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
5. สมาชิกจะส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน
จะใช้ กิ จ กรรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างมิตรภาพ ความเข้าใจ และความ
นับถือระหว่างคนในสังคม
6. สมาชิ ก จะสนับสนุนกิจกรรมการท่อ งเที่ย วที่ก ลมกลืน กับ
วั ฒ นธรรม ประเพณี และเคารพต่อกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และประเทศเจ้าของบ้าน
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WHAT’S ON!

TOURISM MALAYSIA
หวังดึงนักท่องเทีย่ วทัว่ โลก 36 ล้านคน

ก ารท่ อ งเทีย่ วมาเลเซียตอกย�ำ้ แคมเปญท่องเทีย่ วระดับชาติ Visit
Malaysia Year 2020 ในงาน Malaysia Appreciation Night ณ โรงแรมรอยัล
ออร์ คิ ด เชอราตัน กรุงเทพ มุง่ เน้นรวมกลุม่ ผูม้ บี ทบาทในอุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ยวเข้าด้วยกัน และดึงความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วทุก
มุ ม โลกให้มาสัมผัสกับการต้อนรับอันอบอุน่ รวมทัง้ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วที่
หลากหลายของมาเลเซีย โดยคาดว่าจะมีนกั ท่องเทีย่ วกว่า 36 ล้านคน
และสร้างรายได้นบั 1.36 หมืน่ ล้านบาท
www.travelaroundtheworld-mag.com

ยอดจองที่พัก‘นอกกลุ่มโรงแรม’พุ่ง

ไออาต้าผิดหวัง‘ชางงี’ขึ้นค่าธรรมเนียม

ไออาต้า ออกแถลงการณ์วา่ รูส้ กึ ผิดหวังทีส่ นามบินชางงี ตัดสินใจ
ขึ้นค่าธรรมเนียมกับบรรดานักเดินทางในเทีย่ วขาออกเพิม่ เพือ่ น�ำไปเป็น
ค่ า ก่ อ สร้างอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 5 (ที5) ตามแผนผลักดันประเทศให้
ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน
ทั้ ง นี้ นายคอนราด คลิฟฟอร์ด รองประธานประจ�ำภาคพืน้ เอเชีย
แปซิ ฟ ิ ก ของสมาคมขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศ (ไออาต้ า )
ให้สัมภาษณ์แชนแนลนิวส์เอเชียเมือ่ วันพุธ (28 ก.พ.) ว่า อุตสาหรกรรม
การบินพลเรือนไม่เห็นด้วยกับการเก็บค่าธรรมเนียมสนามบินขาออกเพิม่
ขึ้ น เพื่ อน�ำไปเป็นทุนในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้านสาธารณูปโภค
โดยที่ ผู้โดยสารและสายการบินต้องจ่ายเงินค่าบริการและสิ่งอ�ำนวย
ความสะดวกด้านต่างๆ เพิม่ ขึน้ โดยทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆ จากโครงสร้าง
การก่อสร้างดังกล่าวในปัจจุบนั ทัง้ ยังเป็นการกระท�ำทีข่ ดั ต่อกฏขององค์กร
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ(ไอซีเอโอ)
นายคอนราด กล่าวด้วยว่า ไออาต้า รับรู้ว่ารัฐบาลสิงคโปร์จะ
รับผิดชอบต้นทุนส่วนใหญ่ของโครงการพัฒนาสนามบินชางงีฝง่ั ตะวันออก
และอาคารผูโ้ ดยสาร 5 จึงรูส้ กึ ผิดหวังอย่างมากทีท่ า้ ยทีส่ ดุ เเล้ว ทางการ
สิงคโปร์เลือกทีจ่ ะผลักภาระในส่วนนีใ้ ห้ผโู้ ดยสารและสายการบินรับผิดชอบ
ทัง้ นี้ ท่าอากาศยานนานานชาติชางงีของสิงคโปร์ ตัดสินใจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเยีนมผูโ้ ดยสารขาออก และจากสายการบินต่างๆ เพิม่ ขึน้ เพือ่ น�ำ
เป็นทุนส�ำหรับสร้างอาคารผูโ้ ดยสารใหม่ 5 ทีค่ าดว่าจะเเล้วเสร็จในปี 2573
และสามารถรองรับผูโ้ ดยสารได้มากถึง 70 ล้านคนต่อปี
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก่อสร้างอาคารผูโ้ ดยสารแห่งใหม่ คาดว่าเป็นเงิน
หลายหมื่นล้านดอลลาร์ โดยรวมถึงค่าวางระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
งานก่ อ สร้ าง นับเป็นความมุง่ มัน่ ของสิงคโปร์ ทีต่ อ้ งการตอกย�ำ้ บทบาท
ของการเป็ นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินนับตั้งเเต่สนามบินชางงี
เริม่ เปิดใช้งานเมือ่ ปี 2524
ปัจจุบนั สนามบินชางงี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินจาก
ผูโ้ ดยสารขาออก คนละ 34 ดอลลาร์สงิ คโปร์ ประมาณ 822 บาท ซึง่ อัตรา
นีเ้ ป็นอัตราทีป่ รับเพิม่ จาก 28 ดอลลาร์สงิ คโปร์(677 บาท) เมือ่ ปี 2556
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มจองที่ พั ก นอกเหนื อ รู ป แบบ
โรงแรมเพิม่ ครองสัดส่วน 30%
นาย โอลิวเิ ยร์ กรีมลิ ยง รองประธานบุค๊ กิง้ ดอทคอม (Booking.com)
กล่าวว่า จากการส�ำรวจความคิดเห็นของนักท่องเทีย่ วกว่า 5.7 หมืน่ คน
จาก 30 ประเทศ ด้านตัวเลือกทีพ่ กั ในการเดินทาง พบว่ากระแสความ
ต้องการทีพ่ กั ประเภทอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียม ครองสัดส่วนถึง 30%
แสดงถึงความนิยมในการเลือกทีพ่ กั ประเภทใหม่ๆ นอกเหนือจากโรงแรม
ที่ เ พิ่ ม มากขึน้ เช่นเดียวกับการส�ำรวจผูเ้ ดินทางอีกกว่า 1.9 หมืน่ คนใน
26 ประเทศ พบว่ามีสดั ส่วน 1 ใน 5 หรือราว 21% ยังสนใจการเปิดบ้าน
ของตัวเองให้จองผ่านเว็บไซต์ออนไลน์
ดังนัน้ จึงเป็นโอกาสทางการตลาดให้แพลตฟอร์มออนไลน์ รวบรวม
ทีพ่ กั ประเภทอืน่ ๆ เพิม่ เติมจากกลุม่ โรงแรมเป็นตัวเลือกเจาะเข้าถึงตลาด
ทีม่ พี ฤติกรรม เปลีย่ นไปโดยทีพ่ กั ทีเ่ ข้าร่วมในระบบ อาทิ บ้านพัก วิลล่า
อพาร์ตเมนต์ เรือบ้าน บ้านต้นไม้ กระท่อมน�ำ้ แข็ง และบ้านโฮมสเตย์ใน
แบบท้องถิน่ เช่น เรียวกัง ของญีป่ นุ่ ซึง่ ในฐานข้อมูลของ Booking.com
มีสัดส่วนทีพ่ กั ประเภทนีเ้ พิม่ ขึน้ ราว 27% เป็นอัตราทีส่ งู กว่าการเพิม่ ขึน้
ของโรงแรม รีสอร์ท หรือโมเตลทัว่ ไป ขณะทีย่ อดรวมทีพ่ กั ประเภทใหม่
มีให้เลือกทัง้ หมดราว 5 ล้านรายการ
ทั้ ง นี้ ความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากนักท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
ต้องการประสบการณ์ การเข้าพักต่างไปจากเดิม บริษทั จึงต้องวางกลยุทธ์
ขยาย ประเภททีพ่ กั ในระบบมากขึน้ และมีความหลากหลายทัง้ รูปแบบ
และท�ำ เล โดยเน้นการให้ประสบการณ์ที่แตกต่าง เช่น เบดแอนด์
เบรกฟาสต์ในทัสคานี อิตาลี และวิลล่าบนเกาะบาหลี เป็นต้น และยัง
คงจุดแข็งในด้านการไม่คดิ ค่าธรรมเนียมการจอง
ปัจจุบัน Booking.com มีสำ� นักงาน 198 แห่งใน 70 ประเทศ โดย
มียอดการจองทีพ่ กั เข้ามากว่า 1.5 ล้านคืนต่อวัน และมีทพี่ กั ครอบคลุม
1.25 แสนจุดหมายใน 228 ประเทศ และดินแดนทัว่ โลก โดยมีการลงทุน
พัฒนาด้านเทคโนโลยี ดิจติ อล เช่น Application ทีม่ ใี ห้บริการใน 43 ภาษา
และให้บริการ 24 ชัว่ โมงเป็นต้น
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
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สิงคโปร์ แอร์ ไลน์ส เเชมป์สายการบินโลก

“ทริ ป แอดไวเซอร์” เว็บไซต์ดา้ นการท่องเทีย่ วชือ่ ดัง เผยผลการ
จัดอันดับ 10 สายการบินทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก (9 เม.ย.) โดยสายการบิน สิงคโปร์
แอร์ไลน์ส รัง้ แชมป์ประจ�ำปีนโี้ ดยอิงจากผลคะเเนนรีววิ เว็บไซต์จากนัก
เดินทางทัว่ โลก ขณะทีส่ ายการบินอืน่ ๆ ทีต่ ดิ 10 อันดับแรก ได้แก่ สาย
การบินแอร์ นิวซีแลนด์ (อันดับ 2) สายการบินเอมิเรตส์ของสหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ (อันดับ 3) เจแปน แอร์ไลน์ส (เจเอแอล) ของญีป่ นุ่ (อันดับ 4)
อีวเี อ แอร์ ของไต้หวัน (อันดับ 5) เซาท์เวสต์ แอร์ไลน์ส ของสหรัฐ (อันดับ 6)
เจ็ต ทู ดอท คอม ของอังกฤษ (อันดับ 7) กาตาร์ แอร์เวย์ส (อันดับ 8)
อาซุล ของบราซิล (อันดับ 9) และโคเรียน แอร์ ของเกาหลีใต้ (อันดับ 10)
					
กรุงเทพธุรกิจ

JR KYUSHU เพิม่ ขบวนรถไฟรองรับต่างชาติ

บ ริ ษั ท รถไฟคิวชู อ�ำนวยความสะดวกในการรับช�ำระเงินด้วย
บัตรเครดิต ออกตัว๋ อิเล็กทรอนิกส์ (E-ticket) และให้บริการจองทีน่ งั่ แบบมี
ค่าธรรมเนียม (fee-based) บนขบวนรถไฟท่องเทีย่ วยอดนิยม นับตัง้ แต่ที่
บริษัทได้เปิดตัวเว็บไซต์ JR Kyushu Rail Pass Online Booking เมือ่ เดือน
สิ ง หาคม 2017 เพื่อให้บริการซื้อตั๋วรถไฟเจอาร์คิวชูราคาพิเศษแก่
ชาวต่างชาติทเี่ ดินทางท่องเทีย่ วในญีป่ นุ่ โดยเฉพาะ และเพิม่ ขบวนรถไฟ
SL Hitoyoshi และ Aso Boy! เข้าสู่รายชื่อขบวนรถไฟที่สามารถจอง
ทีนงั่ ล่วงหน้าได้		
www.travelaroundtheworld-mag.com

การบินเอเชียบูม

 ยครองเจ้าตลาดการเดินทางโดยอากาศยาน ท�ำยอดผูโ้ ดยสาร
เอเชี
ถึ ง 35% จากยอดรวมผูโ้ ดยสารทัง้ โลกราว 537 ล้านคน เมือ่ ปี 2559
ข้อมูลสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์วา่ จีน
จะแย่งแชมป์ตลาดการบินรายใหญ่ทสี่ ดุ ในโลกจากสหรัฐฯ มาได้ในอีก
2 ทศวรรษข้างหน้า และภายในปี 2579 หรือในอีก 18 ปีขา้ งหน้า IATA
คาดว่า ผูโ้ ดยสารทัว่ โลกจะมีมากถึง 1,460 ล้านคน โดยผูโ้ ดยสารจากจีน
จะมากขึน้ ตามล�ำดับ ผูโ้ ดยสารอินเดียจะเพิม่ ขึน้ กว่า 3 เท่า สว่ นเส้นทาง
ทางอากาศที่ผู้โดยสารหนาแน่นที่สุดในโลกเป็นเส้นทางบินภายใน
ประเทศเกาหลีใต้คอื กรุงโซลกับเชจู เกาะทางใต้
www.thairath.co.th/content/1197732
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วิธีคิดที่ช่วยพลิกฟื้น
จากความตกต�่ำไปสู่ความก้าวหน้า

LEAN กลยุทธ์การพัฒนาองค์กรที่ขาดไม่ได้
รูจ้ กั หลักการของ Lean กันแล้วหรือยังครับ? ความจริงแนวคิด
ของ Lean ได้ ถู ก พู ด ถึ ง กั น มามากกว่ า 20 ปี แ ล้ ว ว่ า เป็ น วิ ถี ห นึ่ ง
แห่ ง ความเป็ น เลิศด้านการจัดการ แม้แต่ในภาครัฐเองก็มีการพูดถึง
Lean ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย เพือ่ น�ำมาปรับปรุง
ผลิตภาพ (Productivity) โดยกล่าวว่า “มุง่ ขจัดความสูญเปล่าของการ
ด�ำเนินงานในทุกกระบวนการ ตัดกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ หรือ
ไม่มีการเพิ่มคุณค่าในกระบวนการออกไป”
ท� ำ ไมถึ ง ใช้ ค�ำ ว่ า Lean? ถ้ า แปลค�ำ นี้ตรงตัว จะแปลได้ว ่า
ผอม เพรียว ไม่มไี ขมัน Lean ได้ถกู น�ำมาใช้ขยายความเปรียบเทียบเป็น
Lean Organization หรือ Lean Enterprise หมายถึงองค์กรที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามกระฉับกระเฉง คล่องแคล่วว่องไวในการ
ปฏิบัติงาน
หลังจากรู้จักค�ำว่า Lean แล้ว ค�ำส�ำคัญถัดมา 2 ค�ำ ที่ถูกพูดถึง
คือ “คุ ณ ค่ า” (Value) และ “ความสูญเสีย” (Waste) หลักคิด
พื้น ฐานคื อ ภารกิจของทุกองค์กรนั้นคือ การส่งมอบคุณค่าในรูปของ
สินค้ า และบริการให้ กับลู กค้ า และผู ้ ที่มีส่ ว นได้ เ สียเกี่ยวข้อ งอื่น ๆ
(Stakeholders) แต่ในชีวิตการท� ำงานจริง กิจกรรมและทรัพยากร
ที่ใช้ในองค์กรจ�ำนวนมาก กลับไม่ได้ใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเลย
กิจกรรมเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นความสูญเสียหรือความสูญเปล่า
ตามมุมมองของ Lean ที่ต้องขจัดออก หรือท�ำให้ลดลง เพื่อให้กิจกรรม
การท�ำงานนั้น ส่งผลต่อคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการอย่างแท้จริง
องค์กรทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็นต้นแบบและกรณีศกึ ษาของ Lean
คือ โตโยต้ามอเตอร์ โตโยต้าได้ก�ำหนดคุณค่าทีเ่ ป็นเป้าหมายของระบบ
การผลิ ต ของตนเองว่าต้องส่งมอบปัจจัย 3 ประการให้กับลูกค้า คือ
คุณภาพสู ง สุ ด (Quality) ต้นทุนต�่ำสุด (Cost) และระยะเวลาการผลิตที่
สั้นที่ สุ ด (Delivery) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ความสูญเสียในระบบการ
ผลิต 7 ข้อ ได้ถูกก�ำหนดขึ้นจากนั้นสื่อสารให้กบั พนักงานทราบ เพื่อให้
ช่วยกันค้นหาความสูญเสียทีม่ อี ยูใ่ นกระบวนการท�ำงาน และจะได้แก้ไข
ปรับปรุงต่อไป
ท่านที่ ส นใจรายละเอียด สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยค�ำว่า
“ความสู ญ เสี ย 7 ประการ” หรือท่านที่สนใจอยากศึกษาเพิ่มเติม
ขอแนะน�ำหนังสือ 2 เล่ม เล่มแรกชื่อ The Toyota Way, 14 Management
Principles from the World’s Greatest Manufacturer กับ Lean Thinking,
Banish Waste and Create Wealth in your Corporation ทั้งสองเล่ม
มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้ว

ความคิดที่ น�ำ ให้สามารถพลิกฟื้นตนเองจากการตกต�่ำ
ไปสู่การเจริ ญ ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด หลัก 4 ประการ ได้แก่
ประการแรก เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาใดๆ แล้ว ไม่ว่าปัญหาจะ
ใหญ่โตแค่ไหน ต้องกล้าที่จะเสี่ยงที่จะคิดแก้ปัญหานั้น และต้อง
คิดสร้างสรรค์ คุณค่าใหม่ขึ้นมาได้มากกว่าการลงทุนที่ใช้ไปในการ
แก้ปญ
ั หานัน้ จะพลิกฟืน้ การตกต�่ำได้ ต้องกล้าคิดทีจ่ ะแก้ปญ
ั หา ไม่ใช่
ตัง้ หน้าตัง้ ตาคิดแก้ตวั ไปแต่ละวัน แก้ปญ
ั หาใช้เงินใช้ทรัพยากรไปมาก
แค่ไหน ต้ อ งคิ ดหาหนทางให้ผลการแก้ปัญหาสร้างมูลค่าใหม่คืนมา
ได้มากกว่ า นั้ น ไม่ใช่ยิ่งแก้ยิ่งเปลืองเงิน โดยรายได้นับวันยิ่งต�่ำเตี้ย
ลงไปเรื่อยๆ
ประการที่สอง อย่าสบายตัวอยู่กับสภาพที่เป็นอยู่ อย่าอยู่
อย่างยอมจ�ำ นนว่าแค่นกี้ ด็ แี ล้วทีไ่ ม่ตกต�ำ่ ไปกว่านี้ อย่าปรับตัวเข้ากับ
ความตกต�่ำ ที่ เ ป็นอยู่ แต่ให้พยายามคิดแก้ไขให้หลุดรอดจากความ
ตกต�่ำนั้น จะยากเย็นแค่ไหนก็ไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะแก้ไขพลิกฟืน้
ไม่ได้ ความตกต�่ำที่ลุ่มลึกสร้างมายาที่น่าหวาดกลัวให้กับหลายคน
มีเฉพาะผูก้ ล้าเท่านัน้ ทีจ่ ะเห็นว่าแท้จริงแล้วเป็นแค่อกี ปัญหาหนึง่ ไม่ใช่
เรื่องเวรกรรมที่จ�ำต้องทนกันต่อไป
ประการทีส่ าม อย่าหน้าบางกับความล้มเหลวในการแก้ไข
ความตกต�ำ่ อย่าอายทีจ่ ะยอมรับว่าเดินหน้าผิดทาง แต่ให้คดิ ว่าพลาด
พลัง้ ครัง้ ต่อไปต้องน้อยกว่าครัง้ นี้ ยิง่ พลาดต้องยิง่ ดีขนึ้ ท่ามกลางความ
ตกต�่ำที่ลุ่ม ลึ ก คนขลาดหวาดกลัวมักต้องรักษาหน้าตนเอง จึงฉวย
โอกาสซ�้ำเติมทุ ก คนที่ พลาดพลั้งจากความพยายามที่จะพลิกฟื้น
อย่ายอมให้การถากถางของคนขลาดมาท�ำลายความมุมานะของเรา
ในการพลิกฟื้นจากความตกต�่ำนั้น
ประการที่ 4 อย่าเดินหน้าไปคนเดียว ให้หาพรรคพวกร่วมกัน
เดิ น หน้ า ช่ ว ยกั น คิ ด พลิ ก ฟื ้ น จากความตกต�่ ำ ที่ เ ผชิ ญ หน้ า อยู ่ นั้ น
อย่าเล่นบทพระเอก ถ้าเก่งอยูค่ นเดียว อย่าตัง้ แง่เล็กแง่นอ้ ยในระหว่าง
ผู้คนที่กล้าคิด แก้ ไ ขความตกต�่ำ จะยกก้อนหินก้อนใหญ่ ใครช่วยเรา
ยกก็ดีทั้งนั้น ถ้ า ยกจะถูกใจเราหรือไม่นั้น ไม่ใช่เรื่องที่ต้องใส่ใจ
ขอแค่มาช่วยกันยกก้อนหินก้อนนัน้ ก็พอแล้ว ความตกต�่ำทีล่ มุ่ ลึกไม่ใช่
เรือ่ งทีแ่ ก้ไขได้งา่ ยๆ เรีย่ วแรงความคิดจากคนเดียวสองคนไม่พอส�ำหรับ
พลิกฟื้นขึ้นมาได้ ต้องอาศัยพลังความคิด จากหลายคนมาช่วยกัน
ดังนัน้ ต้องรูจ้ กั วิธคี ดิ ร่วมกัน รูว้ า่ ตรงไหนยืดหยุน่ ได้อย่างไร แค่ไหน
จนกระทัง่ ได้ความคิดทีร่ ว่ มกันเห็นว่าคิดดังนีแ้ ล้วก็นา่ จะพอพลิกฟืน้ ขึน้
มาได้ ขอให้ระวั ง ไว้ ด้วยว่าความตกต�ำ่ ทีล่ มุ่ ลึกมักท�ำให้หลายคนหลงอยู่
กับภาพลวงตา ความคิดทีก่ ระจัดกระจายไปคนละทางจึงเกิดขึน้ ได้เสมอ
ความอดทนยอมรับความคิด ของคนทีจ่ ะมาช่วยพลิกฟืน้ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ส�ำหรับการพลิกฟื้นจากการตกต�ำ่ ที่ลุ่มลึก ไปสู่การก้าวหน้าได้
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