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54604836: สาขาวิชาการจัดการ 
คําสําคัญ:  ขีดความสามารถ / การจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
 อัจฉราวรรณ  เพ็ญวันศุกร): ยุทธศาสตร)การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว
ของผู/ประกอบการในประเทศไทย. อาจารย)ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ): ศ.ดร.นําชัย  ทนุผล และ อาจารย) ดร.ละเอียด  
ศิลาน/อย.  292 หน/า. 
 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค)เพ่ือ 1) ศึกษาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู/ประกอบการ 2) วิเคราะห)ความแตกต@างในคุณลักษณะส@วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว และการรับรู/ใน
พฤติกรรมการสร/างผลงานของปBจเจกบุคคล กลุ@ม และองค)การ ท่ีส@งผลต@อความแตกต@างในขีดความสามารถการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียว 3) เปรียบเทียบขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู/ประกอบการท่ีมีรูปแบบ
ธุรกิจท่ีแตกต@างกัน และ 4) ค/นหายุทธศาสตร)การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู/ประกอบการ การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้เปCนการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการดําเนินการ
วิจัยเชิงปริมาณ ใช/แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข/อมูล จากตัวอย@างที่ได/มาเปCนการสุ@มแบบมีระบบ ซ่ึง
ประชากรเปCนผู/ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว 371 รายสถิติที่ใช/ในการวิเคราะห)ข/อมูลได/แก@ ค@าร/อยละ ค@าเฉลี่ย 
ค@าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห)ความแตกต@าง โดยใช/สถิติ t-test และ f-test ส@วนวิธีการดําเนินการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ใช/การสัมภาษณ)เชิงลึกผู/มีส@วนได/ส@วนเสียจํานวน 23 ราย และการจัดประชุมข/อเสนอเชิง
นโยบายจํานวน 20 ราย  

ผลการวิจัยพบว@า ผู/ประกอบการส@วนใหญ@มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับตํ่า 
แต@เม่ือวิเคราะห)ในแต@ละรูปแบบธุรกิจพบว@า มีค@าเฉล่ียท่ีแตกต@างกัน เนื่องจากผู/ประกอบการท่ีมีตําแหน@งหน/าท่ี 
ประสบการณ)การทํางาน รายได/สุทธิ และสาขาท่ีจดทะเบียนธุรกิจมีความแตกต@างกันอย@างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
รวมท้ังผู/ประกอบการท่ีมีการรับรู/ในพฤติกรรมการสร/างผลงานต้ังแต@ระดับปBจเจกบุคคล กลุ@ม และองค)การท่ี
แตกต@างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต@างกันอย@างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้
ผู/ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกต@างกัน(บริษัทจํากัด ห/างหุ/นส@วน และเจ/าของคนเดียว) 
มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีไม@มีความแตกต@างกัน เห็นได/ว@ารูปแบบธุรกิจดังกล@าวนั้นเปCนเพียง
การจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายเท@านั้น แต@ความแตกต@างขึ้นอยู@กับวิธีการบริหารจัดการภายในองค)การเท@านั้น 
 การค/นหายุทธศาสตร)การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู/ประกอบการใช/
การวิเคราะห) TOWS Matrix มากําหนดเปCน 4 ยุทธศาสตร) 11 กลยุทธ) ได/แก@ ยุทธศาสตร)ท่ี 1 การยกระดับ
มาตรฐานการบริหารจัดการของผู/ประกอบการสู@ระดับสากลประกอบด/วย 3 กลยุทธ)คือ 1) ธรรมาภิบาลสร/าง
ผู/นําสู@ระดับสากล 2) มุ@งเน/นการเรียนรู/อย@างสร/างสรรค) 3) เสริมสร/างความเข/มแข็งของบุคลากร เพ่ือพร/อมรับ
การเปล่ียนแปลง ยุทธศาสตร)ที่ 2 การสร/างความร@วมมือทางธุรกิจอย@างสมดุลและย่ังยืนประกอบด/วย 2 กลยุทธ)
คือ1) เรียนรู/ อยู@ร@วม อย@างเข/าใจบนความต@างของวัฒนธรรม 2) พันธมิตรทางธุรกิจ ยุทธศาสตร)ที่ 3 ส@งเสริมและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการท@องเท่ียวเชิงบูรณาการ ประกอบด/วย 3 กลยุทธ)คือ 1) การสร/างและเพ่ิมมูลค@า 2) 
การตลาดเชิงบูรณาการ 3) การจัดการทรัพยากรการท@องเท่ียวอย@างย่ังยืน และยุทธศาสตร)ท่ี 4 การสร/างและ
ปรับระบบบริหารจัดการท@องเท่ียวของภาครัฐสู@การพัฒนาธุรกิจท่ีย่ังยืนประกอบด/วย 3 กลยุทธ)คือ 1) รักษา
เสถียรภาพการท@องเท่ียว 2) การจัดการโลจิสติกส)เพ่ือการท@องเท่ียว 3) การปรับตัวให/เช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน  
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 This research objectives were to (1) study the competency for tourism management of 
entrepreneurs (2) analyze the differences of personal attributes, tourism features and behavior 
recognitions of Company Limited, Limited Partnership and Proprietorship which resulted the 
competency differences for tourism management (3) compare the competency for tourism 
management of each entrepreneur which distinguished the different types of business (4) explore 
the strategies of competency’s development for tourism management of entrepreneurs.This mixed 
methods research combined quantitative research and the qualitative research. The qualitative 
research applied questionnaires to collect data which the sample was the systematic random 
sampling. The participants who responded questionnaires were 371 tourism entrepreneurs from 
various tourism organizations or companies. The data analysis included percentage, average, standard 
deviation and independent t-test and f-test. In relation to the qualitative research, in-depth 
interviews with 23 stakeholders were used and the arranged meetings with 20 participants was 
organized to brainstorm of the proposed policies. 
 The result of this research found that three tourism business types: Company Limited, 
Limited Partnership and Proprietorship indicated low levels of the competency for tourism 
management. Furthermore, the statistics were analyzed the three types of business and the results 
again presented low levels of the competency for tourism management with the difference averages. 
These were caused by positions, experiences, net income of entrepreneurs. The three types of 
tourism business were registered by low under dissimilar business titles, however, there were only 
differences among them in terms of various internal management methods. 
 TOWS Matrix was employed to analyze and designate to 4 strategic plans and 11 strategies 
to identify the competency development for tourism management of entrepreneurs as 
follows;Strategic 1: To enhance the standard management of entrepreneur to international level with 
3 strategies 1) good governance for international leaderships 2) creative learning 3 strengthens staff 
for future changes.Strategic 2: To collaborate business with sustainability and stability together using 
2 strategies 1) learning and living on the basis of understanding cultural difference 2) embracing 
business Alliance strategies. Strategic 3: To promote and develop the integrated tourism 
management innovation by using 3 strategies 1) creating and adding value 2) Integrated marketing 3) 
Sustainable tourism management.Strategic 4: To create and adapt administrative systems in  tourism 
management of the government on sustainable tourism development through 3 strategies 1) tourism 
stability 2) Logistic management for tourism 3) broadening for ASEAN opportunity. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ�ฉบับนี้สําเร็จได�ด�วยดี โดยได�รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย� ดร.นําชัย ทนุผล 
ท่ีกรุณาให�ความช(วยเหลือและสนับสนุนแนวทางในการทําวิจัย ซ่ึงทําให�ข�าพเจ�าทํางานวิจัยชิ้นนี้
จนสําเร็จลุล(วงไปได�ด�วยดีและดร.ละเอียด ศิลาน�อย อาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�ร(วมของข�าพเจ�าท่ี
แบ(งป3นความรู� ประสบการณ�ด�านการท(องเท่ียวโดยตรงเพ่ือช(วยให�การทําวิจัยมีความถูกต�องและ
สมบูรณ�มากยิ่งข้ึนอีกท้ังรองศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� ศิริวงศ� ประธานกรรมการสอบรองศาสตราจารย� 
ดร. นรินทร� สังข�รักษา กรรมการผู�ควบคุมดุษฎีนิพนธ� และ รองศาสตราจารย� ดร.เทพ พงษ�พานิช 
ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู�วิจัยขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท(านเป9นอย(างสูง 
 ขอขอบพระคุณท(านผู �เชี ่ยวชาญและผู�ทรงคุณวุฒิทุกท(าน ท่ีให�ความกรุณาสละเวลา 
ตรวจสอบเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ให�มีคุณภาพและสามารถนําไปใช�ได�อย(างเหมาะสม ได�แก( 
รองศาสตราจารย� ดร.พิภพ วชังเงิน ผู�ช(วยศาสตราจารย� ดร.สมใจ บุญหม่ืนไวย ดร.ดนัย เทียนพุฒ 
ดร.วีรเดช พันธ�วิสวาส และ ดร.ขจรเดช อภิชาตตรากุลท่ีให�ข�อเสนอแนะท่ีเป9นประโยชน�ต(องานวิจัย
เป9นอย(างยิ่ง 
 ขอขอบคุณผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวและผู�มีส(วนได�ส(วนเสียทุกท(านท่ีให�ความร(วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข�อมูลการวิจัย อันเป9นประโยชน�ในการวิจัยเป9นอย(างดียิ่ง ตลอดจนเพ่ือนร(วม
หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ รุ(นท่ี 1 ทุกท(านท่ีคอยเก้ือกูลและให�กําลังท่ีดี
เสมอมา 
 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สําหรับการอนุมัติให�ทุนการศึกษา และให�การสนับสนุน
ตลอดระยะเวลาการศึกษา ซ่ึงส(งผลให�วิทยานิพนธ�สําเร็จได�ด�วยความราบรื่น  
 ผลแห(งคุณค(าอันเกิดจากวิทยานิพนธ�เล(มนี้ ผู�วิจัยขอน�อมบูชาแด(พระคุณบิดา มารดา
คณาจารย� ญาติมิตรทุกท(านท่ีอบรมสั่งสอน แนะนํา ให�การสนับสนุนและให�กําลังใจตลอดจนทําให�
ผู�วิจัยได�พบกับความสําเร็จในครั้งนี้  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
การท�องเท่ียวถือได�ว�าเป�นส�วนหนึ่งของการดํารงชีวิตของมนุษย"ในสังคมป&จจุบัน และการ

เดินทางท�องเท่ียวของมนุษย"ก�อให�เกิดการเติบโตของภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข�องจํานวนมาก จนทําให�เกิดเป�น
ภาคธุรกิจขนาดใหญ�ท่ีเรียกว�า อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ซ่ึงถือได�ว�าเป�นอุตสาหกรรมขนาดใหญ�และมี
ความสําคัญต�อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (อัศวิน แสงพิกุล,2556:19) และยังเป�นอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศไทย ซ่ึงองค"การการท�องเท่ียวโลกแห�งสหประชาชาติ (UNWTO,2011:ออนไลน") ได�จัดให�
ประเทศไทยอยู�ในอันดับท่ี 10 ของโลก อีกท้ังอุตสาหกรรมนี้ยังมีบทบาทความสําคัญในแง�ของการสร�าง
รายได�เป�นเงินตราต�างประเทศ ดุลการค�าและบริการของประเทศ การสร�างผลิตภัณฑ"มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) การกระจายรายได� การจ�างงาน และการลงทุนของประเทศ(ธนกฤต สังข"เฉย
,2550:41) โดยองค"การการเดินทางและการท�องเที่ยวโลก (WTCC,2014:8) ได�ระบุสถิติของภาค
เศรษฐกิจท�องเท่ียวไทยมีสัดส�วนถึงร�อยละ 9.0:GDP และมีการจ�างงานท้ังหมดถึงร�อยละ 6.6 นับเป�น
ประเทศที่มีความก�าวหน�ามากในด�านการท�องเที่ยว เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่กําลังพัฒนาใน
ประเทศอ่ืน โดยเฉพาะเม่ือวัดทางด�านรายได�และจํานวนนักท�องเท่ียว จากสถานการณ"การท�องเท่ียวใน
ไทยระหว�างปQ พ.ศ. 2551-2556 ซ่ึงมีอัตราการการเจริญเติบโตอย�างสมํ่าเสมอ และต�อเนื่องเพ่ิมข้ึนทุกปQ 
แต�ในขณะท่ีปQ พ.ศ. 2557 กลับมีทิศทางชะลอตัวท้ังในด�านจํานวนนักท�องเท่ียวต�างชาติหดตัวถึงร�อยละ 
6.66 และรายได�จากการท�องเท่ียวหดตัวถึงร�อยละ 4.93 เม่ือเปรียบเทียบกับปQท่ีผ�านมา (กรมการท�องเท่ียว
,2558) สาเหตุจากความไม�แน�นอนของสภาวะเศรษฐกิจโลกในปQ พ.ศ. 2551 จนต�อเนื่องถึงป&จจุบัน
ส�งผลกระทบต�อการตัดสินใจเดินทางท�องเที่ยว ทําให�นักท�องเที่ยวใช�จ�ายด�านการท�องเที่ยวอย�าง
ระมัดระวัง โดยคํานึงถึงความคุ�มค�าเงินมากข้ึน (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา,2554:8) และป&ญหา
ความไม�สงบทางการเมือง (กรมการท�องเที่ยว,2557:1) ยังส�งผลให�นักท�องเที่ยวชาวไทยส�วนใหญ�
ลดจํานวนการเที่ยวในประเทศลงถึงร�อยละ 41 (การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย,2557:11) รวมท้ัง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเดินทางเน�นท�องเที่ยวระยะใกล�และใช�เวลาเดินทางสั้นลง (ศูนย"วิจัยด�าน
การตลาดการท�องเท่ียว,2557:5)ดังนั้นการท�องเท่ียวจึง เป�นตัวจักรสําคัญในการขับ เคลื่อนภาค
เศรษฐกิจและสังคม เป�นตัวเชื่อมให�เกิดความสัมพันธ"ทางการค�าระหว�างประเทศ และความเข�าใจ
ระหว�างวัฒนธรรม จากป&ญหาดังกล�าว ย�อมต�องอาศัยความร�วมมือของทุกภาคส�วนที่เกี่ยวข�องท้ัง
ภาครัฐ และภาคธุรกิจร�วมกันให�เกิดการพัฒนาและมีมาตรฐาน (นิภา วธานิชกุล,2547:11) โดยเฉพาะ
ภาคธุรกิจนําเท่ียวนับเป�นป&จจัยสําคัญ ป&จจัยหนึ่งท่ีรองรับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว ซ่ึงเป�นแหล�งรวม
การบริการสิ่งอํานวยความสะดวก ท้ังในด�านยานพาหนะ สถานท่ีพัก อาหาร การนําชมสถานท่ีและ
บริการท่ีเกี่ยวข�องอื่น ๆ เพื่อนํามาขายในรูปแบบต�าง ๆ(บังอร ฉัตรรุ�งเรือง,2554:2) เพ่ือตอบสนอง
ความต�องการทั้งของนักท�องเที่ยวและคนในท�องถิ่น อีกทั้งธุรกิจนําเที่ยวยังทําหน�าที่สนับสนุน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให�มีประสิทธิภาพและขยายฐานการส�งออกได�มากข้ึน ดังนั้นไทยจึง
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จําเป�นต�องพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันให�สามารถขยายตัวได�อย�างมีประสิทธิภาพ
และต�อเนื่อง สามารถเป�นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจให�กับประเทศ ซ่ึงเหมือนประเทศท่ีพัฒนาแล�วใช�
ธุรกิจด�านการท�องเท่ียวเป�นเครื่องมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีผ�านมา (กรุงเทพธุรกิจ,2556) ซ่ึงสอดคล�อง
กับแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีมุ�งเน�นการฟXYนฟู กระตุ�นให�เกิดการขยายตัว
และความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวไทย ในการสร�างศักยภาพการหารายได� เพ่ือนํามา
พัฒนาให�มีความพร�อมด�านขีดความสามารถในการแข�งขันด�านการท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึน (กระทรวงการ
ท�องเท่ียวและกีฬา,2554:25) และสอดคล�องกับการวางแผนยุทธศาสตร"การท�องเที่ยวและกีฬาในปQ 
พ.ศ. 2555-2559 ท่ีมุ�งเน�นด�านการตลาดสมัยใหม� พัฒนาสินค�าและบริการให�มีคุณภาพ ปลอดภัย และ
เน�นจํานวนนักท�องเท่ียว อีกท้ังยังให�ความสําคัญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงด�านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมี
ต�อแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของโลก ซ่ึงจะส�งผลกระทบต�อการพัฒนาประเทศ จึงต�องมีการเตรียม
ความพร�อมของคนและระบบให�สามารถปรับตัวพร�อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ยุทธศาสตร"
กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา,2554:2) โดยเฉพาะการรวมกลุ�มจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) มีจุดมุ�งหมายหลัก คือการสร�างขีดความสามารถในการ
แข�งขันของภูมิภาคอาเซียน พัฒนาเศรษฐกิจให�ยั่งยืน และบูรณาการภูมิภาคอาเซียนเข�ากับเศรษฐกิจโลก 
นําไปสู�การเป�นตลาดและฐานการผลิตร�วมกัน (single market and production base) นั่นหมายถึง 
จะต�องมีการเคลื่อนย�ายสินค�า บริการ การลงทุน การเคลื่อนย�ายแหล�งเงินทุน และแรงงานฝQมืออย�าง
เสรี สามารถดําเนินการท่ีไหนก็ได� โดยสามารถใช�ทรัพยากรจากแต�ละประเทศ ท้ังวัตถุดิบและแรงงาน
ร�วมกัน ซ่ึงมีมาตรฐานสินค�า กฎเกณฑ" ระเบียบเดียวกัน (ธัชวรรณ กนิษฐ"พงศ",2553:72)ปราศจาก
อุปสรรคในด�านภาษีและมาตรการท่ีมิใช�ภาษี (อภิญญา เลื่อนฉวี,2553: 2) โดยเฉพาะกลุ�มธุรกิจการ
ผลิตและการบริการ 12 สาขา ที่ได�รับความเห็นชอบให�มีการผลักดันอย�างเร�งด�วนในการรวมกลุ�ม 
ซ่ึงประเทศไทยได�รับผิดชอบด�านการท�องเท่ียวและสาขาการบินเพ่ือเป�นการนําร�อง ซ่ึงถือเป�นก�าวสําคัญ
ในการยกระดับประเทศไทยให�ได�รับการยอมรับเป�นศูนย"กลางการท�องเที่ยวในกลุ�มอาเซียน โดยมี
วัฒนธรรมไทยที่ถูกสืบทอดกันมานาน มีความเป�นเอกลักษณ"เฉพาะที่สามารถทําให�ประเทศไทย
กลายเป�นศูนย"กลางการท�องเที่ยวสําคัญของโลก สิ่งเหล�านี้จึงเป�นแหล�งท่ีมาของการสร�างงาน สร�าง
รายได�ให�กับประเทศ (กรมการท�องเท่ียว,2557) แต�เม่ือพิจารณาป&จจัยสําคัญต�อการปรับโครงสร�างและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศไทยในปQ พ.ศ. 2555 มีการจัดอันดับท้ัง 59 ประเทศท่ัว
โลก ประเทศไทยอยู�อันดับท่ี 30 ลดลงจากอันดับท่ี 27 ในปQ พ.ศ. 2554 เนื่องจากไทยประสบป&ญหา
การพัฒนาประเทศลดลง 4 ด�าน คือ ประสิทธิภาพด�านเศรษฐกิจ ด�านการทํางานของรัฐบาล ด�านธุรกิจ 
และโครงสร�างพ้ืนฐาน (โพสต"ทูเดย",2555) ซ่ึงนับวันประเทศไทยจะได�รับการจัดอันดับตกตํ่าลงเรื่อย ๆ 
จนทําให�นักลงทุนต�างชาติที่มีความพร�อมมากกว�าเข�ามาแข�งขันทางธุรกิจได�ง�ายข้ึน โดยเฉพาะ
ผู�ประกอบการไทยในกลุ�มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) แข�งขันได�ยากและจะสูญหายไป
เหมือนดังท่ีเกิดจากกรณี การเกิดร�านค�าปลีกขนาดใหญ�เข�ามาดําเนินการในประเทศไทย ทําให�ต�องปsด
กิจการลงไปเป�นจํานวนมาก (กรุงเทพธุรกิจ,2556) ส�งผลกระทบโดยตรงต�อผู�ประกอบการไทย และ
ก�อให�เกิดป&ญหาดังกล�าวข�างต�น    
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 ในการทําวิจัยเชิงสังคมศาสตร"นั้น หัวใจสําคัญอยู�ท่ีการศึกษาปรากฏการณ"(phenomenon) 
ท่ีเป�นป&ญหาต�อสังคมไทย เพื่อนํามาแก�ป&ญหาเชิงปฏิบัติและเพิ่มพูนองค"ความรู�เชิงทฤษฎี (มารศรี 
เจษฎาปฏิพัทธ",2552:6) ให�สอดคล�องกับบริบทของสังคมในป&จจุบันและในอนาคต ขณะเดียวกัน
หน�วยงานรัฐบาลได�มีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร"ด�านอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท้ังในด�าน
การพัฒนาสินค�าและบริการ การส�งเสริมการท�องเท่ียวในเชิงคุณภาพ และการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเศรษฐกิจสร�างสรรค" หากแต�ในด�านการพัฒนาผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว นั้นยังไม�ปรากฏ 
ทําให�ผู�วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการกําหนดยุทธศาสตร"การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เที่ยวของผู�ประกอบการในประเทศไทยเพื่อรองรับการเปsดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปQ 
พ.ศ. 2558 นี้ ซ่ึงจากฐานข�อมูลของ สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก" ระบุว�าจํานวนผู�ขอ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว จดทะเบียนท้ังสิ้น 9,269 ราย แต�ผ�านการตรวจประเมินมาตรฐาน
ธุรกิจนําเท่ียวประจําปQ พ.ศ. 2555 เพียง 73 ราย คิดเป�นร�อยละ0.85 เท�านั้น แต�ในขณะเดียวกัน
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยไม�ได�แข�งขันธุรกิจเฉพาะใน 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน แต�
ยังมีกลุ�มนอกอาเซียน เช�น ยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ท่ีสามารถเข�ามาลงทุนโดยใช�สิทธิจากกรอบความ
ร�วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได�เช�นกัน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ,2554) โดยผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป�นส�วนสําคัญในการยกระดับขีดความสามารถของ
ผู�ประกอบการในประเทศไทย ตลอดจนหน�วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนด�านธุรกิจนําเท่ียวของประเทศไทย 
ให�ก�าวเข�าสู�การดําเนินธุรกิจในกลุ�มอาเซียนต�อไป  

 
คําถามในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยมีความประสงค"หาคําตอบเชิงประจักษ" โดยมีคําถามการวิจัย ดังนี้ 

1. ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของผู�ประกอบการ ท่ีจดทะเบียนภายใต�
สํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก"เป�นอย�างไร   

2. คุณลักษณะส�วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว และการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�าง
ผลงานระดับป&จเจกบุคคล กลุ�ม และองค"การท่ีแตกต�างกัน มีผลให�เกิดความแตกต�างในขีดความสามารถ
การจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการหรือไม� อย�างไร   

3. ผู�ประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจแตกต�างกันมีผลให�ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจ
นําเท่ียวของผู�ประกอบการมีความแตกต�างกันหรือไม� อย�างไร  

4. ยุทธศาสตร"การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ 
ท่ีเหมาะสมควรเป�นอย�างไร  
 
วัตถุประสงค$ของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป�นการวิจัยเพ่ือการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค"เฉพาะ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ ท่ีจดทะเบียน
ภายใต�สํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก" กรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
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2. เพ่ือวิเคราะห"ความแตกต�างในคุณลักษณะส�วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว และ
การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป&จเจกบุคคล กลุ�ม และองค"การ ท่ีมีผลต�อความแตกต�างใน
ขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียว  

3. เพ่ือเปรียบเทียบขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการท่ีมี
รูปแบบธุรกิจท่ีแตกต�างกัน  

4. เพ่ือค�นหายุทธศาสตร"การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู�ประกอบการ  

 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ผู�วิจัยได�กําหนดสมมุติฐานสําหรับการวิจัย เพ่ือการทดสอบไว�ดังนี้ 

1. ผู�ประกอบการท่ีมีคุณลักษณะส�วนบุคคลท่ีแตกต�างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต�างกัน  

2. ผู�ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจนําเที่ยวที่แตกต�างกัน มีขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต�างกัน  

3. ผู�ประกอบการท่ีมีการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป&จเจกบุคคล (บุคลิกภาพ 
การจูงใจ และการรับรู�ความสามารถในตนเอง) ท่ีแตกต�างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจ
นําเท่ียวท่ีแตกต�างกัน 

4. ผู�ประกอบการที่มีการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ�ม (การจัดการความ
ขัดแย�งในกลุ�มและระหว�างกลุ�ม ประสิทธิผลการทํางานเป�นทีม) ท่ีแตกต�างกัน มีขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต�างกัน 

5. ผู�ประกอบการท่ีมีการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค"การ (มุ�งเน�นการเรียนรู� 
วัฒนธรรมองค"การ นวัตกรรมองค"การ เครือข�ายองค"การ และสภาพแวดล�อมองค"การ) ท่ีแตกต�างกัน มี
ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต�างกัน 

6. ผู�ประกอบการที่มีรูปแบบธุรกิจ (บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส�วน และเจ�าของคนเดียว) ท่ี
แตกต�างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต�างกัน  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative method research) และวิธีการวิจัย
เชิงคุณภาพ (qualitative method research) โดยผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้  

1. ขอบเขตด�านเนื้อหาศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร"การพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการในประเทศไทย” โดยได�ศึกษาเอกสารและงานวิจัยในบทท่ี 2 
ท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลท่ัวไปในบริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยุทธศาสตร"อุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
บริบทเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียว ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องในงานวิจัย ประกอบด�วย 1) การพัฒนา
ทุนมนุษย" 2) ผู�ประกอบการ 3) การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป&จเจกบุคคล กลุ�ม และ
องค"การ และ 4) ความสามารถในการจัดการธุรกิจ ได�แก� ผู�นําระดับสากล การจัดการวัฒนธรรม
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ระหว�างชาติ และการจัดการฐานทรัพยากร ด�วยกระบวนการวิเคราะห" สังเคราะห" และบูรณาการใน
แนวคิดและทฤษฎีดังกล�าวข�างต�น นําไปสู�การพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้ 

2. ขอบเขตด�านพ้ืนท่ีในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยจําแนกออกเป�น 2 พ้ืนท่ีเพ่ือให�สอดคล�องกับ
คําถามการวิจัยดังกล�าวข�างต�น มีดังต�อไปนี้ 

2.1 พ้ืนท่ีศึกษา ผู�ประกอบการจํานวน 386ราย ที่ได�จดทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวจนถึง
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา,กรมการท�องเท่ียว,2556)  

2.2 พ้ืนท่ีศึกษาหน�วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข�องกับธุรกิจนําเที่ยว จาก
ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ได�แก� ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต� ภาคกลาง ภาคตะวันออก 
และกรุงเทพฯ  

3. ขอบเขตด�านตัวแปรท่ีศึกษาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได�จากการวิเคราะห"และสังเคราะห"
เอกสารเพ่ือคัดเลือกตัวแปรท่ีเก่ียวข�อง โดยมุ�งเน�นศึกษาเฉพาะตัวแปรท่ีได�สังเคราะห"แนวคิดสําคัญของ
นักวิชาการจากผลการวิจัยท่ีนํามาศึกษาเท�านั้น ซ่ึงประกอบด�วย 

3.1 ตัวแปรอิสระคือ 1) คุณลักษณะส�วนบุคคล ประกอบด�วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน�งหน�าท่ี ประสบการณ"การทํางานในตําแหน�งป&จจุบัน และประสบการณ"ในการ
ทํางานด�านธุรกิจนําเที่ยวที่เคยมีมาก�อน 2) ลักษณะของธุรกิจนําเที่ยว ประกอบด�วย รูปแบบธุรกิจ 
เงินทุนจดทะเบียนธุรกิจ รายได�สุทธิ สาขาจดทะเบียนธุรกิจประเภทธุรกิจนําเที่ยว และจํานวน
พนักงานประจํา 3) การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป&จเจกบุคคล ประกอบด�วย บุคลิกภาพ 
การจูงใจ และการรับรู�ความสามารถในตนเอง 4) การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ�ม 
ประกอบด�วย การจัดการความขัดแย�งในกลุ�มและระหว�างกลุ�ม และประสิทธิผลการทํางานเป�นทีม 
5) การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค"การ ประกอบด�วย การมุ�งเน�นการเรียนรู� วัฒนธรรม
องค"การ นวัตกรรมองค"การ เครือข�ายองค"การ และสภาพแวดล�อมองค"การ   

3.2 ตัวแปรตาม คือ ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการซ่ึง
ประกอบด�วยป&จจัยต�าง ๆ คือ ขีดความสามารถผู�นําระดับสากล ขีดความสามารถการจัดการด�าน
วัฒนธรรมระหว�างชาติท่ีจําแนกรายละเอียดเป�น 3 ด�านคือ 1) ความสามารถการรับรู�ในการจัดการ
วัฒนธรรมระหว�างชาติ 2) ด�านพฤติกรรมในการจัดการวัฒนธรรมระหว�างชาติ 3) ด�านอารมณ"ในการ
จัดการวัฒนธรรมระหว�างชาติ และขีดความสามารถการจัดการฐานทรัพยากร 

4. ขอบเขตด�านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง/ผู�ให�ข�อมูลหลัก 
4.1 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัย (population) คือ ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีดําเนินการ

ในประเทศไทย ครอบคลุม 4 ประเภท คือ นําเท่ียวต�างประเทศ นําเท่ียวภายในประเทศ นําเท่ียว
นักท�องเท่ียวต�างชาติเท่ียวในประเทศ และนําเท่ียวเฉพาะพ้ืนท่ี จากทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ จํานวน
ท้ังสิ้น 9,269 แห�ง ท่ีจดทะเบียนธุรกิจนําเท่ียว ของกรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 

4.2 จํานวนตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย (samples size) ตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท้ัง 4 ประเภท ท่ีระบุในข�อแรก แต�เนื่องจากประชากรมีจํานวนมาก ผู�วิจัย
จึงสุ�มตัวอย�างผู�ให�ข�อมูลท่ีระดับความเชื่อม่ันร�อยละ 95 จํานวน 386 ราย และใช�วิธีการสุ�มตัวอย�างแบบ
เป�นระบบ (systematic sampling) สุ�มจํานวนตัวอย�างตามสัดส�วนขนาดขององค"การ ได�แก� บริษัท
จํากัด 154 ราย ห�างหุ�นส�วน 28 ราย และเจ�าของคนเดียว204ราย  
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4.3 หลักเกณฑ"ในการคัดเลือกผู�ให�ข�อมูลในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�กําหนดกลุ�มผู�ให�ข�อมูลหลักโดยใช�วิธีการระบุเกณฑ"ในการ

คัดเลือกผู�ให�ข�อมูล ประกอบด�วย ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียจํานวน 23 คน แบ�งออกเป�น 3 กลุ�ม ดังนี้ 
1. ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว จํานวน 8 คน เป�นผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวใน

ประเทศไทยท่ีมีประสบการณ"การทํางาน 10 ปQข้ึนไป ครอบคลุม 4 ประเภท คือ นําเท่ียวต�างประเทศ 
นําเท่ียวภายในประเทศ นําเท่ียวนักท�องเท่ียวต�างชาติเท่ียวในประเทศ และนําเท่ียวเฉพาะพ้ืนท่ีเพ่ือให�
เกิดการกระจายตัวของทุกภาคส�วน โดยผู�วิจัยแบ�งเป�นผู�ให�ข�อมูล ดังนี้  

   1.1 บริษัทจํากัด จํานวน 3 คน 
   1.2 ห�างหุ�นส�วน จํานวน 2 คน 
   1.3 เจ�าของคนเดียว จํานวน 3 คน  

2. ผู� มีส�วนเก่ียวข�องแบ�งตามบทบาทและหน�าท่ีในการส�งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยว โดยแบ�งกลุ�มจากหน�วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ
ภาคเอกชน จํานวน 7 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1 ภาครัฐบาล จํานวน 3 คน  
   2.2 ภาคเอกชน จํานวน 2 คน 
   2.3 ภาครัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 คน  

3. กลุ�มนักวิชาการ ท่ีมีประสบการณ"ด�านการท�องเท่ียว 10 ปQข้ึนไป จํานวน 8 คน 
ดังนี้ 

3.1 คณะกรรมการสมาคมนักวิชาการการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย จํานวน 4 คน 
3.2 คณะกรรมการโครงการตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก"

ประจําปQ พ.ศ. 2556 จํานวน 2 คน 
3.3 คณะกรรมการฝ}ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย         

จํานวน  1 คน  
3.4 คณะกรรมการฝ}ายวิชาการ สมาคมมัคคุเทศก"อาชีพแห�งประเทศไทย จํานวน  

1 คน 
5. ขอบเขตด�านระยะเวลาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยเก็บข�อมูลจากการส�งแบบสอบถาม

ไปยังผู�ประกอบการ การสัมภาษณ"เชิงลึก และการประชุมข�อเสนอเชิงนโยบายกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียของ
ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และตัวแทนผู�ประกอบการในด�านธุรกิจนําเท่ียว โดยใช�ระยะเวลา
ในการศึกษาต้ังแต�เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558รวมระยะเวลา 1 ปQ 2 เดือน  

 
นิยามศัพท$เฉพาะ 
 ผู�วิจัยได�นิยามคําศัพท"ท่ีเก่ียวข�องในการวิจัย เพ่ือให�เข�าใจความหมายของคําศัพท"ท่ีใช�ใน
การวิจัยครั้งนี้ได�ตรงกัน ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร"หมายถึง แนวทางการพัฒนา ท่ีจะนําไปสู�การตัดสินใจ การปฏิบัติสู�การพัฒนา
ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการในประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข�าสู�
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว หมายถึง กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู�ประกอบการ โดยมีการกําหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธ"ในการเพิ่มความสามารถให�กับ
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวในการสร�างความได�เปรียบทางการแข�งขัน ในธุรกิจ 3 รูปแบบธุรกิจ คือ 
บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส�วน และเจ�าของคนเดียว ด�วยการเพ่ิมประสิทธิภาพให�เกิดประโยชน"สูงสุด ในการ
เข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด�วยส�วนสําคัญ 3 ด�าน ดังนี้ 

1. ด�านผู�นําระดับสากล หมายถึง ผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวที่สามารถมีอิทธิพลเหนือ
คนอ่ืน และเป�นท่ียอมรับในระดับสากล อันประกอบด�วย การตระหนักรู�ตนเอง การเปลี่ยนแปลงตนเอง 
และมีความสนใจใฝ}รู� ท่ีทําให�เกิดผลงานอย�างไร�ขีดจํากัด และก�อให�เกิดคุณค�าด�านความสามารถในการ
แข�งขันหลักของธุรกิจ ซ่ึงเป�นลักษณะเฉพาะของความเป�นผู�นําระดับสากล  

2. ด�านการจัดการวัฒนธรรมระหว�างชาติ หมายถึง ผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวที่มีขีด
ความสามารถในการจัดการด�านความสามารถในการรับรู� การจัดการอารมณ" ในการยอมรับความ
แตกต�างระหว�างวัฒนธรรม การเอาใจใส� และอดทนกับความไม�แน�นอนระหว�างวัฒนธรรม อีกท้ังด�าน
การจัดการพฤติกรรมการติดต�อสื่อสารระหว�างวัฒนธรรม เพ่ือเป�นกลยุทธ"ในการดําเนินธุรกิจระหว�าง
ประเทศร�วมกัน 

3. ด�านการจัดการฐานทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรต�างๆ ในธุรกิจนําเที่ยว โดยมี
คุณสมบัติของทรัพยากรจะต�องมีคุณค�าของทรัพยากร เช�น เงินทุน เงินสดหมุนเวียนในการประกอบ
กิจการ ท่ีดิน เครื่องมือ และพนักงาน มีความหายากของทรัพยากร เช�น ความลับทางการค�า ลิขสิทธิ์ 
สิทธิบัตร เทคโนโลยี และความยากต�อการลอกเลียนแบบ เป�นทรัพยากรที่มีความเป�นเอกลักษณ"
แตกต�างจากทรัพยากรของคู�แข�งขันทางธุรกิจนําเที่ยว รวมทั้งมีความยากที่จะทดแทน นั่นหมายถึง 
ความไม�มีทรัพยากรหรือความสามารถขององค"การใดท่ีจะมาทดแทนได� เช�น ความสามารถของพนักงาน 
ชื่อเสียงขององค"การ การสร�างตราสินค�า และบริการ 
 ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานให�บริการด�านธุรกิจนํา
เท่ียว และจดทะเบียนประกอบธุรกิจนําเท่ียวของกรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา 
โดยมีตําแหน�งเป�นเจ�าของกิจการประธานและรองประธานบริหาร กรรมการผู�จัดการ ผู�ช�วยและ
ผู�จัดการท่ัวไป หรือมีตําแหน�งทางการบริหารท่ีมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในการสร�างผลงานได�โดดเด�นใน
องค"การ โดยพิจารณาจากองค"ประกอบ ดังนี้ 

1. ด�านคุณลักษณะส�วนบุคคล หมายถึง ลักษณะท่ีแตกต�างกันทางคุณลักษณะส�วนบุคคล ท่ี
ก�อให�เกิดพฤติกรรมต�างๆ ในองค"การด�วยป&จจัย 5 ด�าน ได�แก�  

1.1 เพศ คือ ลักษณะท่ีแตกต�างกันทางสรีระของผู�ให�ข�อมูล โดยจําแนกออกเป�น เพศชาย 
และเพศหญิง  

1.2 อายุ คือ จํานวนปQท่ีเกิดมาของผู�ให�ข�อมูล ต้ังแต�แรกเกิดจนถึงวันบันทึกข�อมูล (กรณี
เกิน 6 เดือน ให�นับเป�น 1 ปQ)  

1.3 ระดับการศึกษา คือ วุฒิการศึกษาข้ันสูงสุดของผู�ให�ข�อมูล ท่ีได�รับการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาของรัฐหรือภาคเอกชน  

1.4 ตําแหน�งหน�าท่ี คือ ตําแหน�งงานในป&จจุบันของผู�ให�ข�อมูล ท่ีมีตําแหน�งในระดับการ
บริหารงานด�านธุรกิจนําเท่ียว  
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1.5 ประสบการณ"การทํางาน คือ ระยะเวลาท่ีผู�ให�ข�อมูลดําเนินกิจการในด�านการบริหารงาน
ธุรกิจนําเท่ียว จนถึงวันท่ีบันทึกข�อมูล (กรณีเกิน 6 เดือน ให�นับเป�น 1 ปQ) 

1.6 ประสบการณ"การทํางานด�านธุรกิจนําเท่ียวท่ีเคยมีมาก�อน คือ ผู�ให�ข�อมูลเคยมีหรือไม�
มีประสบการณ"การทํางานด�านธุรกิจนําเท่ียวมาก�อนจัดต้ังองค"การ และระยะเวลาท่ีผู�ให�ข�อมูลดําเนิน
กิจการในด�านการบริหารงานธุรกิจนําเท่ียวมาก�อนจัดต้ังองค"การ จนถึงวันท่ีบันทึกข�อมูล (กรณีเกิน 6 
เดือน ให�นับเป�น 1 ปQ) 

2. ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว หมายถึง ลักษณะท่ีแตกต�างกันของข�อมูลท่ัวไปด�านธุรกิจนํา
เท่ียว ประกอบด�วย 6 ด�าน ได�แก� 

2.1 รูปแบบธุรกิจ คือ ธุรกิจท่ีผู�ให�ข�อมูลจดทะเบียนนิติบุคคล ในรูปแบบบริษัทจํากัด 
และห�างหุ�นส�วน รวมท้ังผู�ให�ข�อมูลท่ีไม�ได�จดทะเบียนนิติบุคคล คือ กิจการเจ�าของคนเดียว ซ่ึงท้ัง 3 
รูปแบบธุรกิจดังกล�าว ต�องจดทะเบียนประกอบธุรกิจนําเที่ยวของกรมการท�องเที่ยว กระทรวงการ
ท�องเท่ียวและกีฬา 

2.2 เงินทุนจดทะเบียน คือ เงินทุนที่จดทะเบียนในระยะเริ่มต�นประกอบกิจการใน
รูปแบบธุรกิจนําเท่ียว  

2.3 รายได�สุทธิ คือ ผลตอบแทนท่ีได�มาจากการประกอบกิจการด�านธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู�ให�ข�อมูล โดยระบุเป�นรายได�หลังจากหักค�าใช�จ�ายต�างๆ โดยเฉลี่ยต�อปQ  

2.4 สาขาท่ีจดทะเบียน คือ สาขาท่ีผู�ให�ข�อมูลจดทะเบียนประกอบธุรกิจนําเที่ยวของ
กรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา  

2.5 ประเภทธุรกิจนําเท่ียว คือ ผู�ให�ข�อมูลได�จดทะเบียน และระบุประเภทการจัดนํา
เท่ียวในใบประกอบธุรกิจนําเท่ียวของกรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา  

2.6 จํานวนพนักงานประจํา คือพนักงานทุกระดับตําแหน�งท่ีองค"การจ�างให�ทํางานเป�น
ประจํา และเต็มเวลา โดยได�รับเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน"ต�างๆ เป�นการตอบแทนการทํางาน
รายเดือน 

3. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป&จเจกบุคคล หมายถึง การรับรู�ของผู�ให�
ข�อมูล ท่ีเป�นผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงประกอบด�วย 3 ด�าน ได�แก� 

3.1 บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะโดยรวมของผู�ให�ข�อมูล ท่ีทําให�มีความแตกต�างกันใน
ด�านการแสดงออกทางพฤติกรรมและลักษณะเฉพาะภายใน 

3.2 การจูงใจ หมายถึง สิ่งจูงใจ หรือแรงผลักดันที่ให�ผู�ให�ข�อมูลปฏิบัติงานอย�างเต็ม
ความสามารถ 

3.3 การรับรู�ความสามารถในตนเอง หมายถึง ความเชื่อของผู�ให�ข�อมูลในความสามารถ
ของตนเองด�านการบริหารจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

4. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ�ม หมายถึง การรับรู�ของผู�ให�ข�อมูล ท่ีเป�น
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงประกอบด�วย 2 ด�าน ได�แก� 
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4.1 การจัดการความขัดแย�งในกลุ�มและระหว�างกลุ�ม หมายถึง กระบวนการท่ีสมาชิก
ภายในกลุ�มและระหว�างกลุ�มร�วมกันสร�างและพัฒนาทัศนคติ เพ่ือหาแนวทางตลอดจนวิธีการท่ีเหมาะสม
ในการลดป&ญหาความขัดแย�ง จากทัศนะของผู�ให�ข�อมูลท่ีได�รับผลกระทบในสถานการณ"ท่ีเกิดข้ึน 

4.2 ประสิทธิผลการทํางานเป�นทีม หมายถึง สมาชิกของผู�ให�ข�อมูลมีปฏิสัมพันธ"กันใน
ลักษณะการทํางานเป�นกลุ�ม โดยมีวัตถุประสงค"และความสําเร็จในเป�าหมายร�วมกัน 

5. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค"การ หมายถึง การรับรู�ของผู�ให�ข�อมูล ท่ี
เป�นผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงประกอบด�วย 5 ด�าน ได�แก�   

5.1 การมุ�งเน�นการเรียนรู� หมายถึง ลักษณะความสามารถของผู�ให�ข�อมูลได�มีส�วนร�วม
และมีการแลกเปลี่ยนระหว�างกันในกิจกรรมสร�างสรรค"และใช�องค"ความรู�เพ่ิมประสิทธิภาพในองค"การ 

5.2 วัฒนธรรมองค"การ หมายถึง คุณสมบัติท่ีสมาชิกในธุรกิจนําเท่ียวแสดงออกในเวลา
เดียวกัน ท้ังในวิถีชีวิต ค�านิยม ความเชื่อ ความเข�าใจ และระเบียบแบบแผนการประพฤติปฏิบัติต�อกัน 
ทําให�แต�ละธุรกิจนําเท่ียวมีความแตกต�างกัน 

5.3 นวัตกรรมองค"การ หมายถึง ผู�ให�ข�อมูลที่มีศักยภาพในการนําเอาความรู�และ
ความคิดมาสร�างสรรค"ธุรกิจนําเท่ียว เพ่ือจะนําไปสู�การปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ"บริการ กระบวนการ
จัดการ และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีจะทําให�เกิดสิ่งใหม� เพ่ือตอบสนองตามความต�องการของลูกค�าและตลาด รวมท้ัง
ต�องมีความแตกต�างจากธุรกิจนําเท่ียวรายอ่ืน 

5.4 เครือข�ายองค"การ หมายถึง ผู�ให�ข�อมูลมีปฏิสัมพันธ"เชื่อมโยงกับธุรกิจนําเท่ียวรายอ่ืน
ท้ังทางตรงและทางอ�อม เพ่ือแลกเปลี่ยนองค"ความรู� ประสบการณ"  และทรัพยากรร�วมกัน ในการ
พัฒนาเครือข�าย 

5.5 สภาพแวดล�อมขององค"การ หมายถึง ผู�ให�ข�อมูลสํารวจและวิเคราะห"ภายในและ
ภายนอกของสภาพแวดล�อม ในธุรกิจนําเท่ียวท้ังทางตรงและทางอ�อม 

 
ประโยชน$ท่ีคาดว,าจะได.รับ 
 เพ่ือเป�นแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ 
ท่ีจะสามารถครอบครองในตลาดอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวในระดับอาเซียน คาดว�าเป�นประโยชน"ใน
ด�านต�างๆ  ดังนี้ 

1. ผู�ประกอบการท่ีจดทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวของกรมการท�องเท่ียว กระทรวงการท�องเท่ียว
และกีฬา ได�รับทราบและเข�าใจถึงขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวอย�างแท�จริง และ
สามารถนําไปใช�เป�นข�อมูลประกอบการกําหนดแนวทางและวางแผนการเสริมสร�างขีดความสามารถใน
การแข�งขัน รวมถึงการจัดการองค"การให�มีคุณภาพสนองความต�องการของการเข�าสู�ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2. ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีดําเนินการในประเทศไทย สามารถใช�ผลการศึกษาเป�น
แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยว ที่จะสามารถแบ�งป&นในตลาด
อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวระดับอาเซียน 



10 

3. ผู�บริหารกรมการท�องเที่ยว ผู�บริหารสํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก" 
คณะกรรมการสมาคมมัคคุเทศก"อาชีพแห�งประเทศไทย คณะกรรมการสมาคมไทยธุรกิจการท�องเท่ียว 
และคณะกรรมการสมาคมธุรกิจท�องเท่ียวภายในใช�ข�อมูลประกอบในการกําหนดนโยบาย สร�างกรอบ
มาตรฐานในการแข�งขันทางธุรกิจ ในการจัดทําเป�นข�อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร" และให�คําปรึกษา 
จัดอบรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันด�านธุรกิจนําเที่ยว ให�เหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู�ประกอบการท่ีดําเนินการในประเทศไทยได�อย�างถูกทิศทาง   

4. นักวิชาการและนักวิจัยอ่ืน ๆ ได�พ้ืนฐานความรู�เก่ียวกับขีดความสามารถในการแข�งขัน
ทางธุรกิจสําหรับผู�ประกอบการ เพ่ือเป�นประโยชน"ต�อยอดทางงานวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับ
ธุรกิจนําเท่ียวต�อไป  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

โลกธุรกิจในอดีตท่ีผ�านมา เข�ามาสู�ยุคโลกป�จจุบันด�วยการเกิดข้ึนของโลกไร�พรมแดน มี
การค�าและการลงทุนระหว�างประเทศเป,นไปอย�างเสรีมากยิ่งข้ึน ปรากฏการณ/ดังกล�าวได�ส�งผลทําให�
สิ่งแวดล�อมทางธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ซึ่งล�วนเป,นผลที่เกิดจากตัวแปรสําคัญ คือ 
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี (ผลิน ภู�จรูญ,2546:4-5) ดังนั้นองค/การท่ีต�องการก�าวสู�
ความเป,นหนึ่ง จึงควรให�ความสําคัญต�อการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวด�วยการสร�างให�เกิดความเข�าใจ โดย
ศึกษาสาเหตุท่ีแท�จริงของการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ และท่ีสําคัญจะต�องสามารถพยากรณ/ปรากฏการณ/ 
และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได�อย�างแม�นยําด�วยการสร�างกลยุทธ/ความได�เปรียบในการแข�งขันแนวใหม� 
การสร�างเครือข�ายธุรกิจท่ีมีประสิทธิผล และการเพ่ิมพลังองค/ความรู�ในการสร�างความได�เปรียบใน
ระหว�างประเทศ จึงเป,นฐานของการพัฒนาผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวได�อย�างยั่งยืน  

การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร/การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของ
ผู�ประกอบการในประเทศไทย” นั้น ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข�องต�าง ๆ จาก
ตํารา เอกสารวิชาการ วารสาร รายงานการวิจัย และการสืบค�นข�อมูลผ�านระบบอินเตอร/เน็ตท่ี
เก่ียวข�องกับการวิจัย ในบทนี้ได�แบ�งการศึกษาออกเป,น 3 ส�วนดังนี้ คือ ส�วนแรกเป,นการสร�างกรอบ
ทฤษฎีในการวิจัย (theoretical framework) โดยการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎี
การพัฒนาทุนมนุษย/ทฤษฎีเกี่ยวกับผู�ประกอบการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข�องกับความสามารถในการ
แข�งขันท่ียั่งยืน อันประกอบด�วย ทฤษฎีความเป,นผู�นําระดับสากล ทฤษฎีการจัดการวัฒนธรรม
ระหว�างชาติ และทฤษฎีการจัดการฐานทรัพยากร รวมทั้งศึกษาสภาพความเป,นไปเกี่ยวกับ
บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว เพ่ือเป,นพ้ืนฐานในการทําความ
เข�าใจในหลักการท่ีเป,นเปWาหมายของผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว คือ “ยุทธศาสตร/การพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว” ส�วนที่สอง เป,นเรื่องการสร�างกรอบแนวคิดในการวิจัย 
(conceptual framework) โดยการวิเคราะห/เชิงประจักษ/เก่ียวกับการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�าง
ผลงานระดับป�จเจกบุคคล กลุ�ม จนถึงระดับองค/การ และสรุปสมมุติฐานการวิจัย ส�วนสุดท�ายเป,น
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงนําเสนอตามลําดับดังต�อไปนี้  



12 
 

ส�วนท่ี 1 ทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีใช�ในการวิจัย 
 

 จากแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องในงานวิจัยท่ีกล�าวแล�วข�างต�น จึงต�องมีการศึกษาเพ่ือนํามา
เป,นแนวทางในการสร�างกรอบทฤษฎีในการวิจัย ซ่ึงประกอบด�วย  
 1. บริบทเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2. บริบทเก่ียวกับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
 3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข�องกับการพัฒนาทุนมนุษย/ 
 4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข�องกับผู�ประกอบการ 
 5. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจท่ียั่งยืน 
 ดังรายละเอียดต�อไปนี้  

 
บริบทเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 สมาคมประชาชาติแห�งเอเชียตะวันออกเฉียงใต� (Association of Southeast Asian 
Nations: ASEAN) หรืออาเซียนก�อต้ังเม่ือวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยสมาชิกผู�ก�อต้ัง 5 ประเทศ 
ได�แก�ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟeลิปปeนส/และสิงคโปร/ต�อมาได�มีประเทศต�างๆเข�ามาเป,นสมาชิกเพ่ิมเติม
ได�แก�บรูไนดารุสซาลามเวียดนามลาวพม�าและกัมพูชาตามลําดับป�จจุบันอาเซียนมีสมาชิกครบ 10 
ประเทศโดยมีวัตถุประสงค/สําคัญในการก�อต้ังเพ่ือความร�วมมือทางด�านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ส�งเสริมสันติภาพและความม่ันคงส�งเสริมความร�วมมือระหว�างอาเซียนกับต�างประเทศและองค/กร
ระหว�างประเทศตลอดจนเสริมสร�างความเจริญรุ�งเรืองทางเศรษฐกิจให�ประชาชนในอาเซียนมีความ
เป,นอยู�และคุณภาพชีวิตท่ีดีซ่ึงต�อมาอาเซียนได�ให�ความสําคัญในการเสริมสร�างความแข็งแกร�งทาง
เศรษฐกิจร�วมกันอย�างต�อเนื่อง โดยได�เห็นชอบร�วมกันในการดําเนินงานเพื่อมุ�งเป,นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomic Community: AEC) มีลักษณะคล�ายคลึงกับประชาคม
เศรษฐกิจยุโรป (European Economic Community : EEC) (กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ
,2555) ก�าวต�อไปของอาเซียนคือ การรวมตัวเป,นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ซ่ึงเป,นเสาหลักหนึ่งใน 3 เสาหลัก ส�วนอีก 2 เสาหลัก ได�แก� ประชาคมความ
ม่ันคงอาเซียน (ASEAN Security Community : ASC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน 
(ASEAN Socio-Cultural Community : ASCC) ภายในปh พ.ศ.2563 (ค.ศ. 2020) และการรวมตัว
เป,นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีแนวคิดพ้ืนฐานว�า กลุ�มประชาคมเศรษฐกิจจะมีตลาด และฐาน
การผลิตร�วมกัน (single market and single production base) มีการเคลื่อนย�ายสินค�า บริการ 
ลงทุน และแรงงานฝhมืออย�างเสรี (free flows of goods, services, investment and skilled 
labors and freeflow of capital) (กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ,2548:12) จึงเป,นประโยชน/
ต�อประเทศไทยในการขยายการส�งออกทางการค�า และการบริการ นอกจากนี้ไทยยังเป,นศูนย/กลาง
การท�องเท่ียว เนื่องจากท่ีต้ังทางภูมิศาสตร/ของไทยเอ้ืออํานวยให�ไทยเป,นศูนย/กลางทางเศรษฐกิจของ
ภูมิภาค และมีความโดดเด�นด�านการท�อง เ ที่ยว ทั้ง ในเชิงธรรมชาติประวัติศาสตร/วัฒนธรรม



13 
 

รวมท้ังสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจอ่ืนๆและความได�เปรียบด�านราคาทําให�เป,นเปWาหมายด�านการ
ท�องเท่ียวของผู�คนในประเทศอ่ืนๆ(สํานักนโยบายและแผน,ม.ป.ป.:22) ในปh พ.ศ. 2014 มีจํานวน
นักท�องเท่ียวจากภูมิภาคอาเซียนเข�ามาในประเทศไทยรวม 2.2 ล�านคน (กรมการท�องเที่ยว
,2558) ดังนั้นไทยจึงได�รับมอบหมายให�เร�งประสานด�านกฎระเบียบในการออกวีซ�าให�กับนักท�องเท่ียว
ต�างชาติท่ีจะเดินทางมาอาเซียนและยกเว�นวีซ�าสําหรับคนอาเซียนท่ีเดินทางภายในอาเซียนสนับสนุน
การเผยแพร�ข�อมูลด�านการลงทุนด�านท�องเท่ียวของอาเซียนทางอินเทอร/เน็ตส�งเสริมการบํารุงรักษา
แหล�งท�องเท่ียวท่ีเป,นมรดกทางวัฒนธรรมจัดต้ังเครือข�ายความร�วมมือของสถาบันทางวิชาการ และ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสนับสนุนการวิจัยเชิงลึกด�านท�องเท่ียว(ธิดารัตน/ โชคสุชาติ,2553:106) 
ดังนั้นการเป,นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปhค.ศ. 2015 ซ่ึงจะทําให�มีการพัฒนาด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐานการค�าการลงทุนจะช�วยผลักดันให�การท�องเท่ียวขยายตัวมากข้ึนด�วย 

 
บริบทเก่ียวกับอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) รัฐบาลกําหนด
ทิศทางให�อุตสาหกรรมการท�องเท่ียวเป,นหนึ่งในยุทธศาสตร/การเสริมสร�างขีดความสามารถในการ
แข�งขันของธุรกิจให�มีศักยภาพสู�ธุรกิจเชิงสร�างสรรค/ ส�งเสริมการใช�องค/ความรู�และเทคโนโลยี
ใหม�ๆ ในการพัฒนาสินค�าบริการ ส�งเสริมการลงทุนให�มีศักยภาพ ตลอดจนสามารถรองรับการเปeดเสรี
ทางการค�า และกระแสความต�องการของตลาดโลก โดยพัฒนาฐานลงทุนให�เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บ�านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต� อีกท้ังยังบูรณาการการท�องเท่ียวให�เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
,2554:73-74) ดังนั้นการท�องเท่ียวเป,นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย เพราะนอกจากจะสร�างรายได�โดยมีมูลค�าอันดับหนึ่งของการค�าบริการรวมของประเทศ
แล�ว ยังก�อให�เกิดธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องอีกมากมาย อาทิ ท่ีพัก ร�านอาหาร ร�านจําหน�ายของท่ีระลึก การ
คมนาคมขนส�ง เป,นต�น ซ่ึงก�อให�เกิดการเจริญเติบโตข้ึนอย�างต�อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงการ
ท�องเท่ียวและกีฬาได�จัดทําแผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติภายใต�กรอบยุทธศาสตร/ พ.ศ.2555-
2559 เพ่ือให�มีทิศทางการพัฒนาด�านการท�องเท่ียวและกีฬาของประเทศเป,นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 
จึงต�องมีความพร�อมของคน และระบบให�สามารถปรับตัวพร�อมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
(กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา,2554:ก) จึงได�กําหนดยุทธศาสตร/ออกเป,น 5 ยุทธศาสตร/ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร/ท่ี 1การพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท�องเท่ียว 
ได�แก� ระบบโลจิสติกส/ท่ีเชื่อมโยงการท�องเท่ียว ท้ังภายในประเทศและระหว�างประเทศ รวมถึงสิ่ง
อํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ีอาจเป,นอุปสรรคสําคัญต�อการพัฒนาการท�องเท่ียวไทย  
 ยุทธศาสตร/ท่ี 2การพัฒนาและฟqrนฟูแหล�งท�องเที่ยวให� เกิดความยั่ งยืนโดยคํานึง ขีด
ความสามารถในการรองรับของแหล�งท�องเที่ยว เพื่อปWองกันการใช�ประโยชน/มากเกินไป การ
กําหนดมาตรการในการแก�ไขกฎระเบียบและข�อบังคับต�างๆ ให�แหล�งท�องเท่ียวของไทยสามารถมี
ศักยภาพในการรองรับนักท�องเท่ียว 
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 ยุทธศาสตร/ท่ี 3การพัฒนาสินค�า บริการ และป�จจัยสนับสนุนการท�องเท่ียวให�มีมาตรฐาน
อย�างต�อเนื่องครบวงจร ความพร�อมของภาคบริการและการท�องเที่ยว แม�ได�รับผลกระทบจาก
วิกฤตเศรษฐกิจโลกและความไม�สงบภายในประเทศ แต�มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและฟqrนฟู
เศรษฐกิจของประเทศ 
 ยุทธศาสตร/ท่ี 4การสร�างความเชื่อม่ันและส�งเสริมการท�องเท่ียวโดยการดําเนินการตลาด
เชิงรุกเพ่ือประมูลสิทธิ์ในการจัดงานระดับโลก/ภูมิภาค เพื่อเพิ่มจํานวนนักท�องเที่ยวเข�าประเทศ 
จัดงานแสดงต�างๆ เพื่อเผยแพร�ประชาสัมพันธ/แหล�งท�องเที่ยวในประเทศไทย ให�เป,นที่รู�จักของ
นักท�องเท่ียวไทยผ�านสื่อต�างๆ โดยมีเปWาหมายให�นักท�องเท่ียวเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวในประเทศไทย
และมีการใช�จ�ายมากข้ึน 
 ยุทธศาสตร/ท่ี 5การส�งเสริมกระบวนการมีส�วนร�วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค/กร
ปกครองเป,นแนวทางในการบูรณาการการทํางานร�วมกัน การกําหนดภารกิจ ขอบเขตของงานการ
พัฒนาให�ชัดเจน กําหนดรูปแบบการพัฒนาการท�องเท่ียวท่ีสอดคล�องกับพ้ืนท่ี สนับสนุนให�เกิดการ
พัฒนาการท�องเท่ียวอย�างครบวงจร 
 ดังนั้น ในการกําหนดยุทธศาสตร/การพัฒนาการท�องเที่ยวไทย ที่อยู �ภายใต�กรอบ
แผนพัฒนาการท�องเท่ียวแห�งชาติ (พ.ศ.2555-2559) เพ่ือส�งเสริมการขับเคลื่อนให�เกิดประสิทธิผล 
โดยมีเปWาหมายคือ การส�งเสริมพัฒนาภาคการท�องเท่ียว ท�ามกลางการแข�งขันและสถานการณ/วิกฤต
ภาคอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวท่ีมีความรุนแรงมากข้ึน ทุกประเทศต�างก็ให�ความสําคัญกับการ
ลงทุนและพัฒนาด�านการท�องเท่ียวเพ่ือสร�างรายได�ให�กับประเทศ (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา
,2554:25) โดยเฉพาะด�านธุรกิจท�องเท่ียวท่ีมีการแข�งขันและแย�งชิงระหว�างบุคลากรในอาเซียน จึง
มีการรับรองมาตรฐานอาชีพภายใต�กรอบความร�วมมือของอาเซียน ในขณะที่ไทยอาจไม�ใช�
ประเทศท่ีได�เปรียบท่ีสุด (กระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา,2554:20) จึงมีความจําเป,นต�องแสวงหา
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถการแข�งขันธุรกิจการท�องเท่ียว โดยพิจารณาข�อมูลพ้ืนฐานท่ี
เก่ียวข�องกับธุรกิจนําเท่ียว 
 ธุรกิจนําเท่ียว เป,นแขนงหนึ่งท่ีได�รับความสนใจจากนักท�องเท่ียวเป,นอย�างมากในป�จจุบัน 
ซ่ึงเป,นองค/ประกอบท่ีสําคัญในอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว (บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา,2549:3) ในป�จจุบัน
ธุรกิจนําเท่ียวจัดเป,นธุรกิจหลักท่ีนํารายได�เข�าสู�ประเทศในหลายๆ ประเทศด�วยกัน รวมท้ังในประเทศ
ไทยเอง ด�านธุรกิจนําเท่ียวเป,นรายได�หลักเข�าสู�ประเทศ อีกท้ังยังเป,นหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจท่ี
รัฐบาลให�การสนับสนุน (นิภา วธาวนิชกุล,2550:197) เพราะธุรกิจนําเที่ยวเป,นตัวกลางที่คอย
ประสานระหว�างนักท�องเท่ียว และการเดินทางท�องเท่ียว โดยมีผู�ประกอบการให�บริการด�านการจัด
นําเท่ียวและมัคคุเทศก/ให�แก�นักท�องเท่ียวท่ีเดินทางเข�ามาท�องเท่ียวยังแหล�งท�องเท่ียว ในรูปแบบต�าง ๆ 
เช�น การเดินทาง ท่ีพัก อาหาร กิจกรรมบันเทิง ตลอดจนร�านจําหน�ายสินค�าท่ีระลึก จะเห็นได�ว�าธุรกิจ
นําเท่ียวเข�าไปเก่ียวข�องกับธุรกิจจํานวนมาก และก�อให�เกิดรายได�ในรูปเงินตราต�างประเทศท่ี
สามารถนําไปชําระหนี้ดุลการค�าต�างประเทศ โดยสร�างดุลยภาพการชําระเงินให�เกิดการกระจาย
รายได� ทําให�ประชาชนที่เกี่ยวข�องเกิดรายได�ไปสู�ธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว (นําชัย 
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ทนุผล,2547:3) จากการเติบโตอย�างรวดเร็วทําให�การประกอบธุรกิจนําเท่ียวเติบโต และขยายตัวได�
อย�างกว�างขวาง ดังเช�น (ปรีชา แดงโรจน/,2544:30,อ�างถึงในกรกช ฐิตวิกราน โขนงนุช,2251:17) กล�าวไว�
ว�าการท�องเท่ียวนํามาซ่ึงการพัฒนา 3 ด�านใหญ� ๆ ดังนี้  

1. ด�านการพัฒนา เม่ือการเดินทางท�องเท่ียวเข�าไปถึงแหล�งท�องเท่ียวต�าง ๆย�อมทําให�
พ้ืนท่ีนั้นได�รับการพัฒนา เช�น ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม โรงแรม ร�านค�า สิ่งอํานวยความ
สะดวกอ่ืน ๆ 

2. ด�านเศรษฐกิจ นํารายได�มาสู�ประเทศ ก�อให�เกิดการสร�างงานสร�างรายได�ในระบบ
เศรษฐกิจ เพ่ิมผลผลิตส�วนรวมของประเทศเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได� 
ลดการว�างงาน รัฐมีรายได�มากข้ึนในรูปของภาษี  

3. ด�านสังคม มีส�วนในการสร�างงานมีรายได� จึงทําให�มีการกินดีอยู�ดี ประชาชนมีความสุข 
ช�วยขจัดป�ญหาความแตกต�างระหว�างเมืองกับชนบทและบรรเทาการอพยพแรงงานจากชนบทสู�เมือง 
และก�อให�เกิดการฟqrนฟูการอนุรักษ/ เกิดความภาคภูมิใจความสํานึกและตระหนักในคุณค�าของ
วัฒนธรรม ประเพณีเกิดการรักษาเอกลักษณ/ของชาติ สร�างความสัมพันธ/อันดีระหว�างมวลมนุษย/ 
 นักวิชาการหลายท�านได�ให�คําจํากัดความของธุรกิจนําเท่ียว ในมุมมองท่ีสอดคล�องกัน ท้ัง
ในมาตรา 4 แห�งพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก/(2551:2) ระบุว�า เป,นธุรกิจเก่ียวกับการ
นํานักท�องเท่ียวเดินทางไปท�องเท่ียว หรือเดินทางไปเพ่ือวัตถุประสงค/อ่ืน โดยจัดให�มีบริการหรือการ
อํานวยความสะดวกอย�างใดอย�างหนึ่ง หรือหลายอย�าง อันได�แก� สถานท่ีพัก อาหาร มัคคุเทศก/ หรือ
บริการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ในขณะเดียวกัน บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา(2548:151) ได�ให�
ความหมายธุรกิจนําเท่ียวไว�ว�าเป,นการดําเนินธุรกิจให�บริการท�องเท่ียวแก�นักท�องเท่ียว ท้ังเป,นตัวแทน
ของธุรกิจท่ีผลิตสินค�าและบริการท�องเท่ียว เช�น ธุรกิจการบิน ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจขนส�ง และธุรกิจอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือตอบสนองความต�องการของนักท�องเที่ยว อันจะทําให�นักท�องเที่ยวเกิดความพึง
พอใจ โดยหวังผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจเป,นสิ่งตอบแทน นอกจากนี้ ธุรกิจนําเท่ียวยังเป,นตัว
ดึงดูดใจให�เกิดการเดินทางท�องเท่ียว เม่ือนักท�องเท่ียวตัดสินใจจะไปท�องเท่ียวท่ีใดท่ีหนึ่งก็ต�องมีการ
เดินทาง แต�การเดินทางจะเกิดข้ึนไม�ได�ถ�าขาดการขนส�ง และเม่ือเดินทางถึงแหล�งท�องเท่ียวแล�ว 
นักท�องเท่ียวก็ต�องการบริการท่ีพัก อาหาร สิ่งบันเทิง การจําหน�ายสินค�าท่ีระลึก การบริการ และ
มัคคุเทศก/แก�นักท�องเท่ียว นับได�ว�าธุรกิจนําเท่ียวมีความสําคัญต�อการท�องเท่ียวมาก เพราะเป,นผู�ทํา
หน�าท่ีจัดทํารายการนําเท่ียวท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ โดยมีรายการแจ�งให�ทราบถึงกําหนด
วันเวลาของการเดินทางท�องเท่ียวจากสถานท่ีแห�งหนึ่งไปยังแหล�งท�องเท่ียว (itinerary) โดยจัดการ
นําเสนอขายบริการท�องเท่ียวท่ีมีให�เลือกหลายรูปแบบ ท้ังในลักษณะการจัดนําเท่ียวแบบเบ็ดเสร็จ 
(inclusive tour) ซ่ึงนักท�องเท่ียวจ�ายเงินครั้งเดียว ไม�มีค�าใช�จ�ายใดอีกจนสิ้นสุดการเดินทาง และ
ลักษณะการจัดนําเท่ียวแบบเหมาจ�าย (Package Tour) นักท�องเท่ียวจะเสียค�าใช�จ�ายถูกกว�า แต�ต�องเสีย
ค�าใช�จ�ายด�านอ่ืนเ พ่ิม ข้ึน แต�สามารถเลือกได�ตามความต�องการและตามงบประมาณของ
นักท�องเท่ียว (พวงบุหงา ภูมิพานิช,2539:11) ในขณะท่ีนิภา วธานิชกุล (2547:149-150) ได�ระบุว�า
ธุรกิจนําเท่ียวมีลักษณะสําคัญ 2 ประการ คือ 1) ต�องมีการจ�ายค�าบริการก�อนท่ีจะได�รับสินค�าหรือ



16 
 

บริการ (prepaid) เป,นเรื่องทางด�านลูกค�าหรือนักท�องเท่ียว และ 2) ต�องมีการจัดการล�วงหน�า 
(prearrange) ก�อนท่ีลูกค�าจะรับบริการ เป,นเรื่องทางด�านธุรกิจนําเท่ียว ดังนั้นการเสนอขายจึง
เปรียบเสมือนขายความฝ�นเพ่ือสร�างความสุขให�แก�นักท�องเท่ียว จึงประกอบด�วยกลไก 3 ฝwาย คือ 
ผู�ผลิตรายการทัวร/ (tour operator) นําออกขายตรง ทําหน�าท่ีเป,นผู�ขายส�ง หรือขายผ�านบริษัทนํา
เท่ียว ทําหน�าท่ีเป,นผู�ขายปลีก จะมีรายได�อันเกิดจากค�านายหน�า ซ่ึงได�รับมาจากผู�ผลิตรายการทัวร/
โดยท้ัง 2 ฝwายดังกล�าวไม�สามารถแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดได� เพราะผู�ประกอบการธุรกิจจํานวน
มากหลายแห�งดําเนินการท้ังการขายส�งและขายปลีก ดังนั้นช�องทางในการขายของผู�ประกอบการจึง
สามารถขายผ�านธุรกิจนําเท่ียวหรือขายตรงไปยังกลไกสุดท�ายคือ ลูกค�าหรือนักท�องเท่ียวนั่นเอง (นิภา 
วธาวนิชกุล,2550:200-201) นอกจากนั้นธุรกิจนําเท่ียวสามารถดําเนินงานได�หลายวิธีการด�วยกัน ซ่ึง
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2549:18),นิภา วธาวนิชกุล (2547:157-158) และ ฉันทัช วรรณถนอม, 
(2547:2) ได�นําเสนอการดําเนินงาน 3 ประเภทด�วยกัน คือ 1) ธุรกิจนําเท่ียวท่ีจัดนําเท่ียวนํา
นักท�องเท่ียวไทย และนักท�องเท่ียวต�างชาติท่ีมีถ่ินพํานักอยู�ในประเทศไทย (domestic tour) 
ท�องเท่ียวตามแหล�งท�องเท่ียวในประเทศไทย โดยธุรกิจนําเท่ียวไทยเป,นผู�จัดการท�องเท่ียวท้ังหมด  
2) ธุรกิจนําเท่ียวท่ีจัดนําเท่ียวไปต�างประเทศ (outbound tour) โดยธุรกิจนําเท่ียวไทยจะติดต�อผ�าน
ธุรกิจนําเท่ียวในต�างประเทศ ซ่ึงเปรียบเสมือนเป,นตัวแทนทางการท�องเท่ียวในต�างประเทศให�กับธุรกิจ
นําเท่ียวไทย และจะเป,นผู�รับผิดชอบในการจัดนําเท่ียวให�กับนักท�องเท่ียวไทยขณะท่ีท�องเท่ียวอยู�ใน
ต�างประเทศ ส�วนธุรกิจนําเท่ียวในไทยจะเป,นผู�รับผิดชอบในด�านการตลาด ส�งเสริมการขายให�กับ
นักท�องเท่ียว 3) ธุรกิจนําเท่ียวท่ีบริการจัดนําเท่ียวเข�ามาในประเทศ (inbound tour) โดยธุรกิจนํา
เท่ียวของประเทศนั้น ๆ จะติดต�อผ�านธุรกิจนําเท่ียวในไทย ด�วยการจัดนําเท่ียวตามความต�องการของ
ธุรกิจนําเท่ียวต�างประเทศ หรือธุรกิจนําเที่ยวไทยจัดเสนอขายบริการท�องเที่ยวต�าง ๆ ไปยัง
ธุรกิจนําเที่ยวต�างประเทศ ในขณะท่ีพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก/ พ.ศ.2551 ได�ออก
กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว พ.ศ.2556 ได�ระบุเพ่ิมเติมอีก 1 ประเภทธุรกิจนํา
เท่ียวในการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว คือ 4) ธุรกิจนําเท่ียวท่ีจัดนําเท่ียวเฉพาะ
พ้ืนท่ี (local tour) เป,นการจัดนําเท่ียวได�ในจังหวัดหนึ่งจังหวัดใด และจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีติดต�อกับ
จังหวัดนั้น สิ่งสําคัญท่ีต�องคํานึงถึงในประเภทนี้ คือ ประสิทธิภาพในการจัดการและมัคคุเทศก/ต�องมี
คุณภาพด�วยการพูดภาษาของนักท�องเท่ียวหรือสามารถพูดภาษากลางท่ีสามารถสื่อสารกับ
นักท�องเท่ียวได�เป,นอย�างดี และมีความรู�กว�างขวางเก่ียวกับประเทศไทย เพ่ือเป,นการสร�างศรัทธา และ
ความเชื่อถือให�กับนักท�องเท่ียวชาวต�างชาติ  
 จากนิยามและประเภทต�าง ๆ ของธุรกิจนําเที่ยวที่กล�าวมาแล�วนั้น สรุปได�ว�า ธุรกิจท่ี
เก่ียวกับการให�บริการ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีพัก อาหาร บันเทิง บริการนํา
เท่ียว และมัคคุเทศก/ให�แก�นักท�องเท่ียว ธุรกิจนําเท่ียวเป,นตัวแทนจัดการติดต�อกับธุรกิจที่เกี่ยวข�อง 
ในด�านการวางแผน แนะนํา ตลอดจนการจัดรายการนําเที่ยวทั้งรายบุคคลและกลุ �มบุคคลใน
หลากหลายรูปแบบให�กับนักท�องเท่ียว เพ่ือตอบสนองความต�องการและเกิดความประทับใจในการ
บริการและให�เกิดการซ้ือซํ้าของนักท�องเท่ียวซ่ึงส�งผลให�ประเภทการจัดนําเท่ียวของธุรกิจนําเท่ียวใน
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ป�จจุบันมีความหลากหลายตามไปด�วย ซ่ึงแบ�งออกได� 4 ประเภทคือ การจัดนําเท่ียวภายในประเทศ 
การจัดนําเท่ียวเข�ามาในประเทศการจัดนําเท่ียวนอกประเทศ และการจัดนําเท่ียวเฉพาะพ้ืนท่ี แต�ละ
แห�งจะทําธุรกิจเพียงอย�างใดอย�างหนึ่งใน 4 ประเภทดังกล�าว แต�อาจจะมีบางแห�งท่ีอาจทําธุรกิจ
มากกว�าหนึ่งประเภทไปพร�อมกันได� ข้ึนอยู�กับประสบการณ/และความชํานาญของผู�ประกอบการธุรกิจ
นําเท่ียวนั้นๆ (นิภา วธาวนิชกุล,2547:158) ซ่ึงจะเห็นได�ว�าธุรกิจนําเท่ียวจะประสบความสําเร็จหรือ
ล�มเหลวข้ึนอยู�กับความสามารถในการจัดการของผู�ประกอบการ ที่จัดการในด�านคน เงินทุน วัสดุ 
อุปกรณ/ และเทคนิคการจัดการ นอกจากนั้น บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา(2549:175) ยังระบุว�าถ�าหากขาดการ
จัดการท่ีดีย�อมทําให�ธุรกิจนําเท่ียวนั้น ๆ ขาดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ยิ่งในป�จจุบันมีการแข�งขัน
สูงมาก ยิ่งจําเป,นต�องอาศัยคนท่ีมีความรู�ความสามารถมาดําเนินงานให�ธุรกิจนําเท่ียวมีประสิทธิภาพ ใน
ขณะเดียวกัน ราณี อิสิชัยกุล(2550:2) กล�าวว�า คน คือ ทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดในการสร�าง
ความสําเร็จให�แก�องค/การ โดยเฉพาะอย�างยิ่งองค/การธุรกิจในอุตสาหกรรมท�องเท่ียวท่ีเป,นอุตสาหกรรม
บริการขนาดใหญ�ท่ีต�องให�บริการและติดต�อสื่อสารโดยตรงกับนักท�องเท่ียว จึงกลายเป,นส�วนสําคัญท่ี
ทําให�องค/การบรรลุวัตถุประสงค/และผลสําเร็จขององค/การ กล�าวได�ว�าท�ามกลางสภาพแวดล�อมท่ีมี
การแข�งขันเสรีทางการค�าของกระแสโลก ส�งผลให�ประเทศต�องมีบทบาทแข�งขันในการเพ่ิมศักยภาพ
และผลิตภาพของประเทศตนป�จจัยสําคัญท่ีเป,นตัวตัดสินว�าประเทศเราจะไปทิศทางใดก็ข้ึนอยู�กับคน 
เป,นทุนท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนา เพราะเป,นจุดเริ่มต�นท่ีจะนําไปสู�การพัฒนาในทุกๆ ด�าน 

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาทุนมนุษย/  
 ประเทศไทยในอดีตท่ีผ�านมาจนถึงป�จจุบัน รัฐบาลได�ให�ความสําคัญแก�การพัฒนาคน
อย�างต�อเนื่อง ดังจะเห็นได�จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ต้ังแต�ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2504-
2509) จนในป�จจุบัน ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) เริ่มมีการพัฒนาคนมากข้ึนตามลําดับ โดยเฉพาะ
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) เป,นต�นมา เริ่มมีทิศทางเปลี่ยนไปเป,นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย/ให�ยั่งยืน 
และเป,นจุดศูนย/กลางของการพัฒนา ดังนั้นทรัพยากรมนุษย/จึงนับว�า เป,นป�จจัยสําคัญป�จจัย
หนึ ่ ง ที ่จ ะนํา ไปสู �ความสําเร็จหรือความล�มเหลวในการพัฒนาประเทศ ในการเพิ่มหรือลด
ศักยภาพการแข�งข ัน  (จาร ุมา อ ัชก ุล ,2543:127-128)  ท�ามกลางการเปลี ่ยนแปลงของ
สภาพแวดล�อมการแข�งขันด�านศักยภาพของมนุษย/ในด�านความรู�  ถือว�าเป,นตัวบ�งชี้ที่สําคัญของ
ผลผลิตส�วนบุคคลและประเทศชาติ ซ่ึงตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแข�งขันอย�างยั่งยืนของ
องค/กร คือ ทุนมนุษย/  (วิกิพีเดีย,2556) ผู�สร�างสรรพสิ่ง จนกระท่ังกลายเป,นผลผลิตหรือการบริการ
ท่ีนําองค/การไปสู�ความสําเร็จและเป,นภาพลักษณ/ท่ีดีขององค/การสู�สาธารณชน ตัวอย�างท่ีเห็นได�
ชัดเจนในประเทศสมาชิกอาเซียน ในด�านการบริหารจัดการภายใน และได�ให�ความสําคัญด�านการ
พัฒนาทุนมนุษย/มาก คือ ประเทศสิงคโปร/ ผลลัพธ/ท่ีได� คือการถูกยอมรับจากนานาประเทศท้ังในด�าน
มูลค�าประสิทธิภาพแรงงาน โอกาสทางธุรกิจ และด�านสิ่งแวด ล�อมในการลงทุนอยู�ในอันดับ 1 ของ
โลกทั้งสิ ้นใน ค.ศ. 2011-2012 (กีรติ ทวีทรัพย/,2555)ซึ่งการดําเนินการดังกล�าวสามารถ
สร�างสรรค/งานอย�างมีประสิทธิภาพ  ต�องอาศัยความสามารถทางการจัดการของผู�บริหารในองค/การ 
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ล�วนแต�จําเป,นท่ีจะต�องจัดสิ่งแวดล�อมท่ีสนับสนุนประสิทธิภาพการใช�ทรัพยากรมนุษย/อย�างชาญฉลาด
ให�แก�องค/การ เพราะทุนมนุษย/เป,นทุนทางสังคม ท่ีมีคุณค�าสร�างประโยชน/นานัปการแก�สังคม ดังนั้น 
การมุ�งปลูกฝ�งแนวความคิดและจิตสํานึกให�ผู�บริหารเปลี่ยนมุมมองท่ีเคยมองมนุษย/เป,นเพียงกําลัง
แรงงานมาเป,นการมองมนุษย/อย�างมีคุณค�าท่ีสามารถสร�างสรรค/ประโยชน/อย�างมหาศาลต�อองค/การ 
จึงเป,นสิ่งท่ีมีความจําเป,นอย�างยิ่ง (พยอม วงศ/สารศรี,2538:1)เป,นพลังขับเคลื่อนสําคัญท่ีจะนําพา
องค/การไปสู�เปWาหมายความสําเร็จ ดังนั้นก�อนที่จะทําความเข�าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย/ 
จึงขอเสนอความหมายเก่ียวกับทุนมนุษย/ ดังนี้  
 นิยามและความหมายของทุนมนุษย/คําว �า  ทุนมนุษย/ ได�ม ีผู �ให �ความหมายไว�
หลากหลาย แตกต�างกันไปดังเช�น ธีโอดอร/ ชูลทส/ (Theodore W.Schultz,อ�างถึงในนิสดารก/ เวชยา
นนท/,2552:2) ได�ให�ความหมายทุนมนุษย/ว�า ความสามารถหลาย ๆ อย�างท่ีอยู�ในตัวคน ท้ังท่ีติดตัวมา
แต�กําเนิดหรือเกิดจากการสะสมเรียนรู� โดยแต�ละบุคคลท่ีเกิดมาจะมียีนส/เฉพาะบุคคลเป,นตัวบ�งชี้
ความสามารถคุณลักษณะเหล�านี ้ เป,นคุณลักษณะที่มีคุณค�าจะเพิ่มขึ ้นต�อเมื่อมีการลงทุนท่ี
เหมาะสม ปรากฏข้ึนครั้งแรกในบทความ Investment in Human capital(1961) ตีพิมพ/ลงใน
วารสาร American  Economic Review นอกจากนั้นเบกเกอร/ (Beaker,อ�างถึงในจีระ หงส/ลดารมย/
,2555:70-71) ได�อธิบายเพิ่มเติมว�าทุนมนุษย/ในข้ันพ้ืนฐานท่ีสําคัญอันดับแรก คือมนุษย/เริ่มมา
เท�ากันจะพัฒนาหรือลงทุนให�เขามีคุณค�า หรือแตกต�างจากบุคคลอ่ืนต�องลงทุนในทรัพยากรมนุษย/ 
ดังนั้นจึงใช�คําว�า ทุนมนุษย/ เนื่องจากเราไม�สามารถแยกคนออกจากความรู� ความสามารถ ทักษะ หรือ
คุณค�าท่ีเขามีได� (นิสดารก/ เวชยานนท/,2552:3) สําหรับสมาคมทางด�านการวิจัยทรัพยากรมนุษย/ให� คํา
จํากัดความของทุนมนุษย/ไว�ว�า ผลรวมของคุณลักษณะต�าง ๆ ประสบการณ/ชีวิต ความรู� พลัง ความ
ปรารถนา ซ่ึงคนนําเอามาลงทุนในการทํางาน จากความหมายของทุนมนุษย/ดังกล�าวพอจะสรุปได�ว�า 
แนวคิดเก่ียวกับมนุษย/ในยุคของการวัดค�ามนุษย/ให�เห็นเชิงประจักษ/ (empirical) เพ่ือตีค�าและบันทึก
แสดงผลออกมาให�เห็นชัดเจนเป,นป�จจัยท่ีทําให�องค/การบรรลุเปWาหมายเพื่อสร�างความได�เปรียบใน
การแข�งขัน และสามารถสร�างคุณค�าหรือทุนมนุษย/ท่ีมีคุณลักษณะต�าง ๆ ได�แก� ความรู� ทักษะ 
ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ/ของแต�ละคนท่ีสั่งสมอยู�ในตนเองออกมามีส�วนร�วมในการพัฒนา
องค/การได�อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีทุนมนุษย/ 
 ทฤษฎีทุนมนุษย/ได�มีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลต�อทฤษฎีทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงมีแนวคิด
พ้ืนฐานมาจากนักวิชาการเศรษฐศาสตร/หลายท�านอาทิเช�น เบกเกอร/ (Becker,1930:12) และ
ชู�ลท/ส(Schultz,1961:3) ได�ศึกษาเกี่ยวกับทุนมนุษย/ ได�กล�าวว�า “แรงงาน” ถือเป,นองค/ประกอบ
อย�างหนึ่งของผลผลิตถือว�าเป,นป�จจัยท่ีมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อความสําเร็จขององค/การ นั่นแสดงว�า 
องค/การใดมีทุนมนุษย/ท่ีมีคุณภาพบางคนอาจเรียกว�าขีดความสามารถในการแข�งขัน (จีระ หงส/ลดา
รมภ/,2555:71) มีคุณลักษณะเหมาะสมกับองค/การ ย�อมทําให�องค/การก�าวไปในทิศทางที่พึง
ประสงค/ ประกอบกับก�าวสู�ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให�องค/การอยู�ท�ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย�าง
รุนแรง ดังนั้นการยกระดับฝhมือแรงงาน คือ การมุ�งเน�นการเพ่ิมคุณค�าในทุนมนุษย/ให�สูงข้ึน และเม่ือ
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วิเคราะห/  แนวคิดเรื่องทุนมนุษย/ยังมีความเก่ียวข�องกับการแลกเปลี่ยนความรู� การคิด วิเคราะห/ คือ 
ทุนทางป�ญญา (intellectual capital) แต�ไม�ใช�แค�มีความรู� ทักษะเท�านั้น ต�องเป,นคนดี คิดดี ทําดี 
คิดเพ่ือส�วนรวม คือ ทุนทางคุณธรรมและจริยธรรม (ethical capital) รวมท้ังในโลกของการแข�งขัน 
การจะอยู�รอดในสังคมอาเซียนเสรีนั้น วัตถุนิยมไม�ใช�สิ่งสําคัญที่สุด แต�คุณภาพมนุษย/ที่มีความสุข
ในการทํางานสําคัญกว�า นั่นคือ ทุนแห�งความสุข (happiness capital) ในขณะเดียวกันคุณสมบัติ
สําคัญท่ีจะทําให�ทุนมนุษย/มีคุณภาพสูงข้ึน คือ ทุนทางสังคม (socialcapital) โดยเฉพาะในยุคอาเซียน
เสรีคนไทยต�องพร�อมที่จะมีเครือข�ายที่กว�างขวางมากขึ้น เพื่อสร�างมูลค�าเพิ่มและศักยภาพใน
การแข�งขัน มีข�อมูลข�าวสารไร�พรมแดน โดยนําทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (digital capital) 
มาใช�ให�เกิดการพัฒนาด�านการเรียนรู� การแสวงหาข�อมูลท่ีทันสมัย การสื่อสารท่ีเข�าถึงลูกค�า
ได�มากและรวดเร็ว รวมถึงการแบ�งป�นความรู�สู�สังคม และต�องมีทัศนคติเชิงบวก มองโอกาส ความ
เสี่ยง เตรียมความพร�อมเชิงรุกและรับ และพร�อมท่ีจะพัฒนาตัวเอง นั่นคือ ทุนอัจฉริยะ (talented 
capital) ส�วนทุนตัวสุดท�าย คือ ทุนแห�งความยั่งยืน (sustainable capital) เป,นการมองสิ่งท่ีจะทําใน
ระยะสั้นต�องไม�ขัดแย�งหรือสร�างป�ญหาในระยะยาวและสอดคล�องกับสภาพแวดล�อม ด�วยการนํา
แนวทางของจีระ หงส/ลดารมย/ (2555:70-102) ในการสร�างและพัฒนาทุนมนุษย/ด�วยทฤษฎีทุน 8 
ประการ เตรียมตัวเป,นประชาคมอาเซียนใน ค.ศ. 2015 เป,นเข็มทิศในการสร�างและพัฒนาศักยภาพ
หรือคุณภาพของทุนมนุษย/ท้ังในระดับบุคคล องค/การ สังคม และประเทศชาติได�เป,นอย�างดี จาก
แนวคิดด�านทุนมนุษย/ท่ีมีการพัฒนาความเข�าใจอย�างต�อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีบอริส และคณะ 
(Boris,et al,2006:1) ได�สรุปแนวคิดทฤษฏีทุนมนุษย/ว�าควรกําหนดรูปแบบ ทักษะและผลลัพธ/ท่ี
สามารถถ�ายโอนกันได� เรียกว�า Portfolio Model of Human capital ซ่ึงมี 5 ลักษณะ ดังนี้  

1. ทุนมนุษย/ด�านการจัดการท่ัวไป (general management human capital) คือ 
ความ สามารถในการจัดการท่ัวไป ซ่ึงเป,นระบบการบริหารท่ีนําไปสู�การปฏิบัติ ในด�านต�าง ๆ เช�นด�าน
การเงิน ด�านเทคนิค และการจัดการทรัพยากรมนุษย/ รวมถึงภาวะผู�นํา ความสามารถในการตัดสินใจ
จัดการกับป�ญหา พันธกิจ สู�ความชํานาญในหน�าท่ีการงาน ขณะท่ีประเภทของทักษะการจัดการ
เหล�านี้สามารถถ�ายโอนได�สูง ผู�บริหารในทุกองค/กรต�องมีการพัฒนาความสามารถด�านการจัดการ
ท่ัวไป เม่ือมีการก�าวเข�าสู�ตําแหน�งผู�บริหารหรือผู�จัดการท่ัวไปในองค/การใหม� ถือว�าเป,นการถ�ายโอน
การจัดการความรู�จากท่ีเดิมมาสู�ท่ีใหม� เป,นการถ�ายโอนท้ังความรู�และประสบการณ/และได�รับความผิด
ชอบเพ่ิมข้ึน  

2. ทุนมนุษย/ด�านกลยุทธ/ (strategic human capital) คือทุนมนุษย/ท่ีมีศักยภาพหรือ
ความสามารถด�านกลยุทธ/ จนเกิดความชํานาญจากประสบการณ/ท่ีผ�านมา หรือทักษะยุทธศาสตร/
เฉพาะด�าน เช�น กลยุทธ/การลดต�นทุนกลยุทธ/การเติบโต และกลยุทธ/การตลาด ทุนมนุษย/ลักษณะนี้
สามารถถ�ายโอนไปยังองค/การอ่ืน ๆ ท่ีมีสถานการณ/คล�ายกันท�ามกลางความท�าทายเชิงกลยุทธ/ นั่น
หมายถึง แรงกดดันและแรงผลักดันต�าง ๆ ในการแข�งขันอนาคตขององค/การ เม่ือเปรียบเทียบกับ
องค/การท่ีมีผลิตภัณฑ/ท่ีคล�ายคลึงกัน ความท�าทายเชิงกลยุทธ/ภายนอกอาจเกี่ยวกับความต�องการ
หรือความคาดหวังของลูกค�า การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ/ รวมถึงความเสี่ยงด�านการเงิน สังคม 
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ส�วนความท�าทายเชิงกลยุทธ/ภายใน อาจเก่ียวกับขีดความสามารถขององค/การ หรือทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอื่น ๆ ขององค/การ (อํานาจ ธีระวนิช, 2549: 9) โดยใช�ทุนมนุษย/ด�านกล
ยุทธ/เป,นตัวขับเคลื่อนการดําเนินการในการวิเคราะห/สถานการณ/ให�สามารถปรับปรุงและจัดการกับ
สภาพแวดล�อมต�อไปได� 

3. ทุนมนุษย/ด�านอุตสาหกรรม (industrial human capital) คือ ทุนมนุษย/ท่ีมี
ความสามารถในด�านเทคนิคการถ�ายทอดการเรียนรู�และกําหนดกฎเกณฑ/ เหมาะสมสําหรับการ
จัดการลูกค�าหรือผู�จัดจําหน�าย การสร�างความสัมพันธ/กับลูกค�า การส�งมอบงานในอุตสาหกรรม และผู�
แข�งขัน สิ่งเหล�านี้ก�อให�เกิดความได�เปรียบทางการแข�งขันในงานอุตสาหกรรม  

4. ทุนมนุษย/ด�านความสัมพันธ/ (relationship human capital) คือ ทุนมนุษย/ด�าน
ความสัมพันธ/ท่ีสะท�อนถึงประสิทธิภาพของผู�บริหาร ในการสร�างความสัมพันธ/กับทีมงานหรือ
เพ่ือนร�วมงาน การสร�างเครือข�าย และทุนทางสังคมเป,นสินทรัพย/ท่ีมีค�า เช�น ทักษะเฉพาะงาน เป,น
ป�จจัยสําคัญในการสร�างการบริหารงานให�เกิดความสําเร็จกับหน�วยงาน กล�าวโดยสรุป ผลของการ
ทํางานเป,นทีม และเครือข�ายก�อให�เกิดประสิทธิภาพ 

5. ทุนมนุษย/ด�านความสามารถเฉพาะงาน (company specific) หมายถึงความรู�
เก่ียวกับเก่ียวกับงานท่ีทําและวิธีการโครงสร�างขององค/การ วัฒนธรรมองค/กร บรรทัดฐานท่ีไม�เป,น
ทางการ คือ กฎเกณฑ/ของสังคมท่ีไม�มีลายลักษณ/อักษร แต�คนของสังคมเข�าใจหรือทราบกันเป,น
อย�างดี และประสบการณ/กับการจัดการระบบและกระบวนการดําเนินงานท่ีมีลักษณะเฉพาะองค/การ 
ทุนมนุษย/แบบนี้ถ�ายโอนไปสู�องค/กรอ่ืนได�น�อยท่ีสุดใน 5 ลักษณะข�างต�น ซ่ึงเป,นเอกลักษณ/เฉพาะใน
การนําความรู�ไปใช�ประโยชน/ในระบบและกระบวนการขององค/การ   
 จากลักษณะของทุนมนุษย/ท้ัง 5 ลักษณะข�างต�น ทุนมนุษย/ลักษณะท่ี 1 คือทุนมนุษย/ด�าน
จัดการท่ัวไปสามารถถ�ายโอนไปสู�องค/การอื่นๆ ได�ง�ายที่สุด ใน 5 ลักษณะเรื่อยลงมาตามลําดับ 
คือ ลักษณะทุนมนุษย/ด�านกลยุทธ/ทุนมนุษย/ด�านอุตสาหกรรม ทุนมนุษย/ด�านความสัมพันธ/ และทุน
มนุษย/ด�านความสามารถเฉพาะงาน (ดํารง วงษ/โชติปe�นทอง,2552:34) ในขณะเดียวกันจีระ หงส/
ลดารมย/ (2555:229-230) กล�าวว�า “ทําไมคนเรียนน�อยบางคนมีรายได�สูง หรือทําไมคนท่ีเรียนมา
เท�ากันรายได�จึงไม�เท�ากัน สิ่งเหล�านี้เป,นท่ีมา ท่ีผู�วิจัยจะศึกษา “คุณภาพของทุนมนุษย/” หรือเรียกว�า 
“ขีดความสามารถในการแข�งขัน” (competencies) และได�อ�างถึงทฤษฎี 3 วงกลม เป,นแนวคิดเพื่อ
การบริหารทรัพยากรมนุษย/ หนึ่งในทฤษฎีเป,นเรื่องขีดความสามารถในการแข�งขันท่ีสําคัญในการ
ทํางานย ุค ใหม�  ประกอบด� วย  5  เรื่ อ ง  คือ สม รร ถนะต ามบทบาทหน �า ที ่ ( functional 
competency)สมรรถนะขององค/การ  (organizational competency)สมรรถนะหลักของภาวะ
ผู�นํา (leadership competency) สมรรถนะด�านประกอบการ (entrepreneurial competency) 
และสมรรถนะระดับมหภาคและสมรรถนะระดับโลก (macro and global Competency) 
นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกหลายท�านคือ สมชาย ภคภาสวิวัฒน/ วิเคราะห/เจาะลึกไปอีกว�า “คนไทย
ต�องฝ�กในเรื่องของขีดความสามารถในการแข�งขันตามทฤษฎีของแกรี่ แฮมเมล (Gary Hamel) ว�า
หากคุณต�องการความสําเร็จ คุณต�องสร�างความต�างท่ีเลียนแบบได�ยาก ในขณะเดียวกันความต�างนี้
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ต�องแปลงเป,นสินค�าและบริการไปสู�ความหลากหลาย สิ่งเหล�านี้สามารถพัฒนาคนไทยไปสู�เวที
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได�(จีระ หงส/ลดารมย/,2555:149) 
 กล�าวโดยสรุปคือ แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีทุนมนุษย/ท่ีกล�าวมานั้นเป,นสิ่งท่ีมีคุณค�าถือว�าเป,น
สิน ทรัพย/ท่ีไม�มีตัวตน นั่นหมายถึงจับต�องไม�ได� ไม�มีรูปร�าง แต�ผลจากทุนมนุษย/ก�อให�เกิดทรัพย/สินท่ี
จับต�องได�และเป,นรูปธรรมได� เช�น ภาพพจน/ขององค/การ และขีดความสามารถในการแข�งขันของ
บุคลากร เป,นต�น ท่ีองค/การต�องให�ความเอาใจใส� เพราะในยุคป�จจุบันองค/การถูกวัดและตรวจสอบใน
การหาความสัมพันธ/และความเชื่อมโยงของข�อมูล เพ่ือนําไปสรุปผลไม�ว�าจะเป,นด�านการทํางานและ
การมีส�วนร�วม ด�านผลการปฏิบัติงาน และด�านมูลค�าเพ่ิมของบุคลากร (ศิริพงษ/ เศาภายนะ
,2551:135) เพ่ือให�ทุนมนุษย/ท่ีมีคุณค�าแก�องค/การอย�างแท�จริง จึงสามารถกล�าวได�ว�าการลงทุนมนุษย/
เป,นการลงทุนท่ีก�อให�เกิดคุณค�า สร�างความเข�มแข็งและยั่งยืนให�กับมนุษย/ สังคม และประเทศชาติ ใน
การขับเคลื่อนองค/การให�สามารถแข�งขันและก�าวสู�องค/การชั้นนําได� 
 ผู�วิจัยจึงนําทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย/ มาใช�เป,นกรอบในการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข�งขันทางธุรกิจที่ยั่ งยืนของผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งเป,นสิ่งสําคัญที่สุดในการ
ยกระดับความสามารถในการแข�งขันของประเทศให�สูงข้ึน ในการพัฒนาดังกล�าว ผู�ประกอบการ
จะต�องเล็งเห็นความสําคัญ โดยผู�วิจัยได�มุ�งเน�นป�จจัยที่มีผลต�อขีดความสามารถในการแข�งขันทาง
ธุรกิจท่ียั่งยืน ท้ังในระดับบุคคล กลุ�ม และระดับองค/การท่ีสามารถนําพาไปสู�ความเติบโตและยั่งยืนใน
ระยะยาวได�ในท่ีสุด  

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับผู�ประกอบการ 
 ผู�ประกอบการถือว�าเป,นผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญในโลกธุรกิจสมัยใหม� เนื่องจากเป,นผู�ก�อให�เกิด
การเปลี ่ยนแปลงในพลังทางเศรษฐกิจด�านต�างๆ (อํานาจ ธีระวนิช,2449:29) ได�มีผู �ให�
ความหมายไว�หลากหลาย แตกต�างกันไปดังที่ พจนานุกรมภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอ�อก
ฟอร/ด (Oxford University,2000) และอํานาจ ธีระวนิช(2549:30-31) ให�ความหมายของ
ผู�ประกอบการว�าเป,นบุคคลท่ีจัดต้ังธุรกิจใหม�เผชิญกับความเสี่ยงและความไม�แน�นอนของธุรกิจ เพ่ือ
หาผลกําไรและการเติบโตจากโอกาสในการประกอบการและรวบรวมทรัพยากรท่ีจําเป,นสําหรับลงทุน
ในการดําเนินกิจการด�วยตนเอง ซ่ึงทําหน�าท่ีการจัดการวางแผน การจัดองค/การการนําและการ
ควบคุม ในขณะท่ีเจฟฟรีย/ (Jeffry,2003:11) ศาสตราจารย/ด�านผู �ประกอบการ เขาได�ให�
ความหมายผู�ประกอบการ คือ มนุษย/ ผู�ที่กระทําอย�างสร�างสรรค/ โดยสร�างบางสิ่งบางอย�างให�มี
คุณค�า มันคือการเกาะติดโอกาส ไม�ว�าจะมีหรือไม�มีทรัพยากรอยู�ในมือ และต�องการวิสัยทัศน/ ท่ีจะนํา
ผู�อ่ืนให�ปฏิบัติตาม และเต็มใจที่จะลองเสี ่ยง ในขณะเดียวกันซิมเมอเรอร/ และสคราเบราท/ 
(Zimmererand Scarborough,2005:1) ได�ให�ความหมายว�าผู�ประกอบการ คือบุคคลผู�ซ่ึงสร�างธุรกิจ
ใหม�ในท�ามกลางความเสี ่ยงและความไม�แน�นอน เพื่อจุดมุ�งหมายในการบรรลุกําไรและการ
เติบโต โดยการค�นพบโอกาสและรวบรวมทรัพยากรที่จําเป,นในการเกาะกุมโอกาสนั ้น ๆ 
สอดคล�องกับธีรยุส วัฒนาศุภโชค(2554) กล�าวว�าผู�ประกอบการ คือบุคคลท่ีมีความคิดสร�างสรรค/ใน
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การหาโอกาสธุรกิจใหม� ๆ อยู�ตลอดเวลา และจะต�องมีความอดทน มุ�งม่ัน กล�าตัดสินใจ และกล�าเสี่ยง
ในการท่ีจะนําความคิดสร�างสรรค/ใหม� ๆ มาปฏิบัติเพื่อให�เกิดผลคุ�มค�าเชิงพาณิชย/ นอกจากนั้น
ฟานเดอร/ และบรัช (Vander and Brush,1989:46)ได�ระบุอีกว�าผู�ประกอบการ หมายถึง กิจกรรม
ธุรกิจประกอบด�วย การสร�างสรรค/การบริหารท่ัวไปนวัตกรรมการแบกรับความเสี่ยง และความต้ังใจ
ในเรื่องผลการดําเนินงานท่ีจะเติบโตหรือมีกําไร  
 จากนิยามและความหมายของผู�ประกอบการท่ีกล�าวมาแล�วนั้นสามารถสรุปได�ว�าเป,น
บุคคลท่ีจัดต้ังองค/การโดยพยายามสร�างสรรค/นวัตกรรม ยอมรับความเสี่ยงและความไม�แน�นอน เพ่ือ
จุดมุ�งหมายในการหวังผลกําไรและการเติบโตจากการดําเนินกิจการเป,นหลักรวมท้ังการรวบรวม
ทรัพยากรท่ีจําเป,นหรือสร�างทรัพยากรใหม� โดยทําหน�าท่ีการจัดการวางแผน การจัดองค/การ การนํา
และการควบคุม เพื่อเปWาหมายในการสร�างสรรค/ความมั่งคงแก�กิจการ รวมถึงบทบาทการเป,น
ผู�ประกอบการท่ี ลองเนคเกอร/ และคณะ (Longeneckeret al.,1994:23-29) ได�สรุปไว�นั้นมี 4 
ลักษณะคือ บทบาทของนักลงทุน, บทบาทของผู�จัดการ บทบาทของผู�นํา และบทบาทของผู�
สร�างสรรค/สังคม  
 ผู�วิจัยจึงได�นําทฤษฎีนี้มาเป,นกรอบในการสร�างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขัน
ทางธุรกิจท่ียั่งยืนให�กับผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว นับว�ามีความสําคัญยิ่งต�อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และยังสร�างโอกาสในการดําเนินกิจการให�เติบโตเป,นกิจการขนาดใหญ�ได� ขึ้นอยู�กับ
บทบาทของผู�ประกอบการเป,นสําคัญ โดยเฉพาะการเปeดเสรีการค�าและบริการ ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนเป,นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม�ได� ดังนั้นกลุ�มผู�ประกอบการต�องมีการปรับมุมมอง ปรับเปลี่ยน
กลยุทธ/และยุทธวิธีในการบริหารจัดการธุรกิจจากเดิมท่ีจํากัดอยู�เฉพาะในประเทศ เป,นการบริการข�าม
ประเทศ โดยเฉพาะความพร�อมของทุนมนุษย/ที่ต�องสอดคล�องกับการแข�งขันทางการค�าในบริบท
ของเศรษฐกิจยุคป�จจุบัน ควรกําหนดขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจที่ยั ่งยืนให�เป,น
ความสามารถขององค/การ เพ่ือเป,นแนวทางในการพัฒนา และเป,นอาวุธสําคัญในการตักตวงโอกาส
จากธุรกิจต�อไป (คนึงนิจ อนุโรจน/,2011:28) 

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจท่ีย่ังยืน  
 จากการศึกษาพบว�า มีนักวิชาการท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติได�ให�คําจํากัดความของคํา
ว� า  “ ขีดความสามารถในการแข� ง ขัน” ไว�หลากหลายและแตกต� า ง กัน  เช�น  ฮอฟแมน 
(Hoffman,1999:276) ได�ให�ความหมายไว� 3 ด�าน คือ ประสิทธิภาพการทํางาน มาตรฐาน และ
ผลลัพธ/ของคุณภาพที่เกิดขึ้นจากประสิทธิภาพของบุคคลหรือคุณสมบัติพื้นฐานของบุคคล ใน
ขณะเดียวกัน อานนท/ ศักด์ิวรวิชญ/ (2547:61), สก็อต (Scott,1998:48-56) และแมคแคลแลนด/ 
(McClelland,1973:2) ได�ให�ความหมายคําว�าขีดความสามารถ มีความใกล�เคียงกันในคุณลักษณะ
ของบุคคล ได�แก� ทัศนคติ อุปนิสัย ทักษะ ความรู�ความสามารถ และคุณสมบัติต�าง ๆ คือ ค�านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพดังกล�าว สัมพันธ/กับผลงานของตําแหน�งนั้น ๆ และ
สามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป,นที่ยอมรับ ซึ่งเป,นสิ่งที่สามารถเสริมสร�างกันได� โดยผ�านการ
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ฝ�กอบรมและการพัฒนา ในขณะท่ีแมคแคลแลนด/ (McClelland,1973:2-5) ยังได�อธิบายเพ่ิมเติมอีก
ว�าความสามารถของบุคคลคือ บทบาททางสังคม หมายถึงการแสดงพฤติกรรมท่ีเป,นผลมาจากป�จจัย
สังคมเป,นตัวกําหนดเช�น ภาวะผู�นํา จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีพึงปฏิบัติต�อกัน เหล�านี้เป,นสิ่ง ท่ี
พัฒนาได�แต�ยากกว�าความรู� และทักษะ ในขณะเดียวกันณรงวิทย/ แสนทอง (2547:160-167) ได�
แบ�งขีดความสามารถจากนิยามความหมายได�แก� 1) ขีดความสามารถของบุคคล ซ่ึงสอดคล�องกับการ
ให�ความหมายของสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเรือน(2548:5-6) ได�กล�าวว�าคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมท่ีเป,นผลมาจากความรู� ทักษะความสามารถ และขีดความสามารถคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําให�
บุคคลสามารถสร�างผลงานได�โดดเด�นกว�าเพ่ือนร�วมงานอ่ืนๆ ในองค/กร 2) ขีดความสามารถของงาน มี
ความสัมพันธ/กับการให�ความหมายของสเปนเซอร/และสเปนเซอร/ (Spencer and Spencer,1993:9) 
และแมคแคลแลนด/ (McClelland,1973:1-17) ท่ีให�ความหมายของขีดความสามารถว�าเป,น
คุณลักษณะพ้ืนฐานท่ีอยู�ในตัวบุคคล ประกอบด�วย 5 ประเภท คือ แรงจูงใจคุณลักษณะหรือนิสัย 
ความคิดรวบยอดความรู� และทักษะ จะเป,นตัวผลักดันให�บุคคลสามารถปฏิบัติงานตามหน�าท่ี
ความรับผิดชอบให�เกิดประสิทธิผล ซ่ึงเป,นคุณลักษณะในส�วนลึกเฉพาะของบุคคล ท่ีสะท�อนให�เกิด
ผลลัพธ/ของการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ (superior performance) 3) ขีดความสามารถหลัก 
สอดคล�องกับการให�ความหมายของนักวิชาการหลายท�านเช�น จรัมพร ประถมบูรณ/(2547:7) จิรประภา 
อัครบวร(2549:68) และธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ(2548:26) ได�ให�ความหมายไว�ว�า พฤติกรรมท่ีดีท่ีทุกคน
ในองค/การจําเป,นต�องมีเพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรมและหลักนิยมขององค/การโดยรวมท่ีจะช�วยสนับสนุนให�
องค/การบรรลุเปWาหมายตามวิสัยทัศน/ได� เช�น ความรอบรู�เก่ียวกับองค/การ ความซ่ือสัตย/ ความใฝwรู� 
และความรับผิดชอบ เป,นต�น ซ่ึงในคุณสมบัติพ้ืนฐานของบุคคลดังกล�าว มีความสําคัญต�อการอยู�
ร�วมกันในสังคมเป,นอย�างมาก ทั้งนี้เพราะป�ญหาต�าง ๆที่เกิดขึ้นมักมาจากสิ่งแวดล�อมในองค/การ 
โดยเฉพาะความสัมพันธ/ระหว�างพนักงาน  ซ่ึงจากงานวิจัยพบว�าการบริหารงานโดยยึดบุคลากรเป,น
ศูนย/กลางจะก�อให�เกิดประสิทธิภาพมากกว�าการยึดงานเป,นศูนย/กลาง (พิภพ วชังเงิน,2547:38) 
ดังนั้นเปWาหมายสําคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพขององค/การ คือ การนําเอาทักษะและ
ความสามารถของทรัพยากรบุคคลมาใช�ให�เกิดประโยชน/สูงสุดแก�องค/การ เปeดโอกาสให�ทุกฝwาย
ได�มีส�วนร�วม ส�งเสริมให�มีทัศนคติร�วมกันในการแก�ป�ญหาขององค/การ (สุนันทา เลาหนันทน/
,2549:28) ให�เกิดขีดความสามารถในการแข�งขันข้ึนในระดับองค/การนั้นหมายถึง องค/การท่ีมีผลการ
ดําเนินงานท่ีเหนือว�าองค/การอ่ืนๆ (Bharadwajet al.,1993:96) ส�วนความสามารถในการแข�งขันท่ี
ยั่งยืน (sustainable competitiveness) หมายถึง ความสามารถขององค/การที่มีเหนือกว�า
องค/การคู�แข�ง มีผลการดําเนินงานท่ีเหนือกว�าไว�ได�ในระยะยาว (Almor and Hashai, 2004:482) 
หรือมีความสามารถในการแข�งขันอย�างยั่งยืน จะทําให�เกิดผลการดําเนินงานท่ีเป,นเลิศ (Fahy and 
Smithee,1999:2) ในสภาวะการแข�งขันป�จจุบัน องค/การจําเป,นต�องสร�างความได�เปรียบในการ
แข�งขันให�เกิดข้ึนตลอดเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงมีผลทําให�ตลาดและผู�บริโภคมีอุปสงค/มากข้ึนโดย
มีความต�องการสินค�าท้ังในคุณภาพและรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน ส�งผลทําให�วงจรอายุของสินค�า
สั้นลง และตลาดเกิดการอ่ิมตัวเร็วข้ึน (ผลิน ภู�จรูญ,2546:65) ดังนั้นองค/การควรผลิตสินค�าและ
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บริการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�าให�ได�ในต�นทุนตํ่ากว�าคู�แข�ง และมีคุณภาพมากกว�า
ผลิตภัณฑ/ของคู�แข�ง (International Institute for Management Development,2003), 
(National Competitiveness Council,1998)และ(Quick MBA,2005) การจัดการกลยุทธ/
การสร�างความได�เปรียบในการแข�งขันจึงต�องมีการกําหนดอย�างเป,นรูปธรรม ยิ่งกว�านั้นควรมีการ
พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ/ตลอดเวลาคือ การทําให�เกิดขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจ
ให�ยั่งยืน 
 ในป�จจุบันองค/การเป,นหน�วยทางสังคมท่ีมีบทบาทต�อวิถีชีวิตของมนุษย/ในหลายมิติ ท้ัง
ด�านการดํารงชีพ การพัฒนาศักยภาพ และการปฏิสัมพันธ/สังสรรค/ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
,2552:15) มุมมองในการศึกษาและนิยามความหมายขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจท่ี
ยั่งยืนดังกล�าวข�างต�น เป,นหนึ่งในความท�าทายของการทบทวนวรรณกรรม เหตุเพราะความ
หลากหลายของนิยามความหมาย ในนักวิชาการแต�ละท�านจะไม�เหมือนกันทีเดียวนัก แต�ก็มีลักษณะท่ี
มีร�วมกันคือ พฤติกรรมและความสามารถของบุคคลท่ีมีผลกระทบในการทํางานเพ่ือผลสําเร็จของงาน ขีด
ความสามารถทําให�บุคคลสร�างผลงานท่ีโดดเด�น ส�งผลต�อการบรรลุเปWาหมายขององค/การ ซ่ึงมี
องค/ประกอบสําคัญ ได�แก� ความรู� ทักษะ ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง แรงจูงใจของแต�ละบุคคล และ
คุณลักษณะส�วนบุคคลอ่ืน ๆ ท่ีสามารถพัฒนาได�ง�าย แต�สิ่งท่ีจะต�องเน�นคือ กลุ�มพฤติกรรมในการ
ทํางานท่ีเกิดมาจากการท่ีบุคคลมีความรู� ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ เช�น ภาวะผู�นํา 
จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีพึงปฏิบัติต�อกัน การจัดการทรัพยากร มีความจําเป,นสําหรับการการ
ทํางานให�ประสบความสําเร็จ ในองค/ประกอบขีดความสามารถเหล�านี้มีความสัมพันธ/ซึ่งกันและ
กัน แต�ขึ้นอยู�กับบุคคลกับความแตกต�างของวัตถุประสงค/ (Burgoyne,1993:6-13)ในการศึกษา
ความสามารถในการแข�งขันขององค/การ ตัวบ�งชี้ ท่ีจะให�องค/การเหนือกว�าคู�แข�งและประสบ
ความสําเร็จได�นั้นก็คือ ขีดความสามารถในการแข�งขันอย�างยั่งยืนขององค/การ  

 
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจท่ีย่ังยืน 
 ป�จจ ุบ ันทวีป เอเช ียได �กลายเป,นทว ีปที ่น ักลงทุนจากทั ่ว โลกให�ความสนใจมาก 
เนื่องจากลักษณะทางภูมิศาสตร/ของทวีปเอเชียมีขนาดใหญ� และมีจํานวนประชากรรวมกันเกือบ
ครึ่งหนึ่งของประชากรโลก (ผลิต ภู�จรูญ,2546:13-14) ซ่ึงเป,นสิ่งท�าทายในองค/การธุรกิจท่ีต�องศึกษา
เพ่ือให�เกิดความเข�าใจในปรากฏการณ/การเปลี่ยนแลงที่เกิดขึ้น และต�องคาดการณ/ผลของการ
เปลี่ยนแปลงนั้นได�อย�างแม�นยําและถูกต�อง ท่ีจะสามารถสร�างประโยชน/และโอกาสทางธุรกิจได�อย�าง
มหาศาล โดยเฉพาะประเทศไทยท่ีมีทําเลท่ีต้ังเป,นศูนย/กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต� จึงเป,น
ป�จจัยที่องค/การธุรกิจควรมีแรงขับเคลื่อนในการแข�งขันธุรกิจให�ประสบความสําเร็จได�ในระยะยาว 
นั่นคือองค/การต�องสามารถสร�าง และรักษาความได�เปรียบในการแข�งขันให�ยั่งยืน ผู�ประกอบการ
ขององค/การต�องเป,นผู�นําที่มีความรู� ความเข�าใจท่ีจะคัดเลือกกลยุทธ/เข�ามาใช�ในกระบวนการ
วิเคราะห/ ตัดสินใจ และลงมือปฏิบัติ เพ่ือช�วยผลักดันให�เกิดผลงานระดับดีเลิศ สร�างขวัญกําลังใจท่ีดี 
และความมุ�งม่ันทุ�มเทของบุคลากรให�เกิดศักยภาพโดดเด�น รวมถึงการสนับสนุนให�เกิดการพัฒนา
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องค/การอย�างต�อเนื ่องและยั่งยืน (Dess.et al,2007:5) ในขณะเดียวกันแมคแคลแลนด/ 
(Mcclelland,1973:3-4) ได�เสนอแนวคิดเก่ียวกับขีดความสามารถว�าระดับเชาว/ป�ญญาไม�ใช�ตัวชี้วัด
ของผลงานและความสํา เร ็จ โดยรวม แต�ข ีดความสามารถกลับเป ,นสิ ่ง ที ่สามารถทํานาย
ความสําเร็จในงานได�ดีกว�า ผู�ที่ทํางานเก�งมิได�หมายถึงผู�ที่เรียนเก�ง แต�ผู�ที่ประสบความสําเร็จใน
การทํางานต�องสามารถใช�องค/ความรู�ประยุกต/กับการทํางานให�เกิดประโยชน/ จึงจะเรียกว�าเป,นผู�มีขีด
ความสามารถ (ฐิติพงศ/ ไชยองค/การ,2552:58) จากจุดกําเนิดของแนวคิดดังกล�าว ทําให�การศึกษาใน
ครั้งนี้ได�มีการทบทวนทฤษฎีเกี่ยวกับขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจท่ียั่งยืน ซ่ึงได�รับการ
ยกย�องให�เป,นหัวใจสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ/ และการจัดการด�านการตลาด (Porter,1985:96) 
เนื่องจากนักวิชาการด�านบริหารได�ค�นพบว�า ขีดความสามารถของคนเป,นป�จจัยสําคัญท่ีสุดในการ
แข�งขันและพัฒนาองค/การ จะเห็นได�ว�าความทันสมัยของเทคโนโลยีทําให�มีการลอกเลียนแบบและ
แข�งขันกันมากยิ่งข้ึน แต�เป,นเรื่องยากมากที่จะลอกเลียนแบบการการพัฒนาขีดความสามารถ (ฐิติ
พงศ/ ไชยองค/การ,2552:77-78) ซ่ึงการจะนําไปสู�ความสําเร็จดังกล�าว องค/การจึงจําเป,นท่ีต�องได�รับการ
พัฒนา โดยมุ�งเน�น 3 ป�จจัย คือ ความเป,นผู�นําระดับสากล การจัดการวัฒนธรรมระหว�างชาติ และ
ป�จจัยสุดท�ายคือ การจัดการฐานทรัพยากร โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได�ดังนี้  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข�องกับผู�นําระดับสากล  
 ภาวะผู�นําเป,นแนวความคิดท่ีมีความหลากหลายท่ีสุดในแนวความคิดหนึ่งของแวดวง
วิชาการ ซ่ึงนักวิชาการจํานวนมากได�อธิบายคําจํากัดความของคําว�า “ภาวะผู�นํา” (Leadership) 
แตกต�างกันไปตามฐานคติของผู�ท่ีศึกษา อย�างไรก็ตาม นิยามของนักวิชาการกรีนเบิร/ก และบารอน 
(Greenberg and Baron,1995:506), จอร/จ (George,1960:493) และฮิลล/ (Hill,2007:53) มี
มุมมองท่ีสอดคล�องกันว�าป�จจัยสําคัญท่ีจะนําพาให�องค/การสามารถฟ�นฝwาพลวัตแห�งความ
เปลี่ยนแปลงเหล�านี้ได� คือ ผู�บริหารท่ีต�องมีคุณสมบัติเป,นภาวะผู�นํา ซ่ึงพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,
(2552:172), นอร/ทเฮ�าส/(Northhouse,2001:3), ฮอลลันเดอร/ (Hollander,1985:486) เฮอร/เซย/และ
แบลนชาร/ด (Hersy and Blanchard,1982:83) และโรส (Rost,1993:102) ได�ให�ความหมายภาวะ
ผู�นําไว�ว�า เป,นความสามารถท่ีจะกระตุ�น โน�มน�าว จูงใจ หรือมีอิทธิพลต�อกลุ�มบุคคลให�เกิดกิจกรรม
การปฏิบัติงานต�างๆ เพ่ือสร�างความเปลี่ยนแปลงและบรรลุเปWาหมายร�วมกันในสถานการณ/ท่ีกําหนด 
ในขณะท่ีนิสสิเนน (Nissinen,2001:96) อธิบายว�าพฤติกรรมของผู�นําเป,นการปฏิสัมพันธ/ระหว�าง
ภายในกลุ�มอย�างมีวัตถุประสงค/เพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของกลุ�มและแก�ป�ญหาการเผชิญหน�าให�
บรรลุวัตถุประสงค/ พฤติกรรมดังกล�าวอยู�บนพ้ืนฐานของศักยภาพส�วนบุคคลของผู�นํา ท่ีเห็นว�าภาวะ
ผู�นําเก่ียวข�องกับการประสานความร�วมมือของพฤติกรรมกลุ�มในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค/ โดยผู�นํา
ใช�ทรัพยากรและความรู�ความสามารถในการกําหนดทิศทางโน�มน�าวบุคคลอ่ืน แต�อย�างไรก็ตาม ภาวะ
ผู�นํา ยังคงมีคุณสมบัติต�างตอบแทน การแลกเปลี่ยน เจรจาต�อรองระหว�างผู�นํากับกลุ�ม รวมทั้งต�อง
ได�ร ับการยอมรับจากบุคคลทั้งแบบเป,นทางการ และไม�เป,นทางการ จึงจะก�อให�เกิดความ
สอดคล�องกันมากกว�าการยินยอม ขณะเดียวกันวัชรพล จิตอาภาวงศ/ (2545:18), เดวิด ชวอร/ต 
(David Schwartz,1980:491) และกิตติ ตยัคคสนนท/,(2535:20) ได�นิยามเป,นนัยเดียวกัน ในการใช�
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ความรู�ความสามารถพิเศษ สร�างแรงจูงใจ และใช�ศิลปะของการชี้แนะท่ีมีต�อบุคลากร หรือ
ผู�ใต�บังคับบัญชาให�ปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค/ และเปWาหมายท่ีกําหนดไว�ให�ประสบผลสําเร็จ โดย
ปฏิบัติด�วยความสมัครใจ ดังท่ีวิลเลียม เอ็ดเวิดส/ เดมม่ิง (William Edward Deming,อ�างถึงใน เติม
ศักด์ิ สุวรรณศักด์ิ,2551:21) ระบุไว�ว�าความสําเร็จขององค/การถูกกําหนดโดยป�จจัยบุคคล และระบบ
ปฏิบัติงาน องค/การประกอบไปด�วยคน และคนเท�านั้นที่ผลักดันองค/การ ซึ่งในตัวคนมีทั้งความรู� 
ประสบการณ/ และความคิดท่ีเป,นประโยชน/ซ�อนไว� ขึ้นอยู�กับผู�นําที่จะดึงสิ่งเหล�านั้นออกมาสร�าง
ความเจริญให�กับองค/การ ในขณะท่ี Dubrin,(1998:85-97) ได�เสนอแนวคิดของภาวะผู�นําท่ีมี
ประสิทธิผล ไว� 2 แบบด�วยกัน คือ 1) ยึดงานเป,นหลัก คํานึงถึงผู�รับบริการเป,นผู�ท่ีมีความสําคัญท่ีสุด 
พร�อมกับดําเนินงานให�เข�ากับสถานการณ/ มีการสั่งการไปตามทิศทางท่ีกําหนดไว� ปราศจากความ
ลําเอียง ซ่ึงสามารถชี้แจงในกรณีท่ีผู�ตามเกิดข�อสงสัย ส�วน 2) ยึดคนเป,นหลัก โดยให�ความรู� ค�านิยม
ร�วม สร�างกําลังใจ เพ่ือให�ผู�ร�วมงานเกิดความคิดสร�างสรรค/และยินดีปฏิบัติงานร�วมกัน ในขณะท่ีไรลีย/ 
และแม็คเบท (Riley and Macbeath,1998:146-147) เสนอว�า ภาวะผู�นําที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้น
ได�เมื่อ ตัวผู�นําต�องมีการศึกษาดี สามารถแก�ป�ญหาต�าง ๆ ได� ปรับเปลี่ยนแนวคิด มีความยืดหยุ�น
ตามความเหมาะสมของสถานการณ/ และควรมีเครือข�ายในธุรกิจท่ีเก่ียวข�อง ส�วนล็อค และดรัคเกอร/ 
(Lock and Drucker,อ�างถึงใน Kuptanound,2000:35-40) มีมุมมองท่ีสอดคล�องกัน คือ ภาวะผู�นํา 
ควรประกอบด�วย การใช�ความรู�และทักษะอย�างมีศักยภาพ กําหนดพันธกิจ และวิสัยทัศน/ ท่ีจะให�
องค/การมีความก�าวหน�า รวมท้ังมีความซ่ือตรง ไม�เห็นแก�ประโยชน/ส�วนตน ไม�คดโกง เป,นท่ีไว�วางใจได� 
ประเด็นสําคัญของแนวคิดภาวะผู�นําดังกล�าว คัฟทาร/โนท (Kuptanond,2000:40-45) ได�สรุปภาวะ
ผู�นําไว�ใน 3 มิติ คือ 1) มิติทางกายและจิตใจ ผู�นําควรมีบุคลิกลักษณะท่ีเชื่อม่ัน เฉลียวฉลาด แรงจูงใจ 
และทักษะท่ีจําเป,นในการทํางาน 2) มิติภายในตัวบุคคล ผู�นําควรมีวินัยสามารถทํางานร�วมกับทีมงาน 
และใช�อํานาจท่ีเหมาะสมกับสถานการณ/ มิติสุดท�าย คือ บริบทองค/การ ด�วยการยึดหลักบรรทัดฐาน
ของสังคม และให�ความสําคัญกับสภาพแวดล�อมภายนอก เช�น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง โดยนําเอา
เทคโนโลยีเข�ามาใช�เพ่ือความก�าวหน�าขององค/การ  
 การศึกษาเก่ียวกับแนวคิดต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับภาวะผู�นํา เพื่อนําไปสู�การสร�างทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข�องกับภาวะผู�นําจํานวนมาก โดยนักวิชาการได�พยายามวิเคราะห/และกําหนดแนวทางไว�
หลากหลายด�วยกัน ซ่ึง พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(2552:172) และวิเชียร วิทยอุดม(2554:126) ได�
จําแนกแนวทางการศึกษาภาวะผู�นําได� 3 แนวทาง ท่ีสอดคล�องกัน คือ  

1. แนวทางการศึกษาภาวะผู�นําตามคุณลักษณะ (the trait approach) ในพ้ืนฐานของ
ทฤษฎีนี้จะอธิบายถึงคุณลักษณะทางด�านกายภาพ สังคม บุคลิกภาพ สร�างแรงจูงใจ ค�านิยมของกลุ�ม 
และคุณลักษณะส�วนตัวของบุคคลเป,นสําคัญ เช�น สติป�ญญา อารมณ/สุขุม รอบคอบ เป,นต�น 
(Stogdill,1948:35-64)  ซ่ึงคุณลักษณะดังกล�าวมีความสําคัญแตกต�างกันไปตามสถานการณ/ ใน
ขณะเดียวกันดาฟท/ (Daft,2000:45-49) ได�ระบุว�าคุณลักษณะร�วมท่ีเป,นหัวใจสําคัญท่ีสุด มี 3 
ประการ คือ ความเชื่อม่ันในตนเอง เกิดจากที่บุคคลตระหนักว�าตนเองมีความรู� ความสามารถใน
การทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยจะรับรู�ภาพลักษณ/เชิงบวกของตนเอง  ประการท่ี 2 คือ ความซ่ือสัตย/ม่ันคง
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ต�อหลักการ เป,นรากฐานของความเชื่อถือศรัทธาท่ีผู�ตามมีต�อผู�นํา ซ่ึงจากการศึกษา ของพิชาย รัตนดิลก 
ณ ภูเก็ต(2552:174) พบว�าผู�นําท่ีประสบความสําเร็จได�นั้น ควรมีความสอดคล�องกันระหว�างการถ�อย
แถลงต�อสาธารณะกับการปฏิบัติจริงมีความคงเส�นคงวา และประการสุดท�าย คือ พลังขับเคลื่อน มี
ความทะเยอทะยาน ริเริ่มสร�างสรรค/ ทําให�เกิดแรงจูงใจท่ีจะผลักดันภารกิจให�บรรลุเปWาประสงค/
เหล�านั ้นได� โดยภาพรวม ความมีประสิทธิภาพในความเป,นผู �นํา ไม�ได�ขึ ้นอยู �กับคุณลักษณะ
บางอย�าง แต�ข้ึนอยู�กับคุณลักษณะของผู�นําว�าเหมาะสมกับข�อกําหนดของสถานการณ/ท่ีเขากําลังเผชิญ
อยู� (สมยศ นาวีการ,2536:403)   

2. แนวทางศึกษาเชิงพฤติกรรม (behavior approach) จากทฤษฎีภาวะผู�นําตามคุณลักษณะ
พบว�าไม�มีคุณลักษณะที่แน�นอนหรือไม�อาจแสดงลักษณะท่ีเด�นชัดออกมาได�นั้น นักวิจัยจึงได�
พยายามศึกษาถึงพฤติกรรมต�าง ๆ ที่ทําให�ผู�นํามีประสิทธิภาพ  ทําให�เกิดแนวคิดเชิงพฤติกรรม 
โดยมีความเชื่อพ้ืนฐานว�าแบบแผนพฤติกรรมจะกําหนดภาวะผู�นํา บุคคลท่ีได�รับการฝ�กอบรมทาง
พฤติกรรมความเป,นผู�นําท่ีเหมาะสมแล�ว สามารถเป,นผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพได� (สมยศ นาวีการ
,2536:404) ดังนั้น การศึกษาภาวะผู�นําในแนวคิดนี้ ได�มีสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงนําไปใช� ได�แก� 
มหาวิทยาลัยไอโอวาสเตต (Iowa State University) มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต (Ohio State 
University) และมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตต (Michigan State University) ได�จําแนกพฤติกรรมของ
ผู�นําออกเป,น 2 ประเภทท่ีสอดคล�องกัน คือ ผู�นําแบบประชาธิปไตย ท่ีเน�นคนเป,นศูนย/กลาง และผู�นํา
ท่ีเน�นการชี้นํา ให�งานเป,นศูนย/กลาง โดยเลวิน และคณะ ( Lewin et al.,1938:292-300) ได�วิจัย
เปรียบเทียบผู�นําท้ัง 2 แบบดังกล�าวกับนักศึกษา พบว�า ผู�นําท่ีเน�นการชี้นํา มีผลการปฏิบัติสูงใน
ระหว�างท่ีผู�นําอยู�ระหว�างการปฏิบัติงาน แต�หากผู�นําไม�อยู�ระหว�างการปฏิบัติงาน ก�อให�เกิดผลการ
ปฏิบัติงานลดลง และยังทําให�สมาชิกในกลุ�มไม�พึงพอใจผู�นํา ส�วนกลุ�มท่ีผู�นําเน�นคนเป,นศูนย/กลาง 
แบบประชาธิปไตยนั ้นก�อให�เกิดผลการปฏิบัติงานดีทั ้งในระหว�างที่ผู �นําอยู�หรือไม�อยู�ก็ตาม 
(Daft,2001:50-54) จากการวิจัยดังกล�าวสรุปได�ว�า ผู�นําท่ีเน�นคนเป,นศูนย/กลาง จะได�ผลผลิตสูงและ
พนักงานพึงพอใจในการทํางานมากกว�าผู�นําท่ีเน�นการชี้นํา ให�งานเป,นศูนย/กลาง ซ่ึงจะได�รับผลผลิตตํ่า
และความพึงใจในการทํางานน�อย  

3. แนวทางการศึกษาภาวะผู�นําตามสถานการณ/ (contingency approach) เป,นกลุ�ม
ทฤษฎีท่ีนําเอาแนวคิดตามคุณลักษณะ และเชิงพฤติกรรม ต�องสามารถเป,นผู�นําในองค/การต�าง ๆ 
กับสถานการณ/ท่ีหลากหลายกล�าวอีกนัยหนึ่งคือทฤษฎีนี้ระบุว�าไม�มีรูปแบบของภาวะผู�นําแบบเดียว
เท�านั้นท่ีจะประสบความสําเร็จในงานได�ท้ังหมด แต�ข้ึนอยู�กับสถานการณ/ท่ีเกิดข้ึน ในท่ีนี้จะกล�าวถึง 
ทฤษฎีของ ฟeดเลอร/ (Fiedler,1967:79) ทฤษฎีของเฮอร/เซย/ และแบลนชาร/ด (Hersey and 
Blanchard,2001,อ�างถึงใน พิชาย รัตนดิลก,2552:180-182)  และวีเชียร วิทยอุดม(2554:12-15) มี
ความสอดคล�องกัน คือ ทฤษฎีท้ังสองเน�นงานและความสัมพันธ/ระหว�างผู�นํากับผู�ตามเป,นรากฐาน แต�
ทฤษฎีของ Fiedler เพ่ิมเติมในด�านความเข�มแข็งของอํานาจในตําแหน�ง ซ่ึงฐานคตินี้ คือ ขีด
ความสามารถในการแข�งขันเชิงป�ญญา และประสบการณ/ เป,นป�จจัยสําคัญต�อความสําเร็จต�อภาวะ
ผู�นํา 
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 แนวทางการศึกษาแบบทวิปฏิสัมพันธ/ (dyadic approach) เน�นแนวคิดเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนระหว�างผู�นํากับผู�ตาม ซ่ึงผู�ตามแต�ละคนมีการรับรู�และตีความคุณลักษณะของผู�นําแตกต�าง
กัน โดยถูกจัดเป,น 2 กลุ�มด�วยกัน คือ กลุ�มวงใน (in-group) เป,นกลุ�มท่ีมีคุณลักษณะคล�ายคลึงกับ
ผู�นํา หรือมีความสนใจและค�านิยมท่ีคล�ายคลึงกัน จึงเกิดความเชื่อถือศรัทธา และมีความสัมพันธ/กับ
ผู�นําสูง ท้ังในการปฏิบัติงานและมีมนุษยสัมพันธ/ต�อกัน จึงนําไปสู�การมีผลการปฏิบัติงานสูง 
(Daft,2001:61-65) ในขณะท่ีกลุ�มวงนอก (out-group) มองผู�นําในลักษณะค�อนข�างลบ และไม�มี
บทบาทสําคัญต�อหน�วยงาน เฉ่ือยชาในการทํางาน ทําให�ผู�นํามีแนวโน�มการใช�อํานาจหน�าท่ีแบบ
ทางการและเข�มงวดกับกลุ�มวงนอก(พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,2552:179) 
 จากนิยามและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับภาวะผู�นําท่ีกล�าวมาท้ังหมด สามารถสรุปได�ว�าภาวะ
ผู�นํา หมายถึง การมีคุณสมบัติความเป,นผู�นําในด�านทักษะ ความรู�ความสามารถท้ังศาสตร/ และศิลป�
ของผู�นําในการบริหารบุคลากรในองค/การให�ปฏิบัติตามวัตถุประสงค/และเปWาหมายท่ีกําหนดไว�ให�เกิด
ผลสําเร็จ โดยมีป�จจัยสําคัญคือ การสร�างแรงจูงใจให�บุคลากรประสานความร�วมมือกันปฏิบัติงาน 
การมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนโดยการยอมตามด�วยความสมัครใจ กระตุ�นให�ใช�ความพยายามในการ
ทํางานท่ีสูงข้ึน และสร�างการตระหนักรู�ถึงวัตถุประสงค/การทํางานร�วมกัน ตลอดจนกระบวนการ
สร�างความสัมพันธ/ระหว�างบุคลากรในองค/การ เพ่ือก�อให�เกิดพฤติกรรมการทํางาน โดยมุ�งหวัง
บรรลุผลสําเร็จอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ในการศึกษาภาวะผู�นําท่ีเป,นหัวใจในการพัฒนา
องค/การ ยังคงมีพัฒนาการต�อไปอย�างไม�หยุดยั้ง เนื่องจากผู�นําเป,นผู�กําหนดทิศทางการทํางาน 
กระตุ�น และจูงใจให�ผู�ตามปฏิบัติงานอย�างเต็มท่ี เพ่ือให�บรรลุเปWาหมาย (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
,2552:212) การศึกษาภาวะผู�นําเริ่มต�นจากแนวทางการศึกษาตามคุณลักษณะ ต�องตระหนักรู�ว�า
ตนเองมีองค/ประกอบด�วย  3 ประการคือ ความเชื่อม่ันในตนเอง ความซ่ือสัตย/ม่ันคงต�อหลักการ 
และพลังขับเคลื่อนตนเอง เพ่ือบรรลุเปWาประสงค/ จากนั้นมีพัฒนาการไปยังแนวทางการศึกษาเชิง
พฤติกรรม เน�นความสัมพันธ/ระหว�างพฤติกรรมของผู�นํากับผลปฏิบัติงานกลุ�ม การศึกษาท้ังสอง
ทฤษฎีนี้ยังคงยึดผู�นําเป,นหลัก แต�ละเลยการศึกษาด�านคนปฏิบัติงานหรือผู�ตาม ทําให�เป,นท่ี
วิพากษ/วิจารณ/กันในแวดวงนักวิชาการ ดังนั้นจึงเกิดแนวทางการศึกษาแบบทวิปฏิสัมพันธ/ เน�น
การแลกเปลี่ยนระหว�างผู�นํากับผู�ตามหรือผู�ท่ีปฏิบัติงาน โดยแบ�งออกเป,น 2 กลุ�ม คือ กลุ�มวงใน มี
มนุษยสัมพันธ/กับผู�นําสูง และกลุ�มวงนอก ท่ีมองผู�นําในแง�ลบ ซ่ึงนําไปสู�ผลการปฏิบัติงานท่ีแตกต�างกัน 
ส�วนทฤษฎีสุดท�าย คือ แนวทางการศึกษาตามสถานการณ/ได�นําท้ังสามทฤษฎีเข�ามาศึกษา โดยระบุ
ว�าไม�มีรูปแบบภาวะผู�นํา เพียงรูปแบบเดียวที่จะประสบความสํา เร็จ ในงานแต�ขึ้นอยู � กับ
สถานการณ/ท่ีแตกต�างกันไป จึงจะก�อให�เกิดประสิทธิผลในการทํางาน 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข�องด�านการจัดการด�านวัฒนธรรมระหว�างชาติ  
 ในการทําธุรกิจระหว�างประเทศนั้นมีหลายองค/การประสบความล�มเหลวท้ังท่ีเป,นองค/การ
ท่ีมีความเข�มแข็ง สาเหตุความล�มเหลวส�วนใหญ� พบว�าองค/การขาดความสามารถในการดําเนินธุรกิจ 
และขาดความเข�าใจในเรื่องความแตกต�างทางวัฒนธรรมของประเทศต�าง  ๆ  จากปรากฏการณ/
ดังกล�าว สรุปได�ว�า องค/การมีความรู�ความเข�าใจต�อทัศนคติ ความเชื่อ ค�านิยม บรรทัดฐาน แนวทาง
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ปฏิบัติของประเทศคู�ค�าน�อยมาก ซ่ึงทําให�เกิดป�ญหาการสร�างความเข�าใจระหว�างกันในการดําเนิน
ธุรกิจ (ผลิน ภู�จูญ,2546:107-108) และเกิดความแตกต�างระหว�างวัฒนธรรมขององค/การท่ีจะส�งผล
ต�อผลงานขององค/การ (วิเชียร วิทยอุดม,2554:27) ดังนั้นองค/การควรให�ความสนใจกับแนวคิดการ
จัดการวัฒนธรรมระหว�างชาติ เพ่ือให�สามารถดําเนินธุรกิจระหว�างประเทศประสบความสําเร็จอย�างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต/ได�ในการสร�างเกิดขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจท่ียั่งยืน    
 การดําเนินธุรกิจในศตวรรษที่ 21 เป,นการดําเนินธุรกิจข�ามพรมแดนหรือร�วมทุน
ระหว�างประเทศเป,นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม�ได� (ชนิดา จิตตรุทธะ,2554:11) จึงทําให�วัฒนธรรมองค/การ
กลายเป,นประเด็นหนึ่งทางวิชาการ ทําให�นักวิชาการหลากหลายศาสตร/ให�ความสนใจและร�วมกัน
ถกเถียงเก่ียวกับการศึกษาวัฒนธรรมองค/การ เช�น นักปรัชญาของศาสตร/แบบธรรมชาตินิยม 
(naturalism) ระบุว�าวัฒนธรรมเป,นความจริงของสังคมท่ีดํารงอยู�ในโลกอย�างเป,นภววิสัย(ontology) 
เป,นอิสระจากผู�ศึกษา และสามารถรับรู�และวัดได�อย�างเป,นวัตถุวิสัย (objectivity) ในขณะท่ีนัก
ปรัชญาทางศาสตร/การตีความเห็นว�า วัฒนธรรมเป,นความจริงที่สังคมสร�างขึ้นมาโดยใช�อัตวิสัย 
(subjectivity) ของผู�ศึกษาตีความ เพ่ือให�เข�าใจความเป,นจริงดังกล�าว อย�างไรก็ตาม นักวิชาการอีก
กลุ�มหนึ่งท่ีเชื่อในพหุนิยม (pluralism) ได�อธิบายว�า วัฒนธรรมมีท้ังส�วนท่ีแสดงออกท้ังวัตถุวิสัย 
และอัตวิสัยสัมพันธ/กัน เช�น พิธีกรรม การแต�งตัว เป,นต�น ซ่ึงดํารงอยู�เหมือนสองด�านของเหรียญ
เดียวกัน (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,2552:218) จากแนวทางการศึกษาดังกล�าวเป,นพ้ืนฐานในการทํา
ความเข�าใจบริบทของวัฒนธรรมองค/การ จึงทําให�มีกลุ�มนักวิชาการด�านการจัดการ สามารถนําไป
ประยุกต/และกําหนดนิยามความหมายวัฒนธรรมองค/การไว�อย�างหลากหลาย เช�น วิเชียร วิทย
อุดม(2554:14.26), ผลิน ภู�จรูญ(2546:109) และพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552:222) มีมุมมองท่ี
สอดคล�องกัน คือ วัฒนธรรมองค/การ หมายถึง สิ่งท่ีคนในสังคมนั้นยึดถือเป,นธรรมเนียมปฏิบัติ ใน
ค�านิยม ความเชื่อ และหลักการพ้ืนฐานร�วมกันในการดํารงอยู�ของสมาชิกภายในองค/การ วัฒนธรรม
จึงเป,นส�วนหนึ่งในองค/การที่มีอิทธิพลต�อการทํางานของพนักงาน และเป,นกลไกในการสร�าง
แนวทางเพ่ือให�องค/การภายในองค/การ เพ่ือให�เกิดเสถียรภาพ สามารถอยู�รอดและเติบโตในกระแส
พลวัตการแข�งขันได�  
 ในทางทฤษฎีของวัฒนธรรมควร เริ่ มมาจากความเข�าใจ 5 ด�านที่สําคัญ ดังนี้
1) ประวัติศาสตร/ บ�งบอกถึงลักษณะนิสัย/ ทัศนคติ ค�านิยม ขนมธรรมเนียมประเพณี และศาสนา 2) 
ลักษณะภูมิประเทศ จะสะท�อนถึงการดํารงชีวิต และอาชีพ 3) ภาษา เป,นสิ่งสําคัญอย�างยิ่งในการ
ติดต�อธุรกิจ ก�อให�เกิดความเข�าใจภาษาและวัฒนธรรมได�ดี และมีผลต�อการทําธุรกิจให�ง�ายยิ่งข้ึน   
4) ระบบกฎหมายของต�างประเทศ ในแต�ละประเทศท่ีมีการเปeดการค�าอย�างเสรี หรือบางประเทศที่มี
การกีดกันทางการค�า ระบบภาษีศุลกากร เป,นต�น (กระทรวงศึกษาธิการ,ม.ป.ป.)  ในขณะเดียว ผลิน 
ภู�จรูญ(2546:109) ได�ระบุ เพ่ิมเติมอีกหนึ่งด�าน คือ 5) ระดับการศึกษาของประชากร ในความ
แตกต�างทางวัฒนธรรมดังกล�าวมีอิทธิพลต�อระบบเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศท้ังทางตรงและ
ทางอ�อม ทําให�นักวิชาการและนักบริหารเริ ่มหันมาให�ความสําคัญในเรื ่องความแตกต�างทาง
วัฒนธรรมมากขึ้น เพราะการปฏิสัมพันธ/ระหว�างคนท่ีมีวัฒนธรรมต�างกันเป,นสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงได�ยาก 
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จึงได�มีการศึกษาค�นคว�าเพิ่มเติมในเรื่องนี้อย�างมาก โดยมีการศึกษาวิจัยเพื่อทําความเข�าใจกับ
ความสัมพันธ/ระหว�างตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต�อความแตกต�างทางวัฒนธรรม และผลกระทบท่ีมีต�อการ
จัดการ การจัดการทางการตลาด การบริหารการปฏิบัติการ และการจัดการทางการเงิน (ผลิน ภู�จรูญ
,2546:110-111) ซ่ึงผู�บริหารองค/ต�องตอบสนองความไม�แน�นอนขององค/การในอนาคต โดยทําให�เกิด
ความสอดคล�องทางวัฒนธรรมระหว�างองค/การกับบุคคลท่ีปฏิบัติงานในองค/การท่ีกลายเป,นตัวแปร
สําคัญท่ีส�งผลต�อการดําเนินธุรกิจระหว�างประเทศ (ชนิดา จิตตรุทธะ,2554:3) 
 จากหลักการดังกล�าว  ทําให� เกิดการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการด�าน
วัฒนธรรมระหว�างชาติ เป,นการศึกษาถึงวัฒนธรรมของประเทศต�าง ๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีองค/การ
เข�าไปลงทุนทําธุรกิจด�วย เพื่อให�เข�าใจและจัดการกับวิธีการทําธุรกิจให�มีความเหมาะสมกับ
ประเทศนั้น ๆ (เพ็ชรี รูปวิเชตร/,2556) เป,นการศึกษาเปรียบเทียบของวัฒนธรรมต�าง ๆ ในเชิงลึก 
จะทําให�องค/การสามารถเข�าใจถึงพฤติกรรมผู�บริโภคได� ในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งเป,นแนวคิดใหม�ของ
การจัดการสมัยใหม�ที่เน�นความสําคัญที่การจัดการธุรกิจระหว�างประเทศ โดยมีตัวแปรหลักท่ี
สําคัญ คือ ความแตกต�างของวัฒนธรรมเป,นโจทย/สําคัญ (ผลิน ภู�จรูญ,2546:115) ในการรวบรวม
แนวความคิดจากนักวิชาการท่ีได�รับการยอมรับในศาสตร/นี้ คือ กีร/ท (Geert,1984:22-24) ได�สรุป
เป,นทฤษฎีด�านการจัดการข�ามวัฒนธรรมท่ียึดฐานค�านิยม ความเชื่อแต�ละชาติท่ีแตกต�างกันโดยมุ�งเน�น
เรื่องงาน ท่ีเป,นการศึกษาถึงป�จจัยสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 1) เป,นการศึกษาถึงการตระหนักรู� ความ
ต่ืนตัว ในความแตกต�างของวัฒนธรรม คํานึงถึงสิ่งแวดล�อมภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบต�อการ
จัดการ ท้ังในเรื่องของภาษา วัฒนธรรม ค�านิยม บรรทัดฐาน ขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมายท่ี
แตกต�างกัน โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรมนุษย/ การติดต�อสื่อสาร การทํางานร�วมงาน ท่ีมีแนว
ทางการปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจท่ีแตกต�างกัน 2) การสร�างให�เกิดความเข�าใจ เป,นการพัฒนาให�
เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานความเห็นอกเห็นใจซ่ึงกันและกัน ซ่ึงตรงกับสุภาษิตไทยว�า “เอาใจเขามาใส�ใจเรา” 
เพ่ือให�เข�าถึงสาเหตุป�ญหาได�อย�างแท�จริง 3) ความสามารถในการทํางาน ผู�บริหารต�องมีทักษะด�าน
มนุษยสัมพันธ/ท่ีดีต�อการทํางานร�วมกับผู�อ่ืนอย�างมีประสิทธิภาพ และ 4) ศึกษาระดับองค/การเก่ียวกับ
ความสอดคล�องระหว�างกัน ในยุคป�จจุบันนี้แนวโน�มขององค/การจะมีการใช�ช�องทางการทําธุรกิจร�วม
ทุน สร�างพันธมิตรธุรกิจ ได�รับความนิยมมากข้ึนเรื่อย ๆ ดังนั้น ทฤษฎีการจัดการข�ามวัฒนธรรมจึงเข�า
มามีบทบาทสําคัญอย�างยิ่งกับผู�บริหารในองค/การท่ีต�องทําความเข�าใจประเด็นนี้อย�างลึกซ้ึง เพ่ือให�
การดําเนินธุรกิจบรรลุเปWาหมายในพลวัตการแข�งขันที ่ร ุนแรงได�อย�างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน  
 การศึกษาความแตกต�างทางวัฒนธรรมได�สะท�อนมุมมองทางวัฒนธรรมในหลายมิติ ดัง
ท่ีกีร/ท (Geert,2005:34) ซึงเป,นแนวคิดท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมและการสื่อสารของผู�คนใน
วัฒนธรรมท่ีแตกต�างกัน โดยเริ่มต�นจากการศึกษาลักษณะวัฒนธรรมในประเทศต�าง ๆ ท่ัวโลก ใช�แบบ
สํารวจค�านิยมทางวัฒนธรรม จัดเป,นการศึกษาท่ีมีขอบเขตกว�างและครอบคลุม ซ่ึงทําให�ผลมีความ
แม�นยํา และมีความน�าเชื่อถือ ดังท่ี ผลิน ภู�จรูญ(2546:111-114) ได�จําแนกกลุ�มลักษณะวัฒนธรรม
ออกเป,น 4 มิติ คือ 1) มิติความเหลื่อมล้ําทางอํานาจ ให�ความสําคัญกับอํานาจระหว�างบุคคลและ
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ความไม�เท�าเทียมกัน ในองค/การลักษณะนี้ ผู�บังคับบัญชาจะเป,นผู�ตัดสินใจแต�เพียงผู�เดียว ควบคุม 
เข�มงวด มีสายบังคับบัญชาเข�มแข็งมากและยาวมาก จึงทําให�เกิดความขัดแย�งระหว�างกัน 2) การ
หลีกเลี่ยงความไม�แน�นอน เป,นรูปแบบของวัฒนธรรม และค�านิยมที่มีความชัดเจน องค/การจะ
พยายามสร�างกฎระเบียบข�อบังคับเป,นจํานวนมาก เพ่ือให�คนในองค/การปฏิบัติตาม โดยกําหนดการ
ทํางานท่ีเป,นข้ันตอน เพ่ือช�วยลดความวิตกกังวลในการตัดสินใจต�าง ๆ การทํางานจึงมีลักษณะแบบ
กลุ�มหรือแบบทีม 3) ความเป,นป�จเจกนิยม กับมิติกลุ �มนิยม สิ่งที่มีอิทธิพล คือ ประวัติศาสตร/ 
ภูมิศาสตร/ ทรัพยากรและศาสนา กลุ�มประเทศท่ีมีความเป,นป�จเจกนิยม มีรูปแบบวัฒนธรรมที่สังคม
มุ�งให�ความสําคัญกับตนเองหรือครอบครัวเป,นลําดับแรก  มีความเป,นอิสระทางความคิด  ผู�ริเริ่ม
และเป,นตัวของตัวเองสูง ต�องการความท�าทายในการแข�งขัน ส�วนมิติกลุ�มนิยม มีรูปแบบวัฒนธรรมท่ี
คนในสังคมให�สิทธิร�วมกัน ยอมรับกฎ ประเพณี ต�องการการยอมรับจากสังคมรอบข�าง ชอบทํางาน
เป,นทีม และต�องการให�ตนเองเป,นท่ียอมรับของกลุ�ม และ 4) เป,นมิติสุดท�ายคือ การให�ความสําคัญต�อ
บุรุษและสตรี (masculinity & feminity) เป,นสังคมท่ีมีความเสมอภาคสูง มีสิทธิเท�าเทียมกัน บุรุษและ
สตรีจะมีความเกรงใจและประนีประนอมซ่ึงกันและกัน ต�อมาไมเคิล บอนด/ (Michael Bond,อ�างถึง
ใน ธนกฤต สังข/เฉย,2555:63) นักจิตวิทยาทฤษฎีการจัดการข�ามวัฒนธรรม ได�เพ่ิมเติมจากแนวคิด
ของกีร/ท ฮอฟสตีด (Geert Hofstede) ในกรอบของมิติทางวัฒนธรรม คือ 5) แผนระยะสั้น-แผน
ระยะยาว (short-term / long-orientation) เป,นการวิเคราะห/ความแตกต�างของคน ผลการศึกษา
พบว�า คนในสังคมท่ีมาจากแผนระยะสั้น มุ�งประเด็นให�ความสําคัญกับชีวิตป�จจุบันมากกว�า ในขณะท่ี 
พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต(2552:229) ระบุว�าแผนระยะสั้นไม�ให�ความสําคัญกับการวางแผนหรือขาด
ความสามารถในการวางแผนเพ่ือให�บรรลุเปWาหมาย และขาดความตระหนักถึงเปWาหมายในอนาคต 
ส�วนคนในสังคมแผนระยะยาว ส�วนใหญ�อยู�ในเอเชีย จะมองอดีตแล�วพุ�งเปWาไปสู�อนาคตของตนเพ่ือ
บรรลุจุดมุ�งหมาย ด�วยความอดทน อุตสาหะ ทํางานหนัก และใช�ทรัพยากรอย�างประหยัด  
 สําหรับแนวคิดและทฤษฎีการจัดการข�ามวัฒนธรรมท่ีกล�าวมาแล�วนั้น สามารถสรุปได�ว�า 
มิติทางวัฒนธรรมของกีร/ท ฮอฟสตีด (Geert Hofstede) มีนักวิชาการท่ัวโลกนําไปศึกษาวิจัยในข�อมูล
เชิงประจักษ/จํานวนมาก ซ่ึงนับว�าเป,นกรอบทฤษฎีท่ีได�รับการยอมรับและมีการนําไปใช�เป,นแนวทาง
การศึกษาท้ังในระดับชาติ องค/การ และกลุ�มในสังคมอย�างแพร�หลาย (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 
2552: 229) ผุ�วิจัยจึงได�นําทฤษฎีนี้มาใช�เป,นกรอบในการศึกษาลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีมีอิทธิพลต�อ
ผู�บริหารและพนักงานขององค/การให�มีทัศนะมุมมองท่ีเปeดกว�างในการทําความเข�าใจถึงความแตกต�าง
ระหว�างวัฒนธรรมในแง�ของการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธ/ระหว�างกัน เพื่อไปสู�การ
สร�างขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจท่ียั่งยืน ของผู�ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่ต�องนําทฤษฎี
เหล�านี้มาเป,นป�จจัยหนึ่งในการกําหนดเปWาหมาย พัฒนากลยุทธ/ส�งเสริมการตลาดไปสู�กลุ�มเปWาหมาย
ได�อย�างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข�องกับด�านฐานทรัพยากร  
 การก�าวเข�าสู�ยุคใหม� ท่ีมนุษย/ต�างขวนขวายหาวิธีการในการจัดการองค/การเพ่ือก�าวข�าม
ผ�านความผันผวนทางธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรให�มีความก�าวหน�า องค/การเหล�านั้นต�องมี
การจัดการท่ีชาญฉลาดสามารถนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู�ในองค/การ มาประยุกต/ให�เข�ากับทรัพยากรท่ี
แสวงจากภายนอกมาเพ่ิมเติม และสามารถสร�างความได�เปรียบทางการแข�งขัน ท่ีนําพาองค/การของ
ตัวเองไปสู�ความเป,นผู�นําทางธุรกิจ(ผลิน ภู�จรูญ,2546:343) ในขณะเดียวกันเชมเบอร/ลิน 
(Chamberlin) และโรบินสัน (Robinson,1930,อ�างถึงใน มนัสนันท/ พงษ/ประเสริฐชัย,2550:18)กล�าวว�า 
ทรัพยากรและความสามารถขององค/การเป,นป�จจ ัยสําคัญในการแข�งขัน  เ พื ่อให �ได�ผล
ประกอบการท่ีเหนือกว�าระดับผลประกอบการโดยเฉลี่ย ผู�วิจัยจึงได�ศึกษาทฤษฎีการจัดการฐาน
ทรัพยากร ซ่ึงเป,นทฤษฎีท่ีมุ�งเน�นป�จจัยภายในองค/การ ทําให�เกิดขีดความสามารถในการแข�งขันของ
องค/การ ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการฐานทรัพยากร มีวิวัฒนาการจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร/ 
(Nelson and Winter, 1982:14) โดยนักวิชาการนิยมนําทฤษฎีนี้ไปประยุกต/กับการบริหารเชิงกล
ยุทธ/ ซ่ึงมีอิทธิพลต�อการศึกษาด�านการตลาดในป�จจุบัน  เช�นเดย/ (Day,1988:39-43) ฮันท/และ
มอร/แกน (Hunt and Morgan,1996:109-111) และเชื่อมโยงไปยังความสามารถด�านการแข�งขัน 
หลังจากนั้นเกิดแนวคิดพลวัตในความสามารถการแข�งขัน(Teece; Pisano and Shuen,1997:511) 
ทรัพยากรตามแนวคิดและทฤษฎีฐานทรัพยากร คือ ป�จจัยท่ีองค/การสามารถบังคับบัญชา หรือควบคุม
ป�จจัยเหล�านั้นได� (Amit and Schoemaker,1993:35) โดยเดสและคณะ (Dess et al,2007:156) 
มุ�งให�ความสําคัญกับทรัพยากรท่ีจับต�องได� (tangible assets) มีคุณค�าของทรัพยากรท่ีสามารถวัดได� 
ซ่ึงแกรนท/ (Grant,1991:101-102) ได�ขยายความว�าเป,นความโปร�งใส� (transparent) ได�สะท�อนให�
เห็นจุดอ�อน ซ่ึงองค/การคู�แข�งสามารถลอกเลียนแบบได�ง�าย เช�น เครื่องมือ สินค�าทุน เป,นต�น และ
ทรัพยากรที่จับต�องไม�ได� (intangible assets) ภายในองค/การ รวมถึงทรัพย/สินทางป�ญญา เช�น 
เครื่องหมายทางการค�าสิทธิบัตร ตราสินค�า ชื่อเสียงของบริษัท เครือข�ายขององค/การ และฐานข�อมูล 
โดยอธิบายถึงทรัพยากรภายในองค/การซ่ึงเป,นเสมือนความสามารถทางกลยุทธ/ขององค/การ (จันทร/
สุดา ภูล�นแก�ว,2555) ซ่ึงสิ่งเหล�านี้เป,นพ้ืนฐานของความได�เปรียบเชิงการแข�งขันท่ียั่งยืน (Prahalad 
and Hamel,1990:790) นอกจากนั้นยังมีนักวิชาการที่มีมุมมองเพิ่มเติมในการให�ความหมายของ
ทรัพยากร เช�น Barney, 1991:101) ได�จัดทรัพยากรเป,นทรัพยากรมนุษย/ ทรัพยากรทางกายภาพ 
เช�นเทคโนโลยี และทรัพยากรขององค/การ ในขณะเดียวกันแกรนด/ (Grant,1991:119) เสนอแนะ
เพ่ิมเติม 2 ลักษณะด�วยกัน คือ ทรัพยากรการเงิน และชื่อเสียงขององค/การ ส�วนอัลวาเรซ และบูสินิซ 
(Alvarez and Busenitz,2001:756) ได�เพ่ิมทรัพยากรด�านประกอบการ ในขณะท่ีชาพิโร 
(Shapiro,1999:296) แนะนําทรัพยากรด�านการตลาด และด�านกฎหมาย ซ่ึงมุ�งเน�นทรัพย/สินทาง
ป�ญญาอีกท้ังทรัพยากรดังกล�าวยังสะท�อนความสามารถ คือสิ่งท่ีไม�มีตัวตน เป,นสิ่งท่ียากจะวิเคราะห/ 
เกิดจากทักษะความรู� ความชํานาญของคนในองค/การ การมีปฏิสัมพันธ/ การร�วมมือระหว�างกัน 
(Grant,1991:105) เป,นกระบวนการนําทรัพยากรที่มีอยู�ในองค/การมาใช�ให�เกิดประโยชน/ในการ
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ดําเนินธุรกิจ (Fahy and Smithee,1999:7) ความสามารถขององค/การจึงเป,นสิ่งท่ีพัฒนามาจาก
ทรัพยากรมน ุษย /ผสมผสานก ับทร ัพยากรด �าน อื ่นๆ  (Forsman,2004:29) และยาก ที ่จ ะ
ลอกเลียนแบบหรือทดแทนได� ซึ่งช�วยในการหลีกเลี ่ยงจากองค/การคู�แข�ง (Amit and 
Schoemaker,1993:34) ดังนั้นทรัพยากรและความสามารถเปรียบเสมือนขุมทรัพย/ท่ีดี เพียงแต�เรา
หาผู�ท่ีมีความรู�มาออกแบบให�ประสบความสําเร็จ เพื่อรับรู�และตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล�อมทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนได�อย�างรวดเร็วตลอดเวลา (จันทร/สุดา ภูล�นแก�ว,2555) การท่ีจะพัฒนา
องค/การให�มีความได�เปรียบเชิงการแข�งขันทางธุรกิจแล�ว องค/การต�องมีทรัพยากร และ
ความสามารถขององค/การท่ีเหนือกว�าองค/การอ่ืนๆ (QuickMBA,2005) ในการสร�างความได�เปรียบ
เชิงการแข�งขันทางธุรกิจให�มีความยั่งยืน  
 ผู�วิจัยนําทฤษฎีฐานทรัพยากร มาประยุกต/ใช�ในการพัฒนากรอบแนวคิดขีดความสามารถ
ในการแข�งขันทางธุรกิจท่ียั่งยืน โดยมุ�งเน�นทรัพยากรด�านการประกอบธุรกิจของผู�ประกอบการ มี
ทรัพยากรมนุษย/เป,นพื้นฐานทฤษฎีในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบกับการพิจารณาถึงความสามารถ
ขององค/การ ที่ก�อให�เกิดความได�เปรียบในการแข�งขัน จากการที่องค/การสามารถใช�ประโยชน/
ทรัพยากรให�เกิดเป,นสินค�าและบริการ ท่ีตอบสนองความต�องการให�กับลูกค�าได�อย�างมีประสิทธิ ภาพ
และประสิทธิผล (Fahy and Smithee,1999:13) นํามาซ่ึงประเด็นการวิเคราะห/ของเดสและคณะ 
(Dess et al,2007:90) ว�าทําไมบางองค/การจึงสามารถทํากําไรได�มากกว�าองค/การอ่ืน ซ่ึงสอดคล�อง
กับเวอเนอร/เฟลท (Wernerfelt, 1984:172) ,อาเทนฮาเจนและนาดลี (Achthenhagen and 
Naldi,2004:1) ได�ระบุไว�ว�าทรัพยากรขององค/การเป,นพ้ืนฐานในการกําหนดผลการดําเนินงานของ
องค/การ อันท่ีจะนําไปสู�ความได�เปรียบเชิงแข�งขันท่ียั่งยืนของธุรกิจ 

 
สรุปกรอบทฤษฎีในการวิจัย(Theoretical framework)  
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีดังกล�าวข�างต�น จะเห็นได�ว�าเปWาหมายของการวิจัย
ครั้งนี้ คือ ขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจท่ียั่งยืน โดยเนื้อหาท่ีได�สามารถสรุปกรอบทฤษฎี
ในการศึกษาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว ของผู�ประกอบการในประเทศไทย ดังภาพ 
2.1 กล�าวคือ การศึกษาทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย/ เป,นพลังขับเคลื่อนสําคัญท่ีจะสามารถนําองค/การ
ไปสู�ความสําเร็จ โดยอาศัยบทบาทของทฤษฎีผู�ประกอบการ ซ่ึงกลายเป,นหัวใจสําคัญในโลกธุรกิจ
สมัยใหม� เนื่องจากเป,นผู�ท่ีมีบทบาทในการทําหน�าท่ีวางแผน การจัดองค/การ การนํา และการควบคุม
ในองค/การให�มีความยั่งยืน โดยศึกษาต้ังแต�การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานป�จเจกบุคคล, กลุ�ม 
และองค/การ เป,นความสัมพันธ/ระหว�างตัวแปรท่ีศึกษาท่ีส�งผลต�อขีดความสามารถในการแข�งขันทาง
ธุรกิจท่ียั่งยืน ในการก�าวเข�าสู�การแข�งขันในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต ดังนั้นจึงต�อง
พัฒนาภาวะผู�นําที่มีความสามารถในการเป,นผู�ประกอบการอย�างชาญฉลาด ด�วยการจัดการฐาน
ทรัพยากรท่ีมีบทบาทในการสร�างความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจ แต�สําหรับการแข�งขันใน
ป�จจุบันมีความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมในโลกธุรกิจ  ในขณะเดียวกันผู�ประกอบการ
ควรปรับตัวให�เข�ากับวัฒนธรรมท่ีแตกต�าง และสามารถจัดการกับวัฒนธรรมระหว�างชาติ เพ่ือเตรียม
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เป,นนักบริหารมืออาชีพในระดับโลก ซึ่งเป,นป�จจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการสร�าง และพัฒนา
ความสามารถในการแข�งขันให�ยั่งยืน (ผลิน ภู�จรูญ, 2546:126)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบทฤษฎีในการวิจัย 

 
 จากกรอบทฤษฎีพื้นฐานในการวิจัย การที่จะทําให�เป,นจริงได�จําเป,นที่จะต�องมีการ
วางแผนเพ่ือให�ทฤษฎีสามารถบรรลุผลได�อย�างเป,นข้ันตอนในการวางแผนงานวิจัยนั้น กรอบแนวคิด
เป,นสิ่งสําคัญสําหรับการการวิจัยเชิงประจักษ/ ดังนั้นในส�วนต�อไปของการศึกษาครั้งนี้จึงเป,นการศึกษา
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้   

 
ส�วนท่ี 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework) 

 
 ในการตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกท่ีมีความใกล�ชิดกันมากข้ึน และ
สร�างความพึงพอใจให�กับลูกค�าหรือนักท�องเท่ียว ท่ีมีความต�องการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ป�จจัย
ท่ีสําคัญประการหนึ่งในการสร�างความเติบโตอย�างยั่งยืนในองค/การ คือ การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข�งขันท่ียั่งยืนให�เกิดข้ึนภายในองค/การ โดยผู�นําถือว�าเป,นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการสร�าง 
และพัฒนาให�การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป�จเจกบุคคล ระดับกลุ�ม กลายเป,นขีด
ความสามารถในการแข�งขันท่ียั่งยืนขององค/การท่ีสามารถนําพาไปสู�ความเติบโตและพัฒนาท่ียั่งยืน ใน

การพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ
ในมิติ 
 -  ความเปJนผู�นําระดับสากล 
 -  การจัดการวัฒนธรรมระหว�างชาติ 
 -  การจัดการฐานทรัพยากร  

ทฤษฎีผู�ประกอบการ 

การพัฒนาการรับรู�ใน
พฤติกรรมการสร�างผลงาน 

 - ระดับปKจเจกบุคคล 
 - ระดับกลุ�ม 
 - ระดับองค/การ  

ทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย/ 
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ขณะเดียวกัน ผลิน ภูจรูญ (2546:1) ระบุว�า องค/การควรมีการพัฒนาการจัดการให�มีความลงตัว
เหมาะสมกับสิ่งแวดล�อมท่ีเปลี่ยนไป ท้ังนี้เพ่ือสร�างและพัฒนาความได�เปรียบทางการแข�งขันในการ
ก�าวสู�ความเป,นเลิศตลอดเวลา ซ่ึงการวิจัยในข้ันตอนนี้ ผู�วิจัยได�นํากรอบทางทฤษฎีมาศึกษาเพ่ือหา
เครื่องมือและเทคนิคในการนําไปสู�กรอบแนวคิดในการวิจัยขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวของผู�ประกอบการในประเทศไทย ผู�วิจัยจึงได�แบ�งประเด็นของการศึกษา 4 ข้ันตอนดังนี้  

1. การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจท่ียั่งยืน 
2. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานท่ีมีผลต�อขีดความสามารถในการแข�งขันทาง

ธุรกิจ 
3. กรอบแนวคิดในการวิจัย  
4. สรุปสมมุติฐานการวิจัย  

 โดยสามารถอธิบายรายละเอียดของกรอบแนวคิดในการวิจัยได� ดังต�อไปนี้  
 

การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�องกับขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจท่ีย่ังยืน 
 จากการศึกษาค�นคว�าเ กี่ยวกับขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจท่ียั่งยืน 
พบว�ามีนักวิชาการและหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีศึกษาเรื่องนี้ในมุมมองท่ีหลากหลาย ดังท่ีสถาบันการจัดการ
นานาชาติ (International Institute for Management Development:IMD,2003) และชุม
ปhเตอร/ (Schumpeter,อ�างถึงใน Ohyama; Braguinsky and Klepper,2009:1) ได�กล�าวว�า บทบาท
ของผู�ประกอบการเป,นป�จจัยสําคัญของความสามารถในการแข�งขัน จึงทําให�ผู�วิจัยได�ศึกษาทฤษฎี
พ้ืนฐานท่ีใช�ในการวิจัย คือ ทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย/ (human capital development) และ
ทฤษฎีผู�ประกอบการ (entrepreneurs) ส�วนพอร/ตเตอร/ (Porter) ได�เสนอแบบจําลองเพชรแห�งความ
ได�เปรียบทางการแข�งขัน (diamond Model) ซ่ึงเป,นตัวแบบสําหรับการวิเคราะห/ความสามารถใน
การแข�งขันของเครือข�ายวิสาหกิจ เป,นแนวคิดท่ีสามารถสร�างนวัตกรรมให�เกิดขึ้นได�อย�างเป,น
รูปธรรม อันจะนําไปสู�การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันท่ียั่งยืนซ่ึงเป,นทฤษฎีสุดท�ายในการวิจัย
ครั้งนี้  ในขณะเดียวกันแชปแมนและคณะ(Chapman et al,2003:9)และกรอนรูซ 
(Gronroos,2000:286) พบว�าป�จจัยสําคัญของการสร�างความสามารถในการแข�งขันในตลาดโลกนั้น
คือ การบริการ เนื่องจากการค�าในตลาดโลกเปลี่ยนแนวคิดจากมุ�งเน�นท่ีผลิตสินค�าเพียงอย�างเดียว 
ไปเน�นความสําคัญท่ีความต�องการของลูกค�า และการให�บริการ ฉะนั้นการบริการจึงเป,นการสร�างคุณ
ค�าท่ีสามารถประเมินความสําเร็จของบริษัทในระดับสากลได�เช�นกัน ขณะเดียวกันมอนครีฟ และคณะ 
(Moncrief et al,1999:329-332) ระบุอีกว�า สิ่งท่ีเป,นหัวใจในการปรับปรุงความมีประสิทธิภาพใน
การให�บริการคือ การนําเทคโนโลยีมาปรับใช�กับวิธีการดําเนินธุรกิจโดยเฉพาะด�านการตลาดจาก
การศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานในการวิจัยดังกล�าว ผู�วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษา 3 ลักษณะดัง
รายละเอียดต�อไปนี้ 
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1. ผู�นําระดับสากล ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันความเป,นผู�นําระดับ
สากลข้ึนอยู�กับกลยุทธ/ระดับธุรกิจซ่ึงเป,นตัวชี้วัดท่ีปรากฏอยู�ในงาน โครงการ คณะทํางาน และการ
ปฏิสัมพันธ/ (McCall and Hollenbeck,2002:293-299) ในกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข�งขันควรจะเริ่มจากการวิเคราะห/การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมทางธุรกิจท่ัวโลกและขีด
ความสามารถในการแข�งขันเป,นหลัก ความต�อเนื่องเหล�านี้ชี้ให�เห็นความจําเป,นของการมีทรัพยากร
มนุษย/และขีดความสามารถในการแข�งขันด�านงาน/หน�าท่ี นั่นคือ ขีดความสามารถในการแข�งขันทาง
ธุรกิจของผู�นํา เพ่ือสร�างความเข�มแข็งได�อย�างมีประสิทธิภาพ (Brake,1997: 41; Gregersen et 
al.,1998:31-32) ในขณะท่ีเซียน (Schein,1978:49-59) และโกลแมน (Goleman,2000:78-89) ได�
พบว�า การตระหนักในตนเอง (self-awareness) เป,นความสามารถที่จะพิจารณาว�าสามารถจัดการ
กับอารมณ/ความรู�สึกของตนเอง ทราบจุดเด�นจุดด�อยของตน ซึ่งมีความสําคัญต�อบุคคลช�วยให�มี
ความต�องการ และความมุ�งมั่นในการเข�าใจสาเหตุ และเม่ือเจอกับป�ญหาอุปสรรคก็สามารถที่จะ
ควบคุมสถานการณ/ไม�ให�ตนเองต�องจมลงไปกับสถานการณ/รับรู�ในความต�องการจําเป,นและแรงขับ
ซ่ึงเป,นสิ่งท่ีขาดภายในตัวบุคคล และเม่ือเกิดข้ึนย�อมผลักดันให�มีการตอบสนองความต�องการนั้น จึง
เรียกว�า แรงขับท้ังยังทําให�ทราบความผิดพลาดจาการทํางานและรู�จักแก�ไขป�ญหาลักษณะเหล�านี้
สามารถสร�างแรงจูงใจให�เกิดกับผู�ใต�บังคับบัญชาหรือผู�ตามได�ดีและยาวนาน โดยโบยาดซิสและแมคคี 
(Boyztzis and Mckee, 2002:4) เรียกภาวะผู�นําลักษณะนี้ว�า ภาวะผู�นําทรงพลัง (Resonant 
Leadership) แนวคิดนี้ได�เกิดจากการวิจัยที่ยาวนานและยังพบว�า ผู�นําเพียงร�อยละ 20 เท�านั้น
ที่ประสบความสําเร็จได�ด�วยเชาวน/ป�ญญา ในขณะที่มีผู�นําร�อยละ 80 ประสบความสําเร็จ เพราะมี
ความสามารถจัดการกับอารมณ/ของตนได�ดี (Goleman,1998:41) ในขณะท่ีแนวคิดของเซียน 
(Schein,1978:49-59) กล�าวว�า สิ่งหนึ่งท่ีต�องตระหนักคือการปWองกันและการดําเนินงานของตนเอง
ก�อนท่ีจะประเมินป�ญหาต�าง ๆ หรือไปจัดการกับทรัพยากรบุคลากรความเข�าใจและตระหนักรู�ใน
จิตสํานึกช�วยให�สามารถเข�าใจผู�อ่ืนและประเมินคุณค�าในสิ่งท่ีบุคลากรต�องการสื่อสารได�ดี (Spreitzer 
et al.,1997:6); (Rhinesmith,1996:79) นอกจากนี้เซียน (Schein,1978:49-59) และโกลแมน 
(Goleman,1998:78-89) ยังระบุว�าการตระหนักในตนเอง (self-awareness) เป,นพื้นฐานของ
การควบคุมตนเอง (self-regulation) และความตระหนักในสังคม (social awareness) ซ่ึงจะเป,น
รากฐานของทักษะทางสังคมที่จําเป,นสําหรับการจัดการความสัมพันธ/อย�างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น บทบาทความสําคัญของการตระหนักในตนเองได�รับการสนับสนุนจากลุ�มนักวิจัยหลายท�านใน
หลากหลายด�านด�วยกัน คือ ด�านการสร�างความเชื่อม่ันในตนเอง (Brake,1997:41) และการเรียนรู�
เพ่ือเพ่ิมความสามารถส�วนบุคคล (Goldsmith and Walt,1999:42) สามารถพัฒนาเอกลักษณ/และ
ลักษณะบุคคล (Srinivas,1995:26) นอกจากนี้แฮรีสและโมแรน (Harris and Moran,1987:171) 
ระบุว�าการตระหนักในตนเอง คือ การรู�จักตนเองและบทบาทหน�าที่ซึ่งเป,นหนึ่งในการสร�างคุณค�า
และฐานคติของตน (Moran and Riesen,1994:238) ได�ทราบจุดแข็ง จุดอ�อนเป,นสิ่งจําเป,นในการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเอง (Gupta and Govindarajan,2002:116-126) ในขณะเดียวกันเบรก 
(Brake,1997:41) ได�วิจัยด�านผู�นําระดับสากล และค�นพบปรากฏการณ/ของจิตวิญญาณในการเป,น
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ผู �ป ระกอบการนั ้นควรม ีข �อตกลง ในการ เปลี ่ยนแปลงตน เอง  (engagement in 
personaltransformation) คือ ความมุ�งมั่นที่จะพัฒนาอย�างต�อเนื่องในด�านความรู� ทักษะ 
ความคิดสร�างสรรค/ แรงขับ ความแข็งแรง ความปรารถนาที่จะเรียนรู�กับสิ่งใหม� และการเรียนรู�
จ ากประสบการณ/ตรง ให� เ กิดในประสิทธิภาพของบุคคล ในขณะท่ีสปริทเซอร/  และคณะ 
(Spreitzeret al.,1997:42) ได�เน�นวิธีการเชิงรุก มุ�งเน�นให�ความสําคัญกับการแสวงหาโอกาสในการ
เรียนรู�และเปeดโอกาสให�มีการวิพากษ/วิจารณ/ จึงเป,นการได�สัมผัสกับสิ่งใหม� นอกจากนี้ยังสามารถบ�ง
บอกถึงทัศนคติท่ีสอดคล�องกันด�วยวิธีการเรียนรู�แบบเชิงรุก ขณะเดียวกันสินีวาส (Srinivas,1995:26) 
ได�กล�าวว�า ความสํา เ ร ็จของผู �นํ า ระด ับสากลควร มุ �ง เน �น ที ่การปร ับปร ุงอย �า งต �อ เนื ่อ ง 
ส�วนมัมฟอร/ด และคณะ (Mumford,2000:11) มีความเห็นสอดคล�องว�าควรมุ�งเน�นความสําเร็จผู�นํา
ในด�านแรงจูงใจ ท่ีจะขยายความสามารถในผลการดําเนินงานและเป,นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว�างกัน  ซ่ึงข�อตกลงในการเปลี่ยนแปลงตนเองนั้นเป,นการรู�จักเปeดกว�างและการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง (Jordan and Cartwright,1998:89) มีความเต็มใจท่ีจะปรับเปลี่ยนทัศนคติส�วน
บุคคลและการรับรู�  (Harris and Moran,1987:388) โดยสปริทเซอร/ และคณะ 
(Spreitzer,1997:42) ระบุว�า ผลที่ได�ของพฤติกรรมนี้ ข้ึนอยู�กับความสามารถที่จะเรียนรู�จาก
ประสบการณ/ของบุคคลส�วนในด�านตัวชี้วัดความสําเร็จความเป,นภาวะผู�นําระดับสากลอีกลักษณะ
หนึ่ง คือ ความสนใจใฝwรู� (inquisitiveness) ท่ีนักวิชาการจํานวนมากให�คํานิยามนี้ไว�มากมาย เช�น 
เป,นความอยากรู�อยากเห็น (curiosity) (Srinivas,1995:26;Spreitzer et al.,1997:42;Gregersen 
et al.,1998:25; Mumford et al.,2000:11;Gupta and Govindarajan, 2002 :116-126) 
กลายเป,นส�วนหนึ่งในแนวคิดของความสนใจใฝwรู� ภายใต�บริบทของความเป,นผู�นําระดับสากลใน
แสวงหาความรู�และความเชี่ยวชาญ ที่ทําให�เกิดผลงานอย�างไร�ขีดจํากัด  และอาจก�อให�เกิดคุณค�า
ด�านความสามารถในการแข�งขันหลักของธุรกิจ การได�รับผลประโยชน/จากการขยายธุรกิจออกไปในวง
กว�าง ซ่ึงเป,นลักษณะเฉพาะของเป,นผู�นําระดับสากล (Peter,2007:1565-1570) ในการศึกษา
ความสัมพันธ/ท้ังความสนใจใฝwรู� และข�อตกลงในการเปลี่ยนแปลงตนเอง สปริทเซอร/ และคณะ 
(Spreitzer et al.,1997:42) ได�มุ�งเน�นไปที่การแสวงหาข�อมูลและข�อเสนอแนะต�าง ๆ เพื่อนํามา
สนับสนุนในการพัฒนาบุคคล ตามท่ีแฮรีส และโมแรน (Harris and Moran,1987:171) ได�เคยศึกษา
ความสนใจใฝwรู� ซ่ึงมีความจําเป,นในการแสวงหาความรู�ท่ีมีอิทธิพลต�อวัฒนธรรมองค/การ ในด�าน
พฤติกรรม ซ่ึงมีผลกระทบต�อการจูงใจของคน ภายใต�สถานการณ/ใหม� ๆ (Rhinesmith,1996:79; 
Gregersen et al.,1998:21) สิ่งเหล�านี้จึงมีอิทธิพลต�อการเรียนรู� และความสนใจใฝwรู� ยังสามารถ
เป,นแรงจูงใจในการปWองกันความเสี่ยงในด�านความคิดริเริ่มและความมุ�งม่ันของผู�นําระดับสากลได�
อ ีกด �ว ย  (Srinivas,1995:26)จ ากการทบทวนวรรณกรรมด ังกล �า ว  ป �จ จ ัย ที ่ส �ง ผลต �อข ีด
ความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืน ของผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว ต�องศึกษาทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับกลุ �ม จนถึงระดับองค/การ โดยประกอบด�วย 3 คุณลักษณะดังนี ้ 1) การ
ตระหนักรู �ตนเอง (Schein,1978:49-59), (Goleman,1998:78-89)2) ข�อตกลงในการ
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เปลี ่ยนแปลงตนเอง (Brake,1997:41) และ 3) ความสนใจใฝwรู �(Rhinesmith,1996:79; 
Gregersen et al.,1998:21) 

2. การจัดการวัฒนธรรมระหว�างชาติ การจัดการวัฒนธรรมระหว�างชาติเป,นสิ่งสําคัญ
สําหรับการทํางานของคนท่ีพบกับความหลากหลายของวัฒนธรรมองค/การ ท้ังในด�านการสื่อสารให�เกิด
ประสิทธิภาพกับผู�อ่ืนบนพ้ืนฐานของความแตกต�างทางวัฒนธรรมอย�างไรก็ตาม พฤติกรรมของตนซ่ึงมี
ผลกระทบต�อกระบวนการกลุ�มในผลของการปฏิบัติเกิดข้ึนจริงและทรงยุติธรรมท้ังต�อทัศนคติและ
พฤติกรรมที่แตกต�างในกลุ�มสมาชิกที่ปฏิบัติงาน (Shaw and Barrett,.P,1998:1318) ขีด
ความสามารถท่ีก�าวผ�านความต�างของวัฒนธรรมนับไม�ถ�วนนั้นเป,นท่ีปรากฏชัดในงานวิจัยเป,นจํานวน
มาก (Leiba O’Sullivan,1999:709) เข�าไปมีบทบาทสําคัญในการคัดเลือก การคัดสรร ฝ�กอบรม 
และการพัฒนาทีมงานท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมร�วมกัน (Iles,1995:44) ซึ่งมีนักวิจัย
จํานวนมากพยายามระบุตัวแปรที่มีอิทธิพลต�อขีดความสามารถโดยส�งผลกระทบต�อความ
ได�เปรียบเชิงแข�งขันที่ยั่งยืน ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 1) ขีดความสามารถในการรับรู� (cognitive 
competency) มีอิทธิพลกับความสามารถในการรับรู�และการตีความข�อมูล เพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ี
ชัดเจน และช�วยตัดสินใจในมุมมองทางเลือกของสถานการณ/ท่ีเกิดข้ึน (Dodd,1987:3) จาก
งานวิจัยพบว�า ขีดความสามารถในการรับรู� เป,นขีดความสามารถท่ีมีความจําเป,นสําหรับการพัฒนา
ความเข�าใจในด�านบุคคลท่ีมีแตกต�างกันทางวัฒนธรรม (Yum,1982:154) การทบทวนวรรณกรรม
ดังกล�าว ในขีดความสามารถการแข�งขันด�านการจัดการวัฒนธรรมระหว�างชาติประกอบด�วย 1) มิติการ
รับรู� (Cognitivedimension) ได�แก� ความยืดหยุ�นในด�านการรับรู� (Cognitive complexity)  และ
การให�ความสําคัญกับเปWาหมาย (Goal orientation)(Lloyd and Hartel,2010:845) 2) มิติด�าน
อารมณ/ (affective dimension) ของขีดความสามารถการจัดการวัฒนธรรมระหว�างชาติ 
หมายถึง ความรู�สึก ทัศนคติ และลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม และการปฏิสัมพันธ/
ระหว�างบุคคล  ในขีดความสามารถด�านอารมณ/ส�งผลต�อความเข�าใจของคน ในรูปแบบของอารมณ/ 
เช�น การแสดงออกของอารมณ/ การตอบสนองทางสุนทรียะ ทัศนคติ และคุณค�า (Gudykunst and 
Kim,1997:275) เป,นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในวัฒนธรรมองค/การ อันประกอบไปด�วย การยอมรับใน
ความแตกต�าง (dissimilarity openness) ความอดทนกับความไม�แน�นอน (tolerance 
forambiguity) และการเอาใจใส�กับวัฒนธรรม (cultural empathy) 3) มิติด�านพฤติกรรม
(behavioral dimension)  คือบุคคลท่ีมีความเหมาะสมด�านทักษะพฤติกรรมการสื่อสารข�าม
วัฒนธรรมในสถานการณ/ที่แตกต�างกัน (Dodd,1987:3-12) ให�เกิดประสิทธิภาพท้ังในด�านวัจ
นภาษาและอวัจนภาษากับบุคคลอ่ืน (Iles,1995:44-60) ขีดความสามารถในการสื่อสารระหว�าง
วัฒนธรรม ทักษะการจัดการด�านอารมณ/ (emotion management skills) และทักษะการ
จัดการความขัดแย�ง (conflict management skills) คือ ขีดความสามารถในด�านพฤติกรรม สิ่ง
เหล�านี้มีบทบาทความสําคัญอย�างยิ่ง เพราะทําให�เข�าใจในการแก�ไขป�ญหาต�อสถานการณ/ที่เกิดขึ้น
(Gudykunst and Kim,1997:275)  
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  สําหรับการวิจัยในครั้งนี้การกําหนดคุณลักษณะของขีดความสามารถในการแข�งขันทาง
ธุรกิจในการจัดการด�านวัฒนธรรมระหว�างชาติ ตามแนวความคิดของดอด/ด (Dodd,1987:3-12) มี
รายละเอียด ดังนี้1) การรับรู� ประกอบด�วย ความยืดหยุ�นในด�านการรับรู� และการให�ความสําคัญกับ
เปWาหมาย2) ด�านอารมณ/ประกอบด�วยการยอมรับในความแตกต�าง ความอดทนกับความไม�แน�นอน 
และการเอาใจใส�ให�ความสําคัญกับวัฒนธรรม 3) ด�านพฤติกรรม ประกอบด�วย ด�านการติดต�อสื่อสาร
ระหว�างวัฒนธรรม ทักษะการจัดการทางด�านอารมณ/ และ ทักษะการบริหารความขัดแย�ง  

3. การจัดการฐานทรัพยากร(resource based view) ทรัพยากรขององค/การเป,นป�จจัย
สําคัญในการทําให�องค/การมีความได�เปรียบเชิงการแข�งขัน และส�งผลต�อประสิทธิภาพขององค/การ 
โดยจากการศึกษางานวิจัยต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องพบว�ามีนักวิชาการหลายท�านได�จําแนกทรัพยากร
ดังกล�าวไว�ดังนี้ ทะนง พิทยะ(2539:297) ได�ศึกษาขีดความสามารถในการแข�งขันประเทศ ได�กล�าวไว�
ว�า การท่ีประเทศจะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาคุณภาพสินค�าและให�บริการท่ี
สูงข้ึนได�นั้น ต�องใช�ป�จจัยทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดนั้นได�อย�างมีประสิทธิภาพและคุ�มค�ามากท่ีสุด 
อันจะส�งผลให�มีความสามารถในการยกระดับของการพัฒนาผลิตให�สูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง เพ่ือสร�างขีด
ความสามารถในการแข�งขันท่ียั่งยืน  

เปWาหมายหลักท่ีเป,นหัวใจของการพัฒนาประเทศ ส�วนบาร/นี่ (Barney,1991: 105-106) 
เสนอว�าคุณสมบัติของทรัพยากรจะต�อง 1) มีคุณค�าของทรัพยากร (value resource) หมายถึง 
ทรัพยากรท่ีทําให�การบริหารกลยุทธ/มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือแบบด้ังเดิมท่ีเรียกว�า การ
วิเคราะห/จุดแข็งจุดอ�อน-โอกาส-อุปสรรค (มารศรี เจษฎาปฏิพัทธ/,2552:80) หรือพิจารณาจากการใช�
ประโยชน/จากทรัพยากรในการกําหนดกลยุทธ/ นําไปสูการปฏิบัติ เพ่ือให�เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
และประประสิทธิผลของผลการดําเนินงานขององค/การ 2) ความหายากของทรัพยากร(rare 
resource)พิจารณาจากจํานวนองค/การท่ีครอบครองทรัพยากร เพราะหากถูกครอบครองโดยองค/การ
คู�แข�งหลายราย ทําให�ใช�ประโยชน/จากทรัพยากรชนิดนี้ในการดําเนินกลยุทธ/เหมือนกัน ซ่ึงไม�ก�อให�เกิด
ความได�เปรียบในการแข�งขันได� ดังนั้นองค/การท่ีครอบครองความหายากของทรัพยากรจะได�เปรียบ
ทางการแข�งขันมากกว�า เช�น ความลับทางการค�า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เทคโนโลยี (Tsang,1998:210) 3) 
ยากต�อการเลียนแบบ (difficult to Imitate) การท่ีคู�แข�งไม�สามารถลอกเลียนแบบได� มาจากท่ีคู�แข�ง
ทราบข�อมูลไม�ชัดเจนว�าป�จจัยใดท่ีทําให�องค/การประสบความสําเร็จ  จึงทําให�คู�แข�งไม�สามารถ
ลอกเลียนแบบได� (มนัสนันท/ พรประเสริฐชัย, 2550:29) ประกอบด�วยลักษณะ 3 ประการ คือ 
ทรัพยากรมีความเป,นเอกลักษณ/แตกต�างจากทรัพยากรขององค/การคู�แข�ง ความซับซ�อนของ
ทรัพยากรองค/การท่ีสร�างความได�เปรียบเชิงการแข�งขันท่ีเป,นเรื่องท่ีองค/การคู�แข�งเข�าใจยาก และ
ความซับซ�อนเชิงสังคม เช�น ความน�าเชื่อถือ วัฒนธรรม ชื่อเสียง (Barney,1991:109)  และ
คุณสมบัติทรัพยากรองค/การประการสุดท�ายคือ 4) ความยากท่ีจะทดแทน (difficult to substitute) 
ความไม�มีทรัพยากรหรือความสามารถขององค/การใดท่ีจะมาทดแทนได� (Dess, Lumpkin and 
Eisner, 2007: 94) 
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 องค/การต�องแสวงหาความรู�และความสามารถใหม� ๆ ตลอดเวลาแล�วนํามาบูรณา
การทรัพยากรท่ีมีอยู�ในการพัฒนาสินค�าและบริการ ท่ีสามารถสร�างให�ผู�บริโภคเกิดความพึงพอใจใน
คุณสมบัติทรัพยากรท่ีมีคุณค�า ความหายากของทรัพยากร ความยากต�อการเลียนแบบ และความยาก
ท่ีจะทดแทน เป,นป�จจัยการบริหารเชิงกลยุทธ/ท่ีสามารถนําไปสู�การปฏิบัติท่ีนํามาซ่ึงความสําเร็จแบบ
ยั่งยืน(Mahnoney and Pandian,1992: 371-373; Barney, 1991: 105-112) ในแนวคิดดังกล�าว 
ผู�วิจัยได�สังเคราะห/ศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบต�อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู�ประกอบการ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได�ดังต�อไปนี้ 
 
ตัวแปรศึกษาท่ีมีผลต�อขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจของผู�ประกอบการ 

1. คุณลักษณะส�วนบุคคล จากการศึกษาค�นคว�าเกี่ยวกับคุณลักษณะส�วนบุคคล ใน
ระดับบุคคลท่ีมีอิทธิพลต�อองค/การ พบว�า มีนักวิชาการหลายท�าน เช�น พรทิพย/ วรกิจโภคาทร 
(2529:312) ปรมะ สตะเวทิน (2533:112) ปภาวดี ประจักษ/ศุภนิติ (2530:72), เอมิท และชูเมค
เกอร/ (Amit and Schoemaker,1993:34-46)  ได�ให�คํานิยาม “คุณลักษณะส�วนบุคคล” ไว�
สอดคล�องกัน คือ คนหรือทรัพยากรมนุษย/ในองค/การ ท่ีมีลักษณะบุคคลแตกต�างกันไป ยากท่ีจะ
ลอกเลียนแบบหรือทดแทนได� จะช�วยให�หลีกเลี่ยงจากการถูกลอกเลียนแบบจากคู�แข�ง และเป,นสิ่งท่ี
ยากจะทําซํ้า ซ่ึงคุณลักษณะส�วนบุคคลจะมีอิทธิพลต�อความสําเร็จ และความมีประสิทธิภาพของ
องค/การอย�างมาก ในด�านการปฏิบัติงานของคนในองค/การจะเก่ียวข�องกับตัวแปรหลายประการใน
การวิเคราะห/ สําหรับการวิจัยนี้ได�แบ�งคุณลักษณะส�วนบุคคลท่ีมีผลกระทบต�อขีดความสามารถในการ
แข�งขันทางธุรกิจของผู�ประกอบการ ดังรายละเอียดต�อไปนี้  

1.1 เพศ บุคคลท่ีได�รับการเรียนรู� ด�วยการแบ�งแยกเพศทางสรีระของมนุษย/ โดยมี
การแบ�งแยกหน�าท่ีและบทบาทของชายและหญิงท่ีมีความแตกต�างกัน ในเรื่องความคิด ค�านิยม และ
ทัศนคติ ท้ังนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กําหนดบทบาทและกิจกรรมของแต�ละเพศไว�แตกต�างกัน (ปรมะ 
สตะเวทิน, 2533:112) ในขณะท่ีพิภพ วชังเงิน(2547: 49) กล�าวว�าภาวะความเป,นเพศชาย และหญิง
เป,นแนวทางของวัฒนธรรมเพื่อใช�วิเคราะห/สังคม เนื่องจากบุคคลย�อมมีพฤติกรรมต�าง ๆ กัน บาง
คนกระฉับกระเฉง บางคนเฉ่ือยชาต�อหน�าท่ีการงาน ลักษณะโครงสร�างของเพศกับการทํางาน พบว�า 
หญิงกับชายมีความแตกต�างกันในเรื่อง การปรับตัวทางสังคม ความสามารถในการเรียนรู� แรงจูงใจ 
ความสามารถในการแก�ป�ญหาการงาน ทักษะในการวิเคราะห/ แรงกระตุ�นให�มีการแข�งขัน ฯลฯ 
เพศชายมีความคิดเชิงรุก ก�าวไกลไปในอนาคต คาดหวังความสําเร็จมากกว�าเพศหญิง ส�วนเพศหญิงมี
นิสัยคล�อยตามมากกว�าเพศชาย แต�จากการศึกษาผลงานวิจัยพบว�า คุณลักษณะบางอย�างของเพศ
ชาย และเพศหญิงท่ีต�างกัน มีผลให�มีขีดความสามารถในการแข�งขันท่ีแตกต�างกัน เช�น สราวุธ หนุน
เงิน (2548:71-77) พบว�า ผู�ประกอบการท่ีเป,นเพศชายมีขีดความสามารถสูงกว�าเพศหญิง 4 ด�านคือ 
ด�านจรรยาบรรณในอาชีพ ความซ่ือสัตย/ต�อลูกค�า การจัดการธุรกิจ ความรู�ด�านคอมพิวเตอร/ และ
ผู�ประกอบการเพศหญิงมีขีดความสามารถสูงกว�าเพศชาย 4  ด �าน คือ  ทักษะการบร ิการ 
ความสามารถในการสร�างเครือข�าย ความรู�ด�านการฝ�กอบรมพนักงาน และความสามารถด�านการ
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สื่อสารเช�นกันในขณะเดียวกัน กรกช ฐิตวิกรานต/ โขนงนุช (2551:36-37) พบว�าผู�ประกอบการ
ธุรกิจนําเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม�ส�วนใหญ�เป,นเพศชายมีพฤติกรรมการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
ด�านผลิตภัณฑ/และด�านราคาอยู�ในระดับปานกลาง แต�ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย และการส�งเสริม
การขายอยู�ในระดับน�อย ในการวิจัยครั้งนี้ได�จําแนกออกเป,น 2 องค/ประกอบ คือ เพศชาย และ เพศ
หญิง 

1.2 อายุ เป,นป�จจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบต�อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขัน
ต�าง ๆ ของมนุษย/ เนื่องจากมนุษย/มีอายุในช�วงท่ีต�างกัน จากผลวิจัยของซี เมเปeล, และคณะ 
(C.Maple,et al., อ�างถึงในศรีสมพร รอดศิริ, 2551: 39) พบว�า การชักจูงจิตใจหรือโน�มน�าวจิตใจของ
คน จะยากข้ึนตามอายุของคนท่ีเพ่ิมข้ึน และเม่ืออายุเก่ียวข�องกับการทํางานนั้น พิภพ วชังเงิน
(2547:49) ระบุว�า คนยิ่งอายุมากข้ึนในช�วงสูงอายุ ผลงานจะยิ่งลดลง รวมท้ังเป,นป�จจัยท่ีทําให�คนมี
ความแตกต�างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม คนท่ีมีอายุน�อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถือ
อุดมการณ/และมองโลกในแง�ดีมากกว�าคนท่ีมีอายุมาก ในขณะท่ีคนอายุมากจะมีความคิดท่ีอนุรักษ/
นิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแง�ร�ายกว�าคนที่มีอายุน�อย เนื่องจากประสบการณ/ท่ี
แตกต�างกัน (ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 112) ในขณะเดียวกัน สราวุธ หนุนเงิน (2548: 72-77) พบว�า 
ผู�ประกอบการท่ีมีช�วงอายุอายุ 21-30 ปh มีขีดความสามารถด�านการตลาด ความสามารถในการสร�าง
เครือข�าย และความสามารถด�านการสื่อสาร ช�วงอายุ31-40 ปh มีขีดความสามารถด�านการจัดการ
ธุรกิจ ช�วงอายุ 41-50 ปh มีขีดความสามารถด�านจรรยาบรรณในวิชาชีพ และด�านทักษะการบริการ 
ส �วนช �วงอาย ุ 51-60 ปh ม ีข ีดความสามารถด�านความรู �การฝ �กอบรมพนักงาน และด�าน
คอมพิวเตอร/ ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จึงจําแนกช�วงอายุของผู�ให�ข�อมูล ในการวัดการกระจายเท�าๆ กัน
ออกเป,น 2 ช�วง คืออายุน�อย และอายุมาก   

1.3 ระดับการศึกษา จัดเป,นตัวแปรที่สําคัญมากที่มีผลต�อขีดความสามารถในการ
แข�งขันท่ียั่งยืน เนื่องจากการศึกษาจะทําให�ผู�ประกอบการมีความรู� ความเข�าใจในความรู�พ้ืนฐานท่ี
แตกต�างกัน ดังงานวิจัยหลายท�านท่ีชี้ว�า การศึกษาของผู�ประกอบการนั้น ทําให�มีขีดความสามารถ
ในการแข�งขันท่ีแตกต�างกันไป (พรทิพย/ วรกิจโภคาทร, 2529: 312) และเป,นป�จจัยท่ีทําให�คนมี
ความคิด ค�านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต�างกัน เช�น คนท่ีมีการศึกษาสูงจะได�เปรียบอย�างมากใน
ความสามารถในการแข�งขัน เพราะเป,นผู�มีความกว�างขวางและเข�าใจได�ดี แต�จะเป,นคนท่ีไม�เชื่ออะไร
ง�าย ๆ ถ�าไม�มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ (ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 112) ผลการวิจัยของโอ�คและรอซซ่ี 
(Oakes and Rossi, 2003: 769) พบว�า คนท่ีมีระดับการศึกษาสูงย�อมมีโอกาสมากกว�าคนท่ีมี
การศึกษาน�อยในการเลือกประกอบอาชีพท่ีได�รับรายได�สูง แต�ในขณะท่ีผู�ประกอบการท่ีมีการศึกษา
อยู�ในระดับมัธยมศึกษามีขีดความสามารถด�านจรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะการบริการ ความซ่ือสัตย/
ต�อลูกค�าสูงกว�าระดับอ่ืน ๆ ส�วนการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีขีดความสามารถด�านคอมพิวเตอร/
เพียงด�านเดียว และการศึกษาในระดับสูงกว�าปริญญาตรี มีขีดความสามารถด�านการตลาด การสร�าง
เครือข�าย การฝ�กอบรมพนักงาน และด�านการสื่อสาร ฉะนั้นผู�วิจัยจึงจําแนกระดับการศึกษาออกเป,น 
3 ระดับ คือ ตํ่ากว�าปริญญาตรีปริญญาตรีและสูงกว�าปริญญาตรี   
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1.4 ตําแหน�งหน�าที่ คือ การกําหนดกลุ�มของบุคคลที่มีความคล�ายคลึงกันในด�าน
พฤติกรรมท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจเป,นเกณฑ/ (ชนิตว/สรณ/ ศรีวิทยาภูมิ, 2548: 1) ซ่ึงเป,นท่ียอมรับ
ตัวกําหนดสําคัญท่ีทําให�คนในสังคมมีความแตกต�างกันไม�ว�าเป,นชนชั้นทางสังคม (social class) หรือ
ตําแหน�งทางเศรษฐกิจสังคม (socioeconomic position) ท่ีแตกต�างกัน (Krieger,2001:694) อาชีพ 
เป,นตัวชี้วัดท่ีสะท�อนสถานภาพที่แตกต�างกันที่มีอิทธิพลต�อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคล โดยมี
ผลงานวิจัยพิสูจน/ได�ว�า ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้น มีอิทธิพลต�อทัศนคติและพฤติกรรมของคน 
(พรทิพย/ วรกิจโภคาทร,2529:312) ในขณะท่ี ปรมะ สตะเวทิน(2533:112) ยังระบุอีกว�า สถานภาพ
ทางสังคมของบุคคลมีวัฒนธรรม ประสบการณ/ ค�านิยมและเปWาหมายท่ีต�างกัน จึงมีอิทธิพลอย�าง
สําคัญต�อปฏิกิริยาของคนอีก โดยผู�วิจัยจําแนกออกเป,น 3 ตําแหน�ง คือ ผู�บริหารระดับสูง ผู�บริหาร
ระดับกลาง และเจ�าของกิจการ  

1.5 ประสบการณ/การทํางาน ทําให�ผู�ประกอบการพัฒนาไปสู�ระดับที่ตนเองต�องการ 
การมีประสบการณ/ทําให�บุคคลสามารถทํางานได�เป,นอย�างดี (สมใจ ลักษณะ, 2547:  82; อํานวย แสง
สว�าง,2544:61) จากการวิจัยพบว�า บุคคลท่ีทํางานมานานจะมีผลงาน และความพึงพอใจในงาน
สูง ซ่ึงประสบการณ/การทํางานเป,นตัวบ�งชี้ถึงผลงานได� (พิภพ วชังเงิน,2547:49)ซ่ึงสอดคล�องกับ
งานวิจัยของบอชและฟอร/สแมน (Borch and Forsman, 2005: 8-22), แกรนท/ (Grant,1996:120-
121) และฮอล (Hall,1993: 616) พบว�า ประสบการณ/ของผู�บริหารมีความสําคัญต�อความสําเร็จของ
ธุรกิจ อีกท้ังยังมีผลกระทบต�อการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเป,นป�จจัยที่ก�อให�เกิดขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ดังท่ี ธรรมศักด์ิ ศรีสงคราม (2553:117-118) ระบุว�าคนท่ีมีประสบการณ/การทํางาน
ต้ังแต� 21 ปhข้ึนไป มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 5 ด�าน คือ มุ�งผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ จริยธรรม และความร�วมแรงร�วมใจ ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้จึงจําแนกช�วง
ประสบการณ/การทํางานตามการวัดการกระจายของผู�ให�ข�อมูล ได�แก� ประสบการณ/การทํางานน�อย 
และประสบการณ/การทํางานมาก   
 ผู�วิจัยสามารถสรุปคุณลักษณะส�วนบุคคล  หมายถึงข�อมูลส�วนบุคคลของบุคคลในองค/การ 
ท่ีก�อให�เกิดพฤติกรรมท่ีแตกต�างกัน จากป�จจัยเหล�านี้ ได�แก� เพศ อายุระดับการศึกษาตําแหน�งหน�าท่ี 
และประสบการณ/การทํางาน 
 
การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานท่ีมีผลต�อขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจของ
ผู�ประกอบการ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ�งเน�นศึกษา ป�จจัยท่ีมีผลต�อขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจ
ของผู�ประกอบการ เพ่ือนํามาเป,นแนวทางการสร�างกรอบแนวคิดในการวิจัยและกําหนดสมมุติฐาน
การวิจัย ต้ังแต�การรับรู �ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป�จเจกบุคคล กลุ �ม จนถึงระดับ
องค/การ โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้  

1. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับปKจเจกบุคคลท่ีมีผลต�อขีดความสามารถ
ในการแข�งขันทางธุกิจของผู�ประกอบการ  
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1.1 บุคลิกภาพป�จจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับภาวการณ/เปลี่ยนแปลง และการ
แข�งขันกับประเทศต�าง ๆ ซ่ึงต�องเผชิญกับป�ญหาหลายประการ ท้ังป�ญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
จึงมีความจําเป,นต�องมีการให�ความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาบุคคลให�มีความพร�อมและมีความสามารถ
ท่ีจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง (รัตติภรณ/ จงวิศาล,2545:78-80) ในภาวการณ/แข�งขันทางธุรกิจท่ี
รุนแรง  บุคลิกภาพ จึงกลายเป,นสื่อท่ีทําให�เรารู�จักคนใดคนหนึ่งในภาพรวมท้ังหมด ซ่ึงมีความสําคัญ
ต�อการดํารงชีวิตมนุษย/ในสังคม ท้ังในด�านส�วนตัวและอาชีพ และคนท่ีมีบุคลิกภาพดี มักจะประสบ
ความสําเร็จในหน�าท่ีการงานอาชีพไปด�วย เพราะมีความมั่นใจและพร�อมที่จะปฏิบัติงานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ความก�าวหน�าในการงานอาชีพจึงเกิดข้ึนตามไปด�วย (กันยา สุวรรณแสง,2533:1) 
ดังนั้น บุคคลในองค/การเป,นเพียงจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่งในองค/การ แม�แต�องค/การเองก็เป,นเพียงจุดเล็ก ๆ 
จุดหนึ่งในสังคมใหญ� ฉะนั้นบุคลิกภาพของคนจะเป,นกระจกส�องบุคลิกภาพขององค/การและสังคมนั่นเอง 
(พิภพ วชังเงิน,2547:157) โดยอา อา แมคแคร/ และพีที คอสต�า (R.R Macrae and 
P.T.Costa,2004:588) จําแนกบุคลิกภาพไว� 5 องค/ประกอบ ดังนี้ 1) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 
(neuroticism or emotional storability) คือมีความวิตกกังวล โกรธง�าย ซึมเศร�า ขี้อาย ไม�
สามารถควบคุมความต�องการของตนจากสิ ่ง เร �า  ตกใจเมื ่อต�องเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน 2) 
บุคลิกภาพแบบแสดงออก (extraversion) คือ มีลักษณะเป,นมิตร โดดเด�นท�ามกลางวงสังคม 
คล�องแคล�ว 3) บุคลิกภาพแบบเปeดรับประสบการณ/ (openness to experience) คือ มีการ
ดําเนินชีว ิตที ่เต็มไปด�วยจินตนาการ ตระหนักรู �ถ ึงคุณค�าของศิลปะและความสวยงาม 4) 
บ ุคล ิกภาพแบบเห็นพ�อง (agreeableness) ค ือม ีความไว �วางใจผู �อื ่น ปฏ ิบ ัต ิก ับผู �อื ่นอย �าง
ตรงไปตรงมา ให�ความช�วยเหลือ สามารถประนีประนอมกับผู�อ่ืนได� 5) บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก 
(conscientiousness) คือมีการเตรียมการ มีระเบียบ ยึดม่ันตามหลักจริยธรรม มีมโนธรรม 
ขยันหม่ันเพียร วินัยในตนเอง ไตร�ตรองอย�างรอบคอบก�อนลงมือทํา จากองค/ประกอบดังกล�าว ได�มี
นักวิชาการหลายท�านพบว�า บุคลิกภาพแบบการแสดงออก เปeดรับประสบการณ/ แบบเห็นพ�อง และ
แบบมีจิตสํานึกมีผลกระทบต�อคุณลักษณะของงาน และความต�องการประสบความสําเร็จ ส�วน
ผลงานวิจัยของจัดจ/ และโบโน (Judge and Bono,2004:901) พบว�า บุคลิกภาพแบบเปeดกว�างมี
ผลกระทบต�อภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง ในขณะท่ี ศิริพร ประโยค(2542:บทคัดย�อ)พบว�าบุคลิกภาพ
ด�านการแสดงออก การยอมรับผู�อ่ืนและการมีจิตสํานึกมีผลกระทบต�อผลการปฏิบัติงาน ในขณะท่ี 
จริยา ตันติพงศ/อนันต/(2549:85) พบว�าบุคลิกภาพผู�ประกอบการด�านความคิดสร�างสรรค/มีผลต�อ
ความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ ซึ่งสอดคล�องกับงานวิจัยของเมลลอน (Mellon,1976,อ�างถึง
ในวรรณา ฉายาวัฒนะ,2544:28) และภาณี อุบลศรี(2546:47) พบว�าผู�ประกอบการท่ีประสบ
ความสําเร็จสูงต�องมีความกล�าริเริ่มในสิ่งต�างๆ ส�วน ปาริชาติ บุญยะโรจน/ (2544:80) และอภิสิทธิ์ 
ประวัติเมือง (2544:69) พบว�า บุคลิกภาพผู�ประกอบการด�านความเป,นตัวของตัวเอง กล�าเสี่ยง ด�าน
ความแกร�งในการแข�งขัน ด�านความสมํ่าเสมอ ความใส�ใจในการเรียนรู� ความใส�ใจในความสําเร็จ กลับ
ไม�มีอิทธิพลกับความสําเร็จ  
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 ดังนั้นบุคลิกภาพ คือ ลักษณะของบุคคลอันเป,นท่ีปรารถนาของสังคม (พิภพ วชังเงิน
,2547:52) เป,นแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีเป,นท่ีรับรู�กันโดยท่ัวไปเป,นลักษณะรวม
ของบุคคลนั้น (จรรยา สุวรรณทัตและ ดวงกมล เวชบรรยงรัตน/,2529:219) ดังนั้นผู�วิจัยจึงจําแนกเป,น 5 
ด�าน ดังนี้ 1) บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว 2) บุคลิกภาพแบบแสดงออก 3) บุคลิกภาพแบบเปeดรับ
ประสบการณ/ 4) บุคลิกภาพแบบเห็นพ�อง 5) บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (conscientiousness)(R.R 
Macrae and P.T.Costa,2004:588) 

1.2 การจูงใจการสร�างแรงจูงใจในการทํางาน มีบทบาทความสําคัญในการทํางาน
ของบุคคลและทําให�บรรลุเปWาหมายขององค/นั้น ๆ ได�  (วิเชียร วิทยอุดม,2554:131) เนื่องจากแต�ละ
บุคคลมีแรงจูงใจในการทํางานท่ีแตกต�างกัน ถ�าหากบุคคลได�รับแรงจูงใจท่ีเหมาะสม ย�อมทําให�เกิด
ขวัญกําลังใจท่ีดีในการทํางานและพร�อมที่จะทํางานเต็มความสามารถ ซึ่งแรงจูงใจของมนุษย/มี
หลากหลายรูปแบบด�วยกัน ท้ังในทฤษฎีของมาสโลว/ (Maslow.A) ท่ีสามารถนํามาประยุกต/ใช�เพ่ือจูง
ใจพนักงาน ให�มีความกระตือรือร�นและมีความสุขในการปฏิบัติงาน คือ ความต�องการทางร�างกาย 
ความม่ันคงปลอดภัย ความต�องการทางสังคม ต�องการการยกย�องให�เกียรติ และความต�องการ
ความสําเร็จในชีวิต  เพ่ือให�การบริหารมีประสิทธิภาพ ผู�บริหารควรต�องเข�าใจลําดับขั้นของความ
ต�องการพนักงานให�ถูกต�องจึงจะสามารถให�ทํางานอย�างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (พิภพ วชังเงิน
,2547:163) ซ่ึงเป,นการอธิบายการจูงใจที่เน�นไปลักษณะภายในของบุคคล โดยมุ�งไปที่ความ
ต�องการท่ีจะเข�าใจว�าบุคคลมีความต�องการอย�างไร ในขณะเดียวกันเฮอร/เบิร/ก (Herzberg,1987:9) ได�
คิดค�นทฤษฎีท่ีได�รับการยอมรับอย�างแพร�หลายจากนักบริหาร ปวีณา สินธุป�น(2546:บทคัดย�อ) 
และณีรพัฒน/ แผ�นทอง(2548:13) ได�นําทฤษฎีป�จจัย 2 ประการดังนี้ ป�จจัยกระตุ�นให�เกิดแรงจูงใจ 
เป,นป�จจัยท่ีเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติ เป,นการสร�างความพึงพอใจให�บุคลากรในองค/การปฏิบัติงานได�อย�าง
มีประสิทธิภาพผละผลิตสูงข้ึน ได�แก� ความสําเร็จในงาน การได�รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติความรับผิดชอบ ความก�าวหน�า และป�จจัยอนามัย เป,นป�จจัยท่ีปWองกันการเกิดความรู�สึกไม�
พอใจงาน แต�เป,นการจูงใจทางอ�อม ได�แก� นโยบายขององค/การ การบริหารงาน ความสัมพันธ/ระหว�าง
บุคคล สภาพการทํางาน ความม่ันคงในงาน เงินเดือน และสถานภาพ โดยเฮอร/เบิร/ก และคณะ 
(Herzberg et al.,1959:80) ยังพบว�าแรงจูงใจในการทํางานและบุคลิกภาพการปรับตัวเพ่ือสู�ความ
เป,นเลิศของผู�ท่ีใช�วิชาชีพบัญชีมีอิทธิพลท้ังในหน�วยงานราชการและหน�วยงานเอกชน ส�วนณีรพัฒน/ 
แผ�นทอง(2548:13) พบว�า ผลของแรงจูงใจอันเกิดจากการตอบสนองความต�องการของพนักงาน
สรุปว�า ความพอใจในการทํางานเป,นป�จจัยที่ทําให�เกิดความสําเร็จในการทํางาน ส�วนสิ่งแวดล�อม
ของาน มักเป,นสาเหตุท่ีทําให�เกิดความไม�พอใจในการทํางาน ได�แก� การบังคับบัญชา นโยบายและ
การบริหารองค/การ ความสัมพันธ/ระหว�างบุคคล และสภาพการทํางาน ซึ่งงานวิจัยของสุภาภรณ/ 
แก�นจันทร/(2553:67) ได�พบว�า พนักงานส�วนใหญ�มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด�านความสัมพันธ/กับเพ่ือน
ร�วมงานมากท่ีสุด รองลงมาคือด�านการปกครองบังคับบัญชา และด�านความรับผิดชอบ ในขณะท่ีแมค
แคลแลนด/(McClelland,1962:99-112) พบว�าความต�องการของคนมีความแตกต�างกันและเป,นสิ่งท่ี
ต�องเรียนรู�มาจากวัฒนธรรม 3 ด�าน คือ ความต�องการความสําเร็จ ความต�องการด�านสังคม และ
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ความต�องการด�านอํานาจ  บางคนจะมีความพยายามอย�างหนักเพื่อความสําเร็จส�วนตัว และ
ปรารถนาทําสิ่งท่ีมีประสิทธิภาพมากกว�าสิ่งท่ีทํามาในอดีต ซ่ึงแรงผลักดันนี้ เรียกว�า ความต�องการ
บรรลุความสําเร็จ และยังพบอีกว�า เราสามารถแยกผู�ที่มีแรงจูงใจใฝwสําเร็จได�จากผู�อื่น คือ บุคคล
เหล�านี้มีความปรารถนาท่ีจะทํางานให�ดีกว�าเดิมอยู�เสมอ (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,2552:38)  

ป�จจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ป�จจัยที่ทําให�บุคคลในองค/การมีความรู�สึก
พึงพอใจ ปฏิบัติงานด�วยเต็มความสามารถ และสามารถทํางานบรรลุผลตามเปWาหมายขององค/การ 
ผู�วิจัยได�จําแนกประเด็นการศึกษากรอบแนวคิดด�านการจูงใจออกเป,น 12 ด�าน ดังนี้ ความสําเร็จในงาน 
การได�รับการยอมรับนับถือลักษณะงานท่ีปฏิบัติความรับผิดชอบความก�าวหน�านโยบายขององค/การ
การบริหารงาน ความสัมพันธ/ระหว�างบุคคลสภาพการทํางาน ความม่ันคงในงาน เงินเดือน และ
สถานภาพ  (Herzberg,1987:9)  

1.3 การรับรู�ความสามารถในตนเอง หมายถึง บุคคลท่ีตัดสินใจเก่ียวกับความสามารถ
ของตน เองในการบร ิหารจ ัดการและก �อ ให �เ ก ิดพฤต ิกรรมให �บรรล ุเป Wาหมาย ท่ีกําหนด 
(Bandura,1986:391) เป,นองค/ประกอบสําคัญของระดับบุคคลท่ีแสดงศักยภาพในการรับรู� เรียนรู� ซ่ึงมี
อิทธิพลทําให�ป�จเจกบุคคลมีพ้ืนฐานขีดความสามารถท่ีแตกต�างกันอันจะส�งผลต�อความแตกต�างของ
พฤติกรรมในองค/การ (สมใจ ลักษณะ,2542:106) และบุคคลท่ีต�องการจะรับรู�ความสามารถในตนเอง
สูงจะส�งผลต�อความสําเร็จของบุคคล (Bandura,1986:391) โดยแบนดูรา (Bandura,1986:399-400) 
ได�ระบุตัวชี้วัดความสําเร็จในป�จจัยระดับบุคคลด�านการรับรู�ความสามารถในตนเอง มี 4 วิธี คือ  
ประสบความสําเร็จในการกระทํา (performance accomplishment) การได�เห็นตัวแบบ 
(vicarious experience) การพูดจาชักจูง (verbal persuasion) และการกระตุ�นทางอารมณ/ 
(emotional arousal) สิ่งเหล�านี้ เป,นป�จจัยด�านบวกในพฤติกรรมระดับป�จเจกบุคคล 
(Bandura,1977:16) จากงานวิจัยของณัชชามน แสวงสุข(2550:บทคัดย�อ)  พบว�าผู�ประกอบการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการรับรู�ความสามารถในตนเองมีพฤติกรรมการจัดการ และความสําเร็จใน
อาชีพอยู�ในระดับสูง ในขณะเดียวกันภิรดา พุ�มพงษ/(2550:ง)ศึกษาด�านความสัมพันธ/ระหว�างการรับรู�
ความสามารถในตนเองกับผลการปฏิบัติงาน พบว�าการรับรู�ความสามารถในตนเอง มีผลกระทบกับผล
การปฏิบัติงานต�อสถาบันการศึกษา ในขณะท่ีแบนดูรา (Bandura,1977:84-85) ศึกษาวิธีการวัดการรับรู�
ความสามารถในตนเอง ผลงานวิจัยได�จําแนกออกเป,น 3 มิติด�วยกัน คือ ระดับหรือปริมาณความ
ยาก (magnitude) เป,นความแตกต�างกันไปในแต�ละบุคคลในด�านพฤติกรรมหรือแตกต�างกันใน
บุคคลคนเดียวกันเมื่อต�องทําพฤติกรรมที่มีความยากง�ายแตกต�างกัน มิติท่ี 2 ความเข�มหรือความ
ม่ันใจ (strength) ท่ีแต�ละบุคคลคิดว�าตนสามารถทํางานได�ในระดับความยากท่ีเกิดข้ึนในองค/การ มิติ
สุดท�าย การแผ�ขยาย (generality) ในด�านประสบการณ/การรับรู�ความสามารถในตนเองท่ีแตกต�างกัน
จากสถานการณ/หนึ่งไปสู�สถานการณ/อ่ืน ซ่ึงในมิตินี้ มักจะไม�ค�อยวัดกันในบริบทขององค/การ ใน
ขณะเดียวกัน วิลาสลักษณ/ ชัววัลลี,(2538:97-109) ได�นําแนวคิดของแบนดูรา (Bandura,1977:84-
85) มาใช�เป,นแนวทางในการศึกษาและสร�างเครื่องมือวัดในงานวิจัยครั้งนี้พบว�า ผู�ที่รับรู�ว�าตนมี
ความสามารถในระดับสูงจะเป,นผู�ท่ีมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีแนวโน�มท่ีจะกระทําในสิ่งท่ีตนเชื่อ
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เพ่ิมข้ึนและสามารถสร�างสัมพันธภาพกับผู�อ่ืนได�ง�าย อันนําไปสู�การประสบความสําเร็จ โดยมีความ
เชื่อว�าความสําเร็จเกิดข้ึนมาจากความสามารถและทักษะของตนเอง  

 การรับรู�ความสามารถในตนเอง เป,นกระบวนการท่ีสลับซับซ�อน แต�ละบุคคลมองในสิ่ง
เดียวกัน แต�อาจเห็นไม�เหมือนกัน เนื่องจากแต�ละคนมีการเรียนรู�และประสบการณ/ท่ีต�างกัน ซ่ึงมีผล
ต�อการศึกษาในด�านการรับรู�ความสามารถในตนเอง และการวิเคราะห/พฤติกรรมของผู�ประกอบการ 
ดังนั้นผู�วิจัยได�จําแนกประเด็นการศึกษากรอบแนวคิดด�านการรับรู�ความสามารถในตนเองออกเป,น 3 
ด� าน  ดั งนี้  ร ะ ดับหรื อปริ ม าณความยากคว าม เข� มหรื อความ ม่ัน ใจ  และการแผ� ขยาย 
(Bandura,1977:84-85) 

 การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับป�จจัยระดับบุคคลท่ีมีผลกระทบต�อ
ขีดความสามารถในการจัดการแข�งขันท่ียั่งยืน ได�ชี้ให�เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาในป�จจัย
ดังกล�าว ท้ังด�านคุณลักษณะส�วนบุคคล ได�แก� เพศอายุ ระดับการศึกษา สถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจและประสบการณ/การทํางานส�วนการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป�จเจกบุคคล 
คือ ด�านบุคลิกภาพ  ได�แก� บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว บุคลิกภาพแบบแสดงออกบุคลิกภาพแบบเปeดรับ
ประสบการณ/ บุคลิกภาพแบบเห็นพ�อง บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก (R.R.Macrae and 
P.T.Costa,2004:588) ด�านการจูงใจ ได�แก� ความสําเร็จในงานการได �ร ับการยอมร ับนับถือ 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ความรับผิดชอบความก�าวหน�านโยบายขององค/การ การบริหารงาน 
ความสัมพันธ/ระหว�างบุคคลสภาพการทํางานความม่ันคงในงาน เงินเดือน และสถานภาพ 
(Herzberg,1987:9) ส�วนด�านสุดท�าย คือ การรับรู�ความสามารถในตนเอง ได�แก� ระดับหรือปริมาณ
ความยาก ความเข�มหรือความม่ันใจ และการแผ�ขยาย (Bandura,1977:84-85) 

2. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ�มท่ีมีผลต�อขีดความสามารถในการ
แข�งขันทางธุรกิจของผู�ประกอบการ 
  การศึกษาระดับกลุ�มและพฤติกรรมกลุ�ม มีบทบาทสําคัญเป,นอย�างยิ่งต�อความสําเร็จ
ขององค/การ และสําหรับการศึกษาการจัดการในยุคสมัยใหม� เนื่องจากองค/การประกอบไปด�วยบุคคล
และกลุ�มคนท่ีมีการรวมตัวกันเป,นอย�างทางการและไม�เป,นทางการทํางานร�วมกันจะส�งผลให�เกิด
ความคิดท่ีคล�อยตามกันและแตกต�างกันแต�ละบุคคล ซ่ึงย�อมมีผลกระทบต�อการปฏิบัติงาน และจะทํา
ให�สามารถเข�าใจถึงพฤติกรรมกลุ�มที่จะแสดงออกในลักษณะการยอมรับและผลกระทบระหว�าง
บุคคล  รวมทั้งในเรื่องการติดต�อสื่อสาร  การตัดสินใจของกลุ�ม  ความเป,นผู�นํา  อํานาจและ
การเมือง  ความสัมพันธ/ระหว�างกลุ�ม  และระดับความขัดแย�ง ซ่ึงมีผลกระทบต�อพฤติกรรมกลุ�ม เพ่ือ
นําไปใช�ในการออกแบบทีมงานให�มีประสิทธิภาพ (อรวรรณ น�อยวัฒน/,2556) โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
องค/การท่ีมีพลังการรวมกลุ�ม ท่ีแข็งแกร�งและเต็มไปด�วยสมาชิกท่ีมีคุณภาพจึงกลายเป,นสิ่งสําคัญอย�าง
ยิ่งยวดท่ีจะต�องทําความเข�าใจเก่ียวกับกลุ�ม และให�กลุ�มทํางานให�กับองค/การได�อย�างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ซ่ึงผู�นําจึงมีอิทธิพลเป,นอย�างมากในการจะนํากลุ�มไปสู�เปWาหมาย ซึ่งต�องเป,น
บุคคลที่มีความคิดริเริ่มวางแผนกําหนดเปWาหมาย สร�างแรงจูงใจเพื่อสนองความต�องการของ
บุคคลในองค/การ และรู�จักการแก�ไขป�ญหาความขัดแย�งระหว�างกลุ�ม ให�เกิดความสามัคคีใน
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การทํางานกับกลุ�ม (วิเชียร วิทยอุดม,2554:151-155) จากการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับป�จจัยระดับกลุ�ม
ท่ีมีผลกระทบต�อขีดความสามารถในแข�งขันทางธุรกิจท่ียั่งยืน ได�แก� การจัดการความขัดแย�งในกลุ�ม
และระหว�างกลุ�ม และประสิทธิผลการทํางานเป,นทีม ดังรายละเอียดต�อไปนี้  

2.1 การจัดการความขัดแย�งในกลุ�มและระหว�างกลุ�มหมายถึง สถานการณ/ท่ีระหว�าง
บุคคลต�อบุคคลหรือระหว�างบุคคลกับกลุ�ม หรือระหว�างกลุ�มต�อกลุ�ม ไม�สามารถตกลงหรือเห็นพ�อง
ต�องกันได�ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซ่ึงเกิดข้ึนมาจากความจํากัดของอํานาจ ทรัพยากร สถานภาพทางสังคม 
และค�านิยมที่แตกต�างกัน ที่มักจะเป,นการรับรู�มากกว�าที่จะเป,นความแตกต�างที่เกิดขึ้นจริง ๆ 
(Robbins,1990:411-412), (Filley,1975:4) ในขณะท่ีทอสโวล (Tjosvold,1991:2) ได�ระบุว�า ถ�า
ผู�บริหารจัดการความขัดแย�งอย�างเหมาะสม ยังสามารถช�วยเพ่ิมคุณค�าให�กับองค/การโดยผู�ท่ีเก่ียวข�อง
ต�องเปeดเผยข�อมูล และสามารถแก�ป�ญหานั้นได�สําเร็จ จึงพบว�าความขัดแย�งเป,นสิ่งจําเป,นในการต�อ
การแสวงหาความคิดเห็นท่ีแตกต�างกัน จากสิ่งเหล�านี้รอบบินส/ (Robbins,1991:450) ได�กล�าวว�า นัก
พฤติกรรมศาสตร/และนักปฏิบัติการจํานวนมากยอมรับว�าเปWาหมายของการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ไม�ใช�แต�พยายามขจัดความขัดแย�งหากยังต�องยั่วยุให�เกิดความขัดแย�งเพ่ือช�วยให�องค/การได�รับ
ผลประโยชน/ในด�านความคิดสร�างสรรค/ของคนท่ีแตกต�างกันออกไป โดยชี้ประโยชน/ท่ีองค/การจะได�รับ
ไว�ดังนี้ 1) ความขัดแย�งเป,นวิธีการท่ีก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว 2) ช�วยเสริมสร�างความเป,น
ป�กแผ�นของกลุ�ม 3) ช�วยเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติของกลุ�มไปจนถึงองค/การ 4) ความขัดแย�งทํา
ให�ระดับความเครียดในเชิงสร�างสรรค/สูงขึ้น ซึ่งได�รับการสนับสนุนจากวิน และกูดิตัส (Wynn and 
Guditus,1984:145) ได�กล�าวว�า ความขัดแย�งในกลุ�มช�วยให�วิธีการแก�ป�ญหามีคุณภาพสูงข้ึน ท้ังใน
ด�านความคิดริเริ ่มสร�างสรรค/และความสามารถตัดสินใจได�ดีกว�ากลุ�มท่ีปราศจากความขัดแย�ง 
(สุนันทา เลาหนันท/,2549:176) จากงานวิจัยของโทมัส (Thomas,1992:265-266) ได�พบแนว
ทางการแก�ไขความขัดแย�งระหว�างบุคคลอยู�ใน 2 มิตินี้ คือ มิติติแห�งการยึดประโยชน/ส�วนตน หมายถึง 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาให�ตนเองพึงพอใจ และเป,นไปตามความต�องของตน ส�วนมิติแห�งการยึด
ประโยชน/ของผู�อ่ืนและร�วมมือร�วมใจ หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกออกมาเพ่ือให�ผู�อ่ืนพึงพอใจและ
เป,นไปตามความต�องการ โดยมีวิธีแก�ไข 5 รุปแบบบนพ้ืนฐานของการผสมผสานระหว�างใน 2 มิติ
ดังกล�าว จะมีอยู� 3 ระดับ คือ ตํ่า ปานกลาง และสูง ประกอบด�วย 1) การเอาชนะ (competing)  จะ
ชอบใช�อํานาจบังคับอีกฝwายหนึ่ง และจะสนับสนุนเพ่ือนร�วมกลุ�มท่ีมีแนวคิดตรงกัน เพ่ือให�อีกฝwายอยู�
ในภาวะจํายอม โดยแก�ป�ญหาให�ข�อขัดแย�งยุติลงโดยเร็ว เป,นการมุ�งเอาชนะในระดับสูงและร�วมมืออยู�
ในระดับตํ่า  2) การยอมตาม (accommodating) ชอบความสงบโดยยอมสูญเสียผลประโยชน/ท่ีตน
พึงได�รับ ถึงแม�ว�าตนเองจะไม�เห็นด�วย เพ่ือต�องการรักษาสัมพันธภาพระหว�างบุคคล มากกว�าการ
แก�ป�ญหา เป,นการมุ�งเอาชนะในระดับตํ่าและร�วมมือในระดับสูง 3) การหลีกเลี่ยง (avoiding) ไม�ให�
ความร�วมมือในการแก�ป�ญหา มีพฤติกรรมการแสดงแบบออกในการเพิกเฉย แยกตัวออกจากกลุ�ม 
ยับยั้ง และการเลื่อนเวลาพิจารณา เป,นการมุ�งเอาชนะในระดับตํ่าและร�วมมือในระดับตํ่าเช�นกัน 4) การให�
ความร�วมมือ (collaborating) เป,นกระบวนการแก�ป�ญหาร�วมกัน ซึ่งในรูปแบบนี้วินและกูดิตัส 
(Wynn and Guditus,1984:146) ได�อธิบายเพ่ิมเติมว�า ความร�วมมือเป,นกลยุทธ/ท่ีจะเปลี่ยนความ
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ขัดแย�งจากในแง�ลบกลายเป,นแง�บวกที่ส�งผลในทางสร�างสรรค/  โดยให�สมาชิกในกลุ�มคู�กรณีได�ใช�
ความพยายามและศักยภาพที่มีอยู�ร�วมกันแก�ป�ญหา เป,นการมุ�งเอาชนะในระดับสูงและร�วมมือใน
ระดับสูงด�วย 5) การประนีประนอม (compromising) อยู�ระหว�างการครอบงําและการยอมตาม เป,น
การเดินทางสายกลางท่ีมุ�งเอาชนะและร�วมมือในระดับปานกลาง มีการเจรจาต�อรองเพ่ือประสานความ
แตกต�างและให�บรรลุข�อตกลงร�วมกัน แต�จะไม�เป,นท่ีพอใจโดยสมบูรณ/ท้ังสองฝwาย ในขณะเดียวกัน 
อมรา รัตตากร(2546:6) ได�นําทฤษฎีของโทมัส (Thomas) มาวิเคราะห/การศึกษา ได�พบว�าผู�นําชุมชน
มีการจัดการความขัดแย�งด�วยรูปแบบประนีประนอม และรูปแบบความร�วมมือในระดับสูง ใช�รูปแบบ
การหลีกเลี่ยงและรูปแบบการยอมอยู�ในระดับปานกลาง ส�วนรูปแบบการเอาชนะอยู�ในระดับตํ่า แสดงให�
เห็นว�าผู�นําชุมชนควรได�รับการเพ่ิมพูนทักษะการแก�ไขความขัดแย�ง เพ่ือให�ผู�นําท่ีมีความสามารถในการ
แข�งขันได�หลายรูปแบบ ซ่ึงสอดคล�องกับปริทัศน/ โชคไพบูลย/(2548:56) พบว�าพนักงานมีพฤติกรรม
การจัดการความขัดแย�งแบบร�วมมือ มีอิทธิพลกับประสิทธิผลของทีมงาน ในขณะท่ี ดํารงค/วิทค/ 
รัตนฟูวงศ/,2553:227) พบว�าผู�นําชุมชนส�วนใหญ�รับรู�บทบาทจากการจัดการความขัดแย�งเก่ียวกับการ
ทะเลาะวิวาทมากท่ีสุด จึงใช�รูปแบบประนีประนอม การเจรจาต�อรองให�บรรลุข�อตกลงร�วมกันท้ังสอง
ฝwายจนกว�าจะพึงพอใจ สามารถแก�ไขได�มากท่ีสุด  
  ความขัดแย�ง เป,นกระบวนการปฏิสัมพันธ/ระหว�างบุคคล ระหว�างกลุ �ม หรือ
ระหว�างองค/การ ท่ีมีแสดงออกเป,นปฏิป�กษ/ต�อกัน (สุนันทา เลาหนันท/,2549:212-213) สิ ่ง
สําคัญท่ี ผู�ประกอบการต�องบริหารความขัดแย�ง โดยตระหนักว�าความขัดแย�งสามารถนําไปสู�ผลท้ังใน
เชิงบวกและลบต�อกลุ�ม  ในแต�ละองค/การต�องมีความขัดแย�งเป,นเครื่องหล�อเลี้ยง ช�วยให�เกิด
ความสร�างสรรค/ มีความสามัคคีให�แก�องค/การ ซ่ึงผู�ประกอบการจําเป,นอย�างยิ่งท่ีจะต�องมีความรู�และ
ความสามารถในการจัดการความขัดแย�ง เพื่อนําองค/การให�เกิดขีดความสามารถในการแข�งขัน
ทางธุรกิจท่ียั่งยืน ผู�วิจัยได�จําแนกประเด็นการศึกษากรอบแนวคิดด�านการจัดการความขัดแย�งในกลุ�ม
และระหว�างกลุ�ม ออกเป,น 5 ด�าน ได�แก� 1) การเอาชนะ 2) การยอมตาม 3) การหลีกเลี่ยง4) การให�
ความร�วมมือ และ 5) การประนีประนอม  (Thomas,1976:900) 

2.2 ระหว�างร�วมมือกันทํางานให�สําเร็จในเปWาหมาย (พิชัย เสง่ียมจิตต/,2007:68) โดยวู�
ดค็อก และฟรานซิส (Woodcock andFrancis,1994:1) ได�ระบุเพ่ิมเติมอีกว�า ทีมงาน คือ กลุ�มบุคคล
ท่ีมีความสัมพันธ/กัน มีวัตถุประสงค/ร�วมกัน มีเปWาหมายร�วมกัน แต�ละคนมุ�งสู�ความสําเร็จ มีการทํางาน
ร�วมกัน แบ�งป�นกันรับผิดชอบ และให�อํานาจในการตัดสินใจของบุคคลอย�างเต็มศักยภาพ
(Pukras,1995:7) ในป�จจุบันการดําเนินงานขององค/การมีเงื่อนไขสําคัญประการหนึ่งที่กําหนด
ความสําเร็จขององค/การ คือ การมีส�วนร�วมของบุคลากร (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,2552:265) ท่ี
จะทําให�องค/การก�าวไปสู�ความสําเร็จไม�ว�าจะอยู�ในระดับใด จําเป,นต�องอาศัยกระบวนการและการ
ทํางานของบุคลากร จึงก�อให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (สุภัททา ปeณฑะเพทย/,2556) ท�ามกลางกระแส
การแข�งขันเพ่ือท่ีจะพัฒนาคุณภาพของสินค�าและบริการท่ีมีมาตรฐานระดับนานาชาติ กลายเป,น
แรงผลักดันให�ผู�ประกอบการหันมาตระหนักว�าความสําเร็จในการทํางานนั้นมิได�เกิดจากสมาชิกคนใด
คนหนึ่งในองค/การ แต�เกิดจากพลังและคุณภาพของความร�วมมือ การประสานงานของทุกคนและทุก
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ฝwายท่ีเก่ียวข�อง โดยเฉพาะในสังคมธุรกิจ การบริหารและการตลาดสมัยใหม�ได�ยอมรับแล�วว�า ญ่ีปุwนคือ 
ผู�นําทางเศรษฐกิจของโลก ซ่ึงความสําเร็จดังกล�าวเป,นผลเกิดจากวิธีการทํางานร�วมกันเป,นทีมท่ัวท้ัง
องค/การ อันเป,นแรงผลักดันให�เกิดพลังเติบโตทางเศรษฐกิจอย�างมหาศาลและไม�เคยปรากฏเลยว�ามี
องค/การใดสามารถประสบความสําเร็จในการดําเนินงานทางธุรกิจโดยปราศจากทีมงานท่ีดี (เอกชัย ก่ี
สุขพันธ/,2538:137) ซ่ึงหัวใจของทีมงาน คือ การมีข�อผูกมัดร�วมกันทําให�กลายเป,นพลังในการทํางาน
แบบร�วมมือกัน ไม�ใช�การทํางานแบบต�างคนต�างทําเพ่ือประโยชน/ของตนเท�านั้น แต�เป,นการร�วมแรง
ร�วมใจกันทําในงาน ผลงานของทีมจึงให�คุณค�ามากกว�าผลรวมงานของงานท่ีทุกคนนํามาบวกรวมกัน 
ดังนั้นสิ่งท่ีให�ทีมแตกต�างจากกลุ�ม คือ ความสามารถท่ีจะนํางานไปสู�ความสําเร็จได�มากกว�าโดยการนํา
ความรู�และทักษะมาบูรณาการเข�าด�วยกัน (สุภัททา ปeณฑะเพทย/,2556) การท่ีจะทําให�เกิด
ประสิทธิผลของทีมงานได�นั ้น ต�องมีวิสัยทัศน/ขององค/การที่ชัดเจน มีวัตถุประสงค/และทิศทาง
ร�วมกัน มีความกระตือรือร�น สมาชิกทีมงานผูกพันตนเอง มีส�วนร�วมอย�างขะมักเขม�น มีบทบาทในการ
ทํางานร�วมกันอย�างชัดเจน (พนิดา แตงศรี,2546:16) ในป�จจุบันมีนักวิชาการหลายท�านได�ศึกษาเชิง
ลึกในเรื่องความสัมพันธ/ระหว�างความร�วมมือกับผลลัพธ/ขององค/การในรูปแบบต�าง ๆ เช�น 
พอตเตอร/ (Porter,1980:35) แนะนําว�า การพัฒนาความสามารถในการแข�งขัน จําเป,นต�องมี
การบูรณาการระหว�างกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมมูลค�าให�กับสินค�าและบริการ โดย
มีข้ันตอนของกระบวนการสร�างคุณค�าอย�างต�อเนื่องเหมือนห�วงโซ�ของกิจกรรมท่ีมีความเก่ียวพันกัน 
แล�วนําส�งต�อไปให�ลูกค�า โดยกระบวนการเหล�านี้เรียกว�า โซ�แห�งคุณค�าท่ีเน�นความร�วมมือระหว�างกัน
ภายในองค/การเป,นหลัก ซ่ึงส�งผลให�สามารถพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถและรักษาความได�เปรียบใน
การแข�งขันให�คงอยู�กับองค/การตลอดไป แต�ความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจนั้น จําเป,นต�อง
เข�าใจ และรู�ถึงลักษณะของทํางานที่มีอิทธิพลต�อการปฏิบัติงานของทีมงาน โดยปาร/คเกอร/
(Parker,1990:1) ได�อธิบายถึงคุณลักษณะประกอบด�วย 12 ประการ ของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพแนว
ใหม�นั้นต�องมีความชัดเจนของวัตถุประสงค/ (clear sense of purpose) มีบรรยากาศการทํางานท่ี
ปราศจากพิธีรีตอง (informal climate) สมาชิกทุกคนมีส�วนร�วม (participation) และรับฟ�งความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน  (listening) การไม�เห็นด�วยในทางบวก (civilized disagreement) ความเห็น
พ�องต�องกัน (consensus) มีการสื่อสารท่ีเปeดเผย (open communication) สมาชิกแสดงบทบาท
และมอบหมายงานที่ชัดเจน (clear roles and work assignment) มีภาวะผู�นําร�วม (shared 
leadership) มีความสัมพันธ/กับภายนอก (external relations) มีรูปแบบการทํางานที่หลากหลาย 
(style diversity) และสุดท�ายคือการประเมินผลตนเอง(self assessment) สิ่งเหล�านี้จะ
สามารถทําให�การทํางานของทีมประสบความสําเร็จได�เป,นอย�างดี ซ่ึงสอดคล�องกับพนิดา แตงศรี
(2546:5) พบว�าป�จจัยของประสิทธิผลของทีมงาน คือ วัตถุประสงค/ท่ีชัดเจนและเปWาหมายร�วมกัน
ของทีม การกําหนดบทบาทที่ชัดเจน การติดต�อสื่อสารที่ดี การมีส�วนร�วมในการทํางาน และความ
ไว�ว�างใจกัน มีอิทธิพลต�อองค/การ ส�วนงานวิจัยของเบียร/ และคณะ (Beeret al.,1990:6) พบว�าการ
ประสานงานระหว�างกันมีความจําเป,นเป,นอย�างมากต�อการพัฒนานวัตกรรมและความสําเร็จในการ
แข�งขันขององค/การ ซ่ึงความร�วมมือเป,นรากฐานของการประสานงาน โดยท่ีการประสานงานอย�าง
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เหมาะสมจะก�อให�เกิดเป,นการรวมตัวอย�างมีพลัง ซ่ึงเป,นประโยชน/อย�างมากต�อการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข�งขันทางธุรกิจ ในขณะเดียวกันแองเจิ้ล และแพรี่ (Angle and Perry,1981:8) พบว�าการ
สร�างความสัมพันธ/ของการทํางานร�วมกัน ทําให�เกิดการยอมรับซ่ึงกันและกันเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย�าง
ยิ่งเรื่องของการเคารพในการตัดสินใจระหว�างกัน สิ่งเหล�านี้ส�งผลในทางบวกให�กับผู�ประกอบการของ
องค/การ ซ่ึงสอดคล�องกับ สัมมนา สีหมุ�ย(2553:บทคัดย�อ)พบว�าประสิทธิผลของการทํางานเป,นทีม ใน
ความคิดเห็นของบุคลากรส�วนใหญ�ว�าด�านการตัดสินใจร�วมกัน มีประสิทธิผลการทํางานเป,นทีมอยู�ใน
อันดับแรก ซ่ึงผลในครั้งนี้สามารถนํามาวางแผนและปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลการทํางานเป,นทีมใน
องค/การให�ด ียิ ่ง ขึ ้นต�อไปในการวิจ ัยในครั ้งนี ้ ตามที ่ได �ศ ึกษาค�นคว �า เช ิงประจักษ/และเช ิง
สังเคราะห/ สามารถสรุปเป,น 6 ด�าน ได�แก� มีความชัดเจนของวัตถุประสงค/สมาชิกทุกคนมีส�วนร�วมรับ
ฟ�งความคิดเห็นซ่ึงกันและกันความเห็นพ�องต�องกันมีการสื่อสารท่ีเปeดเผย บทบาทและมอบหมายงาน
ท่ีชัดเจน (Parker,1990:1) 
  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับป�จจัยระดับกลุ�ม ท่ีมีผลต�อ
ขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืนของผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ได�ชี้ให�เห็นถึง
ความสําคัญของการศึกษาในประเด็นดังกล�าว ท้ังด�านการจัดการความขัดแย�งในกลุ�มและระหว�างกลุ�ม 
ได�แก�  การเอาชนะการยอมตามการหลีกเลี่ ยง การให�ความร� วมมือ การประนีประนอม 
(Thomas,1976:900) และด�านประสิทธิผลการทํางานเป,นทีม ได�แก� มีความชัดเจนของวัตถุประสงค/ 
สมาชิกทุกคนมีส�วนร�วมรับฟ�งความคิดเห็นซ่ึงกันและกันความเห็นพ�องต�องกันมีการสื่อสารท่ีเปeดเผย
บทบาทและมอบหมายงานท่ีชัดเจน (Parker,1990:1) 

3. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างงานระดับองค/การ ที่มีผลต�อขีดความสามารถใน
การแข�งขันทางธุรกิจของผู�ประกอบการ 
  ในยุคสมัยของการแข�งขันกันทางธุรกิจเป,นไปอย�างเข�มข�นและรุนแรงนั้น ผู�ท่ีสามารถ
สร�างองค/การของตนเองให�แข็งแกร�งและยั่งยืนได� คือ ผู�ประกอบการ (ชาญชัย อาจินสมาจาร
,2552:171) ในขณะเดียวกัน ทักษิณ ชินวัตร เคยกล�าวไว�ว�า ผู�ประกอบการภาคเอกชนควรเร�งปรับตัว 
ปรับองค/การธุรกิจของตนเอง มีมุมมองที่ยาวไกลไปในอนาคต เตรียมพร�อมสําหรับรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย�างรวดเร็ว และอยู�รอดในกระแส
การเปลี่ยนแปลงของป�จจัยแวดล�อม ท�ามกลางกระแสการแข�งขันท่ีเข�มข�น (กรุงเทพธุรกิจ,2006) 
องค/การต�าง ๆ ท่ัวโลกท้ังภาครัฐและเอกชนต�างเร�งปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว ท้ังการ
ปรับรื้อโครงสร�างองค/การให�มีความสามารถในการปรับตัวเข�ากับการเปลี่ยนแปลงของป�จจัย
แวดล�อมได�อย�างรวดเร็ว ซ่ึงองค/การจําเป,นต�องแสวงหานวัตกรรม พันธมิตรทางธุรกิจ และตลาดใหม� 
ๆ เพ่ือรองรับสินค�าและบริการ ตลอดจนการเรียนรู�ท่ีจะแสวงหาโอกาสสร�างความสําเร็จให�กับองค/การ
ในกระแสการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน (ทวีศักด์ิ สูทกวาทิน,2548:4)จากการความสําคัญข�างต�นทําให�
ผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับป�จจัยระดับองค/การท่ีมีผลกระทบต�อขีดความสามารถในแข�งขันทาง
ธุรกิจท่ียั่งยืน ได�แก� วัฒนธรรมองค/การ นวัตกรรมองค/การ เครือข�ายองค/การ และสภาพแวดล�อม
องค/การ ดังรายละเอียดต�อไปนี้ 
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3.1 การมุ�งเน�นการเรียนรู�หมายถึง กิจกรรมของการสร�างสรรค/และใช�องค/ความรู�
ท้ังองค/การในการสร�างความได�เปรียบทางการแข�งขันของธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการได�รับและการแบ�งป�น
ข�อมูลเก่ียวกับความต�องการของลูกค�า การเปลี่ยนแปลงด�านการตลาด และการกระทําของคู�แข�งขัน 
ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีใหม�เพ่ือสร�างสรรค/ผลิตภัณฑ/ให�เหนือกว�าคู�แข�งขัน (Herley and 
Hult,1998:42-54), (Moorman and Miner,1998:698-723), (McKinley et al.,1998:115-132), 
(Calantone et al.,2012:515-524) ในขณะท่ีฮูเบอร/ (Huber,1991:93) กล�าวว�าการมุ�งเน�นการ
เรียนรู�เป,นวัฒนธรรมองค/การประเภทหนึ่ง ท่ีเก่ียวข�องกับศักยภาพท่ีจะส�งผลกระทบต�อพฤติกรรม ซ่ึง
การเรียนรู�จะเกิดข้ึนได�นั้นจะต�องมีการฝ�กฝนหรือกําหนดสถานการณ/ข้ึนมาเพ่ือช�วยให�เกิดการเรียนรู�
ข้ึน จะสามารถเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถของบุคคลได�อย�างยั่งยืน (วิเชียร วิทยอุดม,2554:15) ใน
ขณะเดียวกัน วีระวัฒน/ ป�นนิตามัย(2544:144) ได�แบ�งระดับของการเรียนรู�ไว� 3 ระดับ ได�แก� ระดับ
บุคคล เป,นการศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองด�วยการพัฒนาเชาว/ป�ญญา ส�วนระดับกลุ�ม คือลักษณะ
ความสามารถของกลุ�มจากการท่ีให�บุคลากรในองค/การมีส�วนร�วมและมีการแลกเปลี่ยนระหว�างกันใน
กิจกรรมหรือปฏิสัมพันธ/ของสมาชิกในกลุ�ม ไปจนถึงระดับองค/การ โดยการนําความรู� ความสามารถท่ี
แต�ละบุคคลในกลุ�มร�วมกันเพ่ือให�บรรลุเปWาหมายองค/การท่ีกําหนดไว�  
  การสร�างความได�เปรียบทางการแข�งขัน ถือได�ว�าเป,นสิ่งจําเป,นของผู�บริหารที่จะต�อง
ให�ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงป�จจัยพ้ืนฐาน คือ ความรู� ท่ีต�องมีการเรียนรู�กันอย�างต�อเนื่อง
และเป,นระบบ (พิชิต เทพวรรณ/,2005:61) องค/การจะต�องสร�างให�เกิดความเข�าใจท่ีชัดเจนถึงแก�นของ
ธุรกิจขององค/การนั้น และองค/ความรู�ท่ีองค/การต�องการเพิ่มเติมในการนํามาประยุกต/ใช�ในการ
พัฒนาสร�างความได�เปรียบขององค/ความรู�ข�ามประเทศ มียุทธวิธีที่สําคัญคือ การพัฒนาความรู�
ด�วยการสร�างการเรียนรู� จุดสําคัญข้ึนอยู�กับว�ามนุษย/จะสามารถรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
มาสรุปให�เป,นองค/ความรู�ได�ในระดับใด และต�องเห็นประจักษ/ว�าในการทําอาชีพทุกอย�างนั้น แท�จริง
คือ การเรียนรู� เม่ือมีการกระทํามากข้ึนจนผ�านเป,นกระบวนการเรียนรู� สามารถพัฒนาข้ึนเป,นความรู�
ได� (ผลิน ภู�จรูญ,2546:285-286)  ศิริวรรณ เสรีรัตน/และคณะ (2550:324-326) ได�กล�าวว�า 
พฤติกรรมการเรียนรู�ของมนุษย/ เป,นสิ่งท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา เช�น การเรียนรู�ภาษา การรับประทานอาหาร
การรู�จักทักทาย เหล�านี้ไม�ใช�สิ่งท่ีติดตัวมาต้ังแต�เกิด แต�เป,นผลจากการเรียนรู�ท้ังสิ้น ท้ังนี้รูปแบบการ
เรียนรู�เกิดจากป�จจัยส�วนบุคคลและป�จจัยขององค/การ จากมุมมองพ้ืนฐานด�านความรู� คือทรัพยากร
แห�งการสร�างข�อได�เปรียบอย�างยั่งยืน (Grant, 1996: 109), (Kogut and Zander,1992:502) และ 
(Spender,1996:45) การสร�างและการถ�ายทอดความรู �คือสิ ่งสําคัญสําหรับขับเคลื่อนการ
สร�างสรรค/สิ ่ง ใหม� ๆ ให�กับองค/การ ที ่ต�องสร�างความรู �ใหม�อย�างต�อเนื ่อง (Lane and 
Lubatkin,1998:461) ความรู�ได�กลายเป,นทรัพยากรท่ีสําคัญสําหรับองค/การในโลกของการแข�งขันใน
ยุคป�จจุบันและยังเป,นป�จจัยท่ีมีความสําคัญต�อการได�เปรียบทางการแข�งขัน ดังนั้นองค/การธุรกิจใน
ป�จจุบัน จึงพยายามหาหนทางในการรวบรวมความรู�ของพนักงานแต�ละคน ให�กลายเป,นองค/ความรู� 
และต�องพัฒนาให�กลายเป,นองค/การที่มีการเรียนรู�และพัฒนาตนเองได�อย�างต�อเนื่องในอนาคต 
(พักตร/ผจง วัฒนสิทธุ/ และพสุ เดชะรินทร/,2542:290) ได�กลายเป,นกิจกรรมของการเพ่ิมและใช�ความรู�
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ขององค/การ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข�งขัน ซึ่งการมุ�งเน�นการเรียนรู� มีบทบาทความสําคัญ
ในการพัฒนาประสิทธิภาพให�กับองค/การ ประกอบด�วย 4 กลุ�ม คือ ความมุ�งมั่นในการเรียนรู� 
(commitment to learning) วิสัยทัศน/ร�วม (share vision) การเปeดใจ (open mindedness) และ
การแบ�งป�นความรู� (knowledge sharing) (Hurley and Hult,1998:42) จากการวิจัยของแกรนท/ 
(Grant,1996:109) ได�พบว�า การได�ร ับความรู � และการฝ�กฝนความรู �ที ่ตรงประเด็น คือ 
ความสามารถอย�างหนึ่งขององค/การท่ีจะเพ่ิมข�อได�เปรียบในการแข�งขัน ขณะเดียวกันคาลันโทน และ
คณะ (Calantone et al.,2002:515) ได�ศึกษาจากการสัมภาษณ/เชิงลึกกับผู�บริหารระดับสูง พบว�า 
องค/การร�วมสมัยจําเป,นต�องมีการมุ�งเน�นการเรียนรู� เพื่อให�เกิดความได�เปรียบในการแข�งขัน ซึ่งมี
ผลกระทบไปสู�ผลการดําเนินงานขององค/การ(performance) โดยสอดคล�องกับจันทิมา และคณะ 
(Chanthima et al.,2011:36) มุ�งเน�นการเรียนรู�มีผลกระทบต�อกลยุทธ/ความได�เปรียบเชิงแข�งขันทาง
ธุรกิจท่ียั่งยืน โดยจําแนกออกเป,น 4 ด�าน คือ ความมุ�งม่ันต�อการเรียนรู� วิสัยทัศน/ร�วม การเปeดใจ และ
การแบ�งป�นความรู�  
  ดังนั้นการแสวงหามาซ่ึงความรู�และความเชี่ยวชาญใหม�จากท่ัวโลกเป,นสิ่งท่ีองค/การ
ธุรกิจต�องการจะก�าวสู�ความเป,นเลิศต�องดําเนินการโดยด�วน ท้ังนี้การท่ีบริษัทข�ามชาติขนาดใหญ�เข�า
ไปลงทุนในประเทศท่ีกําลังพัฒนาเป,นการลงทุนเพ่ือท่ีจะใช�ทรัพยากรในการผลิตท่ีมีต�นทุนตํ่าจัดว�า
เป,นการแสวงหาวัตถุดิบทางการผลิต แต�ถ�าเป,นการเลือกลงทุนกับบริษัทท่ีมีองค/ความรู�พิเศษเฉพาะ
เพ่ือจะนําเอาความรู�ความชํานาญนั้นมาประกอบกันในการพัฒนาให�เกิดสินค�าและบริการใหม� จัด
ว�าเป,นการสร�างความได�เปรียบข�ามประเทศโดยการใช�องค/ความรู� ซ่ึงจะนํามาซ่ึงประโยชน/ในเชิง
ธุรกิจท่ียั่งยืน (ผลิน ภู�จรูญ,2546:287) ผู�วิจัยจึงจําแนกประเด็นการศึกษากรอบแนวคิดด�านการ
มุ�งเน�นการเรียนรู� ออกเป,น 4 ด�าน ได�แก� ความมุ�งม่ันในการเรียนรู�วิสัยทัศน/ร�วม การเปeดใจ การ
แบ�งป�นความรู�ภายในองค/การ (Hurley and Hult,1998:42) 

3.2 วัฒนธรรมองค/การหมายถึง คุณสมบัติท่ีแสดงออกในเวลาเดียวกันของกลุ�มบุคคล
กลุ�มใดกลุ�มหนึ่งท่ีถูกสร�างพัฒนาข้ึนมาร�วมกัน โดยเป,นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากกลุ�มบุคคลท่ีสะสมข้ึนเรื่อย ๆ 
ในเวลาและขอบเขตพ้ืนท่ีอยู�ร�วมกัน เป,นค�านิยมร�วมกัน การรับรู�ร�วมกัน ซ่ึงวัฒนธรรมองค/การจะเป,น
สิ่งท่ีสําคัญในการกําหนดกลยุทธ/ เปWาหมาย และวิธีปฏิบัติร�วมกันของแต�ละองค/การท่ีทําให�องค/การ
เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล (Schein,1999,อ�างถึงในเกรียงไกรยศ พันธุ/ไทย,2552:91) ซ่ึง
สอดคล�องกับ อภิญญา แจ�มแจ�ง(2551:6) มองว�าวัฒนธรรมองค/การ เป,นความเชื่อ ค�านิยมหรือวิถี
ปฏิบัติท่ีบุคคลส�วนใหญ�ในองค/การยอมรับร�วมกัน และใช�เป,นแนวทางในการปฏิบัติร�วมกัน เพ่ือ
นําไปสู�นโยบายหรือเปWาประสงค/ขององค/การ และหล�อหลอมพนักงานให�มีความมุ�งม่ันในการทํางานท่ี
สามารถผลักดันให�เกิดผลิตภาพสูงสุดในการทํางาน ซ่ึงมีนักวิจัยจํานวนมากมุ�งให�ความสนใจศึกษา
วัฒนธรรมองค/การมากข้ึน เนื่องจากได�พบพลังท่ีซ�อนเร�นอยู�ในการขับเคลื่อนองค/การนั้นคือ ค�านิยม
ร�วม ในการทางวิชาการเรียกว�า วัฒนธรรมองค/การ จึงเป,นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�องค/การในป�จจุบันหันมา
สร�างวัฒนธรรมองค/การให�เข�มแข็งมากข้ึน เพ่ือเป,นตัวแปรในการผลักดันไปสู�ความ สําเร็จ (ผลิน ภู�
จรูญ,2546:151-153) โดยคินิคกิ และไกร/ทเนอร/ (Kinicki and Kreitner,2009,อ�างถึงในเกรียงไกร
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ยศ พันธุ/ไทย,2552:93-94) ได�สรุปกรอบแนวคิดในการวิเคราะห/วัฒนธรรมในรูปแบบที่แตกต�าง
กันคือ 1) วิเคราะห/จากสิ่งที่ดํารงอยู�เก็บรักษาอยู�ในองค/การ 2) กรอบแนวคิดหลักของค�านิยมใน
องค/การ 3) วิเคราะห/จากประวัติความเป,นขององค/การ ซ่ึงกรอบการวิเคราะห/วัฒนธรรมนี้ถูกนํามาใช�
อย�างกว�างขวาง ทําให�ผู�ประกอบการสามารถเข�าใจ ประเมินและสร�างความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมได� 
โดยคาเมรอน และควิน (Cameror and Quinn,1999:47) ได�นํากรอบแนวคิดในการวิเคราะห/
วัฒนธรรม มาแบ�งออกเป,น 4 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมเน�นการมีส�วนร�วม (group culture) 2) 
วัฒนธรรมเน�นการปรับตัวเพ่ือพัฒนา (developmental culture) 3) วัฒนธรรมเน�นการแข�งขัน 
(market culture) และ 4) วัฒนธรรมเน�นโครงสร�างและกฎระเบียบ (Bureaucratic culture) ซ่ึง
จากผลงานวิจัยของเกรียงไกรยศ พันธุ/ไทย(2552:บทคัดย�อ) พบว�าพฤติกรรมผู�นําสร�างความ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานในองค/การเน�นการปรับตัวกิจกรรมการฝ�กอบรมและกิจกรรมการ
พัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรงต�อผลการปฏิบัติงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจโดยท่ีพฤติกรรมผู�นํา
สร�างความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต�อผลการปฏิบัติงานมากท่ีสุดซ่ึงสอดคล�องกับ สุภัทราภรณ/ สุโข
(2548:บทคัดย�อ) พบว�าผู�ปะกอบการธุรกิจ SMEs สามารถสร�างวัฒนธรรมองค/การในการดําเนิน
กิจการท่ีจะช�วยวางแผนและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมให�มีการพัฒนาและมีการ
เจริญเติบโต และวรรณา ฑิสิฐศุภมิตร(2550:21)  ศึกษาแบบของผู�นําท่ีมีสมรรนถในระบบราชการพลเรือน
ไทย พบว�า ขีดความสามารถในด�านการปฏิบัติงานมีผลกระทบต�อแบบของผู�นํามีอิทธิพลใน
การสร�างวัฒนธรรมองค/การ ในขณะเดียวกัน พิมพร สงวนพงษ/ (2549:บทคัดย�อ)พบว�า ภาวะผู�นํา 
วัฒนธรรมองค/การ ทัศคติต�อระบบคุณภาพขององค/กรระหว�างประเทศว�าด�วยการมาตรฐาน 
(International Organization for Standardization:ISO 9000) มีอิทธิพลและสามารถร�วมกัน
พยากรณ/กับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม 
  ดังนั้นวัฒนธรรมองค/การเป,นป�จจัยผลักดันให�องค/การขับเคลื่อนได�เป,นอย�างดี จึง
เป,นสาเหตุหนึ่งที่ทําให�นักวิชาการส�วนใหญ�ให�ความสนใจ เรื่องการสร�างวัฒนธรรมองค/การให�
แข็งแกร�งและสามารถประยุกต/มาใช�ในการสร�างความได�เปรียบในการแข�งขัน ผู�วิจัยได�ประเด็น
การศึกษากรอบแนวคิดด�านวัฒนธรรมองค/การแบ�งเป,น 4 ประเภท คือ 1) วัฒนธรรมเน�นการมีส�วนร�วม2) 
วัฒนธรรมเน�นการปรับตัวเพื่อพัฒนา3) วัฒนธรรมเน�นการแข�งขัน และ 4) วัฒนธรรมเน�น
โครงสร�างและกฎระเบียบ(Cameron and Quinn,1999:47)  

3.3 นวัตกรรมองค/การ เป,นกระบวนการระดับองค/การในการนําความคิดสร�างสรรค/ไป
ปฏิบัติ (Amabile,1988:151), (Stein,1974, Woodman et al.,1993,อ�างถึงในเฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน
,2554:2) หมายถึง การนําเอาวิธีการใหม� ๆ มาปฏิบัติโดยการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือความอยู�รอด
ของระบบ ด�วยศักยภาพของบุคลากร (Morton,1971,อ�างถึงในพิชิต เทพวรรณ/,2005:56) นวัตกรรม
จึงกลายเป,นป�จจัยสําคัญสําหรับองค/การ เพราะองค/การท่ีประสบความสําเร็จสูงในระดับโลก ต�างให�
ความสําคัญในการใช�ความคิดสร�างสรรค/ของบุคลากรในการสร�างนวัตกรรมขององค/การ 
(McGregor,2007,อ�างถึงในเฉลิมชัย กิตติศักด์ินาวิน,2554:1) ดังท่ีจอห/น และสเนลซัน (Johne and 
Snelson,1990,อ�างถึงในพิชิต เทพวรรณ/,2005:56) กล�าวว�า หัวใจแห�งความสําเร็จขององค/การในการ
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พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ/นั้น เกิดจากการท่ีสมาชิกทุกคนในองค/การต�องมีความเข�าใจถึงกลยุทธ/และ
นโยบายการแข�งขันขององค/การอย�างชัดเจน โดยให�ความสําคัญในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ/
ม า ก ก ว �า ห น �ว ย ง า น  ใ น ผ ล ก า ร ว ิจ ัย ข อ ง ซ อ ล ล ีโ ล  แ ล ะ แ ค ส ต า น อ น  ( Solleiro 
andCastanon,2005:1059) ท่ีได�ศึกษาด�านขีดความสามารถการแข�งขันทางธุรกิจและด�านนวัตกรรม 
ความท�าทายของประเทศแมกซิโกในบริบทของโลก พบว�าอุปสรรคของการพัฒนาผู�ประกอบการส�วน
ใหญ�มาจากสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจระดับมหภาค ควรวิเคราะห/ถึงป�จจัยพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเป,นสําคัญยิ่ง ในขณะท่ี วรรณา ฑิสิฐศุภมิตร(2550:5)ได�ศึกษาแบบของผู�นําที่มีขีด
ความสามารถในระบบราชการพลเรือนไทย พบว�า ขีดความสามารถหลักมีอิทธิพลกับแบบของ
ผู�นําท่ีมีต�อความคิดริเริ่มและนวัตกรรม ขณะเดียวกันแอลลอนไนติส และคณะ (Avlonitis et al.,1994:5-
28) ได�จําแนกขีดความสามารถทางนวัตกรรมออกเป,น 4 ด�าน คือ ด�านผลิตภัณฑ/ ด�านนวัตกรรม
กระบวนการ ด�านนวัตกรรมพฤติกรรม และด�านนวัตกรรมกลยุทธ/ซ่ึงสอดคล�องกับการศึกษาของ
นอร/ทและสมอลโบน (North and Smallbone,2000:145-157) ได�แบ�งออกเป,น 4 ด�านเช�นกัน คือ 
ด�านผลิตภัณฑ/ ด�านกระบวนการ ด�านพฤติกรรม และจากด�านกลยุทธ/กลายเป,นด�านการตลาดแทน 
ในขณะท่ีภานุ ลิมมานนท/,2546, อ�างถึงในพิชิต เทพวรรณ/,2005:56) จําแนกได�เป,น 3 ด�าน คือ ด�าน
ผลิตภัณฑ/ ด�านกระบวนการ และด�านการจัดการ นอกจากนี้นวัตกรรมยังรวมถึงการพัฒนาบริการซ่ึง
เป,นการเพ่ิมวิธีการท่ีทําให�ธุรกิจสามารถแข�งขันและประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยการ
สร�างผลประโยชน/สู�ลูกค�าเป,นสําคัญ (Marcel,2001:522-528) ขณะเดียวกันคานและคาน (Khan 
and Khan,2009:509-512) ได�ศึกษานวัตกรรมทางด�านการบริการท่ีสัมพันธ/ท้ังทางตรงและทางอ�อม
กับลูกค�า มี 6 ประเภทดังนี้ 1) การปรับปรุงรูปแบบและการให�บริการ 2) การขยายสายบริการ 3) 
นวัตกรรมการบริการหลัก 4) การปรับปรุงกระบวนการ 5) การขยายสายผลิตภัณฑ/ และ 6) นวัตกรรม
กระบวนการหลัก ส�วนของลินัน และยูฮี (Li Nan and Youhe,2010:297-316) มีความสอดคล�องกับ
งานวิจัยดังกล�าวข�างต�น โดยได�ศึกษาถึงนวัตกรรมเชิงสํารวจ นวัตกรรมต�อยอดจากประโยชน/ ผลการ
ดําเนินงานท่ีมีอิทธิพลต�อกลยุทธ/ธุรกิจ และสภาพแวดล�อม ในการศึกษาพบว�านวัตกรรมท้ัง 2 
รูปแบบดังกล�าวมีผลกระทบเชิงบวกต�อการดําเนินงานขององค/การ ส�วนในด�านสภาพแวดล�อม
นั้นสามารถผลักดันนวัตกรรมเชิงสํารวจให�มีการพัฒนามากยิ่งข้ึน แต�ในทางตรงกันข�ามกลับทําให�
นวัตกรรมต�อยอดจากประโยชน/มีการพัฒนาในระดับตํ่าลง ซ่ึงมีความสอดคล�องกับ ศุภางค/ นันตา
(2555:บทคัดย�อ) ท่ีศึกษาเรื่องผลกระทบของกลยุทธ/นวัตกรรมบริการท่ีมีต�อผลการดําเนินของธุรกิจส
ปาในประเทศไทย โดยพบว�า กลยุทธ/นวัตกรรมบริการมีผลกระทบเชิงบวกต�อผลการดําเนินงานธุรกิจ 
ดังนั้นผู �ประกอบการควรให�ความสําคัญกับกลยุทธ/ในการบริหารงาน โดยเน�นให�องค/การมีการ
สร�างสรรค/แนวคิดใหม�ในการบริการ (creative service idea) เจตคติที่มุ�งสู�การเปลี่ยนแปลง 
(attitude toward change) และการสร�างการเรียนรู� (generative learning) ซ่ึงสามารถนําไปเป,น
แนวทางในการกําหนดกลยุทธ/นวัตกรรมบริการเพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงานของธุรกิจ ภายใต�
สภาพแวดล�อมทางธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงจากการทบทวนวรรณกรรม พบว�า นวัตกรรมองค/การมี
ความสําคัญอย�างยิ ่งต�อธุรกิจทุกประเภท โดยมีนัยสําคัญต�อการผลการดําเนินงานของธุรกิจ 
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(Keskin,2006:396-417), (Calantone et al.,2002:516), (Lee and Tsai,2005:346-347)และ
ความสามารถทางนวัตกรรมเป,นหนึ่งในแนวทางเชิงกลยุทธ/ ท่ีสําคัญสําหรับบริษัทท่ีจะบรรลุ
ความสําเร็จระยะยาว (Noble et al.,2002:25-39) ส�วนของบีเวอร/ และปริ้นซ/ (Beaver, G. and 
Prince,2002:28-37) ศึกษาด�านนวัตกรรมผู�ประกอบการและความได�เปรียบเชิงแข�งขันในการ
ประกอบการลงทุน พบว�าส�วนผสมของความสําเร็จในการจัดการนวัตกรรมให�ได�กําไรและเกิดความ
ยั่งยืนในธุรกิจได�นั้นต�องพัฒนากลยุทธ/ทางธุรกิจ โดยมุ�งเน�นความผูกพันและแรงจูงใจให�เกิดข้ึนภายใน
องค/การเพ่ือท่ีจะไปสนับสนุนให�กับนวัตกรรมองค/การ 
  ดังนั้น ผู�วิจัยจึงสนใจศึกษากรอบแนวคิดด�านนวัตกรรมองค/การ โดยมุ�งประเด็น
การศึกษาด�านบริการให�สอดคล�องกับงานวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งนับว�าเป,นเครื่องมือที่ผลักดันให�ธุรกิจ
สามารถพัฒนาผลการดําเนินงานให�ดียิ่งข้ึน โดยแบ�งเป,น 3 ด�าน ได�แก� การสร�างสรรค/แนวคิดใหม�ใน
การบริการ, เจตคติท่ีมุ�งสู�การเปลี่ยนแปลง และการสร�างการเรียนรู� (ศุภางค/ นันตา,2555:บทคัดย�อ) 

3.4 เครือข�ายองค/การ  (organizational network) หมายถึง กลุ�มบริษัทต�าง ๆ ตกลง
ร�วมมือดําเนินกิจกรรมบางอย�าง  เชื่อมโยงกัน โดยบางบริษัทมีความคล�ายคลึงกัน เรียกว�า พันธมิตร
ธุรกิจกระบวนการสร�างความเข�มแข็งและสร�างความได�เปรียบในการแข�งขันได�เสมือนธุรกิจขนาดใหญ� 
(สุภาวดี วิทยะประพันธ/,2545:12-14) ธุรกิจนําเท่ียวก็เช�นเดียวกันท่ีประสบป�ญหาด�านเครือข�าย 
เพราะต�างคนต�างแยกลูกค�า มีการแข�งขันกันสูง ไม�มีการช�วยเหลือซึ่งกันและกันหรือการสร�าง
เครือข�าย (สถาบันระหว�างประเทศเพ่ือการค�าและการพัฒนา,2553:29) แต�ในป�จจุบันเป,นเรื่องยาก
มากท่ีจะดําเนินธุรกิจได�โดยลําพัง องค/การจึงเริ่มให�ความสําคัญกับการทํางานในลักษณะเครือข�าย
มากข้ึน เป,นการสร�างความสัมพันธ/ให�เกิดข้ึนระหว�างองค/การท่ีพัฒนาข้ึนเป,นเครือข�ายธุรกิจ ซ่ึงมี
ด�วยกันหลายแบบ เช�น เครือข�ายทางสังคม องค/การธุรกิจ ความรู� และอินเตอร/เน็ต เป,นต�น เข�ามามี
อิทธิพลอย�างมากในการสร�างให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครือข�ายจึงเป,นทางเลือกหนึ่งใน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจ ป�จจุบันนักวิชาการได�ให�ความสนใจในเรื่องนี้มาก
ข้ึน โดยมีงานวิจัยท่ีสนับสนุนกรอบแนวคิดของการสร�างเครือข�าย โดยมองว�าเป,นช�องทางช�วยสร�างให�
เกิดความร�วมมือระหว�างกันมากข้ึน นับได�ว�าเป,นกลยุทธ/สําคัญในการสร�างความได�เปรียบในการ
แข�งขันระหว�างองค/การท่ีเกิดจากการสร�างความร�วมมือระหว�างกัน (ผลิน ภู�จรูญ,2546:253-255) เช�น
ของพอตเตอร/ (Porter,1985:96) พบว�า หัวใจของการสร�างขีดความสามารถให�กับประเทศ คือการ
สร�างเครือข�ายวิสาหกิจ โดยอาศัยองค/ประกอบหลายด�าน ได�แก� สภาพป�จจัยพ้ืนฐานของประเทศ ซ่ึง
เป,นป�จจัยการผลิต สภาพความต�องการภายในประเทศ อุตสาหกรรมสนับสนุนและเก่ียวเนื่อง กลยุทธ/
โครงสร�าง และการแข�งขันของบริษัท เง่ือนไขและนโยบายของรัฐบาล และป�จจัยด�านโอกาสหรือ
ภาวะวิกฤตของประเทศ เพื่อนํามาวิเคราะห/ถึงขีดความสามารถในการแข�งขันของอุตสาหกรรม
ขณะเดียวกันนิววาลี่ และมาธาวัน (Madhavan and Gnyawali,2001:431) พบว�า ความแตกต�าง
ของโครงสร�างท่ีไม�เท�าเทียมกันขององค/การ มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการแข�งขันระหว�างเครือข�ายของ
องค/การ จึงมีการศึกษากรอบแนวคิดหลายระดับท่ีเก่ียวข�องกับคุณสมบัติของเครือข�ายสู�การดําเนินงาน
และการตอบสนองด�านการแข�งขัน ภายใต�ความร�วมมือระหว�างกัน และยังส�งผลให�การปรับตัวเข�ากับ
สถานการณ/การแข�งขันได�อย�างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสร�างเครือข�ายความร�วมมือจึงกลายเป,น
ป�จจัยสําคัญท่ีทําให�มีการพัฒนาพลวัตในการแข�งขัน ซ่ึงสอดคล�องกับงานวิจัยของอภิชาต ศรีสวัสด์ิ
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(2553:2) ได�ศึกษาภาวะผู�นําการท�องเที่ยวในอุตสาหกรรมบริการแบบเครือข�ายและยุทธศาสตร/
เศรษฐกิจสีเขียวแนวอนุรักษ/ พบว�าการบริหารจัดการท�องเท่ียวแบบเครือข�ายท้ังภายในและภายนอก
ประเทศเป,นกรอบแนวคิดในเชิงยุทธศาสตร/สู�อนาคต นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาและเติบโตอยู�รอด
ได�ท�ามกลางยุคโลกาภิวัฒน/ได�อย�างมั่นคง ปลอดภัยมีความยั่งยืน ในขณะที่เลวินสัน และอาซาฮี 
(Levinson  and Asahi,1996:60) พบว�าการพัฒนาการเรียนรู�ร�วมกันมีอิทธิพลต�อเครือข�ายความ
ร�วมมือระหว�างประเทศ เป,นผลให�เกิดการประยุกต/ความรู� จนกลายเป,นขีดความสามารถหลักให�
เกิดข้ึนในองค/การอย�างต�อเนื่อง ซ่ึงมีความสอดคล�องกับแกรนท/ (Grant,1996:375) ศึกษาพลวัต
สภาพแวดล�อมในการแข�งขันด�านความสามารถขององค/การในการบูรณาการความรู� โดยมุ�งประเด็น
ในด�านการแลกเปลี่ยนองค/ความรู�ระหว�างกัน และการนําความรู�มาปฏิบัติ ซ่ึงส�งผลให�เกิดความ
เข�าใจท่ีชัดเจนมากข้ึนในการสร�างเครือข�ายความร�วมมือ รวมทั้งทําให�เกิดความได�เปรียบในการ
แข�งขันอย�างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส�วนด�านเครือข�ายธุรกิจนําเที่ยว ในงานวิจัยของกัญญาภัค 
ยามาโมโต�(2551:4)ที่ศึกษาการสร�างรูปแบบเครือข�ายธุรกิจนําเท่ียวกับโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ/ของจังหวัดเชียงใหม� พบว�า รูปแบบเครือข�ายระหว�างธุรกิจนําเท่ียวและหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ/ (OTOP) ในจังหวัดเชียงใหม�มีข�อจํากัดด�านเครือข�ายท้ังแบบท่ีเป,นทางการ และระดับ
กลุ�มเฉพาะ ซ่ึงมีความจําเป,นอย�างมากในการสร�างเครือข�าย เพ่ือแลกเปลี่ยนผลประโยชน/ระหว�างกัน 
ในขณะเดียวกันนฤมล คงทน(2549:1) ได�สรุปผลการวิจัยว�าป�จจัยท่ีส�งผลกระทบต�อขีดความสามารถใน
การแข�งขันของคลัสเตอร/แปรรูปข�าวจังหวัดพิษณุโลก คือ ขาดการเชื่อมโยงและการรวมกลุ�มเพ่ือสร�าง
ความเข�มแข็ง ในการสร�างเครือข�ายให�มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ดีเยอร/ และสิงห/ (Dyer and 
Singh,1998:660) ได�วิจัยด�านการเพ่ิมศักยภาพเครือข�ายระหว�างองค/การให�เกิดความได�เปรียบ
ทางการแข�งขัน โดยพบว�า ยุทธวิธีท่ีทําให�ทรัพยากรระหว�างองค/การมีความได�เปรียบทางแข�งขันต�อง
ศึกษาดังต�อไปนี้ 1) การเชื่อมโยงทรัพย/สินเฉพาะพิเศษ (relation-specific assets) 2) การแบ�งป�น
ความรู�ระหว�างองค/การ (knowledge sharing routines) 3) ความสามารถด�านทรัพยากรระหว�าง
องค/การ (complementary resource capabilities) และ 4) การกํากับดูแลองค/การอย�างมี
ประสิทธิภาพ (effective governance)  ซ่ึงมีความสอดคล�องกับผลิน ภู�จรูญ(2546:266-267) วิจัย
เรื่องเครือข�ายธุรกิจ ทําให�สามารถสร�างรูปแบบในการสร�างเครือข�ายให�มีประสิทธิภาพ โดยพบว�า
การสร�างเครือข�ายธุรกิจขององค/การต�างประเทศสัญชาติญ่ีปุwนมีการตระหนักถึงความสําคัญ กล�าวคือ 
1) การแลกเปลี่ยนทรัพย/สินเฉพาะพิเศษ  เพ่ือใช�ในการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ/ใหม� 2) การแลกเปลี่ยน
องค/ความรู�ระหว�างกัน ในการนํามาใช�ในการผลิตและดําเนินงาน 3) การบูรณาการองค/ความรู�ใหม�ๆ  
เพ่ือสร�างความได�เปรียบทางการแข�งขัน 4) การส�งเสริมแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว�างกัน เพ่ือสร�าง
ความแข็งแกร�งยิ่งข้ึน และ 5) ความเข�มแข็งของเครือข�าย เป,นความผูกพันระหว�างองค/การให�เหนียวแน�น
ยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันงานวิจัยของอัครพงศ/ อ้ันทอง,(2013:บทคัดย�อ)ได�วิเคราะห/ความได�เปรียบในการ
แข�งขันด�านการท�องเท่ียวของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต� ผลการศึกษาพบว�า ประเทศไทยมี
ความชํานาญสูงสุดในภูมิภาคนี้ แต�กลับมีแนวโน�มลดลง ส�วนประเทศมาเลเซียกลายเป,นผู�ท่ีมีความ
ชํานาญเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุด โดยภาพรวมนั้น ประเทศไทยควรใช�โอกาสการเป,นผู�นําด�านการ
ท�องเท่ียวสร�างเครือข�ายการท�องเท่ียวและส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียวในภูมิภาคให�มากข้ึน  
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  การสร�างเครือข�ายองค/การก�อให�เกิดการแลกเปลี่ยน การจัดกิจกรรมหรือการผลิต
ระหว�างองค/การในเครือข�าย ซ่ึงจําเป,นต�องการปฏิสัมพันธ/ร�วมกันในการสร�างมูลค�าเพิ่มด�าน
ความสามารถในการแข�งขัน ดังนั้นการสร�างเครือข�ายองค/การ จึงเป,นตัวแปรท่ีมีความสําคัญมาก 
ผู�วิจัยจึงสนใจศึกษากรอบแนวคิดด�านเครือข�ายองค/การ ซ่ึงตัวแปรท่ีใช�ในการวัดแบ�งเป,น 5 กลุ�มได�แก� 
1) การแลกเปลี่ยนทรัพย/สินเฉพาะพิเศษ  2) การแลกเปลี่ยนองค/ความรู�ระหว�างกัน3) การบูรณาการ
องค/ความรู� 4) การส�งเสริมแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว�างกัน5) ความเข�มแข็งของเครือข�าย (ผลิน            
ภู�จรูญ,2546:266-267) 

3.5 สภาพแวดล�อมองค/การหมายถึง การวิเคราะห/สภาพแวดล�อมภายในและสภาพแวดล�อม
ภายนอก ท่ีจะทําให�เกิดความเข�าใจถึงป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อขีดความสามารถในการแข�งขันท่ียั่งยืนของ
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ป�จจุบันคงหลีกเลี่ยงไม�ได�ท่ีการบริหารเชิงกลยุทธ/ในองค/การจะต�องพบ
กับความเปลี่ยนแปลงต�าง ๆ ในป�จจัยแวดล�อมท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงสภาพแวดล�อมดังกล�าว 
ส�งผลให�องค/การต�องพัฒนาแนวคิดทางการจัดการที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน
ตลอดเวลา จึงกลายเป,นภาระหน�าท่ีหลักของผู�บริหารท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีต�องให�ความสําคัญ
กับปรากฏการณ/ท่ีเกิดข้ึน มิฉะนั้นแล�วอาจทําให�องค/การสูญเสียความได�เปรียบในการแข�งขันท่ีเคยมี
เหนือกว�าคู�แข�งในธุรกิจเดียวกันได� เพราะขาดการพัฒนาจัดการตัวเองให�ร�วมสมัยกับสภาพแวดล�อมต�าง ๆ 
ที่เปลี่ยนไป (ผลิน ภู�จรูญ,2546:xiii) ในการศึกษาความสามารถในการแข�งขันขององค/กร มี
แนวความคิดในการวิเคราะห/สภาพแวดล�อมในการแข�งขันที่หลากหลาย เช�น แนวความคิดการ
วิเคราะห/เรื่อง จุดแข็ง จุดอ�อน ขององค/กร (Wernerfelt,1984:172) ซ่ึงนําไปสู�แนวความคิดการ
วิเคราะห/ จุดแข็ง จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค เป,นการวิเคราะห/สภาพแวดล�อมภายนอก และ
สภาพแวดล�อมภายในของธุรกิจ สิ่งเหล�านี้เป,นพ้ืนฐานของแนวความคิดหนึ่งในกลยุทธ/ในการแข�งขัน
ยุคใหม� (Forsman,2004:21) หากใช�แนวความคิดนี้ในการวิเคราะห/ เป,นพ้ืนฐานแล�ว องค/การจะ
สามารถสร�างกลยุทธ/การแข�งขันท่ีดีโดยเป,นการผสมผสานระหว�างป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอก
อย�างเหมาะสม (Forsman,2004:19) ดังเช�นผลงานวิจัยของ ภีรวัฒน/ นนทะโชติ(2555:104) 
ศึกษาแบบจําลองพลวัตการเป,นองค/การอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพ่ือใช�สําหรับ
แก�ไขป�ญหาระบบการวัดผลการดําเนินงานเดิม เนื่องจากสภาวะแวดล�อมขององค/การทางการศึกษามี
การเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย�างรวดเร็ว ในผลงานวิจัยพบว�าแนวความคิดนี้สามารถทํานายการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต�ละสถานการณ/ตามเง่ือนไขและความสัมพันธ/ท่ีแตกต�างกันไป อันนําไปสู�
การวางแผนและการเลือกแนวทางการบริหารจัดการในองค/การให�เหมาะสมและสอดคล�องกับบริบท
มากท่ีสุด  ในขณะเดียวกันเกรวาล และทานซูฮัจ (Grewal and Tansuhaj,2001:76) ศึกษาการสร�าง
ขีดความสามารถขององค/การเพ่ือการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ได�เจาะลึกไปท่ี
บทบาทของแนวความคิดการตลาดและความยืดหยุ�นเชิงกลยุทธ/ พบว�าแนวความคิดด�านการตลาด
เป,นผลสะท�อนให�องค/การต�องหันมาเรียนรู�สภาพแวดล�อมขององค/การ เพราะสามารถช�วยในการ
ปรับตัว และแก�ป�ญหาเชิงรุก ในองค/การท่ีเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ในขณะท่ีธัชวรรณ กนิษฐ/พงศ/
(2553:71) ได�ศึกษาความสามารถในการแข�งขันของประเทศไทยและความท�าทายของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยใช�แบบจําลองเพชรแห�งความได�เปรียบทางการแข�งขัน เป,นการกล�าวถึงป�จจัย
ทางด�านสภาวะแวดล�อมในการดําเนินงานท้ัง 4 ประการ ของพอตเตอร/ (Porter) ท่ีได�อธิบายสาเหตุ
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ของความสามารถในการแข�งขัน จากระดับองค/การธุรกิจไปสู�ระดับประเทศ มาเป,นเครื่องมือในการ
วิเคราะห/ป�จจัยต�าง ๆ ที่ใช�วัดขีดความสามารถในการแข�งขันของไทย สิงคโปร/และมาเลเซีย ซ่ึง
ประเทศไทยอยู�ในอันดับตํ่าสุด จึงควรมีนโยบายหรือยุทธศาสตร/ท่ีชัดเจนในการขับเคลื่อนการยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข�งขันใน 4 ด�าน ท่ีมีผลกระทบต�อความสามารถในการเพ่ิมผลิตภาพ อัน
นําไปสู�การเพ่ิมความสามารถในการแข�งขันของกลุ�มอุตสาหกรรม คือ ป�จจัยด�านการผลิต (factor 
condition) ป�จจัยด�านอุปสงค/ (demand condition) ป�จจัยด�านยุทธศาสตร/ โครงสร�างและการ
แข�งขัน (firm strategy,structure rivalry) ป�จจัยด�านอุตสาหกรรมต�อเนื่องและสนับสนุน 
(related and supporting industries) นอกจากป�จจัยหลักท้ัง 4 ด�านท่ีกล�าวมาข�างต�นยังมีบทบาท
สําคัญต�อการกําหนดความได�เปรียบเชิงแข�งขันของประเทศอีก 2 ป�จจัยท่ีอาจเป,นได�ท้ังส�วนสนับสนุน
และอุปสรรคต�อความได�เปรียบเชิงการแข�งขันของประเทศ คือ ด�านบทบาทของภาครัฐ และบทบาท
ของโอกาส (the role of government and the role of chance)  เป,นผู�ท่ีมีอํานาจในด�านการ
ออกกฎระเบียบ ข�อบังคับด�านการค�า สินค�า ภาษีเป,นต�น ดังนั้น หากรัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการท่ี
สนับสนุนธุรกิจใดนั้น ก็จะส�งผลให�ธุรกิจนั้นมีความสามารถในการแข�งขันได�มากข้ึน และบ�อยครั้งท่ี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมอยู�นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาล แต�อยู�ภายใต�การควบคุมของ
รัฐบาลประเทศอื่น บทบาทของโอกาสจึงมีความสําคัญต�อการกําหนดความได�เปรียบเชิงแข�งขัน
ของประเทศ เพราะก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร�างธุรกิจซึ่งมีผลต�อความสามารถในการ
แข�งขันของธุรกิจ ซ่ึงสอดล�องกับงานของจารุวรรณ พุ�มบัว(2551:172) ได�ศึกษาขีดความสามารถใน
การแข�งขันอุตสาหกรรมซอฟต/แวร/ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช�ตัวแบบจําลอง เพชรแห�ง
ความได�เปรียบทางการแข�งขันพบว�ามีการแข�งขันกันเองมากขึ้น และผู�ประกอบการมีศักยภาพใน
การผลิตใกล�เคียงกันจึงสามารถทดแทนกันได� และพบป�ญหาท่ีสําคัญมากท่ีสุด ได�แก� ภาครัฐยังไม�
ชัดเจน และไม�ได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย�างจริงจัง ในส�วนของการวิเคราะห/แนวโน�ม
อุตสาหกรรมซอฟต/แวร/ของประเทศไทยในอนาคต ผลการวิจัยพบว�า มีแนวโน�มสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง  
  ผู�วิจัยจึงได�ศึกษาขีดความสามารถในการแข�งขันท่ียั่งยืนอันเป,นทฤษฎีท่ีมุ�งเน�นป�จจัย
ภายในของและภายนอกขององค/กร ซ่ึงเป,นป�จจัยท่ีทําให�เกิดขีดความสามารถในการแข�งขันท่ียั่งยืน 
ดังนั้นจึงควรพิจารณาทุกด�านท่ีสัมพันธ/และส�งผลกระทบต�อสภาพแวดล�อมขององค/การ โดยได�
จําแนกออกเป,น 5 ป�จจัย คือ 1) ป�จจัยด�านการผลิต 2) ป�จจัยด�านอุปสงค/ 3) ป�จจัยด�านยุทธศาสตร/
โครงสร�างและการแข�งขัน 4) ป�จจัยด�านอุตสาหกรรมต�อเนื่องและสนับสนุน และ 5) ด�านบทบาทของ
ภาครัฐ และบทบาทของโอกาส (Porter,1980:117-265)  
  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับป�จจัยระดับองค/การ ท่ีมีผลต�อ
ขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืนของผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ได�ชี้ให�เห็นถึง
ความสําคัญของการศึกษาในประเด็นดังกล�าว 1) ด�านการมุ�งเน�นการเรียนรู� จําแนกเป,น 4 ป�จจัยได�แก� 
ความมุ�งม่ันในการเรียนรู� วิสัยทัศน/ร�วมการเปeดใจและการแบ�งป�นความรู�ภายในองค/การ (Hurley et 
al,1998:42), (Calantone et.al.,2002:515)2) ด�านวัฒนธรรมองค/การจําแนกเป,น 4 ป�จจัย ได�แก� 
วัฒนธรรมเน�นการมีส�วนร�วมวัฒนธรรมเน�นการปรับตัวเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมเน�นการแข�งขัน และ
วัฒนธรรมเน�นโครงสร�างและกฎระเบียบ (Cameron and Quinn,1999:47) 3) ด�านนวัตกรรม
องค/การ จําแนกเป,น 3 ป�จจัย ได�แก� การสร�างสรรค/แนวคิดใหม�ในการบริการเจตคติท่ีมุ�งสู�การ
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เปลี่ยนแปลง และการสร�างการเรียนรู� (ศุภางค/ นันตา,2555:บทคัดย�อ) 4) ด�านเครือข�ายองค/การ 
จําแนกเป,น 5 ป�จจัย ได�แก� การแลกเปลี่ยนทรัพย/สินเฉพาะพิเศษ การแลกเปลี ่ยนองค/ความรู�
ระหว�างกันการบูรณาการองค/ความรู� การส�งเสริมแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว�างกันและความ
เข�มแข็งของเครือข�าย (ผลิน ภู�จรูญ,2546:266-267) 5) ด�านสภาพแวดล�อมขององค/การ จําแนกเป,น 
5 ป�จจัย ได�แก� ป�จจัยด�านการผลิต, ป�จจัยด�านอุปสงค/, ป�จจัยด�านยุทธศาสตร/โครงสร�างและการ
แข�งขัน, ป�จจัยด�านอุตสาหกรรมต�อเนื่องและสนับสนุน และด�านบทบาทของภาครัฐ และบทบาท
ของโอกาส (Porter,1980:117-265) 
 
ภาคสรุปกรอบแนวคิดการวิจัย  
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง อันนําไปสู�การสร�างกรอบ
แนวคิดในการดําเนินงานวิจัยเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันธุรกิจท่ียั่งยืน บนพ้ืนฐานของ
ทรัพยากรมนุษย/คือองค/ประกอบสําคัญท่ีสุดต�อความสําเร็จขององค/การ ซ่ึงมีรากฐานสําคัญมาจาก
การพัฒนาและเรียนรู�ในสิ่งต�าง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงเป,นมนุษย/ให�มีคุณภาพ เพราะในองค/การจะต�อง
อาศัยบุคคลากรที่มีขีดความสามารถในการแข�งขันที่เหมาะสมกับวิสัยทัศน/ พันธกิจ และเปWาหมาย
ขององค/การ (ชูชัย สมิทธิไกร,2550:7) นอกจากนี้บทบาทสําคัญในความเป,นองค/การต�องอาศัย
บทบาทความเป,นผู�ประกอบการจะเป,นผู�ใช�อิทธิพลโน�มน�าว จูงใจ อํานาจ อิทธิพลในการปฏิสัมพันธ/
ให�ผู�อ่ืนคล�อยตามและให�ความร�วมมือร�วมใจ ทํางานกันเป,นทีมอย�างมีประสิทธิภาพ อันนําไปสู�
เปWาหมายการทํางานนั้นสําเร็จลุล�วง และสามารถนําองค/การและสังคมเจริญก�าวหน�าสิ่งเหล�านี้จึงเป,น
เหตุให�ผู�วิจัยศึกษาครั้งนี้ จึงทบทวนแนวคิดและทฤษฎีจากนักวิชาการหลายท�าน ด�านขีดความสามารถ
ในการแข�งขันทางธุรกิจ ท่ีซ่ึงได�รับการยกย�องให�เป,นหัวใจสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ/และ
กระบวนการจัดการด�านการตลาด (Porter,1985:96) และยังเป,นป�จจัยสําคัญท่ีสุดในการพัฒนา
องค/การ (ฐิติพงศ/ ไชยองค/การ,2552:77-78) ในการนําไปสู�ความสําเร็จดังกล�าวได�นั้น องค/การต�อง
ได�รับการพัฒนา โดยมุ�งเน�น 3 ป�จจัย คือ ความเป,นผู�นําระดับสากล การจัดการวัฒนธรรมระหว�าง
ชาติ และการจัดการฐานทรัพยากร โดยผู�วิจัยได�สังเคราะห/จากทฤษฎีดังกล�าวมาจําแนกเป,นตัวแปรท่ี
มีผลกระทบต�อขีดความสามารถในการจัดการแข�งขันทางธุรกิจของผู�ประกอบการ โดยผู�วิจัยแบ�งเป,น 
5 องค/ประกอบ คือ  1) คุณลักษณะส�วนบุคคล ได�แก� เพศอายุระดับการศึกษาตําแหน�งหน�าท่ี 
ประสบการณ/การทํางานในป�จจุบันและท่ีเคยมีมาก�อน 2) ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียวได�แก�รูปแบบ
ธุรกิจ จํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจ รายได�สุทธิ สาขาจดทะเบียนธุรกิจ ประเภทธุรกิจนําเท่ียว และ
จํานวนพนักงานประจํา 3) การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป�จเจกบุคคล ท่ีเป,นคุณสมบัติ
ประจําตัวของแต�ละบุคคล ซ่ึงความสําเร็จหรือความล�มเหลวในการดําเนินงานขององค/การ ขึ้นอยู�
กับบุคคลในองค/การ (พิภพ วชังเงิน,2547:52) โดยผู�วิจัยได�แบ�งออกเป,น 3 ด�านคือ ด�านบุคลิกภาพได�แก� 
บุคลิกภาพแบบหวั ่นไหว บุคลิกภาพแบบแสดงออกบุคลิกภาพแบบเปeดรับประสบการณ/ 
บุคลิกภาพแบบเห็นพ�อง บุคลิกภาพแบบมีจิตสํานึก ต�อไปคือ ด�านการจูงใจ ได�แก� ความสําเร็จในงาน 
การได�รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติความรับผิดชอบ ความก�าวหน�านโยบายขององค/การ 
การบริหารงาน ความสัมพันธ/ระหว�างบุคคล สภาพการทํางาน ความม่ันคงในงาน เงินเดือนและ
สถานภาพ 4) การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ�ม ประกอบไปด�วยบุคคลและกลุ�มคนต�าง ๆ 
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ท่ีมีการรวมตัวกันอย�างเป,นทางการและไม�เป,นทางการ ซ่ึงย�อมมีผลกระทบต�องาน และกิจกรรมของ
องค/การ จึงเป,นสิ่งสําคัญอย�างยิ่งยวดที่จะต�องทําความเข�าใจเกี่ยวกับกลุ�ม เพื่อให�กลุ�มทํางานให�
องค/การได�อย�างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (วิเชียร วิทยอุดม,2554:151) โดยผู�วิจัยได�แบ�ง
ออกเป,น 2 ด�านคือ ด�านการจัดการความขัดแย�งในกลุ�มและระหว�างกลุ�ม ได�แก� การเอาชนะ การยอม
ตามการหลีกเลี่ยง การให�ความร�วมมือ และการประนีประนอม ต�อไปคือ ด�านประสิทธิผลการทํางาน
เป,นทีม ได�แก� มีความชัดเจนของวัตถุประสงค/สมาชิกทุกคนมีส�วนร�วม รับฟ�งความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน
ความเห็นพ�องต�องกันมีการสื่อสารท่ีเปeดเผยบทบาทและมอบหมายงานท่ีชัดเจน และ 5) การรับรู�ใน
พฤติกรรมการสร�างผลงาน ท่ีมีผลต�อขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจของผู�ประกอบการใน
ครั ้งนี ้ คือ องค/การ ซึ ่งเป,นหน�วยทางสังคมที่อยู �ภายใต�และมีปฏิสัมพันธ/กับสภาพแวดล�อม 
ประกอบด�วยสมาชิกในองค/การท่ีมีผลประโยชน/ร�วมกันในการขับเคลื่อนองค/การให�บรรลุเปWาประสงค/
นั้น (พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต,2552:2-3) โดยผู�วิจัยจําแนกออกเป,น 5 ด�าน คือ ด�านการมุ�งเน�นการ
เรียนรู� ได�แก� ความมุ�งม่ันในการเรียนรู�วิสัยทัศน/ร�วม การเปeดใจและการแบ�งป�นความรู�ในองค/การด�าน
วัฒนธรรมองค/การ ได�แก� วัฒนธรรมเน�นการมีส�วนร�วม, วัฒนธรรมเน�นการปรับตัวเพื่อพัฒนา 
วัฒนธรรมเน�นการแข�งขัน วัฒนธรรมเน�นโครงการสร�างและกฎระเบียบ ด�านนวัตกรรมองค/การ ได�แก� 
การแลกเปลี่ยนทรัพย/สินเฉพาะพิเศษ การแลกเปลี่ยนองค/ความรู�ระหว�างกันการบูรณาการองค/ความรู� 
การส�งเสริมแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว�างกัน และความเข�มแข็งของเครือข�าย ด�านเครือข�ายของ
องค/การ ได�แก� การสร�างสรรค/แนวคิดใหม�ในการบริการ เจตคติท่ีมุ�งสู�การเปลี่ยนแปลง และการสร�าง
การเรียนรู� และด�านสภาพแวดล�อมขององค/การ ได�แก� ป�จจัยด�านการผลิต, ป�จจัยด�านอุปสงค/ ป�จจัย
ด�านยุทธศาสตร/ โครงสร�างและการแข�งขันป�จจัยด�านอุตสาหกรรมต�อเนื่อง และสนับสนุน ด�าน
บทบาทของภาครัฐบทบาทของโอกาส ซ่ึงสามารถสรุปภาพของกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีนํามาใช�ใน
การศึกษาวิจัยดังต�อไปนี้ 
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ลักษณะธุรกจินําเที่ยวทุนจดทะเบียนธุรกิจ,
รายได�สทุธ,ิสาขาจดทะเบียนใบอนุญาตฯ, 
ประเภทธุรกิจนําเที่ยวและจํานวนพนักงาน

ประจํา 
 

คุณลักษณะส�วนบุคคลเพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหน�งหน�าที่ และประสบการณ/การทํางาน 

 
 

H1 

H2 

H3 
H4 
H5 

H6 

 
 

การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงาน 
 
ระดับปKจเจกบุคคล ( ด�านบุคลิกภาพ การจูง
ใจ และการรับรู�ความสามารถในตนเอง) 
 

 

ระดับกลุ�ม (ด�านการจัดการความขัดแย�งใน
กลุ�มและระหว�างกลุ�มและประสิทธิผลการ
ทํางานเป,นทีม) 
 

ระดับองค/การ (ด�านการมุ�งเน�นการเรียนรู�, 
วัฒนธรรมองค/การ นวัตกรรมองค/การ
เครือข�ายองค/การ และสภาพแวดล�อม
องค/การ) 

ขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวของ

ผู�ประกอบการ 
 

- การจัดการวัฒนธรรมระหว�าง
ชาติ 

- การจัดการฐานทรัพยากร 

- ความเป,นผู�นําระดับสากล 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวจิัย 

รูปแบบธุรกิจ 
บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส�วน และเจ�าของคนเดียว 

H = สมมุติฐาน (Hypothesis) 
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ส�วนท่ี 3 สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข�องกับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ 
 

 ผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�างานวิจัยที่เก่ียวข�องกับการวิจัยครั้งนี้ โดยใช�ตัวแปรที่ศึกษามาเทียบเคียง
กับการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งผู�วิจัยสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องตามประเด็นการรับรู�ในเชิงพฤติกรรมการสร�างผลงาน
ระดับป�จเจกบุคคล กลุ�ม และองค/การ ที่มีผลต�อขีดความสามารถในการจัดการแข�งขันทางธุรกิจของ
ผู�ประกอบการ ดังตารางดังต�อไปนี้  

 
ตารางที่ 1ตารางสรุปงานวิจัยที่เก่ียวข�องกับขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจของผู�ประกอบการ 

 
ผู�แต�ง-ช่ือเรื่อง ที่มา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

Chapman and Soosay 
(2003:9). Innovation in 
logistics services and the 
new business model: A 
conceptual framework . 

Journal of 
Physical 
Distribution& 
Logistics 
Management 

ป�จจัยสําคัญของการสร�างความสามารถใน
การแข�งขันในตลาดโลกน้ันคือ การบริการ 
เนื่องจากการค�าในตลาดโลกเปลี่ยนแนวคิด
จากมุ�งเน�นที่ผลิตสินค�าเพียงอย�างเดียว ไป
เน�นความสําคัญที่ความต�องการของลูกค�า 
และการให�บริการ ฉะนั้นการบริการจึงเป,น
การสร�างคุณค�าท่ีสามารถประเมิน
ความสําเร็จของบริษัทในระดับสากลได� 

Goleman(1998:41).What 
make a leader. 
 
 
 

Harvard Business 
Review 

การตระหนักในตนเองเป,นพ้ืนฐานของการ
ควบคุมตนเอง และความตระหนักในสังคม
ซึ่งจะเป,นรากฐานของทักษะทางสังคมที่
จําเป,นสําหรับการจัดการความสัมพันธ/อย�าง
มีประสิทธิภาพ 

Goleman (2000:78-89) 
Leadershipthat  gets 
results. 

Harvard  Business 
Review 

การตระหนักในตนเอง เป,นความ สามารถท่ี
จะพิจารณาว�าจัดการกับอารมณ/ความรู�สึก
ของตนเอง ทราบจุดเด�นจุดด�อยของตน ซ่ึง
มีความสําคัญต�อบุคคลช�วยให�มีความ
ต�องการ และความมุ�งมั่นในการเข�าใจ
สาเหตุ และเมื่อเจอกับป�ญหาอุปสรรคก็
สามารถที่จะควบคุมสถานการณ/ไม�ให�
ตนเองต�องจมลงไปกับสถานการณ/ 

 



63 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจของผู�ประกอบการ
(ต�อ) 

   

ผู�แต�ง-ช่ือเรื่อง ที่มา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

Brake(1997:41) The Global 
Leader. Critical Factors for 
Creating The World Class 
Organization.  
 

Professional 
Publishing, 
Chicago, IL. 

ด�านผู�นําระดับสากล ได�ค�นพบปรากฏการณ/
ของจิตวิญญาณในการเป,นผู�ประกอบการ
น้ันควรมีข�อตกลงในการเปล่ียนแปลงตนเอง 
คือ ความมุ�งม่ันท่ีจะพัฒนาอย�างต�อเนื่องใน
ด�านความรู� ทักษะ ความคิดสร�างสรรค/ 
แรงขับ ความแข็งแรง ความปรารถนาท่ีจะ
เรียนรู�กับสิ่งใหม� และการเรียนรู�จาก
ประสบการณ/ตรง ให�เกิดในประสิทธิภาพ
ของบุคคล 

Spreitzer et al. (1997:42) 
The early identification of 
international executive 
potential. 

Journal of Applied 
Psychology 

ผลที่ได�ของพฤติกรรมนี้ ข้ึนอยู�กับ
ความสามารถที่จะเรียนรู�จากประสบการณ/
ของบุคคลส�วนในด�านตัวช้ีวัดความสําเร็จ
ความเป,นภาวะผู�นําระดับสากลอีกลักษณะ
หนึ่ง คือ ความสนใจใฝwรู� 

Srinivas(1995:26) 
Globalization of business 
and the third world: 
challenge of expanding 
the mindsets. 

Journal of 
Management 
Development, 
Vol.14 No. 3 

พบว�า ความสําเร็จของผู�นําระดับสากลควร
มุ�งเน�นท่ีการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง เป,น
อิทธิพลต�อการเรียนรู� และความสนใจใฝwรู� 
ยังสามารถเป,นแรงจูงใจในการปWองกันความ
เสี่ยงในด�านความคิดริเริ่มและความมุ�งมั่น
ของผู�นําระดับสากล 

Mumford,et al,(2000:11), 
Leadership skills for a 
changing world: solving 
complex social problems 

Leadership 
Quarterly, Vol. 11 
No.1 

พบว�าความสําเร็จของผู�นําในด�านแรงจูงใจ 
สามารถขยายความ สามารถในผลการ
ดําเนินงานและเป,นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว�างกัน   
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ตารางที่ 1ตารางสรุปงานวิจัยที่เก่ียวข�องกับขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจของผู�ประกอบการ
(ต�อ) 

   

ผู�แต�ง-ช่ือเรื่อง ที่มา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
Shaw and Barrett 
(1998:1318),The effects of 
diversity on small work 
group processes & 
performance. 

Human Relations, 
Vol. 51 No. 10 

พฤติกรรมของคนซึ่งมีผลกระทบต�อ
กระบวนการกลุ�มในผลของการปฏิบัติ
เกิดข้ึนจริงและยุติธรรมท้ังต�อทัศนคติและ
พฤติกรรมท่ีแตกต�างในกลุ�มสมาชิกที่
ปฏิบัติงาน 

Goldsmith and Walt 
(1999:42), New 
competencies for 
tomorrow’s global leader. 

CMA Management บทบาทความสําคัญของการตระหนักใน
ตนเองได�รับการสนับสนุน คือ การเรียนรู�
เพื่อเพ่ิมความสามารถส�วนบุคคล 
 

Iles (1995:44), Learning to 
work with difference,  
 

Personnel Review, 
Vol. 24 No. 6. 

พบว�า ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต�อขีดความสามารถ
โดยส�งผลกระทบต�อความได�เปรียบเชิง
แข�งขันที่ยั่งยืน คือขีดความสามารถในการ
รับรู� มีอิทธิพลกับความสามารถในการรับรู�
และการตีความข�อมูล เพื่อให�เกิดความเข�าใจ
ท่ีชัดเจน 

Dodd (1987:3) An 
introduction to 
intercultural effectiveness 
skills. in Dodd, C.H. & 
Montalvo, F.F. (Eds), 
Intercultural Skills for 
Multicultural Societies. 

SIETAR 
International, 
Washington, DC. 

พบว�า ขีดความสามารถในการรับรู� เป,นขีด
ความสามารถที่มีความจําเป,นสําหรับการ
พัฒนาความเข�าใจในด�านบุคคลที่มีแตกต�าง
กันทางวัฒนธรรม 

Lloyd and 
Hartel(2010:845) 
Intercultural 
competencies for 
culturally diverse work 
teams. 

Journal of 
Managerial 
Psychology, Vol. 
25 No. 8 

ขีดความสามารถการแข�งขันด�านการจัดการ
วัฒนธรรมระหว�างชาติของการรับรู� 
ประกอบไปด�วย ความยืดหยุ�นในด�านการ
รับรู�  และการให�ความสําคัญกับเปWาหมาย 
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ตารางที่ 1 ตารางสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับขีดความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจของผู�ประกอบการ
(ต�อ) 

   

ผู�แต�ง-ช่ือเรื่อง ที่มา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

Barney (1991:105-
106).Firm Resources and 
Sustained Competitive 
Adavantage.  

Journal of 
Management.17(1)  

เสนอในงานวิจัยว�าคุณสมบัติของทรัพยากร
จะต�อง 1) มีคุณค�าของทรัพยากร 2) ความ
หายากของทรัพยากร 3) ยากต�อการ
เลียนแบบ จึงทําให�องค/การมีความได�เปรียบ
เชิงการแข�งขัน 

Gudykunst and Kim 
(1997:275) Communicating 
with Strangers:   

An Approach to 
Intercultural 
Communication, 
McGraw-Hill,New 
York, NY. 

ขีดความสามารถด�านอารมณ/ส�งผลต�อความ
เข�าใจของคน ในรูปแบบของอารมณ/ และ
คุณค�าเป,นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในวัฒนธรรม
องค/การ อันประกอบไปด�วย การยอมรับใน
ความแตกต�าง ความอดทนกับความไม�
แน�นอน และการเอาใจใส�กับวัฒนธรรม  

Dess et al. (2007:94) 
Strategic Management 
Creating Competitive 
Advantage. 

Boston:McGraw-
Hill/Irwin. 

พบว�าความยากท่ีจะทดแทน ความไม�มี
ทรัพยากรหรือความสามารถขององค/การใด
ท่ีจะมาทดแทนได� ก�อให�เกิดความได�เปรียบ
ทางการแข�งขัน  

 
การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานท่ีมีผลต�อขีดความสามารถในการจัดการแข�งขัน

ทางธุรกิจของผู�ประกอบการ  
1. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป�จเจกบุคคล 
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ตารางที่ 2 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป�จเจกบุคคล 

ผู�แต�ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

สราวุธ หนุนเงิน(2548:71-77) 
ขีดความสามารถจริงกับขีด
ความสามารถที่พึงประสงค/ ของ
ผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อม ประเภท
กิจการสถานประกอบการสปา 

 

วิทยานิพนธ/
ปริญญาการจัดการ
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากร
มนุษย/ คณะมนุษย/
ศาสตร/และ
สังคมศาสตร/
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พบว�า ผู�ประกอบการท่ีเป,นเพศชายมีขีด
ความสามารถสูงกว�าเพศหญิง 4 ด�านคือ ด�าน
จรรยาบรรณในอาชีพ ความซื่อสัตย/ต�อลูกค�า 
การจัดการธุรกิจ ความรู�ด�านคอมพิวเตอร/ 
และผู�ประกอบการเพศหญิงมีขีด
ความสามารถสูงกว�าเพศชาย 4 ด�าน คือ 
ทักษะการบริการ ความสามารถในการสร�าง
เครือข�าย ความรู�ด�านการฝ�กอบรมพนักงาน 
และความสามารถด�านการสื่อสาร 

กรกช ฐิตวิกรานต/ โขนงนุช,
(2551:36-37) พฤติกรรมการ
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
ของผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว
ในจังหวัดเชียงใหม�.  

 

วิทยานิพนธ/ 
สาขาวิชาการ
บริหารพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแม�โจ�. 

พบว�าผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม�ส�วนใหญ�เป,นเพศชายมีพฤติกรรม
การดําเนินกิจกรรมทางการตลาดด�าน
ผลิตภัณฑ/และด�านราคาอยู�ในระดับปานกลาง 
แต�ด�านช�องทางการจัดจําหน�าย และการ
ส�งเสริมการขายอยู�ในระดับน�อย 

C.Maple,et al (อ�างถึงในศรีสม
พรรอดศิริ, 2551:39).
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในการนําระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส/มาใช�ใน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ/ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ/. 

 

วิทยานิพนธ/
สาขาวิชา
ยุทธศาสตร/การ
พัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฎพระนคร. 

พบว�า การชักจูงจิตใจหรือโน�มน�าวจิตใจของ
คน จะยากข้ึนตามอายุของคนท่ีเพ่ิมข้ึน 
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ตารางที่ 2 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป�จเจกบุคคล(ต�อ) 
   

ผู�แต�ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

สราวุธ หนุนเงิน,(2548:72-77) 
ขีดความสามารถจริงกับขีด
ความสามารถที่พึงประสงค/ ของ
ผู�ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย�อม ประเภท
กิจการสถานประกอบการสปา 

 

วิทยานิพนธ/
ปริญญาการจัดการ
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการทรัพยากร
มนุษย/ คณะมนุษย/
ศาสตร/และ
สังคมศาสตร/
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

พบว�า ผู�ประกอบการท่ีมีช�วงอายุ 21-30 ปh มี
ขีดความสามารถด�านการตลาด 
ความสามารถในการสร�างเครือข�าย และ
ความสามารถด�านการสื่อสาร ช�วงอายุ31-40 
ปh มีขีดความสามารถด�านการจัดการธุรกิจ 
ช�วงอายุ 41-50 ปh มีขีดความสามารถด�าน
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และด�านทักษะการ
บริการ ส�วนช�วงอายุ 51-60 ปh มีขีด
ความสามารถด�านความรู�การฝ�กอบรม
พนักงาน และด�านคอมพิวเตอร/ 

รัตติภรณ/ จงวิศาล.(2545:78-
80). ป�จจัยด�านเชาวน/อารมณ/ 
บุคลิกภาพและภาวะผู�นําท่ี
ส�งผลต�อความพึงพอใจในการ
ทํางานของผู�ใต�บังคับบัญชา 
และผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน�างานระดับกลางใน
องค/การธุรกิจ. 

วารสารและ
เอกสารทาง
วิชาการคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร/ 
สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร/ 1, 
3 (กันยายน-
ธันวาคม) 

พบว�า จําเป,นต�องมีการให�ความสําคัญกับเรื่อง
การพัฒนาบุคคลให�มีความพร�อมและมี
ความสามารถท่ีจะเผชิญกับการเปล่ียนแปลง 

พัชรศิริ ราชรักษ/.(2012:4). 
บุคลิกภาพท่ีส�งผลต�อ
คุณลักษณะของงานและความ
ต�องการประสบความสําเร็จของ
กลุ�มพนักงาน Gen Y: 
กรณีศึกษาผู�ปฏิบัติงานในสังกัด
ภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย. 

WMS Journal of 
Management.
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ/ 1, 1 (May-
Aug). 

 

 

 

พบว�า บุคลิกภาพแบบการแสดงออก เปeดรับ
ประสบการณ/ แบบเห็นพ�อง และแบบมี
จิตสํานึกมีความสัมพันธ/เชิงบวกต�อ
คุณลักษณะของงาน และความต�องการ
ประสบความสําเร็จ 
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ตารางที่ 2 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป�จเจกบุคคล(ต�อ) 
   

ผู�แต�ง-ชื่อเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

Bono,et al,(2004:901). 
Personality and 
Transforma- tional and 
Transactional Leadership a 
Meta-Analysis. 

Journal of 
applied 
psychology89, 5  

พบว�า บุคลิกภาพแบบเปeดกว�างมี
ความสัมพันธ/เชิงบวกกับภาวะผู�นําการ
เปลี่ยนแปลงพบว�าบุคลิกภาพ 

 

 

จริยา ตันติพงศ/อนันต/,
(2549:85) บุคลิกภาพ
ผู�ประกอบการ ภูมิความรู�ความ
ชํานาญ และความสําเร็จในการ
ประกอบธุรกิจของ
ผู�ประกอบการ OTOP 4 -5 ดาว 
ประเภทอาหาร  

วิทยานิพนธ/
ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค/การ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร/. 

พบว�าบุคลิกภาพผู�ประกอบการด�านความคิด
สร�างสรรค/มีผลต�อความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจและผู�ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ
สูงต�องมีความกล�าริเริ่มในสิ่งต�าง ๆ 

Herzberg,et al.(1987:9) The 
Motivation to work. 

New York: Wiley.  พบว�าทฤษฎีป�จจัย 2 ประการ กระตุ�นให�เกิด
แรงจูงใจเป,นป�จจัยที่เก่ียวกับงานที่ปฏิบัติ 
เป,นการสร�างความพึงพอใจให�บุคลากรใน
องค/การปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ
ผลผลิตสูงข้ึน 

ปวีณา สินธุป�น(2546:บทคัดย�อ) 
แรงจูงใจในการทํางานและ
บุคลิกภาพการปรับตัวเพ่ือสู�
ความเป,นเลิศของผู�ที่ใช�วิชาชีพ
บัญชีในหน�วยงานราชการและ
หน�วยงานเอกชน ในอําเภอเมือง
ลําพูน 

วิทยานิพนธ/
สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค/การ บัณฑิต
วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใ
หม�. 

 

แรงจูงใจในการทํางานและบุคลิกภาพการ
ปรับตัวเพ่ือสู�ความเป,นเลิศของผู�ที่ใช�วิชาชีพ
บัญชีมีความสัมพันธ/ทางบวกทั้งในหน�วยงาน
ราชการและหน�วยงานเอกชน  
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ตารางที่ 2 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป�จเจกบุคคล(ต�อ) 
   

ผู�แต�ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

สุภาภรณ/ แก�นจันทร/
(2553:67)“ความสัมพันธ/
ระหว�างแรงจูงใจในการทํางาน
กับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เขต 
51.” 

วิทยานิพนธ/
สาขาวิชาการ
ประกอบการ
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

พบว�า พนักงานส�วนใหญ�มีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานด�านความสัมพันธ/กับเพ่ือนร�วมงาน
มากที่สุด รองลงมาคือด�านการปกครองบังคับ
บัญชา และด�านความรับผิดชอบ 

McClelland(1962:112) 
Business Drive and 
National Achievement 

 

Harvard Business   
revew. 

พบว�าความต�องการของคนมีความแตกต�าง
กันและเป,นส่ิงที่ต�องเรียนรู�มาจากวัฒนธรรม 
3 ด�าน คือ ความต�องการความสําเร็จ ความ
ต�องการด�านสังคม และความต�องการด�าน
อํานาจ  เพ่ือความสําเร็จส�วนตัว และ
ปรารถนาทําส่ิงที่มีประสิทธิภาพมากกว�าส่ิงที่
ทํามาในอดีต ซึ่งแรงผลักดันน้ี เรียกว�า ความ
ต�องการบรรลุความสําเร็จ 

Bandura(1986:399-400). 
Social foundation of 
though and action : A 
Social cognitive theory.
  

 

New Jersey: 
Pretice-Hall. 

ได�ระบุตัวช้ีวัดความสําเร็จในป�จจัยระดับ
บุคคลด�านการรับรู�ความสามารถในตนเอง มี 
4 วิธี คือ  ประสบความสําเร็จในการกระทํา 
การได�เห็นตัวแบบการพูดจาชักจูง และการ
กระตุ�นทางอารมณ/ สิ่งเหล�านี้เป,นป�จจัยด�าน
บวกในพฤติกรรมระดับป�จเจกบุคคล 
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ตารางที่ 2 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป�จเจกบุคคล(ต�อ) 
   

ผู�แต�ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 

ณัชชามน แสวงสุข(2550: 
บทคัดย�อ) “ความสัมพันธ/
ระหว�างการรับรู�ความสามารถ
ของตนเอง บุคลิกภาพ พฤติกรรม
การจัดการและความสําเร็จใน
อาชีพของผู�ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม โครงการพัฒนา
ผู�ประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรม.” 

วิทยานิพนธ/.        
สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรม.
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร/. 

พบว�าผู�ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมมีการ
รับรู�ความสามารถในตนเองมีพฤติกรรมการ
จัดการ และความสําเร็จในอาชีพอยู�ใน
ระดับสูง 

ภิรดา พุ�มพงษ/(2550:ง) “การ
สร�างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส/บน
เครือข�าย เรื่อง การใช�ส่ือการ
สอนทางไกลเพื่อการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
คณะครุศาสตร/ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม.” 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียง 
ใหม� 

ศึกษาด�านความสัมพันธ/ระหว�างการรับรู�
ความสามารถในตนเองกับผลการปฏิบัติงาน 
พบว�าการรับรู�ความสามารถในตนเอง มีความ 
สัมพันธ/ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานต�อ
สถาบันการศึกษา 

Bandura(1977:84-85) Social 
Learning Theory. 
Englewood Cliffs 

NewJerseys: 
Pretice -Hall Inc 

ได�ศึกษาวิธีการวัดการรับรู�ความสามารถใน
ตนเอง ได�จําแนกออกเป,น 3 มิติด�วยกัน คือ 
1.ระดับหรือปริมาณความยาก2. ความเข�ม
หรือความมั่นใจ3) การแผ�ขยาย 

วิลาสลักษณ/ ชัววัลลี(2538:97-
100)“การรับรู�ความสามารถ
ของตนในเรื่องอาชีพ: ตัวแปรที่
น�าสนใจในการศึกษาเก่ียวกับ
อาชีพและการทํางาน.” 

วารสารจิตวิทยา2: 
97-109 

พบว�า ผู�ท่ีรับรู�ว�าตนมีความสามารถใน
ระดับสูงจะเป,นผู�ท่ีมีความเชื่อมั่นในตนเอง มี
แนวโน�มท่ีจะกระทําในส่ิงที่ตนเชื่อเพ่ิมข้ึนและ
สามารถสร�างสัมพันธภาพกับผู�อ่ืนได�ง�าย อัน
นําไปสู�การประสบความสําเร็จ โดยมีความ
เช่ือว�าความสําเร็จเกิดข้ึนมาจาก
ความสามารถและทักษะของตนเอง 
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2.การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ�ม 
 

ตารางที่ 3 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ�ม 
 

ผู�แต�ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
Tjosvold (1991:2). The 
Conflict-
PositiveOrganization : 
Stimulate Diversity and 
Create Unity.  
 

Reading Mass: 
Addison-Wesley. 

ระบุว�า ถ�าผู�บริหารจัดการความขัดแย�ง
อย�างเหมาะสม ยังสามารถช�วยเพ่ิม
คุณค�าให�กับองค/การโดยผู�ที่เก่ียวข�อง
ต�องเปeดเผยข�อมูล และสามารถ
แก�ป�ญหานั้นได�สําเร็จ จึงพบว�าความ
ขัดแย�งเป,นส่ิงจําเป,นในการต�อการ
แสวงหาความคิดเห็นท่ีแตกต�างกัน 

Wynn and Guditus, 
(1984:145)  Team 
Management : Leadership 
byConsensus.  
 

Columbus, Ohio : 
Charles E.Merrill. 

ความขัดแย�งในกลุ�มช�วยให�วิธีการ
แก�ป�ญหามีคุณภาพสูงข้ึน ทั้งในด�าน
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค/และ
ความสามารถตัดสินใจได�ดีกว�ากลุ�มท่ี
ปราศจากความขัดแย�ง 

Thomas(1992:265-266). 
Conflict and Conflict 
Management : Reflections 
and update. 
 

Journal of 
organizational 
behaviorVol 13.No.3  

ได�พบแนวทางการแก�ไขความขัดแย�ง
ระหว�างบุคคลอยู�ใน 2 มิตินี้ คือ มิติแห�ง
การยึดประโยชน/ส�วนตน และมิติแห�ง
การยึดประโยชน/ของผู�อ่ืนและร�วมมือ
ร�วมใจ โดยมีวิธีแก�ไข 5 รุปแบบ 1) การ
เอาชนะ 2) การยอมตาม 3) การ
หลีกเล่ียง 4) การให�ความร�วมมือ 5) 
การประนีประนอม  

ปริทัศน/ โชคไพบูลย/(2548:56). 
พฤติกรรมการจัดการความ
ขัดแย�ง การพัฒนาตนเอง ท่ี
ส�งผลต�อประสิทธิผลของ
ทีมงาน.  

วิทยานิพนธ/สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค/การ.สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล�า
พระนครเหนือ 
 

พบว�าพนักงานมีพฤติกรรมการจัดการ
ความขัดแย�งแบบร�วมมือ สัมพันธ/เชิง
บวกกับประสิทธิผลของทีมงาน 
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ตารางที่ 3 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ�ม (ต�อ) 
   

ผู�แต�ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
พันตํารวจโทดํารงค/วิทค/ รัตนฟู
วงศ/(2553:227)การพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการ
ความขัดแย�งของผู�นําชุมชน.  

ดุษฎีนิพนธ/.สาขาบริหาร
ศาสตร/. สํานักบริหาร
และพัฒนาวิชาการ. 
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

พบว�าผู�นําชุมชนส�วนใหญ�รับรู�บทบาท
จากการจัดการความขัดแย�งเก่ียวกับการ
ทะเลาะวิวาทมากท่ีสุด จึงใช�รูปแบบ
ประนีประนอม การเจรจาต�อรองให�
บรรลุข�อตกลงร�วมกันทั้งสองฝwายจนกว�า
จะพึงพอใจ สามารถแก�ไขได�มากที่สุด 

Parker(1990:1)การศึกษา
ประสิทธิภาพการทํางานเป,นทีม
ของบุคลากร องค/การบริหาร
ส�วนตําบลในเขต อําเภอโนน
ไทย จังหวัดนครราชสีมา. 
 

ดุษฎีนิพนธ/.หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร/
มหาบัณฑิตการางและ
สาธารณูปโภค สาขา
วิศวกรรมโยธา สํานัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร/ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี. 

พบว�าคุณลักษณะของทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพแนวใหม�ประกอบด�วย 12 
ประการ คือ มีความชัดเจนของ
วัตถุประสงค/ มีบรรยากาศการทํางานท่ี
ปราศจากพิธีรีตอง สมาชิกทุกคนมีส�วน
ร�วม และรับฟ�งความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันการไม�เห็นด�วยในทางบวกความเห็น
พ�องต�องกัน มีการสื่อสารท่ีเปeดเผย 
สมาชิกแสดงบทบาทและมอบหมายงาน
ท่ีชัดเจน มีภาวะผู�นําร�วม มี
ความสัมพันธ/กับภายนอก มีรูปแบบการ
ทํางานที่หลากหลาย การประเมินผล
ตนเอง สิ่งเหล�าน้ีจะสามารถทําให�การ
ทํางานของทีมประสบความสําเร็จได�เป,น
อย�างดี 

พนิดา แตงศรี(2546:5) ป�จจัย
ส�วนบุคคล จิตลักษณะ และ
ความผูกพันต�อองค/การ ท่ีมีต�อ
ประสิทธิผลทีมงาน. 

วิทยานิพนธ/. สาขา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
และองค/การ. 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พบว�าป�จจัยของประสิทธิผลของทีมงาน 
คือ วัตถุประสงค/ท่ีชัดเจนและเปWาหมาย
ร�วมกันของทีม การกําหนดบทบาทท่ี
ชัดเจน การติดต�อส่ือสารที่ดี การมีส�วน
ร�วมในการทํางาน และความไว�ว�างใจกัน 
มีความสัมพันธ/เชิงบวกกับองค/การ 
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ตารางที่ 3 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ�ม (ต�อ) 
   

ผู�แต�ง-ช่ือเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
Haroldet al. (1981:8). An 
Empirical Assesment of 
Organizational 
Commitment and 
Organizational 
Effectiveness.  

Administrative 
Science Quarterly , 
Vol.26,No.1 

พบว�าการสร�างความสัมพันธ/ของการ
ทํางานร�วมกัน ทําให�เกิดการยอมรับซึ่ง
กันและกันเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง
เรื่องของการเคารพในการตัดสินใจ
ระหว�างกัน 

Michealet al. (1990:6) Why 
Change Programs Don’t 
Produce Change. 
 

Harvard Business 
Review. 

พบว�าการประสานงานระหว�างกันมี
ความจําเป,นเป,นอย�างมากต�อการพัฒนา
นวัตกรรมและความสําเร็จในการแข�งขัน
ขององค/การ ซ่ึงความร�วมมือเป,น
รากฐานของการประสานงาน โดยท่ีการ
ประสานงานอย�างเหมาะสมจะก�อให�เกิด
เป,นการรวมตัวอย�างมีพลัง ซึ่งเป,น
ประโยชน/อย�างมากต�อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข�งขันทางธุรกิจ 

สัมมนา สีหมุ�ย(2553:บทคัดย�อ) 
การศึกษาประสิทธิภาพการ
ทํางานเป,นทีมของบุคลากร 
องค/การบริหารส�วนตําบลในเขต 
อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา. 
 

ดุษฎีนิพนธ/.หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร/
มหาบัณฑิตการางและ
สาธารณูปโภค สาขา
วิศวกรรมโยธา สํานัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร/ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี. 

พบว�าประสิทธิผลของการทํางานเป,นทีม 
ในความคิดเห็นของบุคลากรส�วนใหญ�ว�า
ด�านการตัดสินใจร�วมกัน มีประสิทธิผล
การทํางานเป,นทีมอยู�ในอันดับแรก ซ่ึง
ผลในครั้งนี้สามารถนํามาวางแผนและ
ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิผลการทํางาน
เป,นทีมในองค/การให�ดียิ่งข้ึนต�อไป 
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3. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค/การ 
 
ตารางที่ 4 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค/การ 
 

ผู�แต�ง-ชื่อเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
Huber(1991:93) ป�จจัยที่มีผล
ต�อความสามารถนวัตกรรม
องค/การ. การประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห�งชาติ คร้ังที่ 22.  

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาส
ตร/(6-7 ตุลาคม). 

การมุ�งเน�นการเรียนรู�เป,นศักยภาพที่จะ
ส�งผลกระทบต�อพฤติกรรม ซึ่งการเรียนรู�
จะเกิดข้ึนได�น้ันจะต�องมีการฝ�กฝนหรือ
กําหนดสถานการณ/ขึ้นมาเพ่ือช�วยให�เกิด
การเรียนรู�ขึ้น 

พิชิต เทพวรรณ/,
(2005:61)องค/การแห�งการ
เรียนรู�:แนวปฏิบัติที่เป,นเลิศ
สําหรับนวัตกรรม. 

Naresuan University 
Journal 2005;13(3) 
 

การสร�างความได�เปรียบทางการแข�งขัน 
ถือได�ว�าเป,นส่ิงจําเป,นของผู�บริหารท่ี
จะต�องให�ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจ 
ซ่ึงป�จจัยพ้ืนฐาน คือ ความรู� ท่ีต�องมีการ
เรียนรู�กันอย�างต�อเน่ืองและเป,นระบบ 

Grant(1996:109) Toward a 
knowledge-based theory 
of the firm.  

Strategic 
Management 
Journal.17 (Winter 
Special Issue). 

มุมมองพื้นฐานด�านความรู� คือทรัพยากร
แห�งการสร�างข�อได�เปรียบอย�างย่ังยืน 

Spender(1996:45)Making 
knowledge the basis of a 
dynamic theory of the 
firm. 

Strategic 
Management 
Journal,17.(Winter 
Special Issue) 

องค/การการเรียนรู� เป,นป�จจัยหนึ่งท่ีทําให�
เกิดความสําเร็จของพนักงานในองค/การ  

Lane and Lubatkin 
(1998:461) Relative 
absorptive capacity and 
interorganizational 
learning. 
 
 

Strategic 
Management 
Journal, 19. 

การสร�างและการถ�ายทอดความรู�คือส่ิง
สําคัญสําหรับขับเคล่ือนการสร�างสรรค/สิ่ง
ใหม� ๆ ให�กับองค/การ บริษัทต�องสร�าง
ความรู�ใหม�อย�างต�อเนื่อง 
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ตารางที่ 4 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค/การ (ต�อ) 
   

ผู�แต�ง-ชื่อเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
พักตร/ผจง วัฒนสิทธุ/และพสุ 
เดชะรินทร/(2542:6) กลยุทธ/
การสร�างศักยภาพการแข�งขัน
ของผู�ให�บริการโลจิสติกส/ไทย
เพ่ือขานรับต�อการเปeดเสรี
ธุรกิจบริการ.  

ดุษฎีนิพนธ/.สาขาการ
จัดการธุรกิจ.บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิต 

พบว�าองค/การธุรกิจในป�จจุบัน พยายาม
หาหนทางในการรวบรวมความรู�ของ
พนักงานแต�ละคนให�กลายเป,นองค/ความรู� 
และต�องพัฒนาให�กลายเป,นองค/การที่มี
การเรียนรู�และพัฒนาตนเองได�อย�าง
ต�อเนื่องในอนาคต 

Hurley et al.(1998:42). 
Innovation Market 
Orientation & 
Organizational Learning: 
An Inegration & Empirical 
Examination 

Journal of Marketing 
Vol.62, 3 

การมุ�งเน�นการเรียนรู� มีบทบาท
ความสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ให�กับองค/การ ประกอบด�วย 4 กลุ�ม คือ 
ความมุ�งมั่นในการเรียนรู�วิสัยทัศน/ร�วม 
การเปeดใจการแบ�งป�นความรู�ในองค/การ  

Grant(1996:109)Toward a 
knowledge-based theory 
of the firm. 

Strategic 
Management 
Journal.17 (Winter 
Special Issue). 

พบว�า การได�รับความรู� และการฝ�กฝน
ความรู�ท่ีตรงประเด็น คือ ความสามารถ
อย�างหนึ่งขององค/การท่ีจะเพ่ิมข�อ
ได�เปรียบในการแข�งขัน 

Chanthimaet al.(2011:36) 
Strategic sustainable 
competitive advantage of 
Thai SMEs: roles of 
learning orientation and 
innovation capability.  
 
 
 

European Journal 
Management. 
International 
Academy of Business 
and Economics. Vol. 
11(1). 

การมุ�งเน�นการเรียนรู�มีอิทธิพลต�อกลยุทธ/
ความได�เปรียบเชิงแข�งขันทางธุรกิจท่ี
ยั่งยืน โดยจําแนกออกเป,น 4 ด�าน คือ 
ความมุ�งมั่นต�อการเรียนรู� วิสัยทัศน/ร�วม 
การเปeดใจ และการแบ�งป�นความรู�  
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ตารางที่ 4 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค/การ (ต�อ) 
   

ผู�แต�ง-ชื่อเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
Calantoneet al. 
(2002:515) Learning 
orientation,firm 
innovation & firm 
performanceIndustrail. 

Marketing 
management. 

พบว�า องค/การร�วมสมัยจําเป,นต�องมีการ
มุ�งเน�นการเรียนรู� เพ่ือให�เกิดความ
ได�เปรียบในการแข�งขัน ซึ่งมีผลกระทบ
ไปสู�ผลการดําเนินงานขององค/การ 

Schein (1999,อ�างถึงใน
เกรียงไกรยศ พันธุ/ไทย
,2552:91) อิทธิพลของ
พฤติกรรมผู�นําวัฒนธรรมการ
ทํางานในองค/การและกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย/ท่ีมี
ต�อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ. 

ดุษฎีนิพนธ/.สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร/.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร/. 

วัฒนธรรมองค/การจะเป,นส่ิงที่สําคัญใน
การกําหนดกลยุทธ/ เปWาหมาย และวิธี
ปฏิบัติร�วมกันของแต�ละองค/การท่ีทําให�
องค/การเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

อภิญญา  แจ�มแจ�ง(2551:6) 
วัฒนธรรมองค/กรในองค/กร
แห�งการเรียนรู�.  

วิทยานิพนธ/.สาขาวิชา
การศึกษาผู�ใหญ�และ
การศึกษาต�อเนื่อง.
บัณฑิตวิทยาลัย.หา
วิทยาลัยมหิดล. 

วัฒนธรรมองค/การ เป,นความเช่ือ ค�านิยม
หรือวิถีปฏิบัติที่บุคคลส�วนใหญ�ในองค/การ
ยอมรับร�วมกัน และใช�เป,นแนวทางในการ
ปฏิบัติร�วมกัน เพ่ือนําไปสู�นโยบายหรือ
เปWาประสงค/ขององค/การ และหล�อหลอม
พนักงานให�มีความมุ�งมั่นในการทํางานที่
สามารถผลักดันให�เกิดผลิตภาพสูงสุดใน
การทํางาน 

สุภัทราภรณ/ สุโข
(2548:บทคัดย�อ) ผลกระทบ
ของวัฒนธรรมองค/การท่ีมีต�อ
ศักยภาพในการแข�งขันของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย�อม ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

วิทยานิพนธ/. บริหาร
ธุรกิจ.มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   

พบว�าผู�ปะกอบการธุรกิจ SMEs สามารถ
สร�างวัฒนธรรมองค/การในการดําเนิน
กิจการท่ีจะช�วยวางแผนและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมให�มี
การพัฒนาและมีการเจริญเติบโต 
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ตารางที่ 4 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค/การ (ต�อ) 
   

ผู�แต�ง-ชื่อเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
เกรียงไกรยศ พันธุ/ไทย
(2552:91) อิทธิพลของ
พฤติกรรมผู�นําวัฒนธรรมการ
ทํางานในองค/การและกิจกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย/ท่ีมี
ต�อผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ. 

ดุษฎีนิพนธ/.สาขารัฐ
ประศาสนศาสตร/.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร/. 

พบว�าพฤติกรรมผู�นําสร�างความ
เปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการทํางานใน
องค/การเน�นการปรับตัวของพนักงานมี
อิทธิพลต�อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจโดยที่พฤติกรรมผู�นําสร�าง
ความเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต�อผลการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด 

ร�อยตํารวจตรีหญิงวรรณา 
พิสิฐศุภมิตร(2550:21) แบบ
ของผู�นําท่ีมีสมรรถนะในระบบ
ราชการพลเรือนไทย 

ดุษฏีนิพนธ/. รัฐ
ประศาสนศาสตร/ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พบว�า ขีดความสามารถในด�านการ
ปฏิบัติงานมีอิทธิพลต�อแบบของผู�นํามี
อิทธิพลในการสร�างวัฒนธรรมองค/การ 

พิมพร สงวนพงษ/
(2549:บทคัดย�อ)ความสัมพันธ/
ระหว�างภาวะผู�นําวัฒนธรรม
องค/การทัศนคติต�อระบบ
คุณภาพ ISO 9000 และ
ความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อมเฉพาะกรณีผู�
ประ กอบการท่ีเป,นสมาชิก
ของสมาคมส�งเสริมรับช�วงการ
ผลิตไทย 

วิทยานิพนธ/.จิตวิทยา
อุตสาหกรรม.กรุงเทพฯ 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร/. 
 
 
 
 

พบว�าภาวะผู�นํา วัฒนธรรมองค/การ มี มี
ความสัมพันธ/ทางบวกและสามารถร�วมกัน
พยากรณ/กับความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม  

McGregor (2007, อ�างถึงใน
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน
,2554:1). ความคิดสร�างสรรค/
ของบุคคล :ป�จจัยแห�ง
ความสําเร็จเพ่ือการพัฒนา
อย�างย่ังยืน.  

สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร/ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

นวัตกรรมกลายเป,นป�จจัยสําคัญสําหรับ
องค/การเพราะองค/การที่ประสบ
ความสําเร็จสูงในระดับโลก ต�างให�
ความสําคัญในการใช�ความคิดสร�างสรรค/
ของบุคลากรในการสร�างนวัตกรรมของ
องค/การ 
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ตารางที่ 4 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค/การ (ต�อ) 
 

ผู�แต�ง-ชื่อเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
Johne and Snelson,1990, 
(อ�างถึงในพิชิต เทพวรรณ/.
2005:56) องค/การแห�งการ
เรียนรู�:แนวปฏิบัติที่เป,นเลิศ
สําหรับนวัตกรรม. 

Naresuan University 
Journal 13, 3 

หัวใจแห�งความสําเร็จขององค/การในการ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ/นั้น เกิดจาก
การที่สมาชิกทุกคนในองค/การต�องมีความ
เข�าใจถึงกลยุทธ/และนโยบายการแข�งขัน
ขององค/การอย�างชัดเจนโดยให�
ความสําคัญในการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ/มากกว�าหน�วยงาน 

Solleiro and Castanon, 
(2005: 1059) 
Competitiveness and 
innovation systems: the 
challenges for Mexico’s 
insertion in the global 
context.  

Technovation,25. พบว�าอุปสรรคของการพัฒนา
ผู�ประกอบการส�วนใหญ�มาจาก
สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจระดับมห
ภาคควรวิเคราะห/ถึงป�จจัยพ้ืนฐานด�าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป,นสําคัญย่ิง 

ร�อยตํารวจตรีหญิงวรรณา 
พิสิฐศุภมิตร(2550:21) แบบ
ของผู�นําท่ีมีสมรรถนะในระบบ
ราชการพลเรือนไทย 

ดุษฏีนิพนธ/.รัฐประศาสน
ศาสตร/ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 

พบว�าขีดความสามารถหลักมีอิทธิพลกับ
แบบของผู�นําท่ีมีต�อความคิดริเริ่มและ
นวัตกรรม 

ศุภางค/ นันตา
(2555:บทคัดย�อ) ผลกระทบ
ของกลยุทธ/นวัตกรรมบริการท่ี
มีต�อผลการดําเนินงานของ
ธุรกิจสปาในประเทศไทย. 
 

ดุษฎีนิพนธ/. สาขาวิชา
การจัดการท�องเที่ยวและ
โรงแรม.มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

พบว�า กลยุทธ/นวัตกรรมบริการมี
ผลกระทบเชิงบวกต�อผลการดําเนินงาน
ธุรกิจ ดังน้ันผู�ประกอบ การควรให�
ความสําคัญกับกลยุทธ/ในการบริหารงาน 
โดยเน�นให�องค/การมีการสร�างสรรค/
แนวคิดใหม�ในการบริการ เจตคติท่ีมุ�งสู�
การเปลี่ยนแปลง และการสร�างการเรียนรู� 
ซ่ึงสามารถนําไปเป,นแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธ/นวัตกรรมบริการเพ่ือ
พัฒนาผลการดําเนินงานของธุรกิจ ภายใต�
สภาพแวดล�อมทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลง 
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ตารางที่ 4 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค/การ (ต�อ) 
 

ผู�แต�ง-ชื่อเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
Beaver and 
Prince(2002)Innovation,en
trepreneurship and 
competitive advantage in 
the entrepreneurial 
venture.  

Journal of Small 
Business and 
Enterprise Develop- 
ment, Vol. 9,  No.1 

พบว�าส�วนผสมของความสําเร็จในการ
จัดการนวัตกรรมให�ได�กําไรและเกิดความ
ยั่งยืนในธุรกิจได�นั้นต�องพัฒนากลยุทธ/
ทางธุรกิจ โดยมุ�งเน�นความผูกพันและ
แรงจูงใจให�เกิดข้ึน เพ่ือท่ีจะไปสนับสนุน
ให�กับนวัตกรรมองค/การ 

Gnyawali and 
Madhavan(2001:431). 
Cooperative network and 
competitive dynamics : A 
structural embeddedness 
perspective.  
 

Acadamy of 
Management 
ReviewVol26, No.3. 

พบว�า ความแตกต�างของโครงสร�างท่ีไม�
เท�าเทียมกันขององค/การ มีอิทธิพลต�อ
พฤติกรรมการแข�งขันระหว�างเครือข�าย
ขององค/การ และยังส�งผลให�การปรับตัว
เข�ากับสถานการณ/การแข�งขันได�อย�างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการสร�างเครือข�าย
ความร�วมมือจึงกลายเป,นป�จจัยสําคัญท่ี
ทําให�มีการพัฒนาพลวัตในการแข�งขัน 

กัญญาภัค ยามาโมโต�(2551:4) 
การสร�างรูปแบบเครือข�าย
ธุรกิจท�องเท่ียวกับโครงการ
หนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ/ของ
จังหวัดเชียงใหม�.  

วิทยานิพนธ/ สาขาวิชา
การจัดการนันทนาการ
และการท�องเท่ียว.
สํานักงานบัณฑิตศึกษา.
มหาวิทยาลัยแม�โจ� 

พบว�า รูปแบบเครือข�ายระหว�างธุรกิจนํา
เที่ยวและ OTOP ในจังหวัดเชียงใหม�มี
ข�อจํากัดด�านเครือข�ายทั้งแบบท่ีเป,น
ทางการ และระดับกลุ�มเฉพาะ ซึ่งมีความ
จําเป,นอย�างมากในการสร�างเครือข�าย 
เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน/ระหว�างกัน 

Levinson and  Asahi 
(1996:60) Cross-national 
Alliances and Inter-
organizational Learning. 

Organizational 
dynamics, 24. 

พบว�าการพัฒนาการเรียนรู�ร�วมกันมี
อิทธิพลต�อเครือข�ายความร�วมมือระหว�าง
ประเทศ เป,นผลให�เกิดการประยุกต/
ความรู� จนกลายเป,นขีดความสามารถ
หลักให�เกิดข้ึนในองค/การอย�างต�อเน่ือง 
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ตารางที่ 4 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค/การ (ต�อ) 
   

ผู�แต�ง-ชื่อเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
นฤมล คงทน(2549:1) การ
พัฒนาการรวมกลุ�มเป,น
เครือข�ายวิสาหกิจ (คลัสเตอร/) 
เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข�งขัน กรณีศึกษา คลัส
เตอร/แปรรูปข�าว จังหวัด
พิษณุโลก.  

วิทยานิพนธ/. วิทยาลัย
นวัตกรรมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรม- 
ศาสตร/. 

ว�าป�จจัยที่ส�งผลกระทบต�อขีด
ความสามารถในการแข�งขันของคลัสเตอร/
แปรรูปข�าวจังหวัดพิษณุโลก คือ ขาดการ
เชื่อมโยงและการรวมกลุ�มเพ่ือสร�างความ
เข�มแข็ง ในการสร�างเครือข�ายให�มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

Dyer and Singh(1998:660) 
The relational view : 
Cooperative strategy and 
sources of inter-
organizational 
competitive advantage. 

The Academy of 
Management 
ReviewVol.23,No.4. 

พบว�า ยุทธวิธีที่ทําให�ทรัพยากรระหว�าง
องค/การมีความได�เปรียบทางแข�งขัน คือ 
1) การเช่ือมโยงทรัพย/สินเฉพาะพิเศษ 2) 
การแบ�งป�นความรู�ระหว�างองค/การ 3) 
ความสามารถด�านทรัพยากรระหว�าง
องค/การ และ 4) การกํากับดูแลองค/การ
อย�างมีประสิทธิภาพ  

Grewal and Tansuhaj, 
(2001:76), Building 
organizational capabilities 
for managing economic 
crisis: The role of market 
orientation and strategic 
flexibility. 

Journal of Marketing, 
65, 2 
 
 
 

พบว�าแนวความคิดด�านการตลาดเป,นผล
สะท�อนให�องค/การต�องหันมาเรียนรู�
สภาพแวดล�อมขององค/การ เพราะ
สามารถช�วยในการปรับตัว และแก�ป�ญหา
เชิงรุก ในองค/การท่ีเกิดภาวะวิกฤต
เศรษฐกิจ 

ภีรวัฒน/ นนทะโชติ
(2555:104) แบบจําลองพลวัต
การเป,นองค/การอัจฉริยะของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัย            
ธรรมาธิราช.  
 

วารสารสุโขทัยธรรมาธิ
ราช ปhที่ 24 ฉบับที่ 2 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร
มาธิราช.  

พบว�าสามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนในแต�ละสถานการณ/ตามเง่ือนไข
และความสัมพันธ/ท่ีแตกต�างกันไป อัน
นําไปสู�การวางแผนและการเลือกแนว
ทางการบริหารจัดการในองค/การให�
เหมาะสมและสอดคล�องกับบริบทมาก
ท่ีสุด 
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ตารางที่ 4 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค/การ (ต�อ) 
   

ผู�แต�ง-ชื่อเรื่อง ท่ีมา ข�อค�นพบจากงานวิจัย 
Porter (1980:117-265) 
ความสามารถในการแข�งขัน
ของประเทศไทยและความท�า
ทายของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน.  
 

Nida BusinessJournal 
คณะบริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร/. 

พบว�านโยบายหรือยุทธศาสตร/ต�องชัดเจน
ในการขับเคลื่อนการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข�งขันใน4 ด�าน 
ป�จจัยด�านการผลิต ป�จจัยด�านอุปสงค/ 
ป�จจัยด�านยุทธศาสตร/ โครงสร�างและการ
แข�งขัน ป�จจัยด�านอุตสาหกรรมต�อเน่ือง
และสนับสนุน  

อภิชาต ศรีสวัสด์ิ(2553:2) 
ภาวะผู�นําการท�องเที่ยวใน
อุตสาหกรรมบริการแบบ
เครือข�ายและยุทธศาสตร/
เศรษฐกิจสีเขียวแนวอนุรักษ/  

วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ/
สาขาวิชาภาวะผู�นําเชิง
ยุทธศาสตร/ ความเป,น
เลิศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ      
สวนดุสิต  

พบว�าการบริหารจัดการท�องเที่ยวแบบ
เครือข�ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เป,นกรอบแนวคิดในเชิงยุทธศาสตร/สู�
อนาคต 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของ
ผู%ประกอบการในประเทศไทย” โดยศึกษาการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับป1จเจกบุคคล
กลุ2ม จนถึงระดับองค�การเป3นเครื่องมือในการกําหนดแนวทางปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการในประเทศไทย ซ่ึงเป3นหนทางสู2ความสําเร็จ จากท่ีได%กล2าว
ความสําคัญของป1ญหาในบทท่ี 1 นําไปสู2การทบทวนวรรณกรรมและการสร%างกรอบแนวคิดในบทท่ี 2 
เพ่ือนํามาสร%างการออกแบบวิธีการวิจัยในบทที่ 3 นี้ นําไปสู2การได%คําตอบเชิงประจักษ�ในแต2ละ
วัตถุประสงค� อันจะส2งผลให%การวิจัยมีความสมบูรณ�ของสิ่งท่ีศึกษา และความเป3นกลางในการสรุป
วิเคราะห�ข%อมูลท่ีได%อย2างเที่ยงตรง และเชื่อถือได%  ซึ่งผู %วิจัยได%กําหนดวิธีดําเนินการวิจัย โดยมี
รายละเอียดดังต2อไปนี้  

 
ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู%วิจัยได%คัดเลือกตัวแปรอิสระด%านคุณลักษณะส2วนบุคคล ด%าน
ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว และด%านการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานต้ังแต2ระดับป1จเจกบุคคล 
กลุ2ม จนถึงระดับองค�การท่ีอิทธิพลต2อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ 
โดยอาศัยการทบทวนวรรณกรรมตามทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย� ทฤษฎีผู%ประกอบการ ทฤษฎีขีด
ความสามารถในการแข2งขัน เพ่ือนํามาสร%างเป3นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู%วิจัยกําหนดหน2วย
การวิเคราะห� เป3นระดับองค�การ คือ ผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ผู%ซ่ึงมีอํานาจในการตัดสินใจใน
องค�การ  ดังนั้น เพ่ือให%การวิจัยครั้งนี้สามารถได%มาซ่ึงคําตอบเชิงประจักษ�ในแต2ละวัตถุประสงค�ของ
การวิจัย สามารถอธิบายเป3นข้ันตอนดําเนินการวิจัย ดังรายละเอียดต2อไปนี้  
 
การออกแบบการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู%วิจัยใช%วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative method 
research) โดยเก็บรวบรวมข%อมูลด%วยแบบสอบถาม (questionnaires) และเพ่ือให%การวิจัยครั้งนี้มี
ความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน ผู%วิจัยได%ใช%วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative method research) ด%วยเทคนิค
การสัมภาษณ�เชิงลึก (in-depth interview) และเทคนิคการประชุมข%อเสนอเชิงนโยบาย (policy 
meeting) จากผู%ท่ีมีส2วนเก่ียวข%องตามบทบาทและหน%าท่ีในการส2งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียวของหน2วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเพ่ือยืนยันกรอบแนวคิดท่ี
ผู%วิจัยพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข%องซ่ึงนําไปใช%สนับสนุนการยืนยันผลท่ีได%จากการ
วิเคราะห�เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หลังจากนั้นดําเนินการวิเคราะห� สังเคราะห� สรุปรวบรวมเป3น
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ผลการวิจัย ในการนํามาซ่ึงยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู%ประกอบการในประเทศไทย ซ่ึงผู%วิจัยได%แบ2งระยะการวิจัยออกเป3น 3 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 การเตรียมโครงการวิจัย ด%วยการศึกษาข%อมูลด%านขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ  
 ระยะท่ี 2 เพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข%อท่ี 1 ข%อท่ี 2 และข%อท่ี 3 คือ เพ่ือศึกษาขีดความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ และวิเคราะห�ความแตกต2างในคุณลักษณะส2วนบุคคล 
ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว และการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับป1จเจกบุคคล กลุ2ม และ
องค�การ ท่ีมีผลให%เกิดขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต2างกัน อีกท้ังเปรียบเทียบขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกต2างกัน โดยวิธีการ
วิจัยเชิงปริมาณ 
 ระยะท่ี 3 เพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข%อท่ี 4 เพ่ือค%นหายุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 เพ่ือให%การวิจัยครั้งนี้เป3นไปอย2างมีระบบตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล%องกับวัตถุประสงค�
ของการวิจัยท่ีกําหนดไว% ผู%วิจัยจึงขอนําเสนอข้ันตอนการวิจัยตามภาพท่ี 3 ไว%ดังนี้  
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ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการวิจัย 

 
 
 

ข้ันตอนการวิจัย 

ระยะท่ี 2 การวิจัยเชิงปริมาณ 
แบบสอบถาม ผู$ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว  

1. เพ่ือศึกษาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ ท่ีจดทะเบียนภายใต%
สํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก� กรมการท2องเท่ียว กระทรวงการท2องเท่ียวและกีฬา 

2. เพ่ือวิเคราะห�ความแตกต2างในคุณลักษณะส2วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว และการรับรู%ใน
พฤติกรรมการสร%างผลงานระดับป1จเจกบุคคล กลุ2ม และองค�การ ท่ีมีผลต2อความแตกต2างในขีด
ความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียว  

3. เพ่ือเปรียบเทียบขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจ
ท่ีแตกต2างกัน   

วิเคราะห( / สังเคราะห( / ผลการวิจัย 

ระยะท่ี 3  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

4. เพ่ือค%นหายุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ 

สัมภาษณ(เชิงลึก ผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย           ภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

ยุทธศาสตร(การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของผู$ประกอบการในประเทศไทย 

เทคนิคการประชุมข$อเสนอเชิงนโยบาย   ผู$ประกอบการ          และผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย ภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 

สรุปผลและประเมินขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของผู%ประกอบการในประเทศไทย 

ระยะท่ี 1 การเตรียมโครงการวิจัย 
  วิเคราะห(เชิงเนื้อหา  เอกสาร หนังสือ         วารสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข$อง 

สรุปผลที่ได%จากการวิเคราะห�/สงัเคราะห� นํามาสร%างกรอบแนวคิด และเคร่ืองมือในการวิจัย 
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วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
 

 เพ่ือให%ได%มาซ่ึงคําตอบตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยข%อท่ี 1 ข%อท่ี 2 และข%อท่ี 3 ผู%วิจัยได%
กําหนดวิธีการศึกษาและวิเคราะห�ข%อมูลดังนี้  
 
ประชากรและการสุ/มตัวอย/าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ องค�การท่ีประกอบธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทย จํานวน 
9,269 ราย จากทุกภูมิภาคในประเทศท่ีจดทะเบียนจากสํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก� 
กรมการท2องเท่ียว กระทรวงการท2องเท่ียวและกีฬา (ข%อมูลเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556) ผู%วิจัยได%
จําแนกธุรกิจ เป3น 3 รูปแบบคือ บริษัทจํากัด ห%างหุ%นส2วน และเจ%าของคนเดียว สําหรับหน2วยการวิจัย
คือ ระดับองค�การ ดังนั้นผู%ให%ข%อมูลคือ ผู%มีอํานาจในการตัดสินใจของธุรกิจนําเท่ียวจํานวน 9,269 ราย 
(บริษัทจํากัด ห%างหุ%นส2วน และเจ%าของคนเดียว) เนื่องจากจํานวนประชากรมีจํานวนมาก ผู%วิจัยจึงสุ2ม
ตัวอย2างท่ีมีความเป3นตัวแทนท่ีดี และมีขนาดใหญ2พอ จึงกําหนดขนาดจํานวนตัวอย2าง (Sampling 
size) และใช%วิธีการสุ2มตัวอย2างแบบเป3นระบบ (systematic sampling) ทําให%ผู%วิจัยสามารถกําหนด
ขนาดตัวอย2างแปรผันตามขนาดของประชากร ในสัดส2วนที่มีขนาดประชากรมาก ขนาดจํานวน
ตัวอย2างจะมากตามไปด%วย ซึ่งทําให%การเก็บรวบรวมข%อมูลเป3นไปอย2างเป3นระบบ และทําให%ค2าท่ี
ประมาณได%มีประสิทธิภาพอีกด%วย (รัตนะ บัวสนธ�,2549:61) โดยใช%หลักการคํานวณของทาโร2 ยามาเน2 
(ธานินทร� ศิลปcจารุ,2551:45) ท่ีแสดงขนาดจํานวนตัวอย2างในระดับความเชื่อม่ันร%อยละ 95 จํานวน 
384 ราย (ดูตารางท่ี 1) 
   N =                   =  9,269 = 384 ตัวอย2าง
           [1+ 9,269 (0.05)2 ] 
 
ตารางท่ี 5จํานวนผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวและจํานวนตัวอย2างในแต2ละรูปแบบธุรกิจ ท่ีสุ2มมา

ศึกษา  
ท่ี รูปแบบธุรกิจ ประชากร จํานวนตัวอย/าง 
1 ธุรกิจนําเท่ียวท่ีจดทะเบียนในนามบริษัทจํากัด  3,717 154 
2 ธุรกิจนําเท่ียวท่ีจดทะเบียนในนามห%างหุ%นส2วน 629 26 
3 ธุรกิจนําเท่ียวท่ีจดทะเบียนในนามเจ%าของคนเดียว  4,923 204 

รวมท้ังส้ิน 9,269 384 

ท่ีมา:กระทรวงการท2องเท่ียวและกีฬา, กรมการท2องเท่ียว, สํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก�
,“จํานวนผู%ประกอบการธุรกิจ,” ข%อมูลผู%ประกอบธุรกิจเดือนพฤศจิกายน, 2556. 
 
การสุ/มตัวอย/าง 
 ผู%วิจัยได%จัดทําบัญชีรายชื่อประชากรตามเลขท่ีใบอนุญาตประกอบนําเท่ียวท้ังสิ้น 9,269 
รายแต2เนื่องจากธุรกิจนําเท่ียวมีการจดทะเบียนในรูปแบบท่ีต2างกัน จึงแบ2งออกเป3น 3 กลุ2ม และในแต2
ละกลุ2มมีจํานวนประชากรไม2เท2ากัน ฉะนั้นในกลุ2มธุรกิจนําเท่ียวท่ีจดทะเบียนในนามบริษัทจํากัด มี
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จํานวน 3,717 ราย เรียงลําดับกําหนดช2วงชั้นของกลุ2ม คือ 154 ราย ธุรกิจนําเท่ียวท่ีจดทะเบียนใน
นามเจ%าของคนเดียว มีจํานวน 4,923 ราย เรียงลําดับกําหนดช2วงชั้นของกลุ2ม คือ 204 รายใน 2 กลุ2ม
ดังกล2าวได%ประมาณ 24 ช2วงชั้น ผู%วิจัยจึงสุ2มหมายเลขโดยการจับฉลาก และนับห2างไป 24 ราย จน
ครบตามจํานวนตัวอย2างของแต2ละกลุ2ม ส2วนธุรกิจนําเท่ียวท่ีจดทะเบียนในนามห%างหุ%นส2วนมีจํานวน 
629 ราย เรียงลําดับกําหนดช2วงชั้นของกลุ2ม คือ 26 ราย ได% 24 ช2วงชั้น แต2เพ่ือความครอบคลุมของ
ธุรกิจห%างหุ%นส2วน จึงเพ่ิมเป3น 28 ราย โดยไม2มีการสุ2มหมายเลขจากการจับฉลาก ซ่ึงรวมจํานวนท้ัง 3 
กลุ2ม ได%จํานวนตัวอย2างท้ังสิ้น 386 ราย 
 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
 ในการวิจัยครั้งนี้ เป3นการศึกษายุทธศาสตร�ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว
ของผู%ประกอบการในประเทศไทย บนพ้ืนฐานของทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย� ทฤษฎีผู%ประกอบการ 
และทฤษฎีความสามารถในการแข2งขันท่ียั่งยืน นํามาบูรณาการร2วมกันในการศึกษาครั้งนี้ โดยผู%วิจัยได%
กําหนดตัวแปร ดังรายละเอียดต2อไปนี้ 

1. ด%านคุณลักษณะส2วนบุคคล ได%แก2  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน2งหน%าท่ี  จํานวน
ประสบการณ�การทํางานในตําแหน2งป1จจุบัน ประสบการณ�การทํางานที่เคยมีมาก2อน จํานวนของ
ประสบการณ�การทํางานท่ีเคยมีมาก2อน 

2. ลักษณะธุรกิจนําเท่ียว ได%แก2 ทุนจดทะเบียนธุรกิจรายได%สุทธิ สาขาจดทะเบียนธุรกิจ 
ประเภทธุรกิจนําเท่ียว และจํานวนพนักงานประจํา 

3. การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานจําแนกตัวแปร 3 ด%าน ดังนี้  
3.1 การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับป1จเจกบุคคล มีองค�ประกอบดังต2อไปนี้ 

3.1.1 ด%านบุคลิกภาพ ผู%วิจัยได%สร%างข%อความเก่ียวกับประเด็นต2างๆ ด%านบุคลิกภาพ 
จํานวน 5 ด%าน คือ 1) รู%สึกอึดอัดใจท่ีต%องเก็บอารมณ�ความรู%สึกไว% เม่ือพบกับบุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะจู%จี้
จุกจิก 2) ชอบท่ีจะติดต2อและสังสรรค�กับบุคคลภายนอกบริษัท เพราะทําให%ได%รู%จักคนมากข้ึน3) มี
ความกระตือรือร%นในการแสวงหาความรู%ใหม2 ๆ เพ่ือนํามาฝnกฝนในการปฏิบัติงานและข%อบกพร2องของ
ตนเองอย2างสมํ่าเสมอ   4) เป3นบุคคลท่ียอมรับ ในแนวคิดของผู%อ่ืน และ 5) มักจะคํานึงถึงกระบวนการ
และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีบริษัทกําหนด เพ่ือให%เกิดข%อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน%อยท่ีสุดโดยทุก
ข%อความจะกําหนดระดับคะแนนด%านบุคลิกภาพ ซ่ึงวัดโดยผู%ให%ข%อมูลเลือกตอบ 5 คําตอบท่ีตรงกับ
ความเป3นจริงมากท่ีสุด  

3.1.2 ด%านการจูงใจ ผู%วิจัยสร%างข%อความท่ีเก่ียวกับประเด็นต2าง ๆ ด%านการจูงใจ 
จํานวน 12 ด%าน คือ 1) ความสําเร็จในงานเป3นแรงจูงใจให%ท2านต%องการปฏิบัติงานมากข้ึน 2) ได%รับ
การยอมรับ และความเชื่อถือจากบุคลากรภายในบริษัท3) งานท่ีท2านปฏิบัตินั้น เป3นงานท่ีท%าทาย
ความรู%ความสามารถ 4) มีความรับผิดชอบมากข้ึน อันสืบเนื่องมาจากความสามารถในการปฏิบัติงาน 
5) มีโอกาสท่ีจะได%รับความก%าวหน%าในการขยายธุรกิจ 6) บริษัทของท2านมีการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน�ให%แก2บุคลากรอย2างชัดเจน 7) มอบหมายงานให%แก2บุคลากรอย2างเหมาะสมตามความรู%
ความสามารถของบุคลากร 8) มีความสัมพันธ�อันดีในการทํางานร2วมกับบุคลากรในบริษัท 
9) สภาพแวดล%อมในการทํางานของบริษัทเอ้ืออํานวยต2อการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 10) มี
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ความม่ันคงในอาชีพ และสามารถเป3นท่ีพ่ึงให%ผู%ร2วมงานทุกคน 11) ค2าตอบแทนหรือผลประโยชน�ท่ี
ท2านได%รับมีความเหมาะสมกับภาระงานของบริษัท   และ 12) อาชีพของท2านเป3นท่ีน2าภาคภูมิใจ และ
เป3นท่ียอมรับของสังคมโดยทุกข%อความจะกําหนดระดับคะแนนด%านการจูงใจ ซ่ึงวัดโดยผู%ให%ข%อมูล
เลือกตอบ 12 คําตอบท่ีตรงกับความเป3นจริงมากท่ีสุด 

3.1.3 ด%านการรับรู%ความสามารถในตนเอง ผู%วิจัยสร%างข%อความท่ีเก่ียวกับประเด็น
ต2าง ๆ ด%านการรับรู%ความสามารถในตนเอง จํานวน 3 ด%าน คือ1) หากบริษัทอยู2ในภาวะท่ียากลําบาก
ท2านเชื่อว2าความสามารถของท2านจะทําให%บริษัทกลับกลายเป3นดีได% 2) มีความเชื่อม่ันในความรู%
ความสามารถของตนเอง ท่ีสามารถปฏิบัติงานให%บรรลุเปpาหมายท่ีท2านต้ังไว%ได% และ 3) มีความเชื่อม่ัน
ในการทําหน%าท่ีท่ีหลากหลายและมีความแตกต2างไม2ซํ้ากัน โดยทุกข%อความจะกําหนดระดับคะแนน
ด%านการรับรู%ความสามารถในตนเอง ซ่ึงวัดโดยผู%ให%ข%อมูลเลือกตอบ 3 คําตอบท่ีตรงกับความเป3นจริง
มากท่ีสุด 

3.2 การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับกลุ2ม มีองค�ประกอบดังต2อไปนี้  
3.2.1 ด%านการจัดการความขัดแย%งในกลุ2มและระหว2างกลุ2ม ผู%วิจัยสร%างข%อความท่ี

เก่ียวกับประเด็นต2าง ๆ ด%านการจัดการความขัดแย%งในกลุ2มและระหว2างกลุ2ม ของผู%ประกอบการธุรกิจ 
จํานวน 5 ด%าน 1) บุคลากรในบริษัทมักจะยึดถือความคิดของตนเองในการแก%ป1ญหา 2) บุคลากรใน
บริษัทมักจะยอมรับและยินดีปฏิบัติตามความแนะนําของผู%อ่ืนในการแก%ป1ญหาต2าง ๆ 3) บุคลากรใน
บริษัทมักจะหลีกเลี่ยงด%วยการถอนตัวออกจาสถานการณ�ท่ีเป3นความขัดแย%ง 4) บุคลากรในบริษัท
ร2วมกันแสดงความคิดเห็นกันอย2างเต็มที่ ในการแก%ป1ญหาความขัดแย%ง เพราะเชื่อว2าจะทําให%เกิด
ความคิดใหม2 ๆ เพ่ือนําไปสู2ความร2วมมือกัน และ 5) บุคลากรในบริษัทมีส2วนร2วมในการตัดสินใจและ
ยึดการตัดสินใจของคนส2วนใหญ2เป3นหลักในการแก%ป1ญหาความขัดแย%ง โดยทุกข%อความจะกําหนด
ระดับคะแนนด%านการจัดการความขัดแย%งในกลุ2มและระหว2างกลุ2ม ซ่ึงวัดโดยผู%ให%ข%อมูลเลือกตอบ 5 
คําตอบท่ีตรงกับความเป3นจริงมากท่ีสุด    

3.2.2 ด%านประสิทธิผลการทํางานเป3นทีม  ผู%วิจัยสร%างข%อความท่ีเก่ียวกับประเด็น
ต2าง ๆ ด%านประสิทธิผลการทํางานเป3นทีม จํานวน 6 ด%าน คือ 1) บุคลากรในบริษัทกําหนดแนวทาง
และวัตถุประสงค�การทํางานท่ีชัดเจนร2วมกัน เพ่ือใช%เป3นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท 2) งานท่ี
ท2านปฏิบัตินั้นเป3นงานท่ีให%โอกาสทุกคนเข%ามามีส2วนร2วมในการตัดสินใจทุกลําดับข้ันตอน 3) บุคลากร
ในบริษัทมีการปรึกษาหารือ เพ่ือกําหนดวิธีการปฏิบัติงานร2วมกัน 4) บุคลากรในบริษัทให%ความสําคัญ
ในการรับฟ1งความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 5) บุคลากรในบริษัทมีการติดต2อสื่อสารซ่ึงกันและกันอย2าง
เปrดเผย และ 6) บุคลากรในบริษัทได%รับมอบหมายหน%าท่ีและถูกกําหนดบทบาทให%ทํางานร2วมกันเป3น
ทีมอย2างชัดเจน โดยทุกข%อความจะกําหนดระดับคะแนนด%านประสิทธิผลการทํางานเป3นทีม ซ่ึงวัดโดย
ผู%ให%ข%อมูลเลือกตอบ 6คําตอบท่ีตรงกับความเป3นจริงมากท่ีสุด 

3.3 การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับองค�การ มีองค�ประกอบดังต2อไปนี้ 
3.3.1 ด%านการมุ2งเน%นการเรียนรู% ผู%วิจัยสร%างข%อความที่เกี่ยวกับประเด็นต2าง ๆ 

ด%านการมุ2งเน%นการเรียนรู% จํานวน 4 ด%าน คือ 1) บุคลากรในบริษัทมีพฤติกรรมการเรียนรู%วิทยาการ
ใหม2 ๆ 2) บุคลากรร2วมกันสร%างวิสัยทัศน�ของบริษัท เพ่ือไปสู2เปpาหมายเดียวกัน 3) บุคลากรในบริษัทมี
ความเข%าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู%อ่ืน ซ่ึงเกิดจากการเปrดกว%างทางความคิด โดยไม2ยึดติดกับ
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ความคิดของตนเอง และ 4) บุคลากรในบริษัทมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู% ประสบการณ�การทํางาน
ร2วมกันอยู2สมํ่าเสมอ โดยทุกข%อความจะกําหนดระดับคะแนนด%านการมุ2งเน%นการเรียนรู% ซ่ึงวัดโดยผู%ให%
ข%อมูลเลือกตอบ 4คําตอบท่ีตรงกับความเป3นจริงมากท่ีสุด 

3.3.2 ด%านวัฒนธรรมองค�การ ผู%วิจัยสร%างข%อความท่ีเก่ียวกับประเด็นต2าง ๆด%าน
วัฒนธรรมองค�การของผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว จํานวน 4 ด%าน คือ 1) บริษัทเปrดโอกาสให%
บุคลากรแสดงความคิดเห็น และมีส2วนร2วมกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 2) บุคลากรมี
ความกระตือรือร%น สนใจและแสวงหาความรู%ท่ีเอ้ือประโยชน�ต2อการพัฒนาตนเองและงานท่ีปฏิบัติอยู2
อย2างสมํ่าเสมอ 3) บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางานท่ีแข2งขันกันทํางาน  เพ่ือให%ได%รับผลสําเร็จภายใน
บริษัท และ 4) บริษัทมีกฎระเบียบและข%อบังคับในการทํางาน ท่ีจะนําไปสู2ความสําเร็จของบริษัท โดย
ทุกข%อความจะกําหนดระดับคะแนนด%านวัฒนธรรมองค�การ ซ่ึงวัดโดยผู%ให%ข%อมูลเลือกตอบ 4 คําตอบท่ี
ตรงกับความเป3นจริงมากท่ีสุด 

3.3.3 ด%านนวัตกรรมองค�การ ผู%วิจัยสร%างข%อความท่ีเก่ียวกับประเด็นต2าง ๆด%าน
นวัตกรรมองค�การ จํานวน 3 ด%าน คือ 1) บริษัทให%ความสําคัญกับการนําเสนอแนวคิดและวิธีการ
เกี่ยวกับการพัฒนารายการนําเที่ยวและการบริการรูปแบบใหม2 ให%สอดคล%องกับความต%องการของ
ลูกค%า 2) บริษัทให%ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนแนวคิดในกระบวนการบริการลูกค%า เพื่อนํามา
ประยุกต�และพัฒนาคุณภาพการบริการให%เกิดความแตกต2างและโดดเด2น และ 3) บริษัทให%
ความสําคัญกับการถ2ายทอดความรู%ใหม2 เพ่ือสร%างความเข%าใจท่ีตรงกันและร2วมกันปรับปรุงพัฒนา
รายการนําเท่ียวและการบริการใหม2 เพ่ือสนองความต%องการของลูกค%า โดยทุกข%อความจะกําหนด
ระดับคะแนนด%านนวัตกรรมองค�การซ่ึงวัดโดยผู%ให%ข%อมูลเลือกตอบ 3 คําตอบท่ีตรงกับความเป3นจริง
มากท่ีสุด 

3.3.4 ด%านเครือข2ายองค�การ ผู%วิจัยสร%างข%อความท่ีเก่ียวกับประเด็นต2าง ๆด%าน
เครือข2ายองค�การ ของผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว จํานวน 5 ด%าน คือ 1) บริษัทมีความร2วมมือกับ
บริษัทอ่ืน เพ่ือสร%างนวัตกรรมการให%บริการจนกลายเป3นนวัตกรรมต%นแบบ โดยมีการแลกเปลี่ยนซ่ึง
กันและกัน 2) บริษัทมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู%ซ่ึงกันและกันภายในบริษัทนําเท่ียวด%วยกัน 3) บริษัทให%
ความสําคัญกับการบูรณาการนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการทํางานของบริษัทเครือข2าย 
4) บริษัทอิงประโยชน�อย2างใดอย2างหนึ่ง หรือหลายอย2างร2วมกัน ระหว2างบริษัทเครือข2ายท้ังด%าน
ทรัพยากร ความรู% เงินทุน กําลังคน สถานท่ี และ 5)บริษัทมีความเข%มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได% และ
พร%อมให%การสนับสนุนในเครือข2ายบริษัทนําเที่ยว  โดยทุกข%อความจะกําหนดระดับคะแนนด%าน
เครือข2ายองค�การ ซ่ึงวัดโดยผู%ให%ข%อมูลเลือกตอบ 5 คําตอบท่ีตรงกับความเป3นจริงมากท่ีสุด 

3.3.5 ด%านภาพแวดล%อมขององค�การ ผู%วิจัยสร%างข%อความท่ีเก่ียวกับประเด็นต2าง ๆ 
ด%านเครือข2ายองค�การ ของผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว จํานวน 5 ด%าน คือ 1) เม่ือเปรียบเทียบกับ
คู2แข2งในประเทศ บริษัทของท2านมีความได%เปรียบด%านต%นทุนการผลิต 2) บริษัทของท2านมีจํานวน
ลูกค%าเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับปsท่ีผ2านมา 3) แผนพัฒนาการท2องเท่ียวของรัฐบาลไทยช2วยส2งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนารายการนําเท่ียวและการบริการให%กับบริษัทของท2าน  4) โครงสร%างพ้ืนฐาน
ของประเทศ ช2วยส2งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายการนําเท่ียวและการบริการให%กับบริษัทของ
ท2าน 5) บริษัทของท2านมีความสามารถในการแข2งขันท่ียั่งยืนกว2าคู2แข2งรายอ่ืนๆ ในภาคธุรกิจนําเท่ียว 
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และ 6) รัฐบาลให%การส2งเสริมสนับสนุน และเข%ามามีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจนําเท่ียว โดยทุกข%อความจะกําหนดระดับคะแนนด%านสภาพแวดล%อมขององค�การซ่ึงวัดโดยผู%ให%
ข%อมูลเลือกตอบ 6 คําตอบท่ีตรงกับความเป3นจริงมากท่ีสุด 

 โดยผู%วิจัยนําคําตอบท้ังหมดของผู%ให%ข%อมูลมาคํานวณค2าคะแนนเฉลี่ย (weight mean 
score) ซ่ึงวัดโดยให%ผู%ให%ข%อมูลเลือกตอบในข%อความท่ีผู%วิจัยสร%างข้ึนเก่ียวกับการรับรู%ในพฤติกรรมการ
สร%างผลงานระดับป1จเจกบุคคล กลุ2ม และองค�การ ในแต2ละข%อความมีคําตอบให%เลือกตอบว2า มีการ
รับรู%ในระดับมาก การรับรู%ระดับปานกลาง และมีการรับรู%ในระดับน%อย ด%วยการใช%เกณฑ� 3 ระดับ 
(rating scale) คือ 5 4 3 2 1 ส2วนข%อความท่ีเป3นลบ กําหนดคะแนนเป3น 1 2 3 4 5 ตามลําดับ 
(Best,1977:174) ให%ผู%ข%อมูลเลือกตอบตามการวิเคราะห�ของตนเอง โดยมีการแบ2งช2วงคะแนนเฉลี่ย 
เพ่ือเป3นเกณฑ�ในการแปลความหมายระดับคะแนนการรับรู% ดังนี้ 
 ช2วงคะแนนเฉลี่ย หมายถึง 
 3.67-5.00  ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในระดับมาก 
 2.34-3.67  ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในระดับปานกลาง 
 1.00-2.33  ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในระดับน%อย 

3.4 ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ มีคุณลักษณะ 3 
ด%านดังนี้ 

3.4.1 ด%านผู%นําระดับสากล ผู%วิจัยสร%างข%อความท่ีเก่ียวกับประเด็นต2างๆ ด%านผู%นํา
ระดับสากล จํานวน 3 ด%าน คือ 1) เปrดใจและยอมรับคําวิพากษ�วิจารณ�ของคนอ่ืน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
และพัฒนาตนเอง บุคลากร และงานท่ีปฏิบัติในบริษัท 2) มีความมุ2งม่ันและกําหนดวิธีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการทํางานให%บรรลุเปpาหมายท่ีกําหนดไว% และ 3) ใฝvรู%กับการสร%างสรรค�รายการนํา
เท่ียวและการบริการท่ีมีคุณภาพอย2างต2อเนื่องโดยทุกข%อความจะกําหนดระดับคะแนนด%านผู%นําระดับ
สากลซ่ึงวัดโดยผู%ให%ข%อมูลเลือกตอบ 3 คําตอบท่ีตรงกับความเป3นจริงมากท่ีสุด 

3.4.2 ด%านการจัดการวัฒนธรรมระหว2างชาติ ผู%วิจัยสร%างข%อความที่เกี่ยวกับ
ประเด็นต2าง ๆ ด%านการจัดการวัฒนธรรมระหว2างชาติ จํานวน 3 ด%าน คือ 1) ความสามารถการรับรู%
ในการจัดการวัฒนธรรมระหว2างชาติ 1.1) มีความรู%ความเข%าใจเรื่องความหลากหลายในการปฏิบัติงาน
ร2วมกับบริษัทต2างชาติ 1.2) มีความรู%ความเข%าใจเรื่องความหลากหลายด%านวัฒนธรรมของนักท2องเท่ียว
แต2ละประเทศ  1.3) มุ2งม่ันต้ังใจในการร2วมปฏิบัติงานกับบริษัทต2างชาติ เพ่ือให%บรรลุเปpาหมาย 1.4) 
มุ2งม่ันต้ังใจในการให%บริการแก2นักท2องเท่ียวแต2ละประเทศ เพ่ือให%บรรลุเปpาหมาย 2) ความสามารถ
ด%านอารมณ�ในการจัดการวัฒนธรรมระหว2างชาติ 2.1) สามารถยอมรับความแตกต2างในวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานของบริษัทต2างชาติ 2.2) สามารถยอมรับความแตกต2างในวัฒนธรรมของนักท2องเท่ียวแต2ละ
ประเทศ 2.3) สามารถปรับตัวในการทํางานบนความหลากหลายของการปฏิบัติงานร2วมกับบริษัท
ต2างชาติอย2างต2อเนื่องจนประสบความสําเร็จ 2.4) สามารถปรับตัวในการทํางานบนความหลากหลาย
ในด%านวัฒนธรรมของนักท2องเท่ียวอย2างต2อเนื่องจนประสบความสําเร็จ 2.5) ให%ความสนใจและเอาใจ
ใส2เก่ียวกับวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของบริษัทต2างชาติ2.6) ให%ความสนใจและเอาใจใส2เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของนักท2องเท่ียวแต2ละประเทศ 3) ความสามารถด%านพฤติกรรมในการจัดการวัฒนธรรม
ระหว2างชาติ 3.1) สามารถติดต2อสื่อสารให%เกิดความเข%าใจตรงกัน ระหว2างบริษัทภายในประเทศและ
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บริษัทต2างชาติ   3.2) สามารถติดต2อสื่อสารให%เกิดความเข%าใจตรงกันระหว2างบริษัทของท2านและ
นักท2องเท่ียวในแต2ละประเทศ 3.3) สามารถควบคุมอารมณ�ได% แม%อยู2ในสถานการณ�ความขัดแย%งของ
การปฏิบัติงานร2วมกับบริษัทต2างชาติ 3.4) สามารถควบคุมอารมณ�ได% แม%อยู2ในสถานการณ�ความ
ขัดแย%งทางวัฒนธรรมของนักท2องเที่ยวแต2ละประเทศ 3.5) สามารถแก%ไขป1ญหาความขัดแย%งได% 
ท2ามกลางการปฏิบัติงานระหว2างบุคลากรในบริษัทและบุคลากรของบริษัทต2างชาติ 3.6) สามารถแก%ไข
ป1ญหาความขัดแย%งได% ท้ังในด%านการให%บริการระหว2างบุคลากรในบริษัทและนักท2องเที่ยวในแต2ละ
ประเทศ โดยทุกข%อความจะกําหนดระดับคะแนนด%านการจัดการวัฒนธรรมระหว2างชาติซ่ึงวัดโดยผู%ให%
ข%อมูลเลือกตอบ 16 คําตอบท่ีตรงกับความเป3นจริงมากท่ีสุด 

3.4.3 ด%านการจัดการฐานทรัพยากร ผู%วิจัยสร%างข%อความท่ีเก่ียวกับประเด็นต2าง ๆ 
ด%านการจัดการฐานทรัพยากร จํานวน 12 ด%าน คือ 1) มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรในด%าน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียวอย2างมีประสิทธิภาพ 2) มีความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุน/เงินสด
หมุนเวียน ในการประกอบกิจการให%บรรลุตามเปpาหมาย แม%ต%องเผชิญกับการแข2งขันท่ีสูงในภาวะ
ความยากลําบาก 3) มีความสามารถในการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อสร%างสรรค�ผลงานท่ีมี
ความทันสมัย 4) ตราสินค%าหรือเครื่องหมายการค%าเป3นที่รู%จักและได%รับการยอมรับจากลูกค%าทั้ง
ชาวไทยและชาวต2างชาติ 5) ได%รับการยอมรับจากลูกค%าท้ังในประเทศและต2างประเทศ โดยการมาใช%
บริการอย2างสมํ่าเสมอ 6) มีชื่อเสียงเป3นท่ียอมรับของลูกค%าในประเทศและต2างประเทศ 7) มีเทคนิค
หรือกรรมวิธีการผลิตรายการนําเที่ยวและการให%บริการที่เป3นเอกลักษณ�เฉพาะ ซ่ึงยากต2อการ
ลอกเลียนแบบ 8) รายการนําเท่ียวและการให%บริการมีความเป3นเอกลักษณ�แตกต2างจากคู2แข2งขัน 9) มี
การวางแผนการทํางานด%านต2างๆ อย2างเป3นลายลักษณ�อักษรท่ีชัดเจน 10) กระบวนการผลิตรายการ
นําเท่ียวและการให%บริการเป3นไปตามมาตรฐานและได%รับการยอมรับจากลูกค%าท้ังภายในประเทศและ
ต2างประเทศ 11) มีการปรับเปลี่ยนแผนการทํางานให%สอดคล%องกับพฤติกรรมนักท2องเที่ยวและ
สถานการณ�ทางการท2องเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู2เสมอ 12) มีหลักเกณฑ�ในการประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจนโดยทุกข%อความจะกําหนดระดับคะแนนด%านการจัดการฐานทรัพยากรซ่ึงวัดโดย
ผู%ให%ข%อมูลเลือกตอบ 12 คําตอบท่ีตรงกับความเป3นจริงมากท่ีสุด 

 โดยผู%วิจัยนําคําตอบท้ังหมดของผู%ให%ข%อมูลมาคํานวณค2าคะแนนเฉลี่ย (weight mean 
score) ซ่ึงวัดโดยให%ผู%ให%ข%อมูลเลือกตอบในข%อความท่ีผู%วิจัยสร%างข้ึนเก่ียวกับขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ ในแต2ละข%อความมีคําตอบให%เลือกตอบว2า มีขีดความสามารถ
ในระดับสูง มีขีดความสามารถในระดับปานกลาง และมีขีดความสามารถในระดับตํ่า ด%วยการใช%เกณฑ� 
3 ระดับ (rating scale) คือ 5 4 3 2 1 ส2วนข%อความท่ีเป3นลบ กําหนดคะแนนเป3น 1 2 3 4 5 
ตามลําดับ (Best,1977:174) ให%ผู%ข%อมูลเลือกตอบตามการวิเคราะห�ของตนเอง โดยมีการแบ2งช2วง
คะแนนเฉลี่ย เพ่ือเป3นเกณฑ�ในการแปลความหมายระดับขีดความสามารถ ดังนี้ 
 ช2วงคะแนนเฉลี่ย  หมายถึง 
 3.67-5.00 ผู%ให%ข%อมูลมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับสูง 
 2.34-3.67 ผู%ให%ข%อมูลมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับปานกลาง 
 1.00-2.33 ผู%ให%ข%อมูลมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับตํ่า 
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 การสร$างและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย    
 เครื่องมือท่ีใช%สําหรับเก็บรวบรวมข%อมูล คือ แบบสอบถาม มีท้ังข%อคําถามท่ีต%องการ
คําตอบ และมาตรวัดระดับคะแนนขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการใน
ประเทศไทย ตามระดับการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับป1จเจกบุคคล กลุ2ม จนถึงองค�การท่ี
มีลักษณะคําถามปลายปrด และปลายเปrด ท่ีครอบคลุมตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม เป3นตัวชี้วัด
จํานวนท้ังสิ้น 95 ข%อ โดยผู%วิจัยได%ตรวจสอบความถูกต%องในเนื้อหาสาระ และความสอดคล%องจากการ
ทบทวนวรรณกรรม ตามกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีได%กําหนดข้ึน เพ่ือใช%ตอบวัตถุประสงค�ข%อท่ี 1ข%อท่ี 2 
และข%อท่ี 3 ซ่ึงผู%วิจัยได%แบ2งเป3น 5 ตอน ดังนี้   
 ตอนท่ี 1 ข%อมูลคุณลักษณะบุคคลของผู%ให%ข%อมูลจํานวน 6 ข%อ ประกอบด%วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตําแหน2งหน%าท่ี ประสบการณ�การทํางานในตําแหน2งป1จจุบัน ประสบการณ�การท่ีเคย
มีมาก2อน ด%วยลักษณะคําถามเป3นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนท่ี 2 ลักษณะธุรกิจนําเที่ยว จํานวน 5 ข%อ ประกอบด%วย รูปแบบองค�การทุนจด
ทะเบียนธุรกิจ รายได%สุทธิ สาขาท่ีจดทะเบียนใบอนุญาตฯ ประเภทธุรกิจนําเท่ียว และจํานวน
พนักงานประจําด%วยลักษณะคําถามเป3นแบบตรวจสอบรายการ (check list) 
 ตอนท่ี 3 การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับป1จเจกบุคคล กลุ2ม และองค�การ ท่ีมี
ผลกระทบต2อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ จํานวน 53 ข%อ โดย
แบ2งเป3น 1) การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับป1จเจกบุคคล จํานวน 20 ข%อ คือ ด%าน
บุคลิกภาพ, ด%านการจูงใจ และด%านการรับรู%ความสามารถในตนเอง 2) การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%าง
ผลงานระดับกลุ2ม จํานวน 11 ข%อ ได%แก2 ด%านการจัดการความขัดแย%งในกลุ2มและระหว2างกลุ2ม และ
ด%านประสิทธิผลการทํางานเป3นทีม 3) การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับองค�การ จํานวน 22 
ข%อ ได%แก2 ด%านการมุ2งเน%นการเรียนรู% ด%านวัฒนธรรมองค�การ ด%านนวัตกรรมองค�การ ด%านเครือข2าย
องค�การ และด%านสภาพแวดล%อมองค�การ ด%วยลักษณะคําถามเป3นแบบมาตราส2วนประมาณค2า 3 
ระดับ 
 ตอนท่ี 4 ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ จํานวน 31 ข%อ 
ประกอบด%วย ด%านผู%นําระดับสากล ด%านการจัดการวัฒนธรรมระหว2างชาติ และด%านการจัดการฐาน
ทรัพยากร ด%วยลักษณะคําถามเป3นแบบมาตราส2วนประมาณค2า 3 ระดับ 
 ตอนท่ี 5 ข%อเสนอแนะต2างๆ ท่ีเก่ียวข%องกับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว
ของผู%ประกอบการ จํานวน 2 ข%อ ด%วยลักษณะคําถามเป3นแบบคําถามปลายเปrด  
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผู%วิจัยได%ดําเนินการสร%างชุดของแบบสอบถาม เพ่ือใช%ในการเก็บรวบรวมข%อมูล นํามาใช%ใน
การวิเคราะห�เชิงปริมาณ ดังรายละเอียดต2อไปนี้ 

1. ในการสร%างข%อคําถามท่ีอ%างอิงตามตัวชี้วัดด%านขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวของผู%ประกอบการ ผู%วิจัยได%นํามาพิจารณาเพ่ือหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (content validity) 
ท่ีใช%ผลการวิเคราะห�ตัวประกอบ (factor analysis) เป3นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
(มนัสนันท� พงษ�ประเสริฐชัย,2550:70) โดยวิธีการสร%างตารางกําหนด (table of specification) อัน
เป3นเทคนิคหนึ่งของการหาความตรงตามเนื้อหา (เสกสรรค� นิสัยกล%า,2550:141) เพ่ือกําหนดถึง
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เนื้อหาท่ีเป3นตัวแทนของตัวแปรทีศึกษาข%อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ซ่ึงครอบคลุมวัตถุประสงค�
ข%อท่ี 1-ข%อท่ี 3 ถูกกําหนดในรายละเอียดของตอนท่ี 1-4 ของชุดแบบสอบถาม  

2. ให%ผู%มีส2วนได%ส2วนเสียทดสอบหาความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู%วิจัยใช%วิธีการหาค2าดัชนี
ความสอดคล%องระหว2างข%อคําถามกับเนื้อหา (IOC) เป3นการพิจารณาข%อความแต2ละข%อความใน
เครื่องมือวัด โดยให%ผู%มีส2วนได%ส2วนเสียจํานวน 5 ท2านพิจารณาความคิดเห็นและให%คะแนนสําหรับข%อ
คําถามแต2ละข%อ (พวงรัตน� ทวีรัตน�,2543:117) ซ่ึงเกณฑ�ในการเลือกข%อคําถามพิจารณาจากค2าดัชนี
ความสอดคล%องระหว2างข%อคําถามกับเนื้อหา ถ%ามีค2ามากกว2าหรือเท2ากับ 0.5 ข้ึนไป แสดงว2าข%อคําถาม
นั้นใช%ได% หากตํ่ากว2า 0.5 แสดงว2าข%อคําถามนั้นไม2สอดคล%อง(พิชิต ฤทธิ์จรูญ,2544:272 -273) กับข%อ
คําถามอ่ืนจะถูกตัดออก เพ่ือให%ได%ซ่ึงคําถามท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงค2าดัชนีความสอดคล%องของเครื่องมือ
งานวิจัยครั้งนี้ คือ 0.60-1.00(ตารางท่ี 33 ภาคผนวกท่ี ค.) 

3. ข้ันทดลองใช%แบบสอบถาม (try out) หลังจากท่ีได%ข%อความหรือข%อคําถามท้ังหมดท่ี
ประกอบกันข้ึนเป3นมาตรวัดแล%ว ผู%วิจัยนําแบบสอบถามไปสอบถามไปยังผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว 
ท่ีไม2ใช2กลุ2มตัวอย2าง แต2มีลักษณะคล%ายคลึงกับกลุ2มตัวอย2าง จํานวน 30 ราย เพ่ือนําข%อบกพร2องใน
การสื่อความหมายด%านภาษามาปรับปรุงแบบสอบถามให%มีความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน หลังจากนั้นจะนํา
แบบสอบถามท่ีได%ปรับปรุงหลังจากการทดลองใช%แล%ว สอบถามไปยังกลุ2มตัวอย2างในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
ผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยจํานวน 384 ราย  

4. การตรวจสอบหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (reliability)  ผู%วิจัยได%นําแบบสอบถามท่ี
ผ2านการตรวจสอบจากผู%มีส2วนได%ส2วนเสีย นําไปทดลองใช%แบบสอบถาม แล%วนําข%อมูลท่ีได%มาวิเคราะห�
หาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เพ่ือหาค2าสัมประสิทธิ์แอลฟvาของคอร�นบาร�ค (Cronbach’s alpha 
coefficient 1978) โดยกําหนดค2ามาตรวัดท่ีมีความเชื่อถือจะต%องไม2ตํ่ากว2า 0.80 (ปุระชัย เปs�ยม
สมบูรณ�,2535:89) ในค2าความเชื่อม่ันของตัวแปรท่ีศึกษาท้ังหมด ซ่ึงอยู2ในระดับมาตรฐาน โดยผลการ
ทดสอบ พบว2า ค2าความเชื่อม่ันของเครื่องมือเท2ากับ 0.97 ถือได%ว2ามีความน2าเชื่อถือในระดับสูง 
สามารถนําไปใช%เก็บรวบรวมข%อมูลกับจํานวนตัวอย2างต2อไป  
 การเก็บรวบรวมข$อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู%วิจัยได%ดําเนินการเก็บรวบรวมข%อมูลจากแบบสอบถามด%วยตนเอง และ
ทางไปรษณีย� จํานวน 386 ชุด ส2งไปยังผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ในระหว2างเดือนมกราคม-เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซ่ึงผู%วิจัยดําเนินการเป3นข้ันตอนดังนี้ 

1. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยแนบพร%อมกับ
แบบสอบถามส2งไปยังผู%ให%ข%อมูล ได%แก2 ผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทย เพ่ือขอความ
ร2วมมือในการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู%ประกอบการไปยังหน2วยงาน โดยผู%วิจัยได%ติดต2อไปยังผู%ให%ข%อมูลแบบไม2เป3นทางการ เพ่ือขออนุญาต
ชี้แจงวัตถุประสงค�ของการวิจัยครั้งนี้ และข%อมูลจะถูกเก็บเป3นความลับ โดยขอนําเสนอผลการวิจัยใน
ภาพรวมเท2านั้น 

2. ดําเนินการเก็บข%อมูลรวบรวมข%อมูล โดยใช%ช2องทางส2งข%อมูลทางไปรษณีย�จํานวน 386 
ชุด โดยแนบซองจดหมายตอบกลับไปพร%อมกับแบบสอบถาม และประสานขอความร2วมมือให%ผู%ตอบ
แบบสอบถามส2งกลับคืนมายังผู%วิจัย  
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3. ตรวจสอบถูกต%องและสมบูรณ�ในเนื้อหาของแบบสอบถามแต2ละชุด ซ่ึงมีจํานวน 371 
ชุด คิดเป3นร%อยละ 96.11 ของจํานวนผู%ให%ข%อมูลท้ังหมด ดังนั้นผู%วิจัยได%แสดงรายละเอียดอัตราการ
ตอบกลับแต2ละรูปแบบขององค�การ ในการเก็บรวบรวมข%อมูลครั้งนี้ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 6 จํานวนและร%อยละของการตอบกลับทางไปรษณีย� จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ  

รูปแบบธุรกิจ จํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ ร$อยละของการตอบกลับ 
1. บริษัทจํากัด (n=154) 154 100 
2. ห%างหุ%นส2วน  (n=28) 26 92.86 
3. เจ%าของคนเดียว (n=204) 191 93.63 
รวมการตอบกลับมาท้ังส้ิน (N=386) 371 96.11 

 
 การวิเคราะห(ข$อมูลและค/าสถิติท่ีใช$ในการวิเคราะห(ข$อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู%วิจัยรวบรวมข%อมูลที่ผ2านการตรวจสอบความถูกต%องและสมบูรณ�จาก
แบบสอบถาม หลังจากนั้นนําข%อมูลท่ีได%มากําหนดรหัส จัดหมวดหมู2 และวิเคราะห�เพ่ือประมวลผลโดย
ใช%โปรแกรมสถิติสําเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร� โดยสถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห�ข%อมูลคือ 
 ตอนท่ี 1 และ 2 การวิเคราะห�ข%อมูลคุณลักษณะบุคคลของผู%ประกอบการ และข%อมูล
ท่ัวไปเก่ียวกับธุรกิจนําเท่ียว โดยมีวิธีการประมวลผลและวิเคราะห�ข%อมูลทางสถิติพรรณนา (descriptive 
statistics) ได%แก2 ความถ่ี (frequency) ร%อยละ (percentage) ค2าคะแนนเฉลี่ย (mean) และค2า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพ่ือใช%นําเสนอข%อมูลในรูปแบบตารางประกอบกับการ
บรรยายหาคําตอบตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยข%อท่ี 1   
 ตอนท่ี 3 และ 4 การวิเคราะห�ข%อมูลความแตกต2างเก่ียวกับการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%าง
ผลงานระดับป1จเจกบุคคล กลุ2ม จนถึงองค�การ และขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู%ประกอบการ ซ่ึงผู%วิจัยได%จําแนกไว% 3 รูปแบบธุรกิจ คือ บริษัทจํากัด ห%างหุ%นส2วน และเจ%าของคนเดียว 
โดยใช%การทดสอบความแตกต2างระหว2างค2าเฉลี่ยด%านขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู%ประกอบการ ได%แก2 วิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA)และการวิเคราะห�ความแตกต2าง
ของผู%ให%ข%อมูล (t-test) เพ่ือใช%นําเสนอข%อมูลในรูปแบบตารางประกอบกับการบรรยายหาคําตอบตาม
วัตถุประสงค�ของการวิจัยข%อท่ี 2 และ 3    
 ตอนท่ี 5 ข%อเสนอแนะท่ีเก่ียวข%องกับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู%ประกอบการ เป3นการเปrดโอกาสให%ผู%ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นอย2างเสรี โดยมีวิธีการ
ประมวลผลและวิเคราะห�ข%อมูลโดยการจัดหมวดหมู2ข%อมูลและแจกแจงความถ่ี เพ่ือใช%นําเสนอข%อมูล
ในรูปแบบตารางประกอบกับการบรรยายเพ่ิมเติม ท้ังเป3นการสนับสนุน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข%อง  
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วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 การวิจัยเชิงคุณภาพเป3นการดําเนินการต2อจากการวิจัยเชิงปริมาณ ในการวิจัยข้ันตอนนี้ 
เป3นการหาคําตอบตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยที่ 4 ในการค%นหายุทธศาสตร�การพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ โดยใช%เทคนิคการสัมภาษณ�เชิงลึก และ
เทคนิคการประชุมข%อเสนอเชิงนโยบาย แล%วนําผลนั้นมาวิเคราะห� สังเคราะห� เพ่ือให%ได%ผลงานวิจัยท่ี
สมบูรณ�ยิ่งข้ึน โดยผู%วิจัยได%กําหนดข้ันตอนการวิจัย ดังต2อไปนี้ 
 
ข้ันตอนท่ี 1 การวิจัยเชิงคุณภาพด$วยเทคนิคการสัมภาษณ(เชิงลึก  
 โดยผู%วิจัยได%กําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้ ไว%ดังนี้ 
 หลักเกณฑ(ในการคัดเลือกผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย (categorized) 
 การวิจัยเชิงคุณภาพข้ันตอนนี้ ผู%วิจัยได%กําหนดกลุ2มผู%มีส2วนได%ส2วนเสีย โดยใช%เทคนิคระบุ
เกณฑ�การคัดเลือก จํานวนท้ังสิ้น 23 ราย ผู%วิจัยได%แบ2งออกเป3น 3 กลุ2ม ดังนี้                    

1. ผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว จํานวน 8 คน เป3นผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทย 
ท่ีจดทะเบียนอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว ของกรมการท2องเท่ียว กระทรวงการท2องเท่ียวและกีฬา 
ครอบคลุม 4 ประเภท คือ จัดนําเที่ยวต2างประเทศ จัดนําเที่ยวภาย ในประเทศ จัดนําเท่ียว
นักท2องเท่ียวต2างชาติเท่ียวในประเทศ และจัดนําเท่ียวเฉพาะพ้ืนท่ีโดยแบ2งเป3นผู%ให%ข%อมูลหลักได%แก2 
บริษัทจํากัด จํานวน 3 คน ห%างหุ%นส2วน จํานวน 2 คน และเจ%าของคนเดียว จํานวน 3 คน  

2. ผู%มีส2วนเก่ียวข%องตามบทบาทหน%าท่ีในการส2งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียว โดยแบ2งกลุ2มจากหน2วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนจํานวน 7 คน 
ได%แก2  ภาครัฐบาล จํานวน 2 คน ภาคเอกชน จํานวน 3 คน และภาครัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 คน  

3. กลุ2มนักวิชาการด%านอุตสาหกรรมการท2องเท่ียว จํานวน 8 คน ได%แก2 คณะกรรมการ
สมาคมนักวิชาการการท2องเที่ยวแห2งประเทศไทย จํานวน 4 คน คณะกรรมการโครงการตรวจ
ประเมินมาตรฐานธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก�ประจําปs พ.ศ. 2556 จํานวน 2 คน, คณะกรรมการ
ฝvายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมการท2องเท่ียวแห2งประเทศไทย จํานวน 1 คน และคณะกรรมการฝvาย
วิชาการ สมาคมมัคคุเทศก�อาชีพแห2งประเทศไทย จํานวน 1 คน 
 เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัยในข้ันตอนนี้ คือ การสัมภาษณ�เชิงลึก โดยใช%แบบสัมภาษณ�ก่ึง
โครงสร%าง (semi structure interview questionnaires) ท่ีสร%างข้ึนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข%อง นํามาใช%กับผู%ให%ข%อมูลหลักจํานวน 23 ราย ในการสัมภาษณ�ครั้งนี้ เพ่ือตอบคําถามของการ
วิจัย ซ่ึงประเด็นในการสัมภาษณ�เก่ียวกับยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจ
นําเท่ียวของผู%ประกอบการ โดยผู%วิจัยได%กําหนดแนวทางการสัมภาษณ� ไว%ดังนี้   
 ส2วนท่ี 1 ข%อมูลพ้ืนฐานของผู%มีส2วนได%ส2วนเสียด%านธุรกิจนําเท่ียว 
 ส2วนท่ี 2 ประเด็นการสัมภาษณ�เชิงลึก มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการท่ีดําเนินการในประเทศไทย 
2. ป1ญหาและอุปสรรคในการเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ

ผู%ประกอบการท่ีดําเนินการในประเทศไทย 
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3. การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานเก่ียวกับป1จจัยในการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ ท้ังในป1จเจกบุคคล กลุ2ม และองค�การ  

4. รูปแบบธุรกิจท่ีมีความแตกต2างกัน มีผลต2อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว
ให%กับผู%ประกอบการ 

5. การพัฒนายุทธศาสตร�และข%อเสนอแนะเก่ียวกับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวของผู%ประกอบการท่ีดําเนินการในประเทศไทย 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 การตรวจสอบความถูกต%องในการเก็บรวบรวมของข%อมูล โดยผู%วิจัยได%ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเนื้อหา และความเชื่อม่ันของข%อมูลด%วยเทคนิคสามเส%า (triangulation) คือ การนําไป
ตรวจสอบข%อมูลจากแหล2งข%อมูลบุคคลท่ีต2างกัน เพ่ือความสอดคล%อง ความขัดแย%งกันของข%อมูล และ
เพ่ิมเติมส2วนท่ีขาดหายไปจนกระท่ังข%อมูลท่ีได%มานั้นเกิดการอ่ิมตัว คือ ไม2มีข%อมูลท่ีต2างไปจากการเก็บ
รวบรวมข%อมูลท่ีได%มา (นรินทร� สังข�รักษา,2556:261) พร%อมท้ังยังเสริมความน2าเชื่อถือของข%อมูลอีก
ด%วย (ผ2องพรรณ ตรัยมงคลกูล,2555:296) รวมท้ังบันทึกบริบทแวดล%อมท่ีเก่ียวข%องกับผู%ให%ข%อมูล
ร2วมกับการบันทึกข%อมูล เพ่ือนํามาประกอบการแปลความหมายท่ีสอดคล%องกับความเป3นจริงท่ีผู%ให%
ข%อมูลตอบคําถามตามแบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร%าง 
 การเก็บรวบรวมข$อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู%วิจัยได%ดําเนินการเก็บรวบรวมข%อมูลจากแบบสัมภาษณ�กึ่งโครงสร%าง 
จํานวน 23 ชุด ในระหว2างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยขอหนังสือราชการจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือแจ%งหัวข%อการสัมภาษณ�ไปยังผู%มีส2วนได%ส2วนเสียก2อนท่ีจะ
เดินทางไปสัมภาษณ�ด%วยตนเอง ได%แก2 ผู%ประกอบการ ผู%มีส2วนเก่ียวข%องในภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ 
ภาคเอกชน และนักวิชาการด%านธุรกิจนําเท่ียว และกําหนดกรอบในการสัมภาษณ�เก่ียวกับยุทธศาสตร�
การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของผู%ประกอบการ ซึ่งผู%วิจัยดําเนินการ
สัมภาษณ�ผู%มีส2วนได%ส2วนเสียทุกท2านด%วยตนเอง พร%อมท้ังจดบันทึก ใช%เทปบันทึกเสียง ซ่ึงได%รับการ
อนุญาตจากผู%มีส2วนได%ส2วนเสียแล%ว 
 การวิเคราะห(ข$อมูล 
 ผู%วิจัยรวบรวมข%อมูลท่ีได%จากการสัมภาษณ�ผู%มีส2วนได%ส2วนเสียท้ังหมด แล%ววิเคราะห�เนื้อหา 
และจัดระเบียบข%อมูลให%อยู2ในประเภทเดียวกัน หรือการจําแนกกลุ2มโดยตัดทอนข%อความท่ีซํ้าซ%อน
และส2วนท่ีอยู2นอกเหนือจากกรอบการวิจัยออกไปท้ังนี้ผู%วิจัยใช%ถ%อยคําให%ครอบคลุมข%อความท้ังหมด
และรักษาความหมายเดิมของผู%มีส2วนได%ส2วนเสียไว%ให%มากท่ีสุดเพ่ือกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�การ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ 
 
ข้ันตอนท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพด$วยเทคนิคการประชุมข$อเสนอเชิงนโยบาย 
 เพ่ือเป3นการตรวจสอบ และให%ข%อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับยุทธศาสตร�การพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการท่ีดําเนินการในประเทศไทย จากกลุ2มผู%มี
ส2วนได%ส2วนเสียท้ัง 3 กลุ2มมาร2วมวิพากษ�ผลงานวิจัยได%จากการแบบสอบถาม และการสัมภาษณ�เชิงลึก
ของข้ันตอนท่ีได%กล2าวมา โดยผู%วิจัยได%กําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนนี้ ไว%ดังนี้ 



96 

 การกําหนดและเตรียมผู$มีส/วนได$ส/วนเสีย 
 การวิจัยครั้งนี้ได%ให%ความสําคัญกับกลุ2มผู%มีส2วนได%ส2วนเสียท่ีมีบทบาท หน%าท่ีเก่ียวกับการ
กําหนดนโยบาย หรือแผนด%านธุรกิจนําเท่ียว ผู%ประกอบการ และนักวิชาการทางด%านการจัดการธุรกิจ
นําเท่ียว โดยผู%วิจัยคัดเลือกผู%มีส2วนได%ส2วนเสียแบบอิงเกณฑ� หรือแบบอิงทฤษฎีเป3นฐาน (criterion or 
theoretical-based sampling) โดยอาศัยความสมเหตุสมผลตามแนวคิดและหลักการทางวิชาการ 
ร2วมกับประสบการณ�และความเชี่ยวชาญ (องอาจ นัยพัฒน�,2551:110) ท่ีเก่ียวข%องกับยุทธศาสตร�การ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ  
 การสร$างและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช$ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช%ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ คือ การประชุมข%อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการในประเทศไทย 
โดยใช%วิธีการสนทนากลุ2ม (focus group discussion) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความเป3นไป
ได%ของผลการวิจัยครั้งนี้จากผู%มีส2วนได%ส2วนเสียด%านธุรกิจนําเท่ียว 

 
ข้ันตอนการจัดประชุมและการเก็บรวบรวมข$อมูล 

1. ผู%วิจัยติดต2อผู%มีส2วนได%ส2วนเสียเป3นการส2วนตัว เพื่ออธิบายถึงขอบข2ายหัวข%อของการ
ประชุม วัตถุประสงค� จุดมุ2งหมาย ข้ันตอนต2าง ๆ ของการวิจัย และวัน/เวลา/สถานท่ี รวมท้ังย้ําถึง
ความจําเป3นและความสําคัญของการมีผู%มีส2วนได%ส2วนเสีย 

2. ทําหนังสือเชิญจากบัณฑิตวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอความร2วมมือผู%มี
ส2วนได%ส2วนเสียเข%าร2วมประชุมข%อเสนอเชิงนโยบาย   

3. ติดต2อขอใช%สถานท่ีจัดประชุมและจัดเตรียมข้ันตอนในการดําเนินการประชุมข%อเสนอ
เชิงนโยบาย 

4. จัดประชุมข%อเสนอเชิงนโยบาย โดยใช%วิธีการสนทนากลุ2ม ผู%มีส2วนได%ส2วนเสียร2วมกัน
วิพากษ�ผลงานวิจัย และเสนอแนะข%อคิดเห็นเพ่ิมเติม ซ่ึงผู%วิจัยดําเนินการด%วยตนเอง พร%อมท้ังจด
บันทึก ใช%เทปบันทึกเสียง ซ่ึงได%รับการอนุญาตจากผู%มีส2วนได%ส2วนเสียแล%ว 

5. สรุปรวบรวมข%อเสนอต2าง ๆ ท่ีเก่ียวกับยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการในประเทศไทยจากกลุ2มผู%มีส2วนได%ส2วนเสีย เพ่ือจัดทํารายงาน
ผลการวิจัยให%กับองค�การท่ีเก่ียวข%องต2อไป   

 
การวิเคราะห(ข$อมูล 
 ผู%วิจัยรวบรวมข%อมูลท่ีได%จากการประชุมข%อเสนอเชิงนโยบายของผู%มีส2วนได%ส2วนเสีย
ท้ังหมด แล%ววิเคราะห�เนื้อหา เพ่ือสรุปผลการวิจัย และได%ข%อเสนอแนะด%านยุทธศาสตร�การพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ 
 

 การวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู%ประกอบการในประเทศไทย ผู%วิจัยได%นําเสนอผลการวิเคราะห�ข%อมูล โดยใช%สถิติพรรณนา
(descriptive statistics) วิเคราะห�ข%อมูลเบ้ืองต%นเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติของข%อมูล ให%สอดคล%องกับ
การใช%สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ในเชิงปริมาณ ซ่ึงเปAนการนําเสนอตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ดังท่ีกลCาวมาแล%วในบทท่ี 2 และ 3 โดยมีรายละเอียดของการนําเสนอตาม
วัตถุประสงค�ของการวิจัย เปAนลําดับดังตCอไปนี้ 
 วัตถุประสงค�ของการวิจัยข%อท่ี 1เพ่ือศึกษาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว
ของผู%ประกอบการ ท่ีจดทะเบียนภายใต%สํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก� กรมการทCองเท่ียว 
กระทรวงการทCองเท่ียวและกีฬา โดยมีรายละเอียดของการนําเสนอ ดังตCอไปนี้  
 สCวนท่ี 1 ข%อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับคุณลักษณะบุคคลของผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวได%แกC 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนCงหน%าท่ี รายได%สุทธิ ประสบการณ�การทํางาน 
 สCวนท่ี 2 ข%อมูลลักษณะท่ัวไปของธุรกิจนําเท่ียว ได%แกC รูปแบบธุรกิจ สาขาท่ีจดทะเบียน 
ประเภทธุรกิจนําเท่ียว และจํานวนพนักงานประจํา  
 สCวนท่ี 3 การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคล กลุCม และองค�การ 
 สCวนท่ี 4  ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ  
 วัตถุประสงค�ของการวิจัยข%อท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห�ความแตกตCางในคุณลักษณะสCวนบุคคล 
ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว และการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคล กลุCม และ
องค�การ ท่ีมีผลตCอขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน โดยมีรายละเอียดของการ
นําเสนอ ดังตCอไปนี้ 
 สCวนท่ี 5ข%อมูลและทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ด%านคุณลักษณะสCวนบุคคล ลักษณะของ
ธุรกิจนําเท่ียว และการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคล กลุCม และองค�การท่ีมีผล
ตCอขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
 วัตถุประสงค�ของการวิจัยข%อท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวของผู%ประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกตCางกัน โดยมีรายละเอียดของการนําเสนอ ดังตCอไปนี้ 
 สCวนท่ี 6 ข%อมูลและทดสอบสมมุติฐานการวิจัยการเปรียบเทียบวCาผู%ประกอบการท่ีมี
รูปแบบธุรกิจแตกตCางกัน ท่ีมีผลตCอขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของผู%ประกอบการ 
ได%แกC ผู%นําระดับสากล การจัดการวัฒนธรรมระหวCางชาติ และการจัดการฐานทรัพยากร  
 การนําเสนอผลการวิเคราะห�ข%อมูลเชิงปริมาณแตCละวัตถุประสงค�ของการวิจัย ในรูปแบบ
ตาราง ข%อมูลประกอบและความเรียงเสนอตามลําดับดังตCอไปนี้ 
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 วัตถุประสงค�ของการวิจัยข�อที่ 1 เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจ
นําเท่ียวของผู�ประกอบการ ท่ีจดทะเบียนภายใต� สํานักทะเบียนธุรกิจนําเ ที่ยวและมัคคุ เทศก� 
กรมการท0องเท่ียว กระทรวงการท0องเท่ียวและกีฬา 
 
ส0วนท่ี 1 คุณลักษณะส0วนบุคคลของผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว 

1. เพศ  ผลการวิจัยในตารางท่ี 7 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลมากกวCาครึ่งร%อยละ 63.34 เปAนเพศ
ชาย สCวนอีกร%อยละ 36.66เปAนเพศหญิงแตCเม่ือเปรียบเทียบในแตCละรูปแบบธุรกิจพบวCา ผู%ให%ข%อมูล
กลุCมใหญCเปAนเพศชายมากกวCาเพศหญิงเชCนเดียวกัน 

 
ตารางท่ี 7 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูล จําแนกตามเพศของผู%ประกอบการและรูปแบบธุรกิจ 

   
2. อายุ ผลการวิจัยในตารางท่ี 8 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลมากกวCาครึ่งร%อยละ 52.30 อยูCในชCวง

อายุเทCากับและน%อยกวCา 37 ปT ในขณะท่ีร%อยละ 47.70 อยูCในชCวงอายุมากกวCา 37 ปT สําหรับผู%ให%
ข%อมูลท่ีมีอายุมากท่ีสุดคือ 67 ปT และน%อยท่ีสุดคือ 22 ปT โดยมีอายุเฉลี่ยท่ี 37 ปT ท้ังนี้ผู%วิจัยได%กําหนด
กลุCมท่ีมีอายุเทCากับและน%อยกวCา 37 ปT คือ กลุCมผู%ให%ข%อมูลท่ีมีอายุน%อย และกลุCมท่ีมีอายุมากกวCา 37 ปT 
คือ กลุCมผู%ให%ข%อมูลท่ีมีอายุมาก แตCเม่ือเปรียบเทียบในแตCละรูปแบบธุรกิจพบวCา ผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบ
บริษัทจํากัด (คCาเฉลี่ย= 37.71) และห%างหุ%นสCวน (คCาเฉลี่ย= 43.38) อยูCในชCวงอายุมากกวCา 37 ปT 
ยกเว%นผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบเจ%าของคนเดียว (คCาเฉลี่ย= 36.13) ท่ีกลุCมใหญCอยูCในชCวงอายุเทCากับและ
น%อยกวCา 37 ปT  
 
ตารางท่ี 8 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูล จําแนกตามอายุของผู%ประกอบการและรูปแบบธุรกิจ 
 
รูปแบบธุรกิจ 
อายุ 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม  (n= 371) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

อายุน%อย 75 48.70 9 34.62 110 57.59 194 52.30 
อายุมาก 79 51.30 17 65.38 81 42.41 177 47.70 

รวม 154 100 26 100 191 100 371 100 
 

 

    รูปแบบธุรกิจ                    
เพศ 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

       หญิง 
       ชาย 

54 
100 

35.06 
64.94 

9 
17 

34.62 
65.38 

73 
118 

38.22 
61.78 

136 
235 

36.66 
63.34 

รวม 154 100 26 100 191 100 371 100 
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ตารางท่ี 8 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูล จําแนกตามอายุของผู%ประกอบการและรูปแบบธุรกิจ 
(ตCอ) 

 
รูปแบบธุรกิจ 
อายุ 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม  (n= 371) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

ค0าเฉล่ีย 37.71 43.38 36.13 37.29 
ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.09 11.31 9.63 9.31 
อายุต่ําท่ีสุด  22 24 22 22 
อายุสูงท่ีสุด  62 67 65 67 

    
3. ระดับการศึกษา ผลการวิจัยในตารางท่ี 9 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลมากกวCาครึ่งร%อยละ 72.23 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาร%อยละ14.82 สูงกวCาระดับปริญญาตรี ผู%ให%ข%อมูลมากกวCา
ครึ่งร%อยละ 51.32 สําเร็จการศึกษาในคณะอุตสาหกรรมการทCองเท่ียวและการบริการ ประกอบด%วย 
สาขาวิชาการทCองเท่ียว การทCองเท่ียวและการโรงแรม การโรงแรม และการจัดการบริการสCวนใหญC 
รองลงมาร%อยละ 33.77 คือ คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด%วย สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การ
จัดการ คอมพิวเตอร� ธุรกิจระหวCางประเทศ ผู%ประกอบการ การบัญชี เศรษฐศาสตร� และธุรกิจการบิน 
รองลงมาร%อยละ 10.93 คือ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ประกอบด%วย สาขาภาษาตCางประเทศ
การพัฒนาชุมชนโบราณคดี สื่อสารมวลชน และรัฐประศาสนศาสตร� รองลงมาร%อยละ 1.99 คือ คณะ
วิทยาศาสตร�และสิ่งแวดล%อม ประกอบด%วย สาขาสิ่งแวดล%อม และวิทยาศาสตร� รองลงมาร%อยละ 
1.66 คือ วิศวกรรมศาสตร� ประกอบด%วย สาขาวิศวกรรม และไฟฟYากําลัง ลําดับสุดท%ายร%อยละ 0.33 
คือ คณะศึกษาศาสตร� ประกอบด%วย สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา แตCเม่ือเปรียบเทียบในแตC
ละรูปแบบธุรกิจพบวCา ผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบห%างหุ%นสCวนร%อยละ 47.83 และเจ%าของคนเดียวร%อยละ 
64.86 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเชCนเดียวกัน ในคณะอุตสาหกรรมการทCองเท่ียวและบริการ 
ยกเว%นผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบบริษัทจํากัดกลุCมใหญCร%อยละ 44.28 สําเร็จการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ 
 
ตารางท่ี 9 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูล จําแนกตามระดับการศึกษาและคณะท่ีสําเร็จการศึกษา

ของผู%ประกอบการและรูปแบบธุรกิจ  
 

           รูปแบบธุรกิจ  
ระดับการศึกษา 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

ตํ่ากวCาระดับปริญญาตรี 14 9.10 6 23.08 28 14.66 48 12.94 
ระดับปริญญาตรี 106 68.83 16 61.54 146 76.44 268 72.23 
สูงกวCาระดับปริญญาตรี 34 22.08 4 15.38 17 8.90 55 14.82 

รวม 154 100 26 100 191 100 371 100 
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ตารางท่ี 9 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูล จําแนกตามระดับการศึกษาและคณะท่ีสําเร็จการศึกษา
ของผู%ประกอบการและรูปแบบธุรกิจ (ตCอ)  

 
4. ตําแหน0งหน�าท่ี ผลการวิจัยในตารางท่ี 10 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลสCวนใหญCร%อยละ 40.16 มี

ตําแหนCงผู%บริหารระดับสูง รองลงมาร%อยละ 33.42 เปAนผู%บริหารระดับกลาง ท้ังนี้ผู%วิจัยได%กําหนดให%
ตําแหนCงผู%บริหารระดับสูงประกอบด%วย ประธานบริหารรองประธานบริหาร กรรมการผู%จัดการ และ
ผู%จัดการท่ัวไป สCวนตําแหนCงผู%บริหารระดับกลาง ประกอบด%วย ผู%ชCวยผู%จัดการท่ัวไป ผู%จัดการแผนก 
และผู%จัดการสาขา แตCเม่ือเปรียบเทียบในแตCละรูปแบบธุรกิจพบวCา ผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบบริษัทจํากัด
ร%อยละ 72.73 และห%างหุ%นสCวนร%อยละ 69.23 มีตําแหนCงเปAนผู%บริหารระดับสูง และเปAนท่ีนCาสังเกตวCา 
ผู%ให%ข%อมูลทั้ง 2 รูปแบบธุรกิจนี้ไมCมีตําแหนCงเปAนเจ%าของกิจการเลย ยกเว%นผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบ
เจ%าของคนเดียวท่ีมากกวCาครึ่งร%อยละ 51.31 มีตําแหนCงเปAนเจ%าของกิจการ 
 
ตารางท่ี 10 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูลจําแนกตามตําแหนCงหน%าท่ีของผู%ประกอบการ และ

รูปแบบธุรกิจ     

          รูปแบบธุรกิจ
ตําแหน0งหน�าที ่

บริษัทจํากดั ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n = 371) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

ผู%บริหารระดับสูง 
ผู%บริหารระดับกลาง 
เจ%าของกิจการ 

112 
42 
- 

72.73 
27.27 

- 

18 
8 
- 

69.23 
30.77 

- 

19 
74 
98 

9.95 
38.74 
51.31 

149 
124 
98 

40.16 
33.42 
26.42 

รวม 154 100 26 100 191 100 371 100 

           รูปแบบธุรกิจ  
ระดับการศึกษา 

บริษัทจํากดั ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

คณะที่สําเร็จการศึกษา         
*ไมCได%ระบุคณะ 23 14.93 3 11.54 43 22.51 69 18.60 
*ระบุคณะ 131 85.07 23 88.46 148 77.49 302 81.40 
คณะอุตสาหกรรมการ
ทCองเที่ยวและบริการ 

48 36.64 11 47.83 96 64.86 155 51.32 

คณะบริหารธุรกิจ 58 44.28 7 30.43 37 25 102 33.77 
คณะศึกษาศาสตร� - - - - 1 0.68 1 0.33 
คณะมนุษยศาสตร�และ
สังคมศาสตร� 

19 14.50 
 

4 17.39 
 

10 6.76 
 

33 10.93 

คณะวิทยาศาสตร�และ
สิ่งแวดล%อม 

3 
 

2.29 
 

1 
 

4.35 
 

2 
 

1.35 
 

6 
 

1.99 
 

คณะวิศวกรรม 3 2.29 - - 2 1.35 5 1.66 

รวม 154 100 26 100 191 100 371 100 
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5. ประสบการณ�การทํางาน ผลการวิจัยในตารางท่ี 11 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลมากกวCาครึ่งร%อยละ 
61.72 มีประสบการณ�การทํางานในตําแหนCงปLจจุบันเทCากับและน%อยกวCา 7 ปT ในขณะท่ีร%อยละ 38.28 
มีประสบการณ�การทํางานในตําแหนCงปLจจุบันมากกวCา 7 ปT ผู%ให%ข%อมูลท่ีมีประสบการณ�การทํางานใน
ตําแหนCงปLจจุบันนานท่ีสุดคือ 40 ปT และน%อยท่ีสุดคือ 1 ปT มีคCาเฉลี่ยอยูCท่ี 7 ปT นอกจากนี้ผู%ให%ข%อมูล
มากกวCาครึ่งร%อยละ 50.94 ไมCเคยมีประสบการณ�ในการทําธุรกิจนําเท่ียวมากCอน สCวนท่ีเหลือร%อยละ 
49.06 เคยมีประสบการณ�ด%านนี้มากCอนจัดต้ังองค�การ ซ่ึงมีสัดสCวนท่ีไมCแตกตCางกันมากนัก ผู%ให%ข%อมูล
ท่ีระบุวCา เคยมีประสบการณ�การทํางานด%านธุรกิจนําเท่ียวมากCอนมีจํานวน 182 รายพบวCา มากกวCาครึ่ง 
ร%อยละ 59.89 เคยมีประสบการณ�น%อยกวCา 7 ปT สCวนที่เหลือร%อยละ 40.11 เคยมีประสบการณ�
มากกวCา 7 ปT ผู%ให%ข%อมูลเคยมีประสบการณ�การทํางานด%านธุรกิจนําเท่ียวนานท่ีสุด 31 ปT และน%อยท่ีสุด 1 
ปT มีคCาเฉลี่ยอยูCท่ี 7 ปT ท้ังนี้ผู%วิจัยได%กําหนดกลุCมท่ีมีประสบการณ�การทํางานเทCากับและน%อยกวCา 7 ปT
คือ กลุCมผู%ให%ข%อมูลท่ีมีประสบการณ�การทํางานน%อย สCวนกลุCมท่ีมีประสบการณ�การทํางานมากกวCา 7 
ปTคือ กลุCมผู%ให%ข%อมูลที่มีประสบการณ�การทํางานมาก แตCเมื่อเปรียบเทียบในแตCละรูปแบบธุรกิจ
พบวCาผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบบริษัทจํากัด และเจ%าของคนเดียว สCวนใหญCมีประสบการณ�การทํางานใน
ตําแหนCงปLจจุบัน และเคยมีประสบการณ�ในการทํางานด%านธุรกิจนําเท่ียวมากCอนน%อยกวCา 7 ปT ยกเว%น
ผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบห%างหุ%นสCวนสCวนใหญCมีประสบการณ�ทํางานในตําแหนCงปLจจุบัน และเคยมี
ประสบการณ�ในการทําธุรกิจนําเท่ียวมากกวCา 7 ปT 
 
ตารางท่ี 11 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูลจําแนกตามจํานวนประสบการณ�การทํางานในตําแหนCง

ปLจจุบันของผู%ประกอบการ และรูปแบบธุรกิจ    

รูปแบบธุรกิจ
ประสบการณ�ทํางาน 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

ประสบการณ�น%อย 84 54.55 9 34.62 136 71.20 229 61.72 
ประสบการณ�มาก 70 45.45 17 65.38 55 28.80 142 38.28 

รวม 154 100 26 100 191 100 371 100 
จํานวนปBเฉล่ีย  7.80  11.62  6.25  7.27 
ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.86  8.14  5.42  5.98 
จํานวนปBต่ําท่ีสุด  1  1  1  1 
จํานวนปBสูงท่ีสุด  30  31  40  40 
การมีประสบการณ�ด�านธุรกิจนําเท่ียวมาก0อนจัดตั้งองค�การ     
ไมCมี 73 47.40 8 19.23 108 56.54 189 50.94 
มี 81 52.60 18 69.23 83 43.46 182 49.06 

รวม 154 100 26 100 191 100 371 100 
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ตารางท่ี 11 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูลจําแนกตามจํานวนประสบการณ�การทํางานในตําแหนCง
ปLจจุบันของผู%ประกอบการ และรูปแบบธุรกิจ (ตCอ) 

 

รูปแบบธุรกิจ
ประสบการณ�ทํางาน 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

จํานวนการมีประสบการณ�ด�านธุรกิจนําเท่ียวมาก0อนจัดตั้งองค�การ(n = 182) 

ประสบการณ�น%อย 48 59.26 5 27.78 56 67.47 109 59.89 

ประสบการณ�มาก 33 40.74 13 72.22 27 32.53 73 40.11 

รวม 81 100 18 100 83 100 182 100 

จํานวนปBเฉล่ีย  7.02  10.95  6.24  7.12 

ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.39  7.46  5.05  5.41 

จํานวนปBต่ําท่ีสุด  1  1  1  1 

จํานวนปBสูงท่ีสุด  31  31  26  31 

 
 อนึ่ง ผลการวิจัยดังกลCาวสามารถกลCาวได%วCา คุณลักษณะสCวนบุคคลของผู%ประกอบการ
ธุรกิจนําเท่ียวกลุCมใหญCเปAนเพศชาย อยูCในวัยกลางคน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะ
อุตสาหกรรมการทCองเท่ียวและบริการ โดยมีตําแหนCงผู%บริหารระดับสูงเปAนสCวนใหญC อีกท้ังเปAนผู%ท่ีมี
ประสบการณ�การทํางานสอดคล%องกับคณะท่ีสําเร็จการศึกษามา แตCมีประสบการณ�ทํางานในตําแหนCง
ปLจจุบันตํ่ากวCา 7 ปT อีกท้ังยังไมCเคยมีประสบการณ�ในการทําธุรกิจนําเท่ียวมากCอนจัดต้ังองค�การ 
 
ส0วนท่ี 2 ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจนําเท่ียวรายละเอียดดังนี้ 

1. จํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจ ผลการวิจัยในตารางท่ี 12 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลเพียงร%อยละ 
0.27 ท่ีไมCได%ระบุทุนจดทะเบียนธุรกิจ ในขณะท่ีผู%ให%ข%อมูลเกือบท้ังหมดร%อยละ 99.73 ระบุทุนจด
ทะเบียนธุรกิจ ในจํานวนผู%ให%ข%อมูลท่ีระบุทุนจดทะเบียนธุรกิจนั้นมากกวCาครึ่งร%อยละ 86.22 มีจํานวน
ทุนจดทะเบียนธุรกิจ 5 ล%านบาทและตํ่ากวCา สCวนอีกร%อยละ 13.78 มีจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจ 
5.01 ล%านบาทข้ึนไป แตCเม่ือเปรียบเทียบในแตCละรูปแบบธุรกิจพบวCา ผู%ให%ข%อมูลสCวนใหญCมีจํานวนทุน
จดทะเบียนธุรกิจ 5 ล%านบาทและตํ่ากวCา มากกวCาผู%ให%ข%อมูลท่ีมีจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจ 5.01 
ล%านบาทข้ึนไปเชCนเดียวกัน 
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ตารางท่ี 12 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูล จําแนกตามทุนจดทะเบียนธุรกิจของผู%ประกอบการ
และรูปแบบธุรกิจ     

 
2. รายได�สุทธิ ผลการวิจัยในตารางท่ี 13 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลเพียงร%อยละ 26.15 ท่ีไมCได%ระบุ

รายได%สุทธิ ในขณะท่ีผู%ให%ข%อมูลมากกวCาครึ่งร%อยละ 99.73 ได%ระบุมีรายได%สุทธิ ในจํานวนผู%ให%ข%อมูลท่ี
ระบุรายได%สุทธินั้นเกือบท้ังหมดร%อยละ 91.64 มีรายได%สุทธิ 1 ล%านบาทและตํ่ากวCา สCวนอีกร%อยละ 
8.36 มีรายได%สุทธิมากกวCา 1 ล%านบาท และในชCวงปTท่ีผCานมามีรายได%สุทธิเฉลี่ยอยูCท่ี 1,319,124 บาท 
สCวนผู%ให%ข%อมูลท่ีมีรายได%สุทธิมากท่ีสุดคือ 152,371,992 บาท และน%อยท่ีสุดคือ 100,000 บาท แตC
เม่ือเปรียบเทียบในแตCละรูปแบบธุรกิจพบวCา ผู%ให%ข%อมูลสCวนใหญCมีรายได%สุทธิ 1 ล%านบาทและตํ่ากวCา 
มากกวCาผู%ให%ข%อมูลท่ีมีรายได%สุทธิมากกวCา 1 ล%านบาทเชCนเดียวกัน 

 
ตารางท่ี 13 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูล จําแนกตามรายได%ของผู%ประกอบการและรูปแบบธุรกิจ   

รูปแบบธุรกิจทุน
จดทะเบียนธุรกิจ 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n = 371) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

* ไมCได%ระบุทุนจด
ทะเบียนธุรกิจ 

1 0.65 - - - - 1 0.27 

* ระบุทุนจดทะเบียนธุรกิจ 153 99.35 26 100 191 100 370 99.73 

  5 ล%านบาทและตํ่ากวCา 109 71.20 25 96.15 185 96.86 319 86.22 

5.01 ล%านบาทข้ึนไป 44 28.80 1 3.85 6 3.14 51 13.78 

รวม 154 100 26 100 191 100 371 100 

รูปแบบธุรกิจ 
รายได�สุทธ ิ

บริษัทจํากดั ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n = 371) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

* ไม0ได�ระบุรายได�สทุธ ิ 31 20.13 5 19.23 61 31.94 97 26.15 

* ระบุรายได�สุทธ ิ 123 79.87 21 80.77 130 68.06 274 73.85 

1 ล%านบาทและต่าํกวCา 131 85.10 24 92.30 185 96.86 3.40 91.64 

มากกวCา 1 ล%านบาท         23 14.90 2 7.70 6 3.14 31 8.36 

รวม 154 100 26 100 191 100 371 100 

ค0าเฉลี่ย 2,261,561 893,810 496,138 1,319,124.06 

ส0วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 13,735,642 2,110,946 977,750 9,264,335.61 

รายได�สุทธิต่ําที่สุด 100,000 150,000 100,000 100,000 
รายได�สุทธิสูงที่สุด 152,371,992 10,000,000 10,000,000 152,371,992 



104 
 

3. สาขาจดทะเบียนธุรกิจ หมายถึง สาขาของสํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก�
ท่ีผู%ประกอบการจดทะเบียนมีสํานักงานตามสาขาในจังหวัดตCางๆ โดยการทCองเท่ียวแหCงประเทศไทย
ได%แบCงหนCวยงานรับผิดชอบไว% 5 สาขา คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต%เขต 1 ภาคใต%เขต 2 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงจากผลการวิจัยในตารางท่ี 14 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลมากกวCาครึ่งร%อยละ 56.33 จด
ทะเบียนอยูCในสาขาภาคกลาง อาจเนื่องมาจากสํานักงานฯ สาขาภาคกลางมีเขตความรับผิดชอบ
มากท่ีสุดถึง 28 จังหวัดคือ กรุงเทพฯนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ�นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีสิงห�บุรีสุพรรณบุรีอCางทองชลบุรีอุทัยธานี
ลพบุรีนครสวรรค�นครนายกสมุทรปราการตราดปราจีนบุรีสระแก%วฉะเชิงเทราจันทบุรีระยอง 
และชัยนาทรองลงมาร%อยละ 20.22 คือ สาขาภาคเหนือ มีเขตความรับผิดชอบ 15 จังหวัดได%แกC 
เชียงใหมCลําปางลําพูนเชียงรายอุตรดิตถ�แพรCนCานพะเยาแมCฮCองสอนกําแพงเพชรตากสุโขทัยพิษณุโลก
พิจิตร และเพชรบูรณ� รองลงมาร%อยละ 18.60 คือ สาขาภาคใต% ได%แกC เขต 1 มีความรับผิดชอบ 8 
จังหวัดคือ  สงขลายะลานราธิวาสปLตตานีสตูลนครศรีธรรมราชพัทลุง ตรัง และเขต 2 มีความ
รับผิดชอบ 6 จังหวัดคือ  ภูเก็ตกระบ่ีพังงา สุราษฎร�ธานีระนอง และชุมพรลําดับสุดท%ายมีเพียงร%อยละ 
4.85 คือ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเขตความรับผิดชอบ 19 จังหวัดได%แกC นครราชสีมาบุรีรัมย�
สุรินทร�ศรีสะเกษอุบลราชธานียโสธรชัยภูมิขอนแกCนอุดรธานีหนองคายมหาสารคามร%อยเอ็ด เลย
กาฬสินธุ�สกลนครนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญ และหนองบัวลําพู  แตCเม่ือเปรียบเทียบในแตCละ
รูปแบบธุรกิจพบวCา ผู%ให%ข%อมูลสCวนใหญCมีธุรกิจนําเท่ียวอยูCในสาขาภาคกลางเชCนเดียวกัน และเปAนท่ีนCา
สังเกตวCา ผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบห%างหุ%นสCวนไมCมีการจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวอยูCในสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเลย 

 
ตารางท่ี 14 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูล จําแนกตามสาขาจดทะเบียนธุรกิจของผู%ประกอบการ 

และรูปแบบธุรกิจ  
 

รูปแบบธุรกิจ       
สาขาจดทะเบียนธุรกิจ 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ 
ภาคใต% 
ภาคกลาง 

5 
22 
18 
109 

3.25 
14.28 
11.69 
70.78 

- 
8 
7 
11 

- 
30.77 
26.92 
42.31 

13 
45 
44 
89 

6.81 
23.56 
23.04 
46.59 

18 
75 
69 
209 

4.85 
20.22 
18.60 
56.33 

รวม 154 100 26 100 191 100 371 100 

   
4. ประเภทธุรกิจนําเท่ียว ผลการวิจัยในตารางท่ี 15 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลท่ีจดทะเบียน

ประเภทธุรกิจนําเท่ียวร%อยละ 36.39 เปAนการจัดนําเท่ียวไปตCางประเทศ รองลงมาร%อยละ 28.84 เปAน
การจัดนําเท่ียวเข%ามาในประเทศแตCเม่ือเปรียบเทียบในแตCละรูปแบบธุรกิจพบวCาผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบ
บริษัทจํากัดมากกวCาครึ่งร%อยละ 54.55 เปAนการจัดนําเท่ียวไปตCางประเทศ สCวนในรูปแบบห%างหุ%นสCวน
ร%อยละ 34.61 เปAนการจัดนําเท่ียวเข%ามาในประเทศ ในขณะท่ีรูปแบบเจ%าของคนเดียวร%อยละ 31.94 
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เปAนการจัดนําเท่ียวในประเทศซ่ึงเปAนการจดทะเบียนประเภทธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกันทุกรูปแบบ
ธุรกิจ 

 
ตารางท่ี 15 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูล จําแนกตามประเภทธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ 

และรูปแบบธุรกิจ  

รูปแบบธุรกิจ
ประเภทธุรกิจนํา
เท่ียว 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n = 371) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

นําเท่ียวตCางประเทศ 
นําเท่ียวเข%าประเทศ 
นําเท่ียวในประเทศ 
นําเท่ียวเฉพาะพ้ืนท่ี  

84 
45 
17 
8 

54.55 
29.22 
11.04 
5.19 

6 
9 
3 
8 

23.08 
34.61 
11.54 
30.77 

45 
53 
61 
32 

23.56 
27.75 
31.94 
16.75 

135 
107 
81 
48 

36.39 
28.84 
21.83 
12.94 

รวม 154 100 29 100 191 100 371 100 

   
5. จํานวนพนักงานประจํา ผลการวิจัยในตารางท่ี 16 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลมากกวCาครึ่ง ร%อยละ 

86.25 มีจํานวนพนักงานประจําเทCากับและน%อยกวCา 15 คน  ในขณะท่ีร%อยละ 13.75 มีจํานวน
พนักงานประจํามากกวCา 15 คน สCวนผู%ให%ข%อมูลมีจํานวนพนักงานมากท่ีสุดคือ 326 คน และน%อยท่ีสุด
คือ 1 คน เฉลี่ยอยูCท่ี 15 คน ท้ังนี้ผู%วิจัยได%กําหนดกลุCมท่ีมีจํานวนพนักงานประจําเทCากับและน%อยกวCา 
15 คน  คือ กลุCมผู%ให%ข%อมูลท่ีมีจํานวนพนักงานประจําน%อย และกลุCมที่มีจํานวนพนักงานประจํา
มากกวCา 15 คน คือ กลุCมผู%ให%ข%อมูลท่ีมีจํานวนพนักงานประจํามาก แตCเม่ือเปรียบเทียบในแตCละ
รูปแบบธุรกิจพบวCา ผู%ให%ข%อมูลสCวนใหญCมีจํานวนพนักงานประจําเทCากับและน%อยกวCา 15 คน  
มากกวCาจํานวนพนักงานประจําท่ีมีมากกวCา 15 คน เชCนเดียวกัน 

 
ตารางท่ี 16 จํานวนและร%อยละของผู%ให%ข%อมูล จําแนกตามจํานวนพนักงานประจําของผู%ประกอบการ 

และรูปแบบธุรกิจ      

รูปแบบธุรกิจ           
พนักงานประจํา 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n = 371) 
จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 

พนักงานประจําน%อย 114 74.03 24 92.31 182 95.29 320 86.25 
พนักงานประจํามาก 40 25.97 2 7.69 9 4.71 51 13.75 
รวม 154 100 29 100 191 100 371 100 
ค0าเฉล่ีย  29.00  8.00  5.00  15.00 
ส0วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 65.08  9.49  4.63  43.44 
จํานวนต่ําท่ีสุด  2  1  1  1 
จํานวนสูงท่ีสุด  326  50  40  326 
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 อนึ่งผลการวิจัยดังกลCาวสามารถกลCาวได%วCา ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจนําเท่ียวของผู%ให%ข%อมูล
สCวนใหญCจดทะเบียนธุรกิจประเภทการจัดนําเท่ียวไปตCางประเทศ แตCเม่ือเปรียบเทียบแตCละรูปแบบ
ธุรกิจมีการจดทะเบียนธุรกิจประเภทการจัดนําเท่ียวท่ีแตกตCางกันไปอยCางชัดเจน โดยพบวCา ผู%ให%
ข%อมูลรูปแบบบริษัทจํากัดสCวนใหญCจัดนําเท่ียวไปตCางประเทศ สCวนรูปแบบห%างหุ%นสCวนสCวนใหญCจัดนํา
เท่ียวเข%าประเทศ ในขณะท่ีรูปแบบเจ%าของคนเดียวจัดนําเท่ียวในประเทศ และสCวนใหญCมีจํานวนทุน
จดทะเบียนธุรกิจเทCากับและตํ่ากวCา 5 ล%านบาท อีกท้ังอยูCในสาขาภาคกลางเปAนสCวนมาก ด%วยสาเหตุ
ท่ีวCาภูมิภาคนี้ มีความรับผิดชอบของจํานวนจังหวัดมากท่ีสุดท้ังสิ้น 28 จังหวัด ตลอดจนเปAนศูนย�กลาง
การปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนสCง การสื่อสาร และความเจริญของประเทศในทุกๆ ด%าน 
นอกจากนี้ในชCวงปTท่ีผCานมา ผู%ให%ข%อมูลมีรายได%สุทธิ 1 ล%านบาทและตํ่ากวCาตCอปT และมีอัตราการจ%าง
พนักงานมาปฏิบัติงานประจําในองค�การคCอนข%างน%อย   
 
ส0วนท่ี 3 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับปIจเจกบุคคล กลุ0ม และองค�การ 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปAนการศึกษาใน 3 ระดับการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานของผู%ให%
ข%อมูล ประกอบด%วย ระดับปLจเจกบุคคล ซ่ึงได%แกC การรับรู%ในด%านบุคลิกภาพ การจูงใจ และการรับรู%
ความสามารถในตนเอง สCวนระดับกลุCม ได%แกC การรับรู%ในด%านการจัดการความขัดแย%งในกลุCมและ
ระหวCางกลุCม และประสิทธิผลการทํางานเปAนทีม สCวนระดับองค�การ ได%แกC การรับรู%ในด%านการมุCงเน%น
การเรียนรู% วัฒนธรรมองค�การ นวัตกรรมองค�การ เครือขCายองค�การ และสภาพแวดล%อมองค�การ 
ผลการวิจัยการรับรู%ในแตCละระดับ มีรายละเอียดดังนี้  

1. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับปIจเจกบุคคล ผลการวิจัยในตารางท่ี 17 
พบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคล (บุคลิกภาพ การจูงใจ 
และการรับรู%ความสามารถในตนเอง) โดยรวมอยูCในระดับมาก (คCาเฉลี่ย= 4.01) นั่นหมายถึงวCา 
ลักษณะเฉพาะของผู%ให%ข%อมูลมีอิทธิพลอยCางมากตCอผลสัมฤทธิ์ของการทํางานสามารถสร%างผลงานท่ี
ตนรับผิดชอบหรือ การปฏิบัติงานท่ีดี แตCเม่ือเปรียบเทียบเปAนรายด%านพบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ใน
พฤติกรรมการสร%างผลงานด%านการจูงใจ (คCาเฉลี่ย=4.10) ด%านการรับรู%ความสามารถในตนเอง 
(คCาเฉลี่ย=4.08) และด%านบุคลิกภาพ (คCาเฉลี่ย=3.86) ในระดับมากเชCนเดียวกันแตCเม่ือพิจารณาจาก
คCาเฉลี่ยการรับรู%พบวCา ผู%ให%ข%อมูลรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานด%านการจูงใจมากท่ีสุด ท้ังนี้
เนื่องจากความสําเร็จในงาน ความรับผิดชอบ งานท่ีท%าทายความรู%ความสามารถ และความสัมพันธ�ท่ีดี
กับบุคลากรในหนCวยงาน เปAนแรงกระตุ%นให%เกิดพฤติกรรมการสร%างผลงานกับผู%ให%ข%อมูลโดยทุก
ข%อความมีคะแนนเฉลี่ยอยูCระหวCาง 3.86-4.36 (ตารางท่ี 34ภาคผนวก ง) ในขณะท่ีแตCละรูปแบบธุรกิจ
พบวCา ผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบบริษัทจํากัด(คCาเฉลี่ย= 4.11) ห%างหุ%นสCวน (คCาเฉลี่ย= 4.08) และเจ%าของ
คนเดียว (คCาเฉลี่ย= 3.92) มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคลในระดับมาก
เชCนเดียวกัน ซ่ึงสะท%อนให%เห็นวCา ผู%ให%ข%อมูลในทุกรูปแบบธุรกิจ โดยเฉพาะรูปแบบบริษัทจํากัดท่ีมี
คCาเฉลี่ยสูงสุดในระดับปLจเจกบุคคล มีลักษณะเฉพาะตัว นั่นก็คือ ภาพลักษณ� ความนCาเชื่อถือเปAนท่ี
ยอมรับของสาธารณชน อันจะสCงผลตCอการสร%างผลงานให%ประสบความสําเร็จ 
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ตารางท่ี 17 คCาคะแนนเฉลี่ยและระดับการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคลของ
ผู%ให%ข%อมูล จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ   

 

 หมายเหตุ :  ค0าคะแนนเฉล่ีย  หมายถึง   
  3.50 - 5.00 มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับมาก  
  2.50 - 3.49 มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับปานกลาง  
  1.00 – 2.49 มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับน%อย 
 

2. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ0ม ผลการวิจัยในตารางท่ี 18 พบวCา 
ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับกลุCม (การจัดการความขัดแย%งในกลุCม
และระหวCางกลุCม และประสิทธิผลการทํางานเปAนทีม) โดยรวมอยูCในระดับมาก (คCาเฉลี่ย= 3.52) นั่น
หมายถึง ผู%นํามีอิทธิพลอยCางมากในการนํากลุCมคนทํางานไปสูCเปYาหมาย ซ่ึงเปAนกลไกสําคัญอยCางยิ่งตCอ
ความสําเร็จขององค�การ  แตCเม่ือเปรียบเทียบเปAนรายด%านพบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรมการ
สร%างผลงานด%านประสิทธิผลการทํางานเปAนทีมในระดับมาก (คCาเฉลี่ย=3.97) ในขณะที่ด%านการ
จัดการความขัดแย%งในกลุCมและระหวCางกลุCม ผลการวิจัยกลับพบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรม
การสร%างผลงานระดับปานกลาง (คCาเฉลี่ย=3.06) เทCานั้น ท้ังนี้เนื่องจากธุรกิจนําเท่ียวมีขนาดกลาง
และขนาดยCอม จึงมีจํานวนพนักงานประจําคCอนข%างน%อย ซ่ึงสอดคล%องกับตารางท่ี 17 ท่ีระบุวCาผู%ให%
ข%อมูลมากกวCาครึ่งร%อยละ 86.25 มีจํานวนพนักงานประจําเทCากับและน%อยกวCา 15 คน ซ่ึงอาจมี
ปLญหาความขัดแย%งระหวCางบุคคลเพียงเล็กน%อย แตCเม่ือพิจารณาจากคCาเฉลี่ยการรับรู%พบวCา ผู%ให%ข%อมูล
รับรู%ด%านประสิทธิผลการทํางานเปAนทีมมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากการกําหนดบทบาทให%ทํางานเปAนทีมท่ี
ชัดเจน การติดตCอสื่อสารที่เปdดเผย ได%ปรึกษาหารือพร%อมรับฟLงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มี
วัตถุประสงค�และทิศทางรCวมกัน ทําให%การทํางานของทีมประสบความสําเร็จได%เปAนอยCางดี โดย
ทุกข%อความมีคะแนนเฉลี่ยอยูCระหวCาง 3.89-4.04 (ตารางท่ี 35ภาคผนวก ง) ในขณะท่ีแตCละรูปแบบ
ธุรกิจพบวCา ผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบห%างหุ%นสCวน (คCาเฉลี่ย= 3.66) และบริษัทจํากัด (คCาเฉลี่ย= 3.52) มี
การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับกลุCม อยูCในระดับมาก เชCนเดียวกัน โดยเฉพาะรูปแบบห%าง
หุ%นสCวนท่ีมีคCาเฉลี่ยสูงสุดในระดับกลุCม ซ่ึงเปAนกิจการท่ีดําเนินธุรกิจขนาดเล็กและภายในครอบครัว มี
ความผูกพัน มีหน%าท่ีชCวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในขณะท่ีผู%ให%ข%อมูลรูปแบบเจ%าของคนเดียว (คCาเฉลี่ย= 
3.49) รับรู%เพียงระดับปานกลางเทCานั้น ท้ังนี้เนื่องจากเปAนกิจการท่ีมีขนาดเล็กกวCารูปแบบธุรกิจอ่ืน 
และต%องควบคุมการดําเนินธุรกิจด%วยตนเองท้ังหมด จึงมีพฤติกรรมกลุCมไมCชัดเจนนัก  

       รูปแบบธุรกิจ
ด�านการรับรู�                       

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) ระดับ     
การรับรู� x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ด%านบุคลิกภาพ 3.98 0.46 3.91 0.45 3.76 0.47 3.86 0.48 มาก 
ด%านการจูงใจ 4.20 0.48 4.15 0.41 4.01 0.48 4.10 0.49 มาก 
ด%านการรับรู%ความ 
สามารถในตนเอง 

4.17 0.54 4.21 0.68 4.00 0.60 4.08 0.59 มาก 

รวม 4.11 0.42 4.08 0.43 3.92 0.43 4.01 0.52 มาก 
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ตารางท่ี 18 คCาคะแนนเฉลี่ยและระดับการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับกลุCมของผู%ให%ข%อมูล 
จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ     

 

หมายเหตุ :  ค0าคะแนนเฉล่ีย  หมายถึง   
  3.50 - 5.00 มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับมาก  
  2.50 - 3.49 มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับปานกลาง  
  1.00 – 2.49 มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับน%อย  
 

3. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค�การ ผลการวิจัยในตารางท่ี 19 พบวCา 
ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับองค�การ (การมุCงเน%นการเรียนรู% วัฒนธรรม
องค�การ นวัตกรรมองค�การ เครือขCายองค�การ และสภาพแวดล%อมองค�การ) โดยรวมอยูCในระดับมาก       
(คCาเฉลี่ย=3.69) นั่นหมายถึง การดําเนินธุรกิจท่ีประกอบในด%านตCางๆ ดังกลCาวจะสามารถกําหนด
พฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับองค�การแตCเม่ือเปรียบเทียบเปAนรายด%านพบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีการ
รับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานด%านนวัตกรรมองค�การ (คCาเฉลี่ย=4.11) ด%านการมุCงเน%นการเรียนรู% 
(คCาเฉลี่ย=3.88) ด%านเครือขCายองค�การ (คCาเฉลี่ย=3.69) ด%านวัฒนธรรมองค�การ (คCาเฉลี่ย=3.55) ใน
ระดับมากเชCนเดียวกัน ยกเว%นด%านสภาพแวดล%อมองค�การ ผู%ให%ข%อมูลรับรู%เพียงระดับปานกลาง 
(คCาเฉลี่ย=3.22) เทCานั้น ท้ังนี้เนื่องจากการเข%ามามีบทบาทสําคัญของภาครัฐ ในการสCงเสริมสนับสนุน 
และพัฒนาแผนงานในปTท่ีผCานมามีการเปลี่ยนแปลงอยูCตลอดเวลา แตCเม่ือพิจารณาจากคCาเฉลี่ยการ
รับรู%พบวCา ผู%ให%ข%อมูลรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานด%านนวัตกรรมองค�การมากท่ีสุด นั่นหมายถึง 
การให%ความสําคัญกับการเรียนรู% สร%างสรรค�แนวคิดใหมCให%สอดคล%องกับลูกค%า และการปรับเปลี่ยน
แนวคิดให%เกิดความแตกตCางและโดดเดCน นวัตกรรมจึงกลายเปAนปLจจัยสําคัญสําหรับองค�การ โดยทุก
ข%อความมีคะแนนเฉลี่ยอยูCระหวCาง 4.06-4.16 (ตารางท่ี 36ภาคผนวก ง)ในขณะท่ีแตCละรูปแบบธุรกิจ
พบวCา ผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบห%างหุ%นสCวนมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับองค�การในระดับ
มาก (คCาเฉลี่ย=3.73) สCวนรูปแบบบริษัทจํากัด (คCาเฉลี่ย=3.71) และเจ%าของคนเดียว (คCาเฉลี่ย=3.66) ผู%ให%
ข%อมูลรับรู%ในระดับมากเชCนเดียวกัน ซ่ึงสะท%อนให%เห็นวCา ผู%ให%ข%อมูลในทุกรูปแบบธุรกิจ โดยเฉพาะ
รูปแบบห%างหุ%นสCวนมีคCาเฉลี่ยสูงสุดในระดับองค�การท่ีมีการรับรู%ในการเตรียมพร%อมในด%านการมุCงเน%น
การเรียนรู% การมีวัฒนธรรมในองค�การที่ยอมรับรCวมกัน การใช%ความคิดสร%างสรรค�ในการสร%าง

       รูปแบบธุรกิจ                         
ด�านการรับรู�              

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) ระดับ     
การรับรู� 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
ด%านการจัดการความ
ขัดแย%งในกลุCมและ
ระหวCางกลุCม 

3.05 0.43 3.14 0.43 3.05 0.42 3.06 0.43 ปานกลาง 

ด%านประสิทธิผลการ
ทํางานเปAนทีม 

4.00 0.62 4.19 0.61 3.93 0.62 3.97 0.62 มาก 

รวม 3.52 0.44 3.66 0.39 3.49 0.41 3.52 0.53 มาก 
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นวัตกรรม การสร%างความเข%มแข็งด%านเครือขCาย และมีสภาพแวดล%อมชCวยในการปรับตัว กําหนด
พฤติกรรมการสร%างผลงานในองค�การ 

 
ตารางท่ี 19 คCาคะแนนเฉลี่ยและระดับการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับองค�การของผู%ให%ข%อมูล 

จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ                                                                                 

หมายเหตุ :  ค0าคะแนนเฉล่ีย    หมายถึง 
  3.50 - 5.00 มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับมาก  
  2.50 - 3.49 มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับปานกลาง  
  1.00 – 2.49 มีการรับรู%ในในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับน%อย 
 
  จากผลการวิจัยดังกลCาวสามารถกลCาวได%วCา ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%าง
ผลงานระดับปLจเจกบุคคล กลุCม และองค�การภาพรวมอยูCในระดับมาก โดยแบCงออกเปAน 3 ระดับ 8 
ด%าน คือ 1) การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคล ได%แกC ด%านบุคลิกภาพ การจูงใจ 
และการรับรู%ความสามารถในตนเอง 2) การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับกลุCม ได%แกC 
ประสิทธิผลการทํางานเปAนทีม และ 3) การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับองค�การ ได%แกC  
ด%านการมุCงเน%นการเรียนรู%วัฒนธรรมองค�การ นวัตกรรมองค�การ และเครือขCายองค�การ โดยผู%ให%ข%อมูล
เน%นการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานด%านการจูงใจ ประสิทธิผลการทํางานเปAนทีม และนวัตกรรม
องค�การ ซึ่งเปAนคCาเฉลี่ยสูงสุดของแตCละระดับการรับรู% แสดงวCา งานที่รับผิดชอบท%าทายความรู%
ความสามารถ และต%องกําหนดบทบาทการทํางานเปAนทีมท่ีชัดเจนด%วยการติดตCอสื่อสารท่ีเปdดเผย รCวม
แสดงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน อีกท้ังควรให%ความสําคัญกับการสร%างสรรค�แนวคิดใหมCให%สอดคล%อง
กับลูกค%าให%เกิดความแตกตCางและโดดเดCนในขณะท่ีมี 2 ด%านเทCานั้นท่ีผู%ให%ข%อมูลรับรู%ในพฤติกรรมการ
สร%างผลงานด%านการจัดการความขัดแย%งในกลุCมและระหวCางกลุCม และสภาพแวดล%อมองค�การอยูCใน
ระดับปานกลาง ท้ังนี้เนื่องจากท่ีผCานมาธุรกิจนําเท่ียวมีจํานวนพนักงานประจําคCอนข%างน%อย ซ่ึงอาจมี
ปLญหาความขัดแย%งระหวCางบุคคลเพียงเล็กน%อยเทCานั้น อีกท้ังการเข%ามามีบทบาทของภาครัฐ มีการ
พัฒนาแผนงานท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทําให%ปรับตัวไมCทันกับสถานการณ�ได% แตCเม่ือพิจารณาในแตC

      รูปแบบธุรกิจ                 
ด�านการรับรู�           

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) ระดับการ
รับรู� x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ด%านมุCงเน%นการเรียนรู% 3.87 0.68 3.96 0.46 3.88 0.67 3.88 0.66 มาก 
ด%านวัฒนธรรมองค�การ 3.58 0.40 3.58 0.37 3.53 0.40 3.55 0.40 มาก 
ด%านนวัตกรรมองค�การ 4.16 0.71 4.24 0.57 4.06 0.65 4.11 0.68 มาก 
ด%านเครือขCายองค�การ 3.75 0.73 3.74 0.77 3.64 0.77 3.69 0.76 มาก 
ด%านสภาพแวดล%อม
องค�การ 

3.22 0.55 3.13 0.64 3.23 0.64 3.22 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.71 0.48 3.73 0.42 3.66 0.46 3.69 0.62 มาก 
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ละรูปแบบธุรกิจพบวCา ผู%ให%ข%อมูลทุกรูปแบบธุรกิจมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับ
ปLจเจกบุคคล กลุCม และองค�การ อยูCในระดับมาก โดยเฉพาะรูปแบบบริษัทจํากัด และห%างหุ%นสCวนท่ีมี
คCาเฉลี่ยสูงสุดของแตCละระดับการรับรู%นั้น หมายถึง รูปแบบดังกลCาวมีลักษณะเฉพาะตัวด%วยอํานาจ
การบริหาร และจัดระเบียบวิธีการทํางานความรับผิดชอบท่ีชัดเจน แตCในขณะท่ีผู%ให%ข%อมูลรูปแบบ
เจ%าของคนเดียวรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับกลุCมเพียงระดับปานกลางเทCานั้น เนื่องจาก
เปAนกิจการท่ีมีขนาดเล็กกวCารูปแบบธุรกิจอื่น ต%องควบคุมการดําเนินการเองทั้งหมด จึงทําให%มี
พฤติกรรมกลุCมคCอนข%างน%อย 
 
ส0วนท่ี 4 ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุCงเน%นศึกษา ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวจํานวน 3 
ด%านของผู%ให%ข%อมูล ประกอบด%วย ด%านผู%นําระดับสากล การจัดการวัฒนธรรมระหวCางชาติ และการ
จัดการฐานทรัพยากร โดยผลการวิจัยท่ีนําเสนอ มีดังนี้ 

1. ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของผู�ประกอบการ ผลการวิจัยใน
ตารางท่ี 20 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว (ด%านผู%นําระดับสากล 
การจัดการวัฒนธรรมระหวCางชาติ และการจัดการฐานทรัพยากร) ในระดับตํ่า (คCาเฉลี่ย=1.96) นั่น
หมายถึง การพัฒนาขีดความสามารถในการแขCงขันมีบทบาทสําคัญตCอธุรกิจ แตCเม่ือเปรียบเทียบเปAน
รายด%านพบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวด%านผู%นําระดับสากล 
(คCาเฉลี่ย=1.99) ด%านการจัดการวัฒนธรรมระหวCางชาติ (คCาเฉลี่ย=1.95) และด%านการจัดการฐาน
ทรัพยากร (คCาเฉลี่ย=1.96) อยูCในระดับตํ่าเชCนเดียวกัน แตCเม่ือพิจารณาจากคCาเฉลี่ยพบวCา ผู%ให%ข%อมูล
มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวด%านผู%นําระดับสากลสูงที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการ
สร%างสรรค�งานให%มีคุณภาพอยCางตCอเนื่องด%วยความมุCงม่ันพัฒนางานให%บรรลุเปYาหมาย และเปdดใจยอม
รับคําวิพากษ�วิจารณ�ของคนอ่ืนเพ่ือนํามาปรับปรุงตนเอง เปAนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขCงขันกับผู %ให%ข%อมูล โดยทุกข%อความมีคะแนนเฉลี ่ยอยู CระหวCาง1.95-1.99 (ตารางท่ี 37
ภาคผนวก ง)ในขณะท่ีแตCละรูปแบบธุรกิจพบวCา ผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบบริษัทจํากัด(คCาเฉลี่ย=1.97) 
ห%างหุ%นสCวน (คCาเฉลี่ย=2.00) และเจ%าของคนเดียว (คCาเฉลี่ย=1.95) มีขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวในระดับตํ่า ซ่ึงสะท%อนให%เห็นวCา ผู%ให%ข%อมูลทุกรูปแบบธุรกิจ ต%องการพัฒนาและสCงเสริม
ศักยภาพสามารถขับเคลื่อนธุรกิจให%อยูCรอดด%วยการบริหารงานท่ีชัดเจน 
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ตารางท่ี 20 คCาคะแนนเฉลี่ยของขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการ 
จําแนกตามรูปแบบธุรกิจ             

หมายเหตุ : * ผู%ให%ข%อมูลท่ีระบุวCามีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวเพียง 368 ราย                   
สCวนอีก 3 รายคือ ผู%ให%ข%อมูลท่ีระบุวCาไมCมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

 
 ค0าคะแนนเฉล่ีย      หมายถึง                                                                                   

3.50 - 5.00  มีความคิดเห็นตCอขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับสูง 
 2.50 - 3.49  มีความคิดเห็นตCอขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับปานกลาง                   

1.00 – 2.49  มีความคิดเห็นตCอขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับตํ่า 
 
  จากผลการวิจัยในวัตถุประสงค�ข%อท่ี  1 ของสCวนท่ี 1-4 ข%างต%น อันเปAนข%อมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับคุณลักษณะสCวนบุคคล, ลักษณะท่ัวไปของธุรกิจนําเท่ียว, การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%าง
ผลงานระดับปLจเจกบุคคล กลุCม องค�การ และขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของ
ผู%ประกอบการ โดยผู%วิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห�เชิงประจักษ�ดังกลCาว เพ่ือนํามาวิเคราะห�ตCอไป  

 
 
 
 
 

         รูปแบบธุรกิจ                         
ขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนํา
เท่ียว 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน เจ�าของคนเดียว รวม ระดับความ
คิดเห็น 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ด%านผู%นําระดับสากล               
(n=368)* 

1.99 0.20 2.09 0.53 1.97 0.30 1.99 0.88 ตํ่า 

ด%านการจัดการ
วัฒนธรรมระหวCางชาติ 
(n=371) 

1.96 0.27 1.97 0.11 1.94 0.31 1.95 0.28 ตํ่า 

ด%านการจัดการฐาน
ทรัพยากร (n=371) 

1.97 0.15 1.96 0.13 1.95 0.29 1.96 0.23 ตํ่า 

รวม 1.97 0.20 2.00 0.25 1.95 0.30 1.96 0.46 ต่ํา 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัยข�อท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห�ความแตกต0างในคุณลักษณะส0วนบุคคล ลักษณะ
ของธุรกิจนําเท่ียว และการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับปIจเจกบุคคล กลุ0ม และ

องค�การท่ีมีผลต0อความแตกต0างในขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
 

ส0วนท่ี 5 ข�อมูลและทดสอบสมมุติฐานการวิจัย ด�านคุณลักษณะส0วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจ
นําเท่ียว และการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับปIจเจกบุคคล กลุ0ม และองค�การท่ีมีผลต0อ
ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
 สมมุติฐานการวิจัยในข้ันตอนนี้มีท้ังหมด 5 ข%อสมมุติฐาน ซ่ึงผู%วิจัยจะทดสอบสมมุติฐาน
เก่ียวกับความแตกตCางระหวCางตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระแตCละตัว เพื่อตรวจสอบวCามีความ
แตกตCางไปในทิศทางใดซึ่งได%แกC คุณลักษณะสCวนบุคคล ลักษณะของธุรกิจนําเที่ยว การรับรู%ใน
พฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคล กลุCม และองค�การ สถิติสําหรับการวิเคราะห�คือการ
วิเคราะห�ความแตกตCางของผู%ให%ข%อมูล 2 กลุCม (t-test) และวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว
(ANOVA) สําหรับตัวแปรที่มีมากกวCา 2 กลุCม ในการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ (statistical 
significance) กําหนดไว%ท่ีระดับ 0.05 โดยแบCงแยกรายละเอียดตามสมมุติฐาน ดังนี้  
 สมมุติฐานท่ี 1 ผู�ประกอบการท่ีมีคุณลักษณะส0วนบุคคลท่ีแตกต0างกัน มีขีดความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน 
 คุณลักษณะส0วนบุคคล ผลการวิจัยในตารางท่ี 21 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลท่ีมีตําแหนCงหน%าท่ี) 
และประสบการณ�การทํางาน) ท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCาง
กันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=4.60:P=0.01 และ t=2.81:P=0.00 ตามลําดับ) แตCเม่ือพิจารณาจาก
คCาเฉลี่ยพบวCา ผู%ให%ข%อมูลท่ีมีตําแหนCงเปAนผู%บริหารระดับสูง (คCาเฉลี่ย=4.11) และมีประสบการณ�การ
ทํางานมาก (คCาเฉลี่ย=4.11) ยCอมมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวสูงกวCาผู%ท่ีมี
ประสบการณ�การทํางานน%อย และผู%ท่ีมีตําแหนCงหน%าท่ีอ่ืน ในขณะท่ีด%านเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และการมีประสบการณ�ด%านธุรกิจนําเท่ียวมากCอนจัดต้ังองค�การ ผลการวิจัยกลับพบวCา ไมCมีความ
แตกตCางกันแตCอยCางใด นั่นหมายถึง ปLจจัยดังกลCาวมีความคล%ายคลึงกัน จึงไมCมีผลตCอขีดความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท้ังในด%านผู%นําระดับสากล ด%านการจัดการวัฒนธรรมระหวCางชาติ และด%าน
การจัดการฐานทรัพยากรโดยในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยระหวCาง 3.93-4.12นั่นหมายถึง คุณลักษณะ
สCวนบุคคลของผู%ให%ข%อมูลมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวอยูCในระดับสูงซ่ึงจะมีอิทธิพล
ตCอความสําเร็จ และความมีประสิทธิภาพขององค�การ 
 ดังนั้น ผลการวิจัย จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยท่ีกลCาววCา ผู%ประกอบการท่ีมีตําแหนCง
หน%าท่ี และประสบการณ�การทํางานท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ี
แตกตCางกัน และปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยท่ีกลCาววCา ผู%ประกอบการท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และการมีประสบการณ�ด%านธุรกิจนําเท่ียวมากCอนจัดต้ังองค�การท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีไมCแตกตCางกัน    
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ตารางท่ี 21 คCาความแตกตCางของขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวอันเนื่องมาจากความ
แตกตCางในคุณลักษณะสCวนบุคคล  

 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะส0วนบุคคล ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

x  S.D. ค0าความแตกต0าง ระดับนัยสําคัญ 

1. เพศ(n= 371)     

- ชาย 4.00 0.48 1.25 0.21 

- หญิง 4.06 0.47   

2. อายุ(n= 371) 

- อายุน%อย 4.03 0.44 0.24 0.80 

- อายุมาก 4.01 0.52   

3. ระดับการศึกษา(n= 371)     

- ตํ่ากวCาระดับปริญญาตรี 3.93 0.53 1.94 0.14 

- ระดับปริญญาตรี 4.02 0.47   

- สูงกวCาปริญญาตรี 4.12 0.50   

4. ตําแหน0งหน�าท่ี(n= 371)     

- ผู%บริหารระดับสูง 4.11 0.48 4.60 0.01* 

- ผู%บริหารระดับกลาง 3.98 0.46   

- เจ%าของกิจการ 3.93 0.49   

5. ประสบการณ�การทํางาน(n= 371)   

- ประสบการณ�น%อย 3.96 0.46 2.81 0.00* 

- ประสบการณ�มาก 4.11 0.50   

6. การมีประสบการณ�ด�านธุรกิจนําเท่ียวมาก0อนจัดตั้งองค�การ (n= 371) 

- ไมCมีประสบการณ�(n= 189) 4.01 0.50 0.30 0.75 

- มีประสบการณ�(n= 182) 4.03 0.45   
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ตารางท่ี 21 คCาความแตกตCางของขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวอันเนื่องมาจากความ
แตกตCางในคุณลักษณะสCวนบุคคล (ตCอ) 

หมายเหตุ :** ผู%ให%ข%อมูลท่ีระบุวCาเคยมีประสบการณ�ด%านธุรกิจนําเท่ียวมากCอนเพียง 182 ราย                   
สCวนอีก 189 รายคือ ผู%ให%ข%อมูลท่ีระบุวCาไมCเคยมีประสบการณ�ด%านธุรกิจนําเท่ียวมากCอน 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  ค0าคะแนนเฉล่ีย หมายถึง 
   3.50 – 5.00 มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับสูง 
   2.50 – 3.49 มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับปานกลาง 
   1.00 – 2.49 มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับตํ่า    
 
 สมมุติฐานที่ 2 ผู�ประกอบการที่มีลักษณะของธุรกิจนําเที่ยวที่แตกต0างกัน มีขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน 
 ด�านลักษณะธุรกิจนําเท่ียว ผลการวิจัยในตารางท่ี 22 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีรายได%สุทธิ และ
สาขาจดทะเบียนธุรกิจท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกันอยCาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (t=2.46:P=0.01 และ t=7.64:P=0.00 ตามลําดับ) แตCเม่ือพิจารณาจากคCาเฉลี่ย
พบวCา ผู%ให%ข%อมูลท่ีมีรายได%สุทธิมากกวCา 1 ล%านบาท (คCาเฉลี่ย=4.22) และจดทะเบียนธุรกิจสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (คCาเฉลี่ย=4.18) ยCอมมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจสูงกวCาผู%ท่ีมีรายได%
สุทธิ 1 ล%านบาทและตํ่ากวCา และท่ีจดทะเบียนธุรกิจในสาขาอ่ืน ในขณะท่ีประเภทธุรกิจนําเท่ียว ทุน
จดทะเบียนธุรกิจ และจํานวนพนักงานประจํา ผลการวิจัยกลับพบวCา ไมCมีความแตกตCางกันแตCอยCางใด 
นั่นหมายถึง ปLจจัยดังกลCาวมีความคล%ายคลึงกัน จึงไมCมีผลตCอขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวท้ังในด%านผู%นําระดับสากล ด%านการจัดการวัฒนธรรมระหวCางชาติ และด%านการจัดการฐาน
ทรัพยากร โดยในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยระหวCาง 3.80-4.22 นั่นหมายถึง ลักษณะธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู%ให%ข%อมูลมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวอยูCในระดับสูงซ่ึงเปAนการดําเนินธุรกิจ ท้ังท่ี
เปAนตัวแทนของธุรกิจท่ีผลิตสินค%าและบริการ เพ่ือให%เกิดความนCาเชื่อถือของนักทCองเท่ียว  
 
 

คุณลักษณะส0วนบุคคล ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

x  S.D. ค0าความแตกต0าง ระดับนัยสําคัญ 

6.1 จํานวนการมีประสบการณ�ด�านธุรกิจนําเท่ียวมาก0อนจัดตั้งองค�การ (n= 182)** 

- ประสบการณ�น%อย 3.98 0.42 1.60 0.11 

- ประสบการณ�มาก 4.09 0.49   
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ดังนั้น ผลการวิจัย จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัยท่ีกลCาววCา ผู%ประกอบการมีรายได%สุทธิ 
และสาขาจดทะเบียนธุรกิจ ท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 
และปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยท่ีกลCาววCา ผู%ประกอบการที่มีประเภทธุรกิจนําเที่ยว ทุนจดทะเบียน
ธุรกิจ และจํานวนพนักงานประจําท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีไมC
แตกตCางกัน  

 
ตารางท่ี 22 คCาความแตกตCางของขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวอันเนื่องมาจากความ

แตกตCางในลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว 

ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

x  S.D. ค0าความแตกต0าง ระดับนัยสําคัญ 

1. ทุนจดทะเบียนธุรกิจ (n=370)** 

- 5 ล%านบาท และตํ่ากวCา 4.00 0.48 1.74 0.08 

- 5.01 ล%านบาท และมากกวCา 4.12 0.45   

2. รายได�สุทธิ (n=371)     

- 1 ล%านบาท และตํ่ากวCา 4.00 0.48 2.46 0.01* 

- มากกวCา 1 ล%านบาท  4.22 0.47   

3. สาขาจดทะเบียนธุรกิจ (n=371)    

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.18 0.45   

- ภาคเหนือ 4.15 0.45 7.64 0.00* 

- ภาคใต% 3.80 0.51   

- ภาคกลาง 4.03 0.46   
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ตารางท่ี 22 คCาความแตกตCางของขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวอันเนื่องมาจากความ
แตกตCางในลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว (ตCอ) 

 

หมายเหตุ : ** ผู%ให%ข%อมูลท่ีระบุทุนจดทะเบียนธุรกิจมีเพียง 370 ราย สCวนอีก 1 รายคือ ผู%ให%ข%อมูลท่ี
ไมCได%ระบุทุนจดทะเบียนธุรกิจ 

  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  ค0าคะแนนเฉล่ีย หมายถึง 
   3.50 – 5.00 มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับสูง 
   2.50 – 3.49 มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับปานกลาง 
  1.00 – 2.49 มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับตํ่า    
 
 สมมติฐานข�อท่ี 3 ผู�ประกอบการมีการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับปIจเจกบุคคล 
(บุคลิกภาพการจูงใจ และการรับรู�ความสามารถในตนเอง) ท่ีแตกต0างกัน มีขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน 
 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับปIจเจกบุคคล ผลการวิจัยในตารางท่ี 23
พบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคลท่ีแตกตCางกัน มีขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=7.78:P=0.00) 
นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาเปAนรายด%านพบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานด%าน
บุคลิกภาพด%านการจูงใจ และด%านการรับรู%ความสามารถในตนเองท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=5.67:P=0.00, t=7.95:P=0.00 
และ t=5.95:P=0.00 ตามลําดับ) ซึ่งเปAนที่นCาสังเกตวCาบุคลิกภาพแบบเปdดรับประสบการณ�

 
ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว 

ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

x  S.D. ค0าความแตกต0าง ระดับนัยสําคัญ 

4. ประเภทธุรกิจนําเท่ียว (n=371)  

- นําเท่ียวยังตCางประเทศ 4.07 0.48   

- นําเท่ียวเข%าประเทศ 3.98 0.49 0.79 0.49 

- นําเท่ียวภายในประเทศ 4.02 0.42   

- นําเท่ียวเฉพาะพ้ืนท่ี 3.98 0.53   

5. จํานวนพนักงานประจํา (n=371)     

      - พนักงานประจําน%อย 4.02 0.48 0.39 0.69 

      - พนักงานประจํามาก 4.04 0.46   
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ความสําเร็จในการทํางานเปAนแรงจูงใจ และความเชื่อมั่นในความรู%ความสามารถของตนเอง มีคCา
คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในแตCละด%าน โดยทุกข%อความมีคะแนนเฉลี่ยอยูCระหวCาง 3.86-4.36 (ตารางท่ี 34
ภาคผนวก ง) นั่นหมายถึง ผู%ให%ข%อมูลรับรู%วCาการมีความเชื่อมั่นในความรู%ความสามารถ และมี
บุคลิกภาพที่กระตือรือร%นในการแสวงหาความรู%ใหมCๆ เพื่อนํามาฝmกฝนในการปฏิบัติงานให%เกิด
ความสําเร็จอยCางมาก ยกเว%นข%อความด%านบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวตCอสถานการณ�กลับพบวCา ผู%ให%
ข%อมูลรับรู%เพียงระดับปานกลางเทCานั้น (ตารางที่ 34ภาคผนวก ง) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การท่ีมี
ความรู%สึกอึดอัดใจต%องเก็บอารมณ�ความรู%สึกไว% เม่ือต%องเผชิญกับบุคคลท่ีมีลักษณะจู%จี้จุกจิก ซ่ึงไมC
สามารถควบคุมความต%องการของตนจากสิ่งเร%าได% อาจเกิดผลกระทบตCอธุรกิจนําเท่ียวท่ีเปAนงานด%าน
การบริการ  
 ดังนั้น ผลการวิจัย จึงยอมรับสมมุติฐานข%อท่ี 3 กลCาววCา ผู%ประกอบการท่ีมีการรับรู%ใน
พฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคล (บุคลิกภาพ การจูงใจ และการรับรู%ความสามารถใน
ตนเอง) ท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน  

 
ตารางท่ี 23 คCาความแตกตCางของขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวอันเนื่องมาจากความ

แตกตCางด%านการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคล  

หมายเหตุ : ** ผู%ให%ข%อมูลท่ีระบุวCามีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวสCวนท่ีเหลือคือ ผู%ให%
ข%อมูลท่ีไมCได%ระบุวCามีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว        

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงาน    
ระดับปIจเจกบุคคล 

ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
x  
 

S.D. 
ค0าความ
แตกต0าง 

ระดับ
นัยสําคัญ 

ด�านบุคลิกภาพ (n=365)**     
- ปานกลาง (n=199) 3.52 0.48 5.67 0.00* 
- มาก (n=166) 3.92 0.46   

ด�านการจูงใจ (n=368)**     
- ปานกลาง (n=130) 3.63 0.46 7.95 0.00* 
- มาก (n=238) 4.18 0.45   

ด�านการรับรู�ความสามารถในตนเอง (n=363)**    
- ปานกลาง (n=106) 3.65 0.58 5.95 0.00* 
- มาก (n=257) 4.16 0.56   

ผลรวมระดับปIจเจกบุคคล (n=368)**     
- ปานกลาง  (n=179) 3.60 0.41 7.78 0.00* 
- มาก (n=189) 4.08 0.41   
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 ค0าคะแนนเฉล่ีย หมายถึง   
 3.50 – 5.00  มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับมาก 
 2.50 – 3.49  มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับปานกลาง  
 1.00 – 2.49  มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับน%อย    
 
 สมมุติฐานท่ี 4  ผู�ประกอบการมีการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ0ม (การ
จัดการความขัดแย�งในกลุ0มและระหว0างกลุ0ม ประสิทธิผลการทํางานเปNนทีม) ท่ีแตกต0างกัน มีขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน 
 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ0ม ผลการวิจัยในตารางท่ี 24 พบวCา ผู%ให%
ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับกลุCมท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=5.53:P=0.00) นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาเปAนรายด%านพบวCา 
ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานด%านประสิทธิผลการทํางานเปAนทีมท่ีแตกตCางกัน มี
ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=7.75:P=0.00) 
ซ่ึงเปAนท่ีนCาสังเกตวCา การมีบทบาทและมอบหมายงานท่ีชัดเจน มีคCาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยทุก
ข%อความมีคะแนนเฉลี่ยอยูCระหวCาง 3.84-4.04 (ตารางท่ี 35ภาคผนวก ง) นั่นหมายถึง  ผู%ให%ข%อมูลรับรู%วCา
การท่ีพนักงานได%รับมอบหมายหน%าท่ีและถูกกําหนดบทบาทให%ทํางานรCวมกันเปAนทีมอยCางชัดเจน 
กCอให%เกิดประสิทธิภาพตCอองค�การอยCางมาก ยกเว%นข%อความด%านการจัดการความขัดแย%งในกลุCมและ
ระหวCางกลุCมในการเอาชนะ โดยใช%อํานาจบังคับอีกฝnายหนึ่งให%อยูCในภาวะจํายอม และการหลีกเลี่ยง
ไมCให%ความรCวมมือในการแก%ปLญหากลับพบวCา ผู%ให%ข%อมูลรับรู%เพียงระดับปานกลาง แสดงวCา การท่ี
พนักงานในองค�การมักจะยึดถือความคิดของตนเองในการแก%ปLญหา และมักจะหลีกเลี่ยงด%วยการถอน
ตัวออกจากสถานการณ�ท่ีเปAนความขัดแย%ง ไมCสามารถแก%ปLญหาให%กับองค�การได%สําเร็จ สCวนพฤติกรรม
การยอมตาม กลับพบวCา ผู%ให%ข%อมูลรับรู%เพียงระดับน%อยเทCานั้น ท้ังนี้เนื่องจาก พนักงานในองค�การ
มักจะยอมรับและยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของผู%อ่ืนในการแก%ปLญหาตCางๆ จึงไมCสามารถเสริมสร%างให%
เกิดขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยว (ตารางที่ 35ภาคผนวก ง)  ในขณะที่ผู%ให%
ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานด%านการจัดการความขัดแย%งในกลุCมและระหวCางกลุCม 
(t=0.16:P=0.86) ท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวที่ไมCแตกตCางกัน 
เนื่องจากพนักงานในองค�การมีสCวนรCวมในการตัดสินใจ และยึดการตัดสินใจของคนสCวนใหญCเปAนหลัก
ในการแก%ปLญหาความขัดแย%ง (ตารางท่ี 35ภาคผนวก ง)จึงไมCมีผลตCอขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียว 
  ดังนั้น ผลการวิจัย จึงยอมรับสมมุติฐานข%อท่ี 4 กลCาววCา ผู%ประกอบการท่ีมีการรับรู%ใน
พฤติกรรมการสร%างผลงาระดับกลุCม (การจัดการความขัดแย%งในกลุCมและระหวCางกลุCม ประสิทธิผลการ
ทํางานเปAนทีม) ท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน  
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ตารางท่ี 24 คCาความแตกตCางของขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวอันเนื่องมาจากความ
แตกตCางด%านการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับกลุCม 

 

การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงาน
ระดับกลุ0ม 

ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
x  
 

S.D. 
ค0าความ
แตกต0าง 

ระดับนัยสําคัญ 

การจัดการความขัดแย�งในกลุ0มและระหว0างกลุ0ม (n=363)**  
- น%อย (n=141) 3.04 0.39 0.16 0.86 
- ปานกลาง (n=222) 3.05 0.43   
ประสิทธิผลการทํางานเปNนทีม (n=352) **    
- ปานกลาง (n= 123) 3.39 0.62 7.75 0.00* 
- มาก (n = 229) 4.07 0.57   
ผลรวมระดับกลุ0ม(n=342)**     
- ปานกลาง(n=294) 3.22 0.43 5.53 0.00* 
- มาก (n=48) 3.56 0.40   

หมายเหตุ : ** ผู%ให%ข%อมูลท่ีระบุวCามีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว  สCวนท่ีเหลือคือ ผู%ให%
ข%อมูลท่ีไมCได%ระบุวCามีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว            

 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 ค0าคะแนนเฉล่ีย หมายถึง  
 3.50 – 5.00  มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับมาก                 

2.50 – 3.49  มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับปานกลาง              
1.00 – 2.49  มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับน%อย     

 
 สมมุติฐานท่ี 5 ผู�ประกอบการมีการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค�การ 
(มุ0งเน�นการเรียนรู�วัฒนธรรมองค�การ นวัตกรรมองค�การ เครือข0ายองค�การ และสภาพแวดล�อม
องค�การ) แตกต0างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน 
 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค�การ ผลการวิจัยในตารางท่ี 25 พบวCา 
ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับองค�การท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญทางสถิติ (t=8.85:P=0.00) นอกจากนี้ เม่ือ
พิจารณาเปAนรายด%านพบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานด%านการมุCงเน%นการ
เรียนรู%ด%านวัฒนธรรมองค�การ ด%านนวัตกรรมองค�การ ด%านเครือขCายองค�การ และด%านสภาพแวดล%อม
องค�การท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกันอยCางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ(t=7.43: P=0.00, t=4.60:P=0.00,t=6.31:P=0.00,t= 8.12:P=0.00 และ t=4.69:P=0.00 
ตามลําดับ) ซ่ึงเปAนท่ีนCาสังเกตวCาการมุCงเน%นการเรียนรู%ด%วยการเปdดใจ มีวัฒนธรรมท่ีเน%นการมีสCวนรCวม
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สร%างการเรียนรู%ในการบริการ การบูรณาการองค�ความรู%ใหมCๆ และปLจจัยด%านการผลิต ซ่ึงมีคCาคะแนน
เฉลี่ยสูงสุดในแตCละด%าน โดยทุกข%อความมีคะแนนเฉลี่ยอยูCระหวCาง3.40-4.16 (ตารางท่ี 36ภาคผนวก ง)
นั่นหมายถึง ผู%ให%ข%อมูลรับรู%วCาการเปdดโอกาสให%บุคลากรแสดงและยอมรับความคิดเห็นของผู%อ่ืน ใน
การถCายทอดความรู%ใหมC เพ่ือสร%างความเข%าใจท่ีตรงกัน และรCวมกันปรับปรุงพัฒนารายการนําเท่ียว/
การบริการใหมCๆ อีกท้ังยังให%ความสําคัญกับการบูรณาการนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ทํางานขององค�การเครือขCายและได%เปรียบด%านต%นทุนการผลิต เมื ่อเปรียบเทียบกับคูCแขCง
ภายในประเทศ ทําให%องค�การก%าวไปสูCความสําเร็จอยCางมาก ยกเว%นข%อความด%านวัฒนธรรมองค�การท่ี
เน%นการแขCงขัน และด%านสภาพแวดล%อมองค�การในการพัฒนาอุตสาหกรรมตCอเนื่องและอุตสาหกรรม
สนับสนุน พบวCา ผู%ให%ข%อมูลรับรู%เพียงระดับน%อยเทCานั้น ท้ังนี้อาจเนื่องจาก บุคลากรมีพฤติกรรมการ
ทํางานท่ีแขCงขันกัน เพ่ือให%ได%รับผลสําเร็จภายในองค�การ และให%มีความสามารถในการแขCงขันท่ียั่งยืน
กวCาคูCแขCงรายอ่ืนในภาคธุรกิจนําเท่ียว(ตารางท่ี 35ภาคผนวก ง) แตCยังไมCได%รับการพัฒนาให%เต็ม
ศักยภาพ ซ่ึงต%องเผชิญกับข%อจํากัดด%านบริการการทCอง เ ที่ยว ที่ ไมC เพียงพอและขาดคุณภาพ
(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ,2554) 
 ดังนั้น ผลการวิจัย จึงยอมรับสมมุติฐานข%อท่ี 5 กลCาววCา ผู%ประกอบการมีการรับรู%ใน
พฤติกรรมการสร%างผลงานระดับองค�การ (มุCงเน%นการเรียนรู%วัฒนธรรมองค�การ นวัตกรรมองค�การ 
เครือขCายองค�การ และสภาพแวดล%อมองค�การ) ท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจ
นําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 
 
ตารางท่ี 25 คCาความแตกตCางของขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวอันเนื่องมาจากความ

แตกตCางด%านการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับองค�การ 

การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�าง
ผลงานระดับองค�การ 

ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
x  S.D. ค0าความแตกต0าง ระดับนัยสําคัญ 

การมุ0งเน�นการเรียนรู� (n=351)**     
- ปานกลาง (n=143) 3.28 0.59 7.43 0.00* 
- มาก (n=208) 3.98 0.62   

วัฒนธรรมองค�การ (n=360)**     
- ปานกลาง (n=280) 3.32 0.36 4.60 0.00* 
- มาก (n=80) 3.59 0.39   

นวัตกรรมองค�การ (n=357)**     
- ปานกลาง (n=88) 3.58 0.77 6.31 0.00* 
- มาก (n=269) 4.20 0.62   

เครือข0ายองค�การ (n=324)**     
- ปานกลาง (n=160) 2.97 0.75 8.12 0.00* 
- มาก (n=164) 3.82 0.68   
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ตารางท่ี 25 คCาความแตกตCางของขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวอันเนื่องมาจากความ
แตกตCางด%านการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับองค�การ (ตCอ) 

การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�าง
ผลงานระดับองค�การ 

ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
x  S.D. ค0าความแตกต0าง ระดับนัยสําคัญ 

สภาพแวดล�อมองค�การ (n=331)**    
- น%อย (n=111) 2.87 0.48 4.69 0.00* 
- ปานกลาง (n=220) 3.28 0.59   

ผลรวมระดับองค�การ (n=337)**    
- ปานกลาง (n=239) 3.20 0.40 8.85 0.00* 
- มาก (n=98) 3.77 0.43   

หมายเหตุ : ** ผู%ให%ข%อมูลท่ีระบุวCามีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว  สCวนท่ีเหลือคือ ผู%ให%
ข%อมูลท่ีไมCได%ระบุวCามีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว   

 *มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
  ค0าคะแนนเฉล่ีย หมายถึง 
  3.50 – 5.00 มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับมาก 
  2.50 – 3.49 มีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับปานกลาง  
   1.00 – 2.49 มีมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานในระดับน%อย    
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัยข�อท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว         
ของผู�ประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกต0างกัน 

 
ส0วนท่ี 6 ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยการเปรียบเทียบว0าผู�ประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจแตกต0างกัน 
มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน  
 สมมุติฐานการวิจัยในข้ันตอนนี้มีท้ังหมด 1 ข%อสมมุติฐาน ซ่ึงผู%วิจัยจะทดสอบสมมุติฐาน
เปรียบเทียบผู%ประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจแตกตCางกัน ซ่ึงได%แกC บริษัทจํากัด ห%างหุ%นสCวน และ
เจ%าของคนเดียว ใช%สถิติสําหรับการวิเคราะห�คือการวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 
สําหรับตัวแปรท่ีมีมากกวCา 2 กลุCม ในการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ กําหนดไว%ท่ีระดับ 0.05 ดัง
รายละเอียดตCอไปนี้  
 สมมุติฐานท่ี 6 ผู�ประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจ (บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน และเจ�าของ
คนเดียว) ท่ีแตกต0างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน  
 รูปแบบธุรกิจ ผลการวิจัยในตารางท่ี 26 พบวCา ผู%ให%ข%อมูลท่ีมีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกตCางกัน 
มีขีดความสามารถในการจัดการธุร กิจนํา เ ท่ียวท่ีไมCแตกตCางกันอยCางมีนัยสํา คัญทางสถิติ 
(t=0.43:P=0.48)ท้ังนี้เนื่องจากการได%สัมภาษณ�เชิงลึกกับผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวจํานวน 8 ราย 
(บริษัทจํากัด 3 ราย ห%างหุ%นสCวน 2 ราย และเจ%าของคนเดียว 3 ราย) ให%ความคิดเห็นสอดคล%องกันวCา
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รูปแบบธุรกิจดังกลCาวเปAนเพียงการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายเทCานั้น ดังนั้นความแตกตCางจะ
ขึ้นอยูCกับวิธีการบริหารจัดการในสCวนตCางๆ ภายในองค�การเทCานั้นซึ่งจะกลCาวในผลการวิจัย
เชิงคุณภาพตCอไป นอกจากนี้ภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูCระหวCาง 2.85-2.90นั่นหมายถึง ผู%ให%ข%อมูลท่ีมี
รูปแบบธุรกิจแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวเพียงระดับปานกลางเทCานั้น 
ซ่ึงเปAนท่ีนCาสังเกตวCา รูปแบบบริษัทจํากัดมีคCาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เนื่องจากรูปแบบนี้มีการบริหารงาน 
โดยคณะกรรมการ ซ่ึงเกิดจากการรวมทุนของกลุCมคนท่ีมีความสามารถไมCตํ่ากวCา 7 คน ดําเนินกิจการ
รCวมกัน สCงผลให%เปAนกิจการท่ีมีความม่ันคง และนCาเชื่อมากรูปแบบหนึ่ง   

 ดังนั้น ผลการวิจัย จึงปฏิเสธสมมุติฐานท่ีกลCาววCา ผู%ประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจ 
(บริษัทจํากัด ห%างหุ%นสCวน และเจ%าของคนเดียว) ท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจ
นําเท่ียวไมCแตกตCางกัน  

 
ตารางท่ี 26 การเปรียบเทียบขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู%ประกอบการท่ีมี

รูปแบบธุรกิจแตกตCางกัน 

หมายเหตุ : ค0าคะแนนเฉล่ีย หมายถึง 
   3.50 – 5.00 มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับสูง 
   2.50 – 3.49 มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับปานกลาง 
   1.00 – 2.49 มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวในระดับตํ่า    
 * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 ผลจากการทดสอบสมมุติฐานท้ัง 6 ข%อ โดยใช%การวิเคราะห�คCาความแตกตCางของผู%ให%
ข%อมูล 2 กลุCม (t test) และมากกวCา 2 กลุCม (การวิเคราะห�ความแปรปรวนทางเดียว: ANOVA) พบวCา
สมมุติฐานดังกลCาว มีนัยสําคัญทางสถิติ และไมCมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 27 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบธุรกิจ 
ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

x  
 

S.D. ค0าความแตกต0าง ระดับนัยสําคัญ 

บริษัทจํากัด (n=154) 2.90 0.31 
0.73 0.48 ห%างหุ%นสCวน (n=26) 2.85 0.36 

เจ%าของคนเดียว (n=191) 2.85 0.41 
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ตารางท่ี 27 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

สมมุติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 1 ผู�ประกอบการท่ีมีคุณลักษณะส0วนบุคคลท่ีแตกต0างกัน           
มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน 

 

สมมุติฐาน 1a ผู%ประกอบการท่ีมีเพศท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 1b ผู%ประกอบการท่ีมีอายุท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 1c ผู%ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตCางกัน มีขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 1d ผู%ประกอบการท่ีมีตําแหนCงหน%าท่ีท่ีแตกตCางกัน มีขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 1e ผู%ประกอบการท่ีมีจํานวนประสบการณ�การทํางานในตําแหนCง
ปLจจุบันแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวท่ีแตกตCางกัน 

ยอมรับสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 1f ผู%ประกอบการท่ีมีประสบการณ�การทํางานด%านธุรกิจนําเท่ียว
ท่ีเคยมีมากCอนท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 1g ผู%ประกอบการท่ีมีจํานวนประสบการณ�การทํางานด%านธุรกิจ
นําเท่ียวท่ีเคยมีมากCอนท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 2 ผู�ประกอบการท่ีมีลักษณะของธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน มี
ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน 

 

สมมุติฐาน 2a ผู%ประกอบการท่ีมีทุนจดทะเบียนธุรกิจท่ีแตกตCางกัน มีขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ตารางท่ี 27 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย(ตCอ) 
 

 
 
 
 
 
 

สมมุติฐานการวิจัย ผลการทดสอบ
สมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 2b 
สมมุติฐาน 2c 

ผู%ประกอบการท่ีมีรายได%สุทธิท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 
ผู%ประกอบการท่ีมีสาขาจดทะเบียนธุรกิจท่ีแตกตCางกัน                
มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 

ยอมรับสมมุติฐาน 
 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 2d ผู%ประกอบการท่ีมีประเภทธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน                     
มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 2e ผู%ประกอบการท่ีมีจํานวนพนักงานประจําท่ีแตกตCางกัน                   
มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 3 ผู�ประกอบการท่ีมีการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงาน
ระดับปIจเจกบุคคล (บุคลิกภาพ การจูงใจ และการรับรู�
ความสามารถในตนเอง) ท่ีแตกต0างกัน มีขีดความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน 

ยอมรับสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 4 ผู�ประกอบการท่ีมีการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงาน
ระดับกลุ0ม (การจัดการความขัดแย�งในกลุ0มและระหว0าง
กลุ0มประสิทธิผลการทํางานเปNนทีม) ท่ีแตกต0างกัน มีขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน 

ยอมรับสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 5 ผู�ประกอบการท่ีมีการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงาน
ระดับองค�การ (มุ0งเน�นการเรยีนรู�วัฒนธรรมองค�การ 
นวัตกรรมองค�การ เครือข0ายองค�การ และสภาพแวดล�อม
องค�การ) ท่ีแตกต0างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียว ท่ีแตกต0างกัน 

ยอมรับสมมุติฐาน 

สมมุติฐาน 6 ผู�ประกอบการท่ีมีรูปแบบธุรกิจ (บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส0วน 
และเจ�าของคนเดียว) ท่ีแตกต0างกัน มีขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต0างกัน 

ปฏิเสธสมมุติฐาน 
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ภาพท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิด 
 
 
 

ขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวของประกอบการ 

 

ลักษณะธุรกจินําเท่ียวทุนจดทะเบียนธุรกิจ
รายได%สุทธิสาขาจดทะเบียนธุรกิจ ประเภท
ธุรกิจนําเท่ียวและจํานวนพนักงานประจํา 

 

คุณลักษณะส0วนบุคคลเพศ อายุ ระดับ
การศึกษาตําแหนCงหน%าท่ี และประสบการณ�

การทํางาน 

 

การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงาน 

 ระดับปIจเจกบุคคล ( ด%านบุคลิกภาพ การจูงใจ 
และการรับรู%ความสามารถในตนเอง) 

ระดับกลุ0ม (ด%านการจัดการความขัดแย%งในกลุCม
และระหวCางกลุCมและประสิทธิผลการทํางานเปAน
ทีม) 

ระดับองค�การ (ด%านการมุCงเน%นการเรียนรู%, 
วัฒนธรรมองค�การ นวัตกรรมองค�การเครือขCาย
องค�การ และสภาพแวดล%อมองค�การ) 

- การจัดการวัฒนธรรมระหวCางชาติ 

- การจัดการฐานทรัพยากร 

- ความเปAนผู%นําระดับสากล 

รูปแบบธุรกิจ 
บริษัทจํากัด ห%างหุ%นสCวน และเจ%าของคนเดียว 

S = ยอมรับสมมติฐาน 
NS= ปฏิเสธสมมติฐาน 

H3+ (S) 
H4+ (S) 
H5+ (S) 
 

H1a+ (NS)  
H1b+ (NS) 
H1c+ (NS) 
H1d+ (NS) 
H1e+ (S)     
H1f+ (NS)   
H1g+ (NS) 
 
 
H2a+ (NS) 
H2b+ (S) 
H2c+ (NS) 
H2d+ NS) 
H2e+ (NS) 
 

H6+(NS) 
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สรุปผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ 
 ผลการดําเนินงานวิจัยในข้ันตอนนี้เปAนการดําเนินงานเพ่ือหาคําตอบเชิงประจักษ�ตาม
วัตถุประสงค�การวิจัย ดังนี้ 
 วัตถุประสงค�การวิจัยข%อท่ี 1 เพ่ือศึกษาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู%ประกอบการ ท่ีจดทะเบียนภายใต%สํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก� กรมการทCองเท่ียว 
กระทรวงการทCองเท่ียวและกีฬาผลการวิจัยสรุปไว%ดังนี้  

1. ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยว ผลการวิจัยพบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว (ด%านผู%นําระดับสากล การจัดการวัฒนธรรมระหวCางชาติ 
และการจัดการฐานทรัพยากร) อยูCในระดับตํ่า โดยเฉพาะผู%ให%ข%อมูลทุกรูปแบบธุรกิจมีขีดความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวด%านผู%นําระดับสากลมีคCาเฉลี่ยสูงสุด ซ่ึงสะท%อนให%เห็นวCา ต%องการพัฒนา
และสCงเสริมศักยภาพสามารถขับเคลื่อนให%อยูCรอดด%วยการบริหารท่ีชัดเจน ให%ชCวยพัฒนาความเปAน
ผู%นําและเกิดการสร%างสรรค�งานให%มีคุณภาพอยCางตCอเนื่องด%วยความมุCงม่ันพัฒนางานให%บรรลุ
เปYาหมาย และเปdดใจยอมรับคําวิพากษ�วิจารณ�ของคนอ่ืน เพ่ือนํามาปรับปรุงตนเอง เปAนแนวทางการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแขCงขันกับผู%ให%ข%อมูล         

2. คุณลักษณะสCวนบุคคล ผลการวิจัยพบวCา ผู%ให%ข%อมูลสCวนใหญCเปAนเพศชาย อยูCในวัย
กลางคน สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะอุตสาหกรรมการทCองเท่ียวและบริการ โดยมี
ตําแหนCงผู%บริหารระดับสูงเปAนสCวนใหญC อีกท้ังเปAนผู%ท่ีมีประสบการณ�การทํางานสอดคล%องกับคณะท่ี
สําเร็จการศึกษา แตCคCอนข%างมีประสบการณ�การทํางานน%อย และยังไมCเคยมีประสบการณ�ทํางานด%าน
ธุรกิจนําเท่ียวมากCอนจัดต้ังองค�การ 

3. ลักษณะของธุรกิจนําเที่ยว ผลการวิจัยพบวCา ผู%ให%ข%อมูลสCวนใหญCมีจํานวนทุนจด
ทะเบียนธุรกิจ 5 ล%านบาทและตํ่ากวCา โดยสCวนใหญCจดทะเบียนธุรกิจอยูCในสํานักงานฯ สาขาภาคกลาง 
ด%วยสาเหตุท่ีสาขานี้ มีความรับผิดชอบมากท่ีสุดท้ังสิ้น 28 จังหวัด ตลอดจนเปAนศูนย�กลางการ
ปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนสCง การสื่อสาร และความเจริญของประเทศในทุกๆ ด%าน 
นอกจากนี้ในชCวงปTท่ีผCานมา ผู%ให%ข%อมูลมีรายได%สุทธิ 1 ล%านบาทและตํ่ากวCา ซ่ึงลดลงอยCางมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับปTท่ีผCานมา อาจเนื่องมาจากสถานการณ�บ%านเมืองผนวกกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
กลายเปAนปLจจัยสําคัญอันดับแรกสําหรับนักทCองเท่ียวท่ีต%องลดคCาใช%จCายด%านการทCองเท่ียวลงอีกท้ัง
ธุรกิจนี้จัดอยูCในประเภทธุรกิจขนาดกลางและขนาดยCอมมีสินทรัพย�คCอนข%างจํากัด จึงทําให%มีอัตราการ
จ%างงานพนักงานประจําคCอนข%างน%อย สCวนใหญCจะเปAนการจ%างพนักงานแบบชั่วคราว เชCน มัคคุเทศก� 
ผู%ชCวยมัคคุเทศก� หัวหน%าทัวร� และคนขับรถ เปAนต%น เนื่องจากไมCต%องการเพ่ิมต%นทุนการจ%างงาน แม%แตC
สิทธิประโยชน� หรือสวัสดิการตCางๆ เชCน โบนัส คCารักษาพยาบาล หรือคCาอาหาร ฯลฯ   

4. การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงาน ผลการวิจัยพบวCา ผู%ให%ข%อมูลมีการรับรู%ใน
พฤติกรรมการสร%างผลงานในภาพรวม (ระดับปLจเจกบุคคล กลุCม และองค�การ) อยูCในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาในด%านตCางๆ คือ ด%านบุคลิกภาพการจูงใจ การรับรู%ความสามารถในตนเอง ประสิทธิผลการ
ทํางานเปAนทีม การมุCงเน%นการเรียนรู% วัฒนธรรมองค�การ นวัตกรรมองค�การ และเครือขCายองค�การ
ผู%ให%ข%อมูลรับรู%ระดับมาก สCวนการจัดการความขัดแย%งในกลุCมและระหวCางกลุCม และสภาพแวดล%อม
องค�การ ผู%ให%ข%อมูลรับรู%เพียงระดับปานกลางเทCานั้นซ่ึงต%องพิจารณาวCาธุรกิจนําเท่ียวมีจํานวนพนักงาน
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ประจําคCอนข%างน%อย ความขัดแย%งระหวCางบุคคลอาจเกิดขึ้นเพียงเล็กน%อยเทCานั้นอีกทั้งการเข%ามามี
บทบาทของภาครัฐท่ีมีการพัฒนางานและเปลี่ยนแปลงอยูCตลอดเวลา ทําให%ผู%ให%ข%อมูลปรับตัวไมCทันกับ
สถานการณ� จึงมีการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานเพียงระดับหนึ่งเทCานั้น แตCเม่ือพิจารณาในแตC
ละรูปแบบธุรกิจพบวCา ผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบธุรกิจ (บริษัทจํากัด ห%างหุ%นสCวน และเจ%าของคนเดียว) มี
การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานทุกระดับอยูCในระดับมาก ยกเว%นผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบเจ%าของคน
เดียวท่ีรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับกลุCมเพียงระดับปานกลางเทCานั้น อาจเนื่องจากเปAน
กิจการท่ีมีขนาดเล็ก และผู%ให%ข%อมูลต%องควบคุมการดําเนินการเองท้ังหมด  
 วัตถุประสงค�การวิจัยข%อท่ี 2 เพ่ือวิเคราะห�ความแตกตCางในคุณลักษณะสCวนบุคคล ลักษณะ
ของธุรกิจนําเท่ียว และการรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคล กลุCม และองค�การ ท่ี
มีผลตCอความแตกตCางในขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเที่ยว ผลการทดสอบสมมุติฐาน มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. คุณลักษณะสCวนบุคคลผลการวิจัยพบวCา ผู%ให%ข%อมูลท่ีมีตําแหนCงหน%าท่ี และประสบการณ�
การทํางานท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน แตCเม่ือพิจารณา
จากคCาเฉลี่ยพบวCา ผู%ให%ข%อมูลท่ีมีตําแหนCงเปAนผู%บริหารระดับสูง และมีประสบการณ�การทํางานมาก มี
ขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียวสูงกวCาผู%ท่ีมีประสบการณ�การทํางานน%อย และผู%ท่ีมีตําแหนCง
หน%าท่ีอ่ืน ในขณะท่ีผู%ให%ข%อมูลท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการมีประสบการณ�ด%านธุรกิจนําเท่ียว
มากCอนจัดต้ังองค�การ ผลการวิจัยพบวCา ไมCมีความแตกตCางกันแตCอยCางใด นั่นหมายถึง ลักษณะ
ดังกลCาวไมCมีผลตCอขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียว ดังนั้นผลการวิจัย จึงยอมรับสมมุติฐาน
การวิจัยท่ีกลCาววCา ผู%ประกอบการท่ีมีตําแหนCงหน%าท่ี และประสบการณ�การทํางานท่ีแตกตCางกัน มีขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวที่แตกตCางกัน และปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยที่กลCาววCา 
ผู%ประกอบการท่ีมีเพศ,อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ�ด%านธุรกิจนําเท่ียวท่ีเคยมีมากCอน ท่ี
แตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีไมCมีความแตกตCางกัน  

2. ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว ผลการวิจัยพบวCา ผู%ให%ข%อมูลท่ีมีรายได%สุทธิ และสาขาจด
ทะเบียนธุรกิจ มีความแตกตCางกันอยCางยิ่ง แตCเม่ือพิจารณาจากคCาเฉลี่ยพบวCา ผู%ให%ข%อมูลท่ีมีรายได%
สุทธิมากกวCา 1 ล%านบาท และจดทะเบียนธุรกิจในสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขีดความสามารถ
การจัดการธุรกิจนําเท่ียวสูงกวCาผู%ท่ีมีรายได%สุทธิ 1 ล%านบาทและตํ่ากวCา และจดทะเบียนธุรกิจในสาขา
อ่ืน สCวนประเภทธุรกิจนําเท่ียว จํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจ และจํานวนพนักงานประจํา ผลการวิจัย
พบวCา ไมCมีความแตกตCางกันแตCอยCางใด นั่นหมายถึง ลักษณะดังกลCาวไมCมีผลตCอขีดความสามารถการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียว  

3. การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคล กลุCม และองค�การ พบวCา มี
ความแตกตCางกันอยCางยิ่ง ดังนั้น ผลการวิจัยจึงยอมรับสมมุติฐานท่ีกลCาววCา ผู%ประกอบการมีการรับรู%
ในพฤติกรรมการสร%างผลงานระดับปLจเจกบุคคล กลุCม และองค�การท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกตCางกัน ซ่ึงชี้ให%เห็นบทบาทสําคัญความเปAนองค�การที่ต%องอาศัย
ความเปAนปLจเจกบุคคลของผู%ให%ข%อมูลท่ีเปAนผู%ใช%การโน%มน%าว จูงใจ และมีอิทธิพลในการปฏิสัมพันธ�ของ
กลุCมให%ทํางานกันเปAนทีมอยCางมีประสิทธิภาพ อันนําไปสูCเปYาหมายของการทํางานนั้นให%สําเร็จลุลCวง 
และสามารถนําองค�การและสังคมเจริญก%าวหน%า แตCเม่ือพิจารณาเปAนรายด%านพบวCา ด%านการจัดการ
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ความขัดแย%งในกลุCมและระหวCางกลุCม ไมCมีความแตกตCางกันแตCอยCางใด อาจเนื่องจากพนักงานใน
บริษัทมีสCวนรCวมในการตัดสินใจ และยึดการตัดสินใจของคนสCวนใหญCเปAนหลักในการแก%ปLญหาความ
ขัดแย%ง อีกท้ังรCวมกันแสดงความคิดเห็นอยCางเต็มท่ี เพราะเชื่อวCาจะทําให%เกิดความคิดใหมC เพ่ือนําไปสูC
ความรCวมมือกัน จึงไมCมีผลตCอขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว  
 วัตถุประสงค�การวิจัยข%อท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวของผู%ประกอบการที่มีรูปแบบธุรกิจที่แตกตCางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวCา ปฏิเสธ
สมมุติฐานผู%ให%ข%อมูลท่ีมีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกตCางกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวไมCมี
ความแตกตCางกันแตCอยCางใด จึงท่ีระบุวCา ซ่ึงสอดคล%องกับความคิดเห็นของผู%ประกอบการธุรกิจนํา
เท่ียวจํานวน 8 รายท่ีระบุวCา รูปแบบธุรกิจดังกลCาวเปAนเพียงการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายเทCานั้น 
ซ่ึงความแตกตCางจะข้ึนอยูCกับวิธีการบริหารจัดการในสCวนตCาง ๆ ภายในองค�การ แตCเม่ือพิจารณาในแตC
ละรูปแบบธุรกิจกลับพบวCา  ผู%ให%ข%อมูลทุกรูปแบบธุรกิจมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว
เพียงระดับปานกลางเทCานั้น ซ่ึงต%องพิจารณาหาหนทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวครั้งตCอไป แตCในขณะท่ีผู%ให%ข%อมูลในรูปแบบบริษัทจํากัดมีคCาเฉลี่ยสูงกวCารูปแบบห%างหุ%นสCวน 
และเจ%าของคนเดียว นั่นแสดงวCา รูปแบบธุรกิจนี้มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการท่ีเกิดจากการรCวมทุน
ในการดําเนินกิจการรCวมกัน จึงสCงผลให%เปAนกิจการท่ีมีความม่ันคง และเปAนท่ีนCาเชื่อมากในรูปแบบหนึ่ง   
 จากการดําเนินงานวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู%ประกอบการในประเทศไทย ท่ีจดทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวของสํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ
มัคคุเทศก� ด%วยข้ันตอนการวิจัยเชิงปริมาณ ชCวยให%ผู%วิจัยได%รับองค�ความรู% ประสบการณ�ซ่ึงจะเปAน
ประโยชน�อยCางยิ่งในการเปAนเครื่องมือพัฒนาขีดความสามารถในการแขCงขันให%กับผู%ประกอบการธุรกิจ
นําเท่ียว และผู%ท่ีสนใจเข%ามาประกอบธุรกิจนี้ในอนาคตสามารถนําผลการวิจัยไปใช%เปAนแนวทางการ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว ประกอบด%วย 1) คุณลักษณะสCวนบุคคล ควรให%
ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ระหวCางหนCวยงานจะชCวยให%เกิดความคิดสร%างสรรค�ใน
การทํางาน 2) ลักษณะธุรกิจนําเท่ียว ต%องมีการปรับกลยุทธ�ให%สอดคล%องกับพฤติกรรมและความ
ต%องการของนักทCองเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงอยูCตลอดเวลา โดยอาศัยจุดแข็งท้ังด%านความหลากหลายของ
ทรัพยากรอุปนิสัยท่ีเปAนมิตร และรสชาติอาหารท่ีมีเอกลักษณ�โดดเดCนจะชCวยสร%างความแตกตCางควบคูC
กับการพัฒนาคุณภาพการให%บริการให%ธุรกิจสามารถเติบโตได%อยCางตCอเนื่อง และมีสCวนแบCงตลาด
เพ่ิมข้ึนในระยะยาว 3) การรับรู%ในพฤติกรรมการสร%างผลงาน จําแนกตามระดับการรับรู%คือ ระดับ
ปLจเจกบุคคล ต%องพัฒนาตนเองโดยอาศัยการบริหารจัดการองค�การท่ีมีประสิทธิภาพ โดยต%องสร%าง
ความเชื่อม่ันในความสามารถของตน ให%เกิดความกระตือรือร%นในการแสวงหาความรู%ใหมCๆ เพ่ือนํามา
ฝmกฝนในการปฏิบัติงานให%เกิดความสําเร็จ สCวนระดับกลุCม ควรให%ความสําคัญกับการบริหารจัดการ
ความขัดแย%งให%เกิดข้ึน เพราะจะเกิดความคิดสร%างสรรค�ใหมCๆ เนื่องจากพบวCา ผู%ประกอบการมักจะ
หลีกเลี่ยงออกจากสถานการณ�ความขัดแย%ง และยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของผู%อ่ืน จึงควรรCวมแสดง
ความคิดเห็นกันอยCางเต็มท่ี เพ่ือนําไปสูCความรCวมมือกัน และระดับองค�การ ผู%ประกอบการต%องทํา
ความเข%าใจกับการเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร%างใหมC การออกแบบนวัตกรรมการให%บริการให%
แตกตCางจากบริษัทคูCแขCงขัน เพ่ือให%ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน� 
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 จากการดําเนินตามข้ันตอนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเก็บรวบรวมข%อมูลด%วยแบบสอบถาม
จากผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท้ังสิ้น 371 ราย ในบทท่ี 4 นําไปสูCข้ันตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีได%
จากการสัมภาษณ�เชิงลึก และการประชุมข%อเสนอเชิงนโยบายกับผู%มีสCวนได%สCวนเสียท้ังหมด 3 กลุCม 
ประกอบด%วย ผู%ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ผู%มีสCวนเก่ียวข%องแบCงตามบทบาทและหน%าท่ีในการสCงเสริม
และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว (ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน) และ
นักวิชาการด%านอุตสาหกรรมการทCองเท่ียวท้ังสิ้น 23 ราย ซ่ึงผู%วิจัยจะอธิบายผลการวิเคราะห�ข%อมูลใน
สCวนของการวิจัยเชิงคุณภาพในบทท่ี 5 ตCอไป  
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บทท่ี 5 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ 
 

 ผู�วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมูล ด�วยเทคนิคการสัมภาษณ�เชิงลึก และ
เทคนิคการประชุมข�อเสนอเชิงนโยบาย จากผู�ท่ีมีส+วนเก่ียวข�องตามบทบาทหน�าท่ีในการส+งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของหน+วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
เพ่ือนําผลการวิจัยมาเชื่อมโยงตามกรอบแนวคิดของการวิจัยในการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ ดังท่ี
กล+าวมาแล�วในบทท่ี 4 จากการเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยแบบสอบถาม ดังนั้น เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีถูกต�อง
ชัดเจน และมีความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน จึงนําไปสู+การศึกษาข�อมูลเชิงคุณภาพ เป9นการหาคําตอบตาม
วัตถุประสงค�ของการวิจัยข�อท่ี 4 เพ่ือค�นหายุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจ
นําเท่ียวของผู�ประกอบการโดยนําเสนอตามข้ันตอนการวิจัย ดังต+อไปนี้ 
 

ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ�เชิงลึก 
 
 ในข้ันตอนการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกจํานวน 
23 ราย โดยแบ+งเป9น 3 กลุ+ม คือ 1) ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวจํานวน 8 ราย (บริษัทจํากัด 3 ราย 
ห�างหุ�นส+วน 2 ราย และเจ�าของคนเดียว 3 ราย) ท่ีจดทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวของกรมการท+องเท่ียว 
กระทรวงการท+องเท่ียวและกีฬา ประกอบด�วย 4 ประเภทคือ จัดนําเท่ียวต+างประเทศ จัดนําเท่ียว
ภายในประเทศ, จัดนําเท่ียวเข�ามาในประเทศ และจัดนําเท่ียวเฉพาะพ้ืนท่ี 2) ผู�มีส+วนได�ส+วนเสียตาม
บทบาทและหน�าท่ีในการส+งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวจํานวน 7 ราย 
(ภาครัฐ 2 ราย, ภาคเอกชน 3 ราย และภาครัฐวิสาหกิจ 2 ราย) ประกอบด�วย สมาคมส+งเสริมการ
ท+องเท่ียวแห+งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟEคประจําประเทศไทย, กระทรวงการท+องเท่ียวและกีฬา, การท+องเท่ียว
แห+งประเทศไทย, สมาคมไทยบริการท+องเที่ยว และสมาคมมัคคุเทศก�อาชีพแห+งประเทศไทย 3) 
นักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวจํานวน 8 ราย ประกอบด�วย คณะกรรมการสมาคม
นักวิชาการการท+องเที่ยวแห+งประเทศไทยจํานวน 4 ราย คณะกรรมการโครงการตรวจประเมิน
มาตรฐานธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก�ประจําปFพ.ศ. 2556 จํานวน 2 ราย ฝKายวิชาการ สภา
อุตสาหกรรมการท+องเท่ียวแห+งประเทศไทยจํานวน 1 ราย และฝKายวิชาการ สมาคมมัคคุเทศก�อาชีพ
แห+งประเทศไทยจํานวน 1 ราย (ตารางท่ี 40ภาคผนวก จ) โดยผู�วิจัยได�กําหนดหลักเกณฑ�การ
คัดเลือกผู�ให�ข�อมูลไว�ในขอบเขตการวิจัยของบทท่ี 1 ซ่ึงผู�วิจัยประมวลผลวิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมูล 
โดยมากําหนดรหัส จัดหมวดหมู+ แล�วนํามาแปลความหมายของข�อมูลตามลําดับดังต+อไปนี้ 
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ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ 
 ในปMจจุบันขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยพบว+า ผู�ประกอบการรายใหม+เกิดขึ้นเป9นจํานวนมาก แต+มีขีดความสามารถในการ
แข+งขันโดยรวมลดลงจากปFท่ีผ+านๆ มา ซ่ึงปMจจัยสําคัญท่ีทําให�ผู�ประกอบการอยู+ในเกณฑ�ท่ีตํ่าเกิดจาก
ปMจจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบกับการบริหารจัดการขององค�การ ซ่ึงผู�ประกอบการจะต�องมี
ความสามารถในการปรับตัวให�อยู+รอดกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงต�องมองหากลยุทธ�ให�
สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต�องการของนักท+องเท่ียวอยู+ตลอดเวลาในโลก
ปMจจุบันปฏิเสธไม+ได�ว+าระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ได�เข�ามามีบทบาทสําคัญอย+างยิ่งในชีวิต เพ่ือทํา
การสืบค�นข+าวสารข�อมูลต+างๆ ให�ซ้ือขายสินค�าและบริการได�ทุกท่ีอย+างง+ายดาย สร�างความสะดวกสบาย
ให�กับนักท+องเท่ียว นอกจากนี้ ยังเป9นช+องทางใหม+สําหรับผู�ประกอบการที่ช+วยสร�างโอกาสในการ
ขยายช+องทางการซ้ือขายบริการได�มากยิ่งข้ึน ดังนั้นจึงถือเป9นอีกช+องทางหนึ่งในการช+วยเพิ่มฐาน
ลูกค�าและขยายฐานธุรกิจ สิ่งเหล+านี้ล�วนเป9นปMจจัยสําคัญท่ีขับเคลื่อนผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวให�
สามารถสร�างความได�เปรียบในการแข+งขันทางธุรกิจได� เพื่อให�เกิดความเข�าใจในบทบาทการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวมากข้ึน ดังความคิดเห็นของนักวิชาการอุตสาหกรมการ
ท+องเท่ียวท่ีมีลักษณะสอดคล�องกับประเด็นนี้ ดังนี้  
 “จํานวนผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวมีเยอะขึ้น และทําธุรกิจหลากหลาย เนื่องจาก
สถานการณ�บ�านเมืองท่ีไม+แน+นอน ทําให�ผู�ประกอบการจําต�องปรับตัวเพ่ือให�บริษัทอยู+รอด แต+ในขณะ
ท่ีเม่ือตรวจสอบแล�วพบว+า มาตรฐานของบริษัทนําเท่ียวตํ่ากว+าครึ่ง” (วรรณพร (นามสมมุติ),2558) 
 “ศักยภาพของผู�ประกอบการควรจะต�องประสานการรองรับมาตรฐานธุรกิจนําเท่ียว เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพให�สอดคล�องกับความต�องการลูกค�า และได�จะรับผลกระทบน�อย ซึ่งทาง
กรมการท+องเท่ียวมีการตรวจมาตรฐานธุรกิจนําเท่ียวทุกๆ ปF แต+บริษัทนําเท่ียวก็ยังไม+เห็นความสําคัญ 
การตรวจสอบมาตรฐานธุรกิจนําเท่ียวได�รับการตอบรับจากผู�ประกอบการเพียงส+วนหนึ่งเท+านั้น 
ถึงแม�ว+าจะนัดกับทางคณะกรรมการฯ แล�วก็ตาม ทางผู�ประกอบการก็จะเลือกงานก+อน ซ่ึงเป9นการ
วิเคราะห�ท่ีผิดพลาด เพราะการรองรับมาตรฐานฯ เป9นการประกันได�ว+าเป9นบริษัทท่ีมีมาตรฐาน อย+างเช+น 
ปFท่ีผ+านมาบริษัทนําเท่ียวแถบภาคใต�เขาคิดว+าได�รับรางวัลไป ก็ไม+ได�ลูกค�า ซ่ึงจริงๆ ถ�าได�การรับรอง
มาตรฐานเป9นตัวการันตีอย+างดีในสายตานักท+องเท่ียวต+างชาติ” (ทิพวรรณ (นามสมมุติ),2558) 
 “ปMจจัยภายนอกและปMจจัยภายในมีผลกระทบต+อผู�ประกอบการไทยอย+างมาก เนื่องจาก
นักท+องเท่ียวมีความรู�มากข้ึน ทําให�พฤติกรรมการท+องเท่ียวเปลี่ยนจากเดินทางเป9นกลุ+ม กลายมาเป9น
นักท+องเท่ียวอิสระ ซ่ึงจะเตรียมการเดินทางเองท้ังหมด โดยไม+ใช�บริการบริษัททัวร� และปMจจุบันนี้
ผู�ประกอบการเองก็ไม+มีความพร�อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ�ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า”  (รุ+งนภา 
(นามสมมุติ),2558) 
 ในขณะท่ียังมีปMจจัยอ่ืนท่ีก+อให�เกิดผลกระทบต+อธุรกิจนําเท่ียว เช+น ปMญหาคนไทยท่ีถือหุ�น
แทนชาวต+างชาติ โดยว+าจ�างให�เป9นตัวแทนอําพราง (nominee) ในการดําเนินธุรกิจ ก+อให�เกิด
ผลกระทบต+อการประกอบธุรกิจของผู�ประกอบการไทย ในลักษณะการแย+งอาชีพของคนในท�องถ่ิน 
และรายได�ไม+ถูกหมุนเวียนเข�าสู+ชุมชนอย+างแท�จริง ยกตัวอย+างคํากล+าวของผู�ประกอบการธุรกิจนํา
เท่ียวรายหนึ่งไว�ว+า... 
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 “ตอนนี้ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวค+อนข�างประสบปMญหา ต้ังแต+ปF พ.ศ. 2556 จนถึง
ปMจจุบัน ส+วนใหญ+บริษัทนําเท่ียวจัดนําเท่ียวประเภทไปต+างประเทศและภายในประเทศจะมีเพียง
กลุ+มเล็กๆ เท+านั้นท่ีทําประเภทนําเท่ียวเข�าประเทศ เนื่องจากรัฐบาลออกกฎหมายไม+คุ�มครองความ
ปลอดภัยของนักท+องเท่ียวต+างชาติ และทําให�เป9นปMญหาใหญ+มาก โดยสถานการณ�ในประเทศไทยมี
ผลกระทบต+อธุรกิจนําเท่ียวอย+างหนัก พวกทัวร�ศูนย�เหรียญก+อปMญหาให�กับการท+องเท่ียว เป9นลักษณะ
นอมินี เพราะมันคือธุรกิจฟอกเงินให�กับผู�ประกอบการไทย” (พงศกร (นามสมมุติ),2558) 
 ส+วนผู�มีส+วนได�ส+วนเสียตามบทบาทและหน�าท่ีในการส+งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของกลุ+มภาครัฐวิสาหกิจให�ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับมาตรฐานของ
ธุรกิจนําเท่ียวอีกว+า...  
 “ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวยังไม+มีใครดูแลอย+างชัดเจน และยังเป9นกลุ+มขนาดกลางและ
ขนาดย+อมซ่ึงระบบงานยังไม+เป9นมาตรฐาน แต+เม่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข�ามา การลงทุนเป9น
เรื่องสําคัญ เขาอยู+ด�วยตนเองไม+ได� รัฐควรไปช+วยเรื่องเงินทุน และทุกวันนี้มีผู�มีอิทธิพลเข�ามาทําบริษัท
นําเท่ียวแบบนอมินีเยอะมาก ทําให�คุณภาพการท+องเท่ียวตํ่าลง ยังไม+สามารถแก�ไขได� นอกจากนี้การ
เปEดอาเซียน กลุ+มผู�ประกอบการต�องเป9นระดับเชี่ยวชาญ อย+าคิดว+ากลุ+มอาเซียนคือ พวกเงินน�อย 
เตรียมต�อนรับทําให�ดีท่ีสุดให�กลายเป9นท่ีร่ําลือไปเลยว+า คนไทยรู�ดีกว+าคนชาติอ่ืน และเรายังไม+เคยมี
ใครคิดยุทธศาสตร�ท่ีจะปกป[องกลุ+มผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวเลย” (ปMณฑิตา (นามสมมุติ),2558) 

นอกจากนี้การประกอบธุรกิจร+วมกันในลักษณะกิจการร+วมค�า (joint venture) เพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการดําเนินงาน และเสริมความแข็งแกร+งให�กับธุรกิจ ดังผู�มีส+วนได�ส+วนเสียใน
การส+งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของกลุ+มภาครัฐ กล+าวว+า...  

“สมาคมไทยธุรกิจการท+องเท่ียวได�เริ่มมีบทบาทประกาศชัดเจนว+าต�องทํางานร+วมมือกัน
ในเครือข+าย ในกลุ+มประเทศเพ่ือนบ�าน บริหารแบบบริษัทคู+ค�า โดยมี 2 แบบ คือ 1) กิจการร+วมค�า 
แบ+งกําไรร+วมค�ากัน และ 2) แลกจํานวนนักท+องเท่ียวกัน เป9นหุ�นส+วนกัน กําไรของใครของมัน และทุก
วันนี้ส+วนใหญ+ผู�ประกอบการจะทําเป9นลักษณะหุ�นส+วนกันมากกว+า” (วิริยะ (นามสมมุติ),2558) 

อุปสรรคสําคัญประการหนึ่งของธุรกิจนําเท่ียว คือ เรื่องความพร�อมและความสามารถใน
การแข+งขันของผู�ประกอบการ ซ่ึงเม่ือประเทศไทยมีการเปEดเสรีการค�าและบริการแล�ว การแข+งขันจะ
ยิ่งทวีความรุนแรง เนื่องจากคู+แข+งขันในกลุ+มอาเซียนต+างพยายามหาแนวทางเพิ่มศักยภาพในการ
แข+งขันให�เพ่ิมมากข้ึน แต+ในขณะท่ีผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวยังไม+เห็นความสําคัญของการขอรับ
การประเมินมาตรฐานธุรกิจนําเท่ียวของกรมการท+องเท่ียว เพ่ือเป9นยกระดับมาตรฐานในธุรกิจของตน
ให�สูงข้ึน นอกจากนี้ยังประสบปMญหาในการแข+งขันกับนักลงทุนรายใหญ+ เนื่องจากขาดแคลนเงินทุนทํา
ให�การขยายธุรกิจหรือการลงทุนไปต+างประเทศเป9นไปได�ยาก ส+งผลให�มีขีดความสามารถในการ
แข+งขันอยู+ในระดับตํ่ากว+าประเทศคู+แข+ง ดังนั้นรัฐบาลควรช+วยเหลือสนับสนุนหาแหล+งเงินทุนในการ
กู�ยืมให�กับผู�ประกอบการท่ีประสบปMญหาขาดสภาพคล+องด�านการเงิน ให�สามารถเข�าถึงแหล+งเงินทุนได� 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข+งขัน และนอกจากนี้ผู �ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวยังพบเจอ
สถานการณ�การท+องเท่ียวท่ีผันผวนในปMจจุบันอย+างเช+น ปMญหาทัวร�ศูนย�เหรียญท่ีนักท+องเท่ียวชาวจีน
เดินทางเข�ามาท+องเท่ียวไทยเกิดการแข+งขันช+วงชิงส+วนแบ+งตลาดท่ีทวีความรุนแรง โดยส+งผลกระทบ
ต+อภาพลักษณ�ของไทยอย+างมาก อีกทั้งปMญหานักลงทุนต+างชาติเข�ามาประกอบธุรกิจนําเที่ยวใช�
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คนไทยให�จดทะเบียนเป9นตัวแทนอําพราง และแย+งอาชีพผู�ประกอบการไทย ซ่ึงกลายเป9นบ+อนทําลาย
เศรษฐกิจส+งผลกระทบต+อภาพลักษณ�ของไทยอีกด�วย นอกจากนี้เรื่องความปลอดภัยจากการท+องเท่ียว
เป9นสิ่งสําคัญท่ีสุด ประเทศไทยยังไม+สามารถสร�างความเชื่อม่ันให�แก+นักท+องเท่ียวท่ีกําลังตัดสินใจเดิน
ทางเข�ามาท+องเท่ียวได� เพราะถ�าปราศจากความเชื่อม่ันแล�ว นักท+องเท่ียวก็จะไปเท่ียวยังประเทศ
เพ่ือนบ�านแทน จนส+งผลกระทบต+อภาพลักษณ�ของการท+องเท่ียวและเศรษฐกิจอีกด�วย ดังนั้น การ
วิเคราะห�ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการได� จําแนกเป9น 3 ด�านดัง
รายละเอียดต+อไปนี้  

1. ด�านผู�นําระดับสากล เป9นเสมือนหนึ่งในกลยุทธ�การขับเคลื่อนองค�การอย+างมี
ประสิทธิภาพ ให�สามารถพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบการไทยแข+งขันทางธุรกิจให�ม่ันคงและยั่งยืน ด�วย
ยึดหลักธรรมาภิบาลเป9นแนวคิดสําคัญในการบริหารงานให�มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้นจึง
เป9นสิ่งจําเป9นในการสร�างภาวะผู�นําไปสู+ระดับสากล เพราะเม่ือต�องทํางานร+วมกับนักลงทุนต+างชาติใน
สภาวการณ�ท่ีแตกต+างกัน ผู�ประกอบการต�องต้ังม่ันอยู+บนความสุจริต โปร+งใส+ มีจิตสํานึก และมี
จริยธรรมในการทํางานจะทําให�ผู�ประกอบการสร�างภาพลักษณ�ให�กับองค�การเป9นท่ีน+าเชื่อถือใน
สายตาของนักท+องเท่ียว ดังความคิดเห็นของกลุ+มนักวิชาการอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวและบริการท่ีมี
ลักษณะสอดคล�องกับประเด็นนี้ ได�แก+  

 “ผู�ประกอบการควรมีธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน นั่นคือการรู�เท+าทันสถานการณ�โลก 
ให�มีความทันสมัยอยู+ตลอดเวลา (สมใจ (นามสมมุติ),2558) 

 “ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวควรมีระบบการบริหารความสัมพันธ�ลูกค�าให�ความ
ช+วยเหลือนักท+องเท่ียว และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ” (นฤมล (นามสมมุติ),2558) 

 นอกจากนี้การมีจริยธรรม ซึ่งเป9นพฤติกรรมในการทํางานท่ีดี ดังท่ีนักวิชาการด�าน
อุตสาหกรรมการท+องเท่ียวรายหนึ่งได�กล+าวว+า… 

 “จริยธรรมเป9นเรื่องสําคัญมาก ซ่ึงผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวมีปMญหามากท่ีสุด เพราะ
ขาดความซื่อสัตย� ความจริงใจทั้งตนเองและผู�รับบริการ เพราะสิ่งเหล+านี้จะทําให�นักท+องเที่ยว
ประทับใจและกลับมาใช�บริการอีกครั้ง” (สมใจ (นามสมมุติ),2558) 

 ในขณะท่ีรัฐบาลต�องมองเห็นความสําคัญในการคัดกรองผู�เชี่ยวชาญด�านการท+องเท่ียว
มาบริหารให�มีทิศทางพัฒนาอย+างถูกต�องเข�มแข็ง ดังท่ีนักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวอีก
รายหนึ่งกล+าวว+า... 

 “เม่ือวัดขีดความสามารถของผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวแล�วยังคงด�อยอยู+ เนื่องจาก
รัฐบาลยังไม+มีผู�เชี่ยวชาญด�านนี้มาบริหารอย+างลึกซ้ึง เพราะการท+องเท่ียวเป9นเรื่องละเอียดอ+อน ซ่ึง
ระดับสากลยังไม+เป9นท่ียอมรับ” (วรพจน� (นามสมมุติ),2558) 

 ส+วนนักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวอีกรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม
เก่ียวกับการสร�างพันธมิตรกับคู+ค�าจะสามารถนําผู�ประกอบการไทยสู+ระดับสากล ได�กล+าวว+า... 
  “ผู�ประกอบการจะสร�างความได�เปรียบทางการแข+งขันได�ต�องหาเครือข+ายกับบริษัทนํา
เท่ียวต+างชาติ ต�องรวมตัวกันแล�วส+งต+อนักท+องเท่ียวกัน มีบางบริษัทเท+านั้นท่ีสามารถเป9นผู�นําระดับ
สากลได� ส+วนนอกนั้นจะมีกระบวนการทํางานในรูปแบบนําบ�านมาเป9นสํานักงานมากกว+า แต+ลักษณะ
ของคนไทยสามารถปรับตัวได�ง+ายกับกลุ+มประเทศคู+ค�าต+างชาติ” (ประภัสสร (นามสมมุติ),2558) 
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  ในขณะท่ีผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวให�ความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับปMจจัยสําคัญในการ
เพ่ิมศักยภาพอีกว+า...  
  “สิ่งท่ีผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวยังขาดอยู+คือ การตลาด เป9นสิ่งสําคัญในการสร�างขีด
ความสามารถในการแข+งขันธุรกิจด�วยปMจจัยการเมืองที่มีปMญหา และแหล+งท+องเที่ยวท่ีถูกปล+อยให�
โทรมไป อีกท้ังสื่อมวลชนก็นําเสนอข+าวท่ีเกินความเป9นจริง”และรัฐบาลไม+ส+งเสริมการจัดนําเทียว
ต+างประเทศ ควรเปลี่ยนแนวคิดใหม+ ซ่ึงเป9นการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน” (สมทรง (นามสมมุติ),
2558) 

 ส+วนผู�มีส+วนได�ส+วนเสียในการส+งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวของสมาคมฯ (ภาคเอกชน) มองเพ่ิมเติมอีกว+า...  
  “ในปMจจุบันนี้ ถ�ามองในด�านตัวเลขของนักท+องเท่ียวท่ีเข�ามาไทย มีจํานวนมาก และใช�
บริการบริษัทนําเท่ียวท่ีเป9นแบบนอมินี จะมีความเข�มแข็งในการทําการตลาด และดูแลลูกค�าได�ดี ส+วน
ผู�ประกอบการไทยที่เป9นเจ�าของ 100% เรายังไม+เข�มแข็ง ขาดความเป9นมืออาชีพ เนื่องจาก
ผู�ประกอบการไทยจะใช�ราคาเป9นตัวจูงใจลูกค�า จึงเกิดสงครามราคาเกิดข้ึนเป9นการตัดราคากัน ซ่ึง
บริษัทต+างชาติก็จะบีบราคานําเท่ียวได�ง+าย จนบางครั้งขาดทุน นี่แหละแสดงความไม+เป9นมืออาชีพ 
ดังนั้นควรเป9นลักษณะร+วมทุนกับนักลงทุนชาวต+างชาติ เราถึงจะมีศักยภาพในด�านการตลาด” (ธีระชัย 
(นามสมมุติ),2558) 

 “สิ่งท่ีผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวไปไม+ถึงศักยภาพ ก็เพราะว+างานทุกอย+างต�อง
ใช�ภาษาอังกฤษ ทั้งการติดต+อสื่อสารในการสนทนา และการตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส� ซ่ึง
ภาษาอังกฤษสําคัญท่ีสุด ควรพัฒนาเริ่มต้ังแต+สถาบันการศึกษา โดยทําทวิภาคีกับต+างประเทศในการ
ส+งนักศึกษาไปฝcกงาน” (กรองแก�ว (นามสมมุติ),2558) 

 นอกจากนี้ผู�มีส+วนได�ส+วนเสียในการส+งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวของภาครัฐวิสาหกิจ มองเพ่ิมเติมเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ โดยใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส�เข�า
ช+วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจไว�ว+า...  
  “ผมมีความเชื่อว+า ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวมีศักยภาพในระดับหนึ่ง แต+ปMจจุบันนี้มี
ระบบเทคโนโลยีท่ีเป9น เครื่องมือในการซ้ือขายมีหลายตัว ทําให�บทบาทของบริษัททัวร�ถูกลดลง ซ่ึง
อาจไม+จําเป9นต�องใช�บริการแล�ว เช+น ระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�กลายเป9นส+วนหนึ่งของการใช�ชีวิต
ของนักท+องเท่ียวไปแล�ว ฉะนั้นศักยภาพของผู�ประกอบการต�องปรับตัวเองให�กับเข�ายุคสมัยนี้ให�ได�” 
(วีระเดช (นามสมมุติ),2558)  
  ในขณะท่ีผู�มีส+วนได�ส+วนเสียในการส+งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวของภาครัฐแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความไม+เป9นมาตรฐานในการบริหารจัดการของ
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ได�กล+าวว+า... 
  “การแข+งขันด�านการท+องเท่ียวมีสูง ผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวชอบเลียนแบบจัด
รายการนําเที่ยวซํ้าๆ กัน เช+น ไปญี่ปุKน ไม+ว+าลูกค�าจะจองบริษัททัวร�ไหนก็จะไปเหมือนกัน ยังไม+
สามารถสร�างความแตกต+างให�กับสินค�าได� และชอบตัดราคา ตอนนี้มีปMญหาการร�องเรียนอยู+เยอะมาก 
ในเรื่องบริษัทนําเท่ียวแอบแฝงมีจํานวนมากท่ีมาทําลายชื่อเสียง ส+วนใหญ+จําพวกนี้จะประชาสัมพันธ�
ในกูเก้ิล(google) และกลุ+มนักท+องเท่ียววัยรุ+นก็จะใช�บริการพวกนี้ เนื่องจากราคาถูก แต+กลุ+มบริษัทนํา
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เท่ียวท่ีจดทะเบียนธุรกิจ ก็จะมีลูกค�าประเภทผู�สูงอายุ และเป9นนักท+องเที่ยวกลุ+มใหญ+” (อัญชลี 
(นามสมมุติ),2558) 
  ท+ามกลางสถานการณ�การท+องเท่ียวท่ีไม+แน+นอนของไทย ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดย+อมมีความสามารถในการแข+งขันระดับท�องถิ่นหรือในประเทศ แต+ยังขาด
ศักยภาพในการแข+งขันสู+ระดับสากล นั่นเป9นเพราะวัฒนธรรมการสร�างผู�นําของผู�ประกอบการไทยท่ี
ผ+านมายัดขาดความเข�มแข็งในการต+อสู�กับธุรกิจขนาดใหญ+ท้ังในประเทศและต+างประเทศ โดยเฉพาะ
ผู�ประกอบการในปMจจุบันส+วนใหญ+ยังไม+เชี่ยวชาญด�านภาษาต+างประเทศ แต+ในโลกของการ
ติดต+อสื่อสารด�านการค�าระหว+างประเทศนั้น ภาษาเป9นสิ่งท่ีขาดไม+ได� ทําให�ขาดกลไกท่ีจะประสาน
พันธมิตรธุรกิจระหว+างองค�การเครือข+ายนอกจากนี้มักชอบลอกเลียนแบบนวัตกรรมสินค�าและบริการ
เพราะเหตุนี้จึงยังไม+สามารถปรับตัวกับการแข+งขันในตลาดท่ีมีความผันผวนสูงได�ซ่ึงแตกต+างกับ
ผู�ประกอบการต+างชาติที่พร�อมกับการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู+ในสถานการณ�โลกตลอดเวลา ดังนั้น
ผู�ประกอบการต�องปรับตัวให�พร�อมสําหรับการแข+งขันที่มีความรุนแรง โดยส+งเสริมการยึดหลัก
ธรรมาภิบาล การสร�างจิตสํานึก ความรับผิดชอบต+อสังคม ความโปร+งใสในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน
จริยธรรมทางธุรกิจ เป9นการยกระดับมาตรฐานการทํางานให�กับผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว อีกท้ังไม+
ต�องจ�างพนักงานจํานวนมาก เพราะส+วนใหญ+กระบวนการทํางานของธุรกิจนําเท่ียวจะนิยมนําบ�านมา
ตกแต+งเป9นสถานท่ีทํางานหรือเรียกว+าโฮม ออฟฟEศ (home office) เพราะระบบการทํางานจะมีเพียง
การติดต+อสื่อสารทําการตลาดบนสังคมออนไลน� (social media marketing) ดังนั้น 
ผู�ประกอบการจึงต�องมีความเชี่ยวชาญในการใช�พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� (e-commerce) และการ
บริหารลูกค�าสัมพันธ� (customer relationship management: CRM) เป9นเครื่องมือทางการตลาดท่ี
มุ+งสู+การให�ความสําคัญกับลูกค�าในการจัดหาและเป9นช+องทางการตลาดบริการให�สามารถบริหาร
จัดการธุรกิจได�อย+างเข�มแข็งเจริญเติบโตต+อเนื่องและอยู+รอดได�อย+างยั่งยืน สามารถแข+งขันกับคู+แข+ง
ทางการค�าในตลาดสากล 

2. ด�านการจัดการวัฒนธรรมระหว/างชาติการดําเนินธุรกิจในปMจจุบันมีปMญหาอุปสรรคท้ัง
เรื ่องการถูกฟ[องร�องเรียกค+าชดเชยหลังเดินทางไปใช�บริการกับบริษัทนําเท่ียว ในขณะเดียวกัน 
สถานการณ�การท+องเท่ียวของตลาดต+างประเทศก็ยังชะลอตัว เนื่องจากความนิยมของนักท+องเท่ียว
ต+างชาติเดินทางเข�าประเทศไทยลดน�อยลง โดยเฉพาะกลุ+มนักท+องเท่ียวจากภูมิภาคยุโรป โดยมีปMจจัย
หลักมาจากความไม+ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ทําให�พฤติกรรมนักท+องเท่ียวกลุ+มนี้เปลี่ยนไปเท่ียว
ยังประเทศเพ่ือนบ�านดังนั้นสิ่งสําคัญท่ีผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวไม+ควรมองข�ามคือ การสร�างความ
เชื่อม่ันในสังคมการทํางานระหว+างองค�การหรือระหว+างประเทศในยุคโลกาภิวัฒน� ท้ังการร+วมงานและ
การให�บริการลูกค�าต+างชาติ ด�วยการติดต+อสื่อสารภาษาต+างประเทศ และสร�างความเข�าใจเก่ียวกับ
วัฒนธรรมของลูกค�าและบริษัทในเครือข+ายของแต+ละชนชาติ ซ่ึงจะเป9นประโยชน�อย+างยิ่งในการเจรจา
ต+อรองทางการค�า และการดําเนินธุรกิจร+วมกัน ดังความคิดเห็นของผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีมี
ลักษณะสอดคล�องกับประเด็นนี้ ได�แก+ 
  “ผู�ประกอบการไทยท่ีจัดนําเท่ียวเข�าประเทศมีจํานวนน�อย พวกกลุ+มรายได�สูงเช+น 
ยุโรป อเมริกา ฯลฯ ไม+ค+อยเข�ามาเท่ียวเมืองไทยแล�ว ทําให�ไม+มีบริษัทเข�ามาร+วมทําพันธมิตร” (กําจร 
(นามสมมุติ),2558) 
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  “มีปMญหาการฟ[องร�องระหว+างนักท+องเท่ียวต+างชาติท่ีโดนบริษัทนําเท่ียวหลอกลวง จาก
การไปซ้ือท่ีบูธตามเทศกาลท+องเท่ียวต+างๆ ท่ีรัฐบาลไทยได�จัดข้ึน เช+น ซ้ือไปแล�ว แต+ไม+สามารถใช�ได�
ช+วงวันศุกร�-วันอาทิตย� ทําให�มีบางช+วงประเทศจีนสั่งคนไม+ให�มาเที่ยวเมืองไทย เพื่อแก�ปMญหาท้ัง
ความสัมพันธ�ทางวัฒนธรรมระหว+างประเทศ” (กําจิต (นามสมมุติ),2558)  
  การก�าวเข�าสู+ยุคสังคมสมัยใหม+ เป9นสังคมท่ีแยกย+อยจนเกิดเป9นองค�ความรู�ท่ีหลากหลาย 
แต+ความเป9นไทยของคนไทยยังคงมีคุณค+าท่ีกลายเป9นส+วนหนึ่งของการเดินทางมายังประเทศไทย ดังท่ี
นักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวให�ความเห็นสอดคล�องกับประเด็นนี้ว+า... 
  “ผู�ประกอบไทยสามารถปรับตัวได�ง+ายกับชนชาติอ่ืนๆ ทําให�ความเป9นไทยยังคงเป9นจุด
แข็งสําหรับประเทศไทย” (กําธร (นามสมมุติ),2558) 
  “ผู�ประกอบการไทยควรยอมรับและเรียนรู�วัฒนธรรมระหว+างชาติ ท่ีเราไม+ควรเปลี่ยนแปลง
เอกลักษณ�ไปจากเดิม” (กุสุมา (นามสมมุติ),2558) 
  ส+วนนักวิชาการอีกรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการพัฒนาความสัมพันธ�
ระหว+างองค�การในเครือข+ายเดียวกัน ไว�ว+า... 
  “การเป9นพันธมิตรจะช+วยให�กลุ+มผู�ประกอบการสามารถขยายไปต+างประเทศ แต+ควร
ศึกษากฎหมายระหว+างชาติกันให�ดีๆ และควรสร�างมาตรฐานให�เท+าเทียมกันระหว+างบริษัทคู+ค�ากับ
บริษัทเรา” (กิติยา (นามสมมุติ),2558) 
  การดําเนินธุรกิจในทุกวันนี้ ผู�ประกอบการต�องเผชิญความไม+แน+นอนท้ังภาวะเศรษฐกิจ
และความม่ันคงทางการเมือง ฯลฯ ซึ่งล�วนเป9นอุปสรรคต+อการดําเนินงานของผู�ประกอบการท่ี
พยายามให�องค�การเจริญเติบโต และสามารถขยายกิจการต+อไปโดยไม+พ่ึงพาองค�การอ่ืน แต+ในยุค
โลกาภิวัฒน�การมีคู+ค�าหรือพันธมิตรทางธุรกิจท่ีดีเป9นปMจจัยหลักของกระบวนการทํางานด�านธุรกิจนํา
เท่ียวท่ีสามารถช+วยให�ผู�ประกอบการพัฒนาศักยภาพในตลาดใหม+ และมีการดําเนินงานธุรกิจเชิงรุกไป
ในการขยายกิจการต+อไปได� ซ่ึงเป9นการพัฒนาความสัมพันธ�วัฒนธรรมระหว+างชาติ เกิดจากความ
ร+วมมือระหว+างองค�การที่เป9นคู+ค�าแลกเปลี่ยนข�อมูลความต�องการของลูกค�า มีแนวปฏิบัติใน
การทํางานท่ีเป9นมาตรฐานอย+างเท+าเทียมกันระหว+างองค�การ โดยไม+เลือกปฏิบัติเพียงเพราะความ
แตกต+างทางอัตลักษณ�ของชนชาติ อย+างไรก็ตาม การปรับตัวของผู�ประกอบการไทยสามารถปรับตัวได�
ง+ายและมีความยืดหยุ+นในกระบวนการทํางานกับพันธมิตรธุรกิจ ด�วยอุปนิสัยของคนไทยท่ียังคงเป9น
เอกลักษณ� แม�ว+าอยู+ท+ามกลางสถานการณ�ท่ีทวีความรุนแรง ดังนั้น การเรียนรู�การจัดการวัฒนธรรม
ระหว+างชาติจึงเป9นบทบาทสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

3. ด�านการจัดการฐานทรัพยากรจากสถานการณ�และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ทําให�ภาครัฐ
มีการขับเคลื่อนนโยบายด�านการท+องเท่ียวให�เชื่อมโยงกับทุกภาคส+วนท่ีเก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมการ
ท+องเท่ียวให�เกิดความสมดุลอย+างต+อเนื่อง โดยให�ความสําคัญกับการสร�างความเชื่อม่ันและภาพลักษณ�
ท่ีดีของประเทศท้ังในการป[องกัน ดูแล รักษาความปลอดภัยให�มีความสะดวกในการเดินทางไป
ยังสถานท่ีท+องเท่ียวต+างๆ กับนักท+องเท่ียว เนื่องจากปFท่ีผ+านมาประเทศไทยมีจุดอ+อนด�านความปลอดภัย 
ส+งผลให�รายได�จากการท+องเท่ียวลดลง รวมท้ังปMญหามิจฉาชีพแฝงตัวจัดต้ังบริษัทนําเท่ียวแบบไม+จด
ทะเบียนธุรกิจ แล�วใช�ช+องโหว+ทางกฎหมายหลอกลวงนักท+องเท่ียว เช+น การประกาศขายรายการนํา
เท่ียวผ+านสื่อออนไลน� ซึ่งปMญหาเหล+านี้ภาครัฐมีมาตรการป[องกัน โดยให�สามารถตรวจสอบได�ท่ี
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กรมการท+องเท่ียวหรือบนสื่อออนไลน� ดังนั้นระบบเทคโนโลยีจึงมีบทบาทสําคัญในสังคมปMจจุบัน 
ส+งผลให�เกิดประโยชน�สูงสุดกับกระบวนการทํางานให�มีคุณภาพของการนําไประยุกต�ในหลายๆ ด�าน
ให�ประสิทธิภาพดียิ่ง ข้ึนดังความคิดเห็นของผู� มีส+วนได�ส+วนเสียในการส+งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของภาครัฐท่ีมีลักษณะสอดคล�องกับประเด็นนี้ ได�แก+ 

 “นโยบายการท+องเท่ียวของรัฐบาลทุกวันนี้พยายามสร�างความเชื่อม่ันให�นักท+องเท่ียว
กลับมาเท่ียวเมืองไทย โดยสร�างมาตรฐานความม่ันคงให�กับแหล+งท+องเท่ียว และการท+องเท่ียวอย+าง
ปลอดภัย แต+สิ่งท่ีหน+วยงานฯ หนักใจมากท่ีสุดคือบริษัทนําเท่ียวเถ่ือน เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี เวลา
นักท+องเท่ียวมาร�องเรียนก็จะไม+สามารถจะเอาผิดได� โดยเฉพาะกลุ+มนักท+องเท่ียวสูงอายุ เพราะพวก
เขายังเข�าไม+ถึงระบบเทคโนโลยีท่ีจะเข�าไปตรวจสอบว+าบริษัทเหล+านั้นมีอยู+จริงหรือไม+ ส+วนบริษัทนํา
เท่ียวท่ีจดทะเบียนก็หวังผลกําไรเป9นสําคัญท่ีสุด ไม+ได�ตระหนักถึงจรรยาบรรณเลย ถึงแม�เราจะออก
กฎหมายมามากเพียงใด ก็แก�ปMญหาได�ยาก และเพ่ือให�นักท+องเท่ียวเกิดความม่ันใจในการตัดสินใจซ้ือ
บริการ ต�องจดทะเบียนและนําเสนอขายบนเวปไซด�อย+างถูกต�อง” (โชติช+วง (นามสมมุติ),2558) 

 “การสร�างแนวคิดใหม+ด�านเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานธุรกิจนํา
เท่ียว” (โชติกา (นามสมมุติ),2558)  

 การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักท+องเท่ียวสนองความต�องการให�กับ
นักท+องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย เป9นการส+งเสริมศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมการท+องเท่ียวอย+างสมดุลและยั่งยืน ดังความคิดเห็นของนักวิชาการด�านอุตสาหกรรม
การท+องเท่ียวท่ีมีลักษณะสอดคล�องกับประเด็นนี้ กล+าวไว�ว+า... 

 “มีการสร�างเส�นทางเชื่อมโยงไปประเทศเพ่ือนบ�าน การให�บริการสายการบินต�นทุนตํ่า
ท่ีมีจํานวนมากขึ้น ซึ่งพยายามสร�างตามความต�องการของนักท+องเที่ยวให�มาจํานวนมาก แต+ทาง
รัฐบาลขาดการควบคุมทรัพยากร เรามีกฎระเบียบแต+ก็บังคับใช�กับคนผิดไม+ได� เช+น อุทยานเกาะตาชัย 
ทอดสมอเรือทําให�ปะการังพัง” (ณัฐพร (นามสมมุติ),2558)   

 “การเชื่อมโยงของสถานท่ีท+องเท่ียว ทางรัฐบาลบริหารจัดการยังได�ไม+ดี เพราะแหล+ง
ท+องเท่ียวบางแห+ง ไม+มีการส+งเสริมหรือประชาสัมพันธ�ให�ไปท+องเท่ียว ทําให�มีสายการบินไปยังภูมิภาค
นั้นๆ น�อยมาก” (เกวลี (นามสมมุติ),2558)   

 ส+วนผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวให�ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบโครงสร�างพ้ืน
ฐานรองรับการท+องเท่ียวอีกว+า... 

 “การปรับปรุงการสร�างเส�นทางเชื่อมโยงสถานท่ีท+องเท่ียว ทางรัฐบาลให�การสนับสนุน
เต็มท่ี แต+เม่ือนักท+องเท่ียวเข�าใช�บริการ กลับไม+ได�อย+างท่ีคาดหวัง เพราะสิ่งท่ีไม+ควรสร�างแต+ก็สร�าง
ข้ึนมา โดยไม+สอดคล�องกับความต�องการของนักท+องเท่ียว” (ทิพวรรณ (นามสมมุติ),2558) 

 ในการบริหารจัดการฐานทรัพยากร ทั้งด�านโครงสร�างพื้นฐาน ด�านทรัพยากรการ
ท+องเท่ียว และการบังคับใช�กฎหมาย สิ่งเหล+านี้เป9นต�นทุนสําคัญในการผลักดันให�เกิดการเติบโตของ
เศรษฐกิจ และให�นักท+องเท่ียวเดินทางท+องเท่ียว แต+ท่ีผ+านมารัฐบาลไม+สามารถควบคุมฐานทรัพยากร
การท+องเท่ียว ซ่ึง ยังขาดเสถียรภาพ ทําให�อุตสาหกรรมการท+องเท่ียวชะลอตัวอย+างเห็นได�ชัดจาก
รายได�และจํานวนนักท+องเท่ียวท่ีเดินทางเข�ามาในประเทศ แต+ในขณะเดียวกันท+ามกลางสถานการณ�
การท+องเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย+างรวดเร็วนั้น ในกลุ+มประเทศเพ่ือนบ�านมีการสร�างเส�นทางเชื่อมโยง
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ระหว+างกัน ซ่ึงทําให�ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวมีความได�เปรียบทางการแข+งขันด�านภูมิศาสตร�ของ
ประเทศท่ีแวดล�อมหลายประเทศ ท้ังการเจรจาต+อรองทางการค�า และการลงทุนกับชาวต+างชาติ  อีก
ท้ังการเติบโตของธุรกิจสายการบินต�นทุนตํ่าเป9นปMจจัยหนึ่งท่ีทําให�การเดินทางเป9นไปด�วยความสะดวก
ยิ่งข้ึน สิ่งเหล+านี้เป9นโอกาสทางธุรกิจสําหรับผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในการบริหารจัดการฐาน
ทรัพยากรของธุรกิจนําเท่ียว เพ่ือท่ีวางแผนเชิงรุกในการเจาะกลุ+มนักท+องเท่ียวฐานใหม+เพ่ิมข้ึน  

 สรุปได�ว+า การพัฒนาสู+การจัดการธุรกิจให�มีคุณภาพภายในองค�การได�นั้น ผู�ประกอบการ
ต�องมีองค�ความรู�ครอบคลุมด�านบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม+อย+างครบวงจรต้ังแต+การสร�างสรรค�งาน
ให�มีคุณภาพอย+างต+อเนื่องด�วยความมุ+งม่ันพัฒนางานให�บรรลุเป[าหมาย และพร�อมที่จะปรับตัวให�
อยู+รอด ท+ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ�การท+องเที่ยวทั้งที่เป9นโอกาสและข�อจํากัด 
ส+งผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบต+อการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวดังนั้น
ผู�ประกอบการจึงต�องมีการเตรียมความพร�อมในศักยภาพการแข+งขันทางธุรกิจให�มีความม่ันคงและ
ยั่งยืนด�วยการยึดหลักธรรมาภิบาลเป9นแนวคิดสําคัญในการบริหารงาน เนื่องจากการทํางานร+วมกับ
องค�การอ่ืนนั้น ผู�ประกอบการต�องต้ังม่ันอยู+บนความสุจริต โปร+งใส มีจิตสํานึก และมีจริยธรรมทาง
ธุรกิจ จะสามารถสร�างความน+าเชื่อถือให�กับผู�มาใช�บริการบริษัทนําเท่ียว ขณะเดียวกันการดําเนิน
ธุรกิจในทุกวันนี้ โดยเฉพาะธุรกิจนําเท่ียวต�องมีพันธมิตรธุรกิจ เพ่ือเจรจาการค�าระหว+างประเทศ ช+วย
ให�ผู�ประกอบการเจาะกลุ+มฐานลูกค�าตลาดใหม+ และสร�างกลยุทธ�เชิงรุกในการขยายกิจการต+อไปใน
มาตรฐานการทํางานเดียวกัน ถึงแม�ว+าวัฒนธรรมการทํางานจะมีความแตกต+างกัน และปรับปรุงสินค�า
และบริการด�วยระบบบริหารการจัดการฐานทรัพยากรท่ีม่ังคง เพ่ือสร�างมูลค+าเพ่ิมให�กับตัวสินค�าและ
บริการให�มีความหลากหลาย ตรงกับความต�องการของตลาดนักท+องเที่ยวภายในและภายนอก
ประเทศตลอดจนสร�างความแปลกใหม+ในการนําเทคโนโลยีเข�ามาบริหารจัดการให�เกิดประสิทธิภาพ
การให�บริการต+าง ๆ เช+นข�อมูลท่ีประชาสัมพันธ�บนสื่อออนไลน�ต�องมีความถูกต�องแม+นยํา และ
สามารถตอบสนองความต�องการให�เกิดความสะดวกรวดเร็วให�นักท+องเท่ียวประทับใจในการใช�บริการ
ครั้งแรกก+อนเดินทาง ดังนั้น การสร�างความได�เปรียบในการแข+งขัน ถือได�ว+าเป9นสิ่งจําเป9นของ
ผู�ประกอบการท่ีจะต�องให�ความสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย+างเข�มแข็งในการก�าวเข�าสู+ความยั่งยืน จึง
ต�องพัฒนาการสร�างผลงานให�กับผู�ประกอบการต้ังแต+ระดับปMจเจกบุคคล กลุ+ม จนถึงระดับองค�การ 
 
การพัฒนาการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงาน ท่ีมีผลต/อขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียว
ของผู�ประกอบการ 
 การพัฒนาผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวให�เป9นผู�มีความสามารถในการแข+งขันในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวท้ังในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลกได�นั้นควรศึกษาวิเคราะห�
พฤติกรรมการสร�างผลงานของผู�ประกอบการในระดับต+างๆ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม
และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพให�พร�อมท่ีจะแข+งขันได�อย+างมี
ประสิทธิภาพโดยจากผลการวิเคราะห�ข�อมูลพบว+า 

1. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป4จเจกบุคคล เนื่องจากผลการทดสอบ
สมมุติฐาน พบว+า ผู�ให�ข�อมูลรับรู�ว+าการมีความเชื่อม่ันในความรู�ความสามารถ และมีบุคลิกภาพท่ี
กระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�ใหม+ๆ เพ่ือนํามาฝcกฝนในการปฏิบัติงานให�เกิดความสําเร็จอย+าง
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มากโดยผู�ประกอบการจะต�องพยายามเข�าใจบทบาทในพฤติกรรมท่ีส+งผลต+อขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวให�มากข้ึน เพราะมีส+วนเก่ียวข�องกับการทํางาน จะเป9นประโยชน�ต+อบุคลากรใน
องค�การซ่ึงผลการวิเคราะห�เชิงคุณภาพสอดคล�องกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว� และเพ่ือให�ผลการวิเคราะห�มี
ความชัดเจนยิ่งข้ึน สามารถสรุปได�ดังนี้  

1.1 ด�านบุคลิกภาพ เป9นคุณสมบัติที่มีความสําคัญอย+างยิ ่งกับผู�ประกอบการท่ี
ประกอบอาชีพงานบริการ เพราะบุคลิกภาพท่ีดีจะเป9นเครื่องมือท่ีช+วยให�งานประสบความสําเร็จ และ
สามารถสร�างความประทับใจให�กับนักท+องเท่ียวได�เป9นอย+างดี โดยเฉพาะอย+างยิ่ง ลักษณะอุปนิสัย
ของคนไทยท่ีมีความเต็มใจในการให�บริการเป9นจุดแข็งของการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียว เนื่องจากความน+าเชื่อถือและเชื่อม่ันในสายตาของนักท+องเท่ียว เป9นตัวช+วยกระตุ�นให�
ได�รับการแพร+หลายไปท่ัวโลก ดังความคิดเห็นของผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีลักษณะสอดคล�อง
กับประเด็นนี้ ได�แก+  
   “บุคลิกภาพของผู�ประกอบการไทย สามารถแข+งขันกับผู�ประกอบการต+างชาติได�
สบายๆ เพราะเชื่อว+าการบริการของคนไทยไม+แพ�ชาติใดในโลก เนื่องจากด�วยลักษณะนิสัยท่ีมีความ
นอบน�อม และมีความเป9นกันเองอยู+แล�ว” (ชูศักด์ิ (นามสมมุติ),2558) 
   “ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวควรปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกให�เอ้ืออํานวยต+อ
งาน เพ่ือให�เกิดความเชื่อถือของนักท+องเท่ียวมากข้ึน” (สุมาลี (นามสมมุติ),2558) 
   ส+วนกลุ+มนักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวให�ความเห็นเพ่ิมเติมอีกว+า...  
   “บุคลิกภาพของผู�ประกอบการควรมีความน+าเชื่อถือ เพราะงานด�านธุรกิจนําเท่ียว
เป9นการแก�ปMญหาเฉพาะหน�าจึงต�องมีความม่ันใจในการทํางาน ด�านนี้สําคัญอย+างยิ่งต+อการพัฒนาขีด
ความสามารถของผู�ประกอบการ” (สมบูรณ� (นามสมมุติ),2558) 
   พัฒนาการของบุคลิกภาพเป9นผลซ่ึงเกิดจากการเรียนรู�และฝcกหัดจากประสบการณ�ท่ี
ผ+านมาของผู�ประกอบการ และเป9นตัวกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ จากกระบวนการทางสังคมไทย
ทําให�บุคลิกของผู�ประกอบการมีความนอบน�อม อดทน ยืดหยุ+นสูง เป9นคนปฏิสัมพันธ�ดี ทําให�สามารถ
ทํางานร+วมกับผู�อ่ืนได� โดยเฉพาะการมีศิลปะในการสื่อสารท่ีเหมาะสมและถูกกาลเทศะกับนักท+องเท่ียว
ในแต+ละชนชาติ มีการทํางานท่ีกระตือรือร�น มุ+งม่ันต้ังใจทํางานอย+างเต็มความสามารถอยู+ตลอดเวลา 
แต+ผู�ประกอบการจะไม+นิยมการเผชิญหน�า หลีกเลี่ยงความขัดแย�งกับผู�อ่ืน ส+วนบุคลิกภาพภายนอกนั้น
ต�องแต+งกายสะอาดเรียบร�อย ถูกต�องและเหมาะสมกับงาน เพ่ือเป9นการสร�างความน+าเชื่อถือ  

1.2 ด�านการจูงใจเป9นแรงขับเคลื่อนท่ีสําคัญต+อการบริหารงานให�บรรลุตามเป[าหมาย
เพราะผู�ประกอบการจะต�องทํางานให�ประสบความสําเร็จได�โดยอาศัยบุคลากรในองค�การซ่ึงพวกเขา
เป9นทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจโดยการทํางานกับความรู�สึกของคนให�ปฏิบัติอย+างมีทิศทางและต+อเนื่อง มี
ความสําคัญต+อผู�ประกอบการ ซ่ึงจะส+งผลต+อการปฏิบัติงานในการพัฒนาเส�นทางความก�าวหน�าในสาย
อาชีพจะเป9นสิ่งท่ีช+วยสร�างเป[าหมาย และการจูงใจก+อให�เกิดความก�าวหน�ากับบุคลากรในองค�การ 
ท้ังนี้จากความคิดเห็นของผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีกล+าวถึงประเด็นนี้ ได�แก+  
   “ผู�ประกอบการสามารถสร�างการจูงใจให�เป9นแบบอย+างท่ีดีให�กับบุคลากร เพราะ
เป9นกระบวนการจัดการทรัพยากรบุคคลอย+างหนึ่ง รวมไปถึงกระตุ�นให�เห็นเส�นทางความก�าวหน�าใน
สายอาชีพท่ีชัดเจน” (ดรุณี (นามสมมุติ),2558) 
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   “ควรสร�างกําลังใจในการทํางาน เอาใจเขามาใส+ใจเราท้ังบุคลากรและนักท+องเท่ียว” 
(ขวัญหทัย (นามสมมุติ),2558) 
   ส+วนผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวอีกรายหนึ่งให�ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
จูงใจ มีผลต+อการสร�างสรรค�กลยุทธ�ใหม+ๆ ในการประกอบธุรกิจนําเท่ียว ไว�ว+า...   
   “การสร�างการจูงใจให�บุคลากรจะช+วยให�พวกเขาสรรหากลยุทธ�หรือวิธีการใหม+ๆ 
มาปรับปรุงในบริษัท เพ่ือนําไปสู+ประสิทธิภาพในการทํางานได�” (พัชรินทร� (นามสมมุติ),2558)   
   การสร�างการจูงใจให�กับบุคลากรในองค�การเกิดความรู�สึกท่ีอยากจะทุ+มเททํางาน
ด�วยความเต็มใจ ดังนั้นผู�ประกอบการควรต�องให�ความไว�วางใจคนร+วมงานทําให�มีกําลังใจและเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานมากข้ึน ซ่ึงจะมากน�อยเพียงใดข้ึนอยู+กับสิ่งท่ีมาจูงใจ โดยในการปฏิบัติงาน
อย+างเต็มกําลังความสามารถจะส+งผลให�งานนั้นประสบความสําเร็จบรรลุตามเป[าหมาย เป9นอีกปMจจัย
ท่ีส+งผลต+อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปMจจุบันธุรกิจนําเที่ยวมีการแข+งขันสูง ดังนั้น
ผู�ประกอบการต�องตระหนักว+า พนักงานทุกคนคือกําลังสําคัญในการที่จะปฏิบัติ และร+วมนําพา
องค�การให�อยู+รอดในยุคแห+งการแข+งขันนี้ จะส+งผลต+อการจูงใจให�นําไปสู+ความร+วมแรงร+วมใจในการ
ทํางานให�มีประสิทธิภาพต+อไป 

1.3 ด�านการรับรู�ความสามารถในตนเอง เป9นการพัฒนามาจากประสบการณ�โดยตรง
ของผู�ประกอบการที่จะช+วยให�เขามีความเชื่อมั่นในการแสดงพฤติกรรมออกมา ซ่ึงการรับรู�
ความสามารถในตนเองนี้จะมีอิทธิพลต+อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท้ังแบบแผนการคิดท่ีสามารถ
ส+งเสริมหรือทําลายผลการปฏิบัติงานได� เพราะจะเป9นเรื่องยากมากถ�าผู�ประกอบการจะเป9นคนท่ี
ประสบความสําเร็จในหน�าที่การงาน แต+ยังมีความสงสัยในความสามารถของตนเองอยู+ โดย
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวให�ความคิดเห็นในประเด็นท่ีคล�ายคลึงกัน ได�แก+ 
   “สิ่งท่ีกําหนดการรับรู�ความสามารถของตนเองได� ต�องสร�างความน+าเชื่อถือใน
ความสามารถของผู�ประกอบการ เรียกความเชื่อมั่นกับนักท+องเที่ยว เนื่องจากในปMจจุบันนี้
นักท+องเท่ียวเลือกซ้ือบริการบริษัททัวร� แต+ก็กังวลในมาตรฐานของการให�บริการของบุคลากรบริษัท
เช+นกัน ดังนั้นผู�ประกอบการต�องมีความอดทน และเชื่อว+าตนเองมีความสามารถไม+ท�อถอย ต�องคอย
ไปหาลูกค�าเก+าที่ ซื้อบริการประจํา เพื่อสร�างความมั่นใจ ความเชื่อใจในความสามารถของ
ผู�ประกอบการกลับคืนมา และจะประสบความสําเร็จ” (สมพงษ� (นามสมมุติ),2558) 
   ในขณะท่ีผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวรายหนึ่งให�ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
วิเคราะห�ตนเอง เพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในความสามารถของตน ได�กล+าวว+า... 
   “ตัวผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวต�องวิเคราะห�ข�อดี-ข�อด�อยของตนเอง และพร�อม
ท่ีจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู+ตลอดเวลา ให�มีศักยภาพมากข้ึน” (ธันยกร (นามสมมุติ),2558) 
   ผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวที่ปฏิบัติงานด�วยความตั้งใจ ทุ+มเทเพื่อให�งานท่ี
รับผิดชอบสําเร็จลุล+วงไปด�วยความมุมานะอดทน มีความเพียรพยายามไม+ย+อท�อเม่ือประสบปMญหาใน
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย+างยิ่งผู�ประกอบการท่ีทํางานด�านบริการยิ่งต�องใช�ความยืดหยุ+นสูง เพราะ
ต�องแสดงศักยภาพความสามารถตนเองให�นักท+องเท่ียวเกิดความประทับใจและความไว�วางใจในการ
ใช�บริการ อีกท้ังยังต�องรู�จักการแก�ปMญหาเฉพาะหน�าด�วยตนเองให�ถูกต�องและทันต+อเหตุการณ� โดยใช�
การรับรู�ความสามารถของแต+ละคนท่ีผ+านการฝcกฝนจากประสบการณ�ท่ีผ+านมานั้นแตกต+างกันไป จึง



141 
 

ต�องพิจารณาท้ังทักษะและความเชื่อม่ันในตนเองว+าสามารถใช�ทักษะเหล+านั้นได�อย+างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะส+งผลกระทบต+อการเปลี่ยนแปลงต+อพฤติกรรมของผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวได� 
   ผลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกดังกล+าวข�างต�น ผู�วิจัยสรุปได�ว+า ผู�ประกอบการรับรู�ใน
พฤติกรรมการสร�างผลงานระดับปMจเจกบุคคล ทั้งในด�านบุคลิกภาพที่เป9นเครื่องมือท่ีมีความสําคัญ
อย+างยิ่ง ช+วยให�งานประสบความสําเร็จ ซ่ึงผู�ประกอบการจะต�องมีความกระตือรือร�น กล�าริเริ่มในการ
แสวงหาความรู�ใหม+ๆ มุ+งม่ันต้ังใจทํางานอย+างเต็มความสามารถอยู+ตลอดเวลา ส+วนด�านการจูงใจ เป9น
อีกปMจจัยหนึ่งท่ีผู�ประกอบการต�องปฏิบัติงานอย+างเต็มกําลังความสามารถอันจะส+งผลให�งานนั้น
ประสบความสําเร็จบรรลุตามเป[าหมาย อีกท้ังในด�านการรับรู�ความสามารถในตนเองนั้นต�องพัฒนามา
จากประสบการณ�ด�านธุรกิจนําเท่ียวโดยตรง ทําให�ผู�ประกอบการนั้นเกิดความเชื่อม่ันในการตัดสิน
ปMญหาต+างๆ ซ่ึงมีบทบาทความสําคัญต+อการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว  

2. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ/ม เนื่องจากผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบว+า ผู�ให�ข�อมูลรับรู�ว+าการท่ีพนักงานได�รับมอบหมายหน�าท่ีและถูกกําหนดบทบาทให�ทํางานร+วมกัน
เป9นทีมอย+างชัดเจน ก+อให�เกิดประสิทธิภาพต+อองค�การอย+างมาก ในขณะท่ีผู�ประกอบการมีการรับรู�ใน
พฤติกรรมการสร�างผลงานด�านการจัดการความขัดแย�งในกลุ+มและระหว+างกลุ+มกลับพบว+า พนักงาน
ในองค�การมักจะยอมรับและยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของผู�อ่ืนในการแก�ปMญหาต+างๆ จึงไม+สามารถ
เสริมสร�างให�เกิดขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงการศึกษาพฤติกรรมระดับกลุ+ม มี
บทบาทสําคัญเป9นอย+างยิ่งต+อความสําเร็จขององค�การ ซ่ึงย+อมมีผลกระทบต+อการปฏิบัติงาน ซ่ึงผล
การวิเคราะห�เชิงคุณภาพสอดคล�องกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว� และเพ่ือให�ผลการวิเคราะห�มีความ
ชัดเจนยิ่งข้ึน สามารถสรุปได�ดังนี้  

2.1 ด�านการจัดการความขัดแย�งในกลุ/มและระหว/างกลุ/ม ปMจจุบันเป9นท่ียอมรับกันว+า
เป9นปรากฏการณ�ท่ีมักเกิดข้ึนได�อยู+ตลอดเวลาในทุกๆ องค�การท่ียากจะหลีกเลี่ยงได� มักเป9นเรื่องของ
การเข�าใจหรือมีความคิดเห็นท่ีไม+สอดคล�องกันของในกลุ+มและระหว+างกลุ+ม ท้ังในด�านทัศนคติ ความ
เชื่อ ประสบการณ� หรือความต�องการท่ีแตกต+างกัน อันส+งผลให�เกิดการขาดความร+วมมือในการทํางาน 
การสื่อสารบิดเบือน จะทําให�มีการแข+งขันและการแก+งแย+งชิงดีชิงเด+นกัน สามารถนําไปสู+ความขัดแย�ง
ให�เกิดข้ึนได� ในการท่ีจะให�บุคลากรมาทํางานร+วมกันนั้น จําเป9นอย+างยิ่งท่ีจะต�องให�บุคลากรเข�าใจว+า
ความขัดแย�งเป9นตัวกระตุ�นให�เกิดการปฏิบัติงานอย+างมีประสิทธิภาพ แต+ข้ึนอยู+กับการบริหารจัดการท่ีดี
ภายในองค�การ ดังความคิดเห็นของผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีสอดคล�องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ได�แก+ 
   “ลักษณะการประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะมีความคล�ายคลึงกัน จึงทําให�ไม+มีความ
ขัดแย�งระหว+างกัน” (พรศรี (นามสมมุติ),2558) 
   “บุคลากรท่ีทํางานในส+วนของประสานงานด�านทัวร� (tour operation) ก็มีจะการ
แข+งขันกันบ�าง จะไม+ค+อยประสานงานกันเท+าท่ีควร เหมือนต+างฝKายต+างทําหน�าท่ีของตนเอง แต+ก็
กระทบกระทั่งกันเล็กน�อย สามารถบริหารจัดการกันได� เพราะบุคลากรมีจํานวนน�อย มีการ
บริหารงานกันแบบครอบครัว” (วลัยพร (นามสมมุติ),2558) 
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   นอกจากนี้กลุ+มนักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวให�ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจัดการความขัดแย�งในกลุ+มและระหว+างกลุ+มในเชิงบวก กล+าวว+า ... 
   “การจัดการความขัดแย�ง ในธุรกิจนี้ผู�ประกอบการสามารถควบคุมกันได� แต+ถ�า
การบริหารจัดการเป9นราบเรียบ เป9นปกติ ก็น+ากลัวเกินไป เพราะอาจจะไม+เกิดความคิดสร�างสรรค� 
ต�องมีการปะทะกันบ�าง เพื่อเป9นพลวัต (dynamic) ในการตอบสนองนักท+องเที่ยว” (วรพจน� 
(นามสมมุติ),2558) 
   องค�การทุกองค�การย+อมเป9นศูนย�รวมของคนท่ีมีจํานวนมากมาทํางานร+วมกัน 
ภายใต�พันธกิจของผู�ประกอบการ ดังนั้น ย+อมต�องพบปMญหาความขัดแย�งซึ่งกันและกัน อาจ
เนื่องมาจากผลประโยชน�ทางธุรกิจหรือแนวความคิดท่ีมีความแตกต+างกัน โดยผู�ประกอบการสามารถ
เปลี่ยนความขัดแย�งให�เป9นสิ่งที่สร�างสรรค�ขึ้นมาได�ในกระบวนการทํางานภายในองค�การ แต+
ผู�ประกอบการต�องสามารถควบคุมความขัดแย�งให�อยู+ในปริมาณท่ีเหมาะสมต+อการบริหารบุคคล ซ่ึงจะ
ทําให�องค�การเจริญก�าวหน�าอย+างต+อเนื่อง และทุกคนต�องประสานความเข�าใจและให�ความร+วมมือกัน 
นอกจากนี้ธุรกิจนําเท่ียว มีจํานวนพนักงานประจําค+อนข�างน�อย ซ่ึงอาจมีปMญหาความขัดแย�งในกลุ+ม
และระหว+างกลุ+มเพียงเล็กน�อยเท+านั้น โดยผู�ประกอบการสามารถจัดการปMญหาเหล+านั้นได� 

2.2 ด�านประสิทธิผลการทํางานเป6นทีม ลักษณะการทํางานจะต�องมีการร+วมมือ
กับบุคลากรในองค�การให�เป9นไปในทิศทางเดียวกันว+าเป9นการทํางานร+วมกันของบุคลากรภายใน
องค�การท่ีมีเป[าหมายเดียวกัน ซ่ึงเป9นพ้ืนฐานท่ีสําคัญอย+างยิ่งในการนําไปพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู�ประกอบการ เนื่องจากสิ่งเหล+านี้เป9นสิ่งจําเป9นสําหรับการเพ่ิมประสิทธิผลของการทํางานเป9นทีม ท่ี
จะมีบทบาทสําคัญในการนําไปสู+ความสําเร็จของงาน โดยต�องอาศัยความร+วมมือของทุกคนในองค�การ 
ดังท่ีผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวให�ความคิดเห็นสอดคล�องถึงประเด็นนี้ ได�แก+ 
   “เนื่องจากธุรกิจนําเท่ียวนี้ เป9นธุรกิจท่ีใช�จํานวนคนไม+มากนัก ดังนั้นการอยู+ร+วมกัน
ของบุคลากรในองค�การสามารถท่ีจะแข+งขันได�” (พิพิธ (นามสมมุติ),2558)  
   “บุคลากรในธุรกิจนําเที่ยวเน�นทํางานร+วมกัน และเป9นไปในทิศทางเดียวกัน” 
(ประภา (นามสมมุติ),2558)  
   ส+วนผู�มีส+วนได�ส+วนเสียในการส+งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวของกลุ+มสมาคมฯ (ภาคเอกชน) แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการทํางานเป9นทีมให�
ประสบความสําเร็จนั้นข้ึนอยู+กับทักษะความสามารถอีกด�วยว+า... 
   “ถ�าหนึ่งในของบุคลากรในทีมขาดทักษะ ก็จะขาดความเป9นมืออาชีพ อย+างเช+น 
บุคลากรท่ีทําฝKายประสานงานทัวร� (operation) ขาดทักษะในการต+อรองสินค�า หรือมัคคุเทศก�พูด
ภาษาชนชาตินักท+องเท่ียวไม+ได� หรือบริษัทจ�างหัวหน�าทัวร�ท่ีผิดตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวฯ ก็
ทําให�ถูกดําเนินการจับกุม ก็จะขาดประสิทธิผลการทํางานเป9นทีม (สุเทพ (นามสมมุติ),2558) 
   นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวให�ความเห็นเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานด�านธุรกิจนําเท่ียว ไว�ว+า...   
   “บุคลากรในสายงานนี้ช+วยกันแก�ปMญหาได�เป9นอย+างดี ทุกๆ เช�าต�องลงปฏิบัติหน�า
งาน และแก�ปMญหาเฉพาะหน�าในแต+ละสถานการณ�ตลอดเวลา อีกท้ังเม่ือเวลาจบทริปต�องสรุปประเมิน
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จากการให�บริการของนักท+องเท่ียว จึงทําให�การทํางานในลักษณะนี้ต�องใช�ความเป9นทีมงานอยู+ใน
ระดับสูง” (องอาจ (นามสมมุติ),2558) 
   การทํางานร+วมกันเป9นทีม เป9นปMจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญในการสร�างประสิทธิผล
ในการทํางาน โดยเฉพาะกระบวนการทํางานธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงมีลักษณะเป9นงานบริการ โดยมีระบบ
การทํางานท่ีมีความซับซ�อนมากข้ึน ต�องคอยแก�ปMญหาเฉพาะหน�าอยู+ตลอดเวลา ผู�ประกอบการจึงต�อง
อาศัยสติปMญญา ความรู�และทักษะความเชี่ยวชาญจากบุคลากรทุกฝKายมาช+วยกันปฏิบัติการวางแผน
จัดนําเท่ียวและร+วมกันประสานงานเป9นทีมอย+างเป9นระบบ ไม+ว+าจะเป9นแผนกจอง แผนกจัดนําเท่ียว 
แผนกบัญชี หรือแผนกมัคคุเทศก� ฯลฯให�เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นกระบวนการทํางาน
ธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีการบริหารธุรกิจแบบครอบครัว จึงทําให�มีการจ�างพนักงานประจําค+อนข�างน�อย 
เพ่ือให�ทุกคนเข�ามาร+วมกันคิดแก�ปMญหาอย+างทันท+วงทีกับการให�บริการนักท+องเท่ียว แต+ถ�าในธุรกิจนํา
เท่ียวมีจํานวนพนักงานประจํามาก อาจทําให�ไม+เกิดความคล+องตัวในการแก�ปMญหาเฉพาะหน�าท่ีเกิดข้ึน
ภายในองค�การได�  

  ผลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกดังกล+าวข�างต�น ผู�วิจัยสรุปได�ว+า ผู�ประกอบการรับรู�ใน
พฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ+ม ท้ังในด�านการจัดการความขัดแย�งในกลุ+มและระหว+างกลุ+ม ซ่ึง
เป9นสถานการณ�ท่ีมักเกิดข้ึนได�อยู+ตลอดเวลาในทุกๆ องค�การ แต+ในส+วนธุรกิจนําเท่ียวท่ีเป9นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย+อม (SMEs) มีจํานวนพนักงานประจําค+อนข�างน�อย ซึ่งอาจมีปMญหาความ
ขัดแย�งในกลุ+มและระหว+างกลุ+มเพียงเล็กน�อยเท+านั้น โดยผู�ประกอบการสามารถจัดการปMญหาเหล+านั้น
ได� ส+วนในด�านประสิทธิผลการทํางานเป9นทีม เป9นกระบวนการสร�างคุณค+าอย+างต+อเนื่องด�านงาน
บริการ บุคลากรทุกฝKายทํางานร+วมกันประสานงานเป9นทีมอย+างเป9นระบบและมีความชัดเจนใน
บทบาทหน�าท่ี ซ่ึงจําเป9นต�องอาศัยสติปMญญา ความรู�ความเชี่ยวชาญจากผู�ประกอบการและบุคลากร
มาช+วยกันทํางานให�เกิดประสิทธิผล สิ่งเหล+านี้สามารถพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถและสร�างความ
ได�เปรียบในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวให�กับผู�ประกอบการตลอดไป  

3. การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค�การ เนื่องจากผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบว+า ผู�ให�ข�อมูลรับรู�ว+าการเปEดโอกาสให�บุคลากรแสดงและยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืน ในการ
ถ+ายทอดความรู�ใหม+ เพ่ือสร�างความเข�าใจท่ีตรงกัน และร+วมกันปรับปรุงพัฒนารายการนําเท่ียว/การ
บริการใหม+ๆ อีกท้ังยังให�ความสําคัญกับการบูรณาการนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ทํางานของเครือข+ายองค�การและได�เปรียบด�านต�นทุนการผลิต เม่ือเปรียบเทียบกับคู+แข+งภายในประเทศ 
ทําให�องค�การก�าวไปสู+ความสําเร็จอย+างมาก ยกเว�นข�อความด�านวัฒนธรรมองค�การท่ีเน�นการแข+งขัน 
และด�านสภาพแวดล�อมองค�การในการพัฒนาอุตสาหกรรมต+อเนื่องและอุตสาหกรรมสนับสนุนพบว+า 
ผู�ให�ข�อมูลรับรู�เพียงระดับน�อยเท+านั้น ท้ังนี้อาจเนื่องจาก บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางานท่ีแข+งขันกัน 
เพ่ือให�ได�รับผลสําเร็จภายในองค�การ ในการศึกษาพฤติกรรมการสร�างผลงานในระดับองค�การ มี
ผลกระทบต+อขีดความสามารถในการแข+งขันทางธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งผลการวิเคราะห�เชิงคุณภาพ
สอดคล�องกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว� และเพ่ือให�ผลการวิเคราะห�มีความชัดเจนยิ่งข้ึน สามารถสรุป
ได�ดังนี้  
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3.1 ด�านการมุ/งเน�นการเรียนรู� เป9นส+วนหนึ่งของกิจกรรมสร�างสรรค�ท่ีส+งผลกระทบต+อ
พฤติกรรมของผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวในการเพ่ิมศักยภาพในการแข+งขัน เนื่องจากการเรียนรู�ได�
กลายเป9นทรัพยากรสําคัญในธุรกิจปMจจุบัน และถือได�ว+าเป9นสิ่งจําเป9นสําหรับองค�การที่ต�องให�
ความสําคัญในการสร�างความได�เปรียบทางการแข+งขันธุรกิจแต+ส+วนใหญ+ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว
มักขาดการค�นคว�าหาความรู�ในวงกว�าง ดังท่ีผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวให�ความคิดเห็นสอดคล�องถึง
ประเด็นนี้ ได�แก+ 

  “ผู�ประกอบการยังขาดการค�นคว�าหาความรู� เพราะส+วนใหญ+คนไทยคิดว+า เรามัก
พอใจในสิ่งท่ีมี ซ่ึงเป9นนิสัยของคนไทย แต+กลายเป9นปMญหาในการสร�างความรู� ภาครัฐก็ไม+ค+อย
สนับสนุนในการพัฒนาผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวเท+าไรนัก จึงไม+สามารถสร�างให�มีภาวะผู�นําอย+าง
กว�างขวาง” (สมหวัง (นามสมมุติ),2558)  

  “ภาครัฐเน�นแต+จํานวนนักท+องเที่ยว แต+ไม+ได�เน�นศักยภาพของผู�ประกอบการ 
อยากให�ภาครัฐมีความกระตือรือร�นในการผู�เชี่ยวชาญเฉพาะด�านจากต+างประเทศเพ่ือมาอบรมให�กับ
ผู�ประกอบการ และมีการติดตามผลอย+างจริงจัง เพราะท่ีผ+านมามีแต+การอบรมภาษาต+างประเทศท่ี
ผู�ประกอบการสามารถสื่อสารได� แต+กลยุทธ�ในการแข+งขันยังขาดแคลนอีกมาก” (ทรงพล (นามสมมุติ),
2558)  

  “การอบรมเป9นการพัฒนาให�บุคลากรในธุรกิจนําเที่ยวได�เกิดการเรียนรู� โดย
ผู�ประกอบการต�องกระตุ�นและสนับสนุนให�มากข้ึน” (สุดจิตร (นามสมมุติ),2558) 

  “ผู�ประกอบการควรมุ+งเน�นความรู�ให�กับนักท+องเท่ียว ในการปฏิบัติตนให�เหมาะสม
กับสถานท่ีและให�เข�ากับวัฒนธรรมไทย เพ่ือจะได�ไม+เกิดความขัดแย�งระหว+างนักท+องเท่ียวกับคนใน
ชุมชน” (พรศรี(นามสมมุติ),2558) 

  ส+วนนักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวให�ความเห็นเก่ียวกับการมุ+งเน�นการ
เรียนรู�ประยุกต�กับการปฏิบัติงานธุรกิจนําเท่ียว ไว�ว+า...   

  “ต�องทันเหตุการณ� โดยประยุกต�ใช�ความรู�ให�ตรงประเด็นต+อการแก�ปMญหาของ
แต+ละสถานการณ�” (สมพงษ� (นามสมมุติ),2558)  

  “การเรียนรู�ของผู�ประกอบการมาจากประสบการณ�การทํางานท่ีผ+านมาจนถึง
ปMจจุบัน โดยเฉพาะการแก�ปMญหาเฉพาะหน�าเป9นแหล+งเรียนรู�ท่ีดี และเข�ารับการอบรมพัฒนาตนเองท้ัง
ในรูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยใช�สื่ออิเล็กทรอนิกส� (e-commerce), ภาษาต+างประเทศ ฯลฯ” 
(ประภาศรี (นามสมมุติ),2558)  

  องค�การท่ีมุ+งเน�นการเรียนรู� จะทําให�กระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยต�องอาศัยบุคลากรในองค�การที่ต�องร+วมกันสร�างความเข�าใจและ
เตรียมรับการเปลี่ยนแปลง พร�อมท่ีจะเปEดโอกาสให�ร+วมแสดงความคิดเห็นในการถ+ายทอดแลกเปลี่ยน
องค�ความรู� ประสบการณ� เพ่ือจะได�ใช�ทักษะเหล+านี้แสวงหาความรู�ใหม+ และสร�างความเข�าใจท่ีตรงกัน
ให�ทันต+อเหตุการณ�การเปลี่ยนแปลงของโลก ซ่ึงการมุ+งเน�นการเรียนรู�เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการ
ริเริ่มสร�างสรรค�องค�การให�ประสบความสําเร็จ เนื่องจากสามารถนํามาปรับใช�ในการบริหารงานได�
อย+างเหมาะสมและเป9นประโยชน�ต+อธุรกิจ โดยเฉพาะผู�ประกอบการไทยท่ียังขาดความเข�าใจและ
ทักษะในด�านการตลาดเชิงรุก ทําให�เสียเปรียบทางการแข+งขันธุรกิจได�ง+ายดังนั้นหน+วยงานภาครัฐเป9น
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บทบาทสําคัญในการทําหน�าท่ีสนับสนุนและคอยประสานงานกับผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวให�เกิด
กิจกรรมการเรียนรู�ร+วมกัน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข+งขันทางธุรกิจให�ยั่งยืน   

3.2 ด�านวัฒนธรรมองค�การเป9นส+วนสําคัญท่ีทําให�กระบวนการดําเนินงานมีความก�าวหน�า
และส+งผลให�องค�การได�รับความเชื่อถือจากสังคม โดยเฉพาะสังคมไทยเป9นชนชาติท่ีรักอิสรเสรีภาพ 
เหตุเพราะจากการนับถือศาสนาพุทธท่ีเป9นศาสนาแห+งอิสรภาพ ทําให�ผู�ประกอบการไทยมีอุปนิสัยท่ี
สามารถปรับตัวได�ง+ายกว+าชนชาติอื่นๆ จนกลายเป9นเอกลักษณ�ที่ชาวต+างชาติยอมรับ ซึ่งมีความ
ยืดหยุ+นและคล+องตัวที่เอื้ออํานวยต+อธุรกิจในการสร�างสรรค�พัฒนางานใหม+ ๆ จึงควรมีโครงสร�าง
องค�การแบบเมทริกซ�(matrix) ซ่ึงบุคลากรในองค�การทุกคนต�องทํางานท่ีหลากหลายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
ในองค�การให�มีมาตรฐาน ทํางานกระฉับกระเฉง ได�รับความไว�วางใจ สร�างภาพพจน�ท่ีดีอันนํามาซ่ึง
ชื่อเสียง เกียรติยศและความก�าวหน�าในระยะยาวขององค�การดังท่ีนักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการ
ท+องเท่ียวให�ความคิดเห็นสอดคล�องกับประเด็นนี้ ได�แก+ 

  “โครงสร�างองค�การควรกระจายอํานาจให�เป9นแบบเมทริกซ�ให�พนักงานมีการ
ทํางานเป9นทีม เพ่ือท่ีจะได�สามารถตัดสินใจได�ง+ายและไวต+อการตอบสนองความต�องการของ
นักท+องเที่ยว เพราะทุกวินาทีสําคัญสําหรับงานบริการ เช+น องค�การบริการแห+งหนึ่งของไทย มี
วัฒนธรรมองค�การท่ีใหญ+พนักงานบริการมีความเชื่องช�า ซ่ึงไม+ได�ตอบสนองความต�องการลูกค�าอย+าง
แท�จริง พวกเขาไม+ได�มาดูความหน�าตาดีของพนักงาน แต+สิ่งท่ีลูกค�าต�องการคือความปลอดภัย และ
ตรงเวลา” (นพชัย (นามสมมุติ),2558)  

  “วัฒนธรรมในธุรกิจนําเท่ียวนั้น หัวใจสําคัญท่ีผู�ประกอบการต�องมุ+งเน�นให�พนักงาน
ทุกคนมีจิตใจในการบริการ” (โสภา (นามสมมุติ),2558)  

  “วัฒนธรรมองค�การของไทยเรานั้นส+วนใหญ+นับถือศาสนาพุทธ ซ่ึงมีความได�เปรียบ
ในการปรับตัวได�ง+ายกว+าคนชาติอ่ืนอยู+แล�ว” (พรทิพย� (นามสมมุติ),2558)  

  นอกจากนี้ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวกล+าวถึงเอกลักษณ�ของความเป9นคนไทย 
ไว�ว+า... 

  “วัฒนธรรมองค�การของผู�ประกอบการไทยส+วนใหญ+มีการเคารพซ่ึงกันและกันและ
ให�เกียรต์ิกันอยู+แล�ว ซ่ึงเป9นเอกลักษณ�ท่ีนักลงทุนต+างชาติประทับใจ” (วันชัย (นามสมมุติ),2558) 

  ส+วนผู� มีส+วนได�ส+วนเสียตามบทบาทและหน�าท่ีในการส+งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของกลุ+มภาครัฐวิสาหกิจ กล+าวว+า...  

  “วัฒนธรรมของผู�ประกอบการไทย ไม+มีวิธีการทํางานท่ีจะให�ผลประโยชน�กันเป9น
กลุ+ม หรือเป9นเครือข+าย ก็จะมีเห็นมีแต+การแก+งแย+งชิงดีชิงเด+นกัน” (ทรงเกียรติ (นามสมมุติ),2558) 

  วัฒนธรรมองค�การ เป9นแบบแผนขององค�การท่ีมีการปรับเปลี่ยนให�เหมาะสมกับ
สภาพแวดล�อม โดยมีโครงสร�างองค�การแบบเมทริกซ� เป9นพ้ืนฐานการดําเนินงานท่ีบุคลากรทุกคนต�อง
ร+วมแรงร+วมใจทําหน�าท่ีหลากหลายบทบาท ซ่ึงสามารถช+วยให�การทํางานเสร็จทันเวลา เพ่ือตอบสนอง
ความต�องการของผู�รับบริการ เพราะโครงสร�างนี้เป9นการทํางานไม+ซับซ�อน ซ่ึงเหมาะสมกับธุรกิจนํา
เท่ียวท่ีมีขนาดธุรกิจครอบครัว เป9นกระบวนการทํางานที่ต�องอาศัยความคล+องตัวในการแก�ปMญหา
เฉพาะหน�า และทุกฝKายต�องคอยประสานงานกันอยู+ตลอดเวลา อีกท้ังทุกคนในองค�การต�องเต็มใจใน
การให�บริการ มีจิตใจอดทน เอาใจลูกค�ามาใส+ใจเรา แต+ในปMจจุบันนี้ สิ่งท่ีผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว
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กําลังเผชิญกับอุปสรรคนั้น เนื่องจากพฤติกรรมส+วนใหญ+ของผู�ประกอบการไทยไม+นิยมทํางานรวมกลุ+มกัน 
และขาดการร+วมมือประสานงานกัน ล�วนเป9นอุปสรรคต+อการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเที่ยว ดังนั้นจึงเกิดการชิงดีชิงเด+น แข+งขันทางธุรกิจกันเอง ไม+หลอมรวมให�กลายเป9น
วัฒนธรรมองค�การเดียวกัน จึงไม+ค+อยประสบความสําเร็จทางธุรกิจ 

3.3 ด�านนวัตกรรมองค�การ ในการดําเนินธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน� ถือได�ว+ามีการแข+งขันท่ี
รุนแรง ท้ังนี้มาจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก จึงทําให�ผู�ประกอบการท่ัวโลกต�องต่ืนตัวมากข้ึน
ด�วยการนํานวัตกรรมมาเป9นเครื่องมือสําคัญของการบริหารองค�การ ซ่ึงเป9นกระบวนการท่ีเกิดจากการ
นําความรู� ความคิดมาผสมผสานกับความสามารถของผู�ประกอบการ เพ่ือสร�างให�เกิดความได�เปรียบ
ในการแข+งขัน โดยรัฐบาลมีส+วนสนับสนุนและผลักดันในการสร�างสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล+ง
ท+องเที่ยว ตามความต�องการของตลาด เพื่อช+วยเพิ่มประสิทธิผลในการบริหารจัดการให�กับ
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ดังท่ีผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวให�ความคิดเห็นสอดคล�องถึงประเด็นนี้ 
ได�แก+ 

  “นวัตกรรมตามแหล+งท+องเท่ียวต+างๆ รัฐบาลเป9นส+วนสําคัญในการช+วยสร�างสรรค�
ให�ตรงตามความต�องการของตลาดด�วยงบประมาณด�านการท+องเที่ยว เพราะทุกวันนี้มีแต+แหล+ง
ท+องเท่ียวท่ีเสื่อมโทรมลงไปเรื่อยๆ โบราณสถานบางแห+งก็รักษาไว�ไม+ได� และบางแห+งก็สร�างกันมา
แบบผิดๆ ซ่ึงชาวต+างชาติเข�ามาเที่ยวแต+ไม+ต�องการชมสถานที่ท+องเที่ยวที่ เลียนแบบมาจาก
ต+างประเทศ แต+ไม+ได�ขายความเป9นเอกลักษณ�ของความเป9นไทย (Thainess) แม�แต+ผู�ให�บริการก็ยังไม+
เข�าใจคําว+า “ไทย” ขาดความภูมิใจท่ีต+อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย�” (นพชัย (นามสมมุติ),
2558) 

  “สมัยก+อนการจัดนําเท่ียวส+วนใหญ+จะอยู+ในประเภทเท่ียวต+างประเทศจะสร�างกําไร
ค+อนข�างมาก แต+ทุกวันนี้จะได�กําไรเพียงน�อยนิด บางทริปแทบไม+คุ�มค+ากับการจัดทัวร� ส+วนประเภท
เท่ียวในประเทศแทบจะขายไม+ได� เพราะนักท+องเท่ียวสมัยใหม+นิยมเท่ียวกันเองทําให�บริษัทท่ีทําทัวร�
ภายในประเทศหันมาทําประเภทเท่ียวต+างประเทศกันหมด แล�วก็มาแย+งชิงกันด�วยการตัดราคา และ
เน�นการแวะร�านขายของท่ีระลึกเพ่ือให�ได�ค+านายหน�าเพ่ือทดแทนราคาท่ีได�ตัดไป ในขณะท่ีบางบริษัท
จะขายราคาแพง แต+ก็จะไม+แวะร�านเหล+านั้น เพ่ือท่ีจะเพ่ิมสถานท่ีท+องเท่ียวไปให�คุ�มค+า และสุดท�าย
นักท+องเท่ียวก็เลือกราคาท่ีถูกกว+า ทําให�มีฆ+ากันเองในปMจจุบันนี้” (ชาติชัย (นามสมมุติ),2558)    

  ส+วนผู�มีส+วนได�ส+วนเสียในการส+งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวของภาครัฐ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่ไม+ก+อให�เกิดศักยภาพใน
ธุรกิจนําเท่ียวอย+างยั่งยืนได�กล+าวว+า...  

  “ผู�ประกอบการเองก็ทําอะไรๆ ให�มันดูง+าย โดยไม+ได�ใส+ใจนโยบายการท+องเท่ียวว+า
ได�ส+งเสริมแหล+งท+องเท่ียวอะไรบ�าง จนทําให�มีการขายสถานท่ีท+องเท่ียวเดิมๆ ซํ้าๆ จนกระจุกตัว และ
ไม+ทําตามกฎระเบียบตามสถานท่ี ไม+ยอมเสนอขายแหล+งท+องเท่ียวใหม+และต�องตระหนักมูลค+าของ
สินค�าท่ีนําเสนอขายไปด�วย โดยคํานึงถึงกําไรให�น�อยลง มีความรับผิดชอบต+อสังคมให�มากข้ึน อีกท้ัง
การประสานงานตามแหล+งชุมชน โดยให�คนท�องถ่ินได�รับรายได�ท่ีแท�จริงจากบริษัททัวร� โดยไม+ผ+าน
พ+อค�าคนกลางจะดีกว+า” (อรทัย (นามสมมุติ),2558) 



147 
 

  ส+วนผู�มีส+วนได�ส+วนเสียในการส+งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวของสมาคมฯ (ภาคเอกชน) กล+าวเพ่ิมเติมเก่ียวกับการสร�างมูลค+าเพ่ิมให�กับนวัตกรรม
องค�การ และการมีความรับผิดชอบต+อสังคมและสิ่งแวดล�อม ภายใต�หลักจริยธรรมทางธุรกิจอัน
นําไปสู+ความยั่งยืนไว�ว+า...  

  “ผู�ท่ีเก่ียวข�องต�องสร�างมูลค+าเพิ่มให�กับสถานที่ท+องเที่ยว แต+ว+าเมืองไทยเราได�
นักท+องเท่ียวท่ีด�อยคุณภาพมา ทําให�สถานที่ท+องเที่ยวเราเสียหาย สิ่งที่จะสามารถสร�างมูลค+าได�
ผู�ประกอบการต�องสร�างแคมเปญข้ึนมาตามกระแสการท+องเท่ียว และต�องทําส+วนผสมทางการตลาด
ให�ดี อย+างเช+น มีฝรั่งมาทําทัวร� local alike เป9นการท+องเท่ียวชุมชนท่ีสร�างนวัตกรรมให�แตกต+างจาก
บริษัทอ่ืน อีกท้ังทุกทริปท่ีเขาทําได�จะแบ+งเงินสร�างผลประโยชน�ให�กับคนในสังคมด�วย เป9นท่ีน+าชื่นชม
มาก”  (นิยดา (นามสมมุติ),2558) 

  นอกจากนี้ภาคเอกชนอีกรายหนึ่งได�แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการออกกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องกับการท+องเท่ียวไม+เอ้ือประโยชน�ให�กับผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ไว�ว+า... 

  “รัฐบาลนําเสนอขายการท+องเท่ียวในแต+ละปF ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวก็ไม+
ค+อยได�สนใจเท+าท่ีควร เพราะการประสานงานระหว+างรัฐกับเอกชนยังไม+ค+อยเต็มท่ี โดยเฉพาะการ
ออกนโยบายส+งเสริมการท+องเท่ียวกับกฎระเบียบต+างๆ ภาครัฐควรมีความชัดเจนว+าจะส+งเสริมหรือ
ต�องการควบคุมกันแน+ เช+น กระทรวงการท+องเท่ียวออกกฎระเบียบมาว+า คนไม+มีบัตรไกด�ต�องโทษ
คดีอาญา ก็กลายเป9นเหยื่อของข�าราชการบางคนเรียกร�องของมีค+าจากคนพวกนี้ ถึงแม�ว+าจะมีการเชิญ
กลุ+มผู�ประกอบการไปเข�าร+วม แต+ก็ไม+ได�นําความคิดเห็นเอาไปใช� ดังนั้นผู�ท่ีทํางานด�านนี้ต�องมีความรู�
ด�านการท+องเท่ียวให�ดีพอ” (สมนึก(นามสมมุติ),2558) 

  ส+วนนักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวให�ความเห็นเก่ียวกับการสร�างสรรค�
นวัตกรรมเพ่ือรองรับพฤติกรรมนักท+องเท่ียว ไว�ว+า...   

  “มีบริษัทจํานวนน�อยท่ีมีความคิดสร�างสรรค� เพราะทุกวันนี้พฤติกรรมนักท+องเท่ียว
เปลี่ยนไปเท่ียวแบบการท+องเท่ียวทางเลือก (alternative tourism) อย+างเช+น บางแห+งนําเรือนจําร�าง
มาสร�างเป9นโรงแรม ห�องทํางานผู�คุมนักโทษเป9นห�องสวีท ซึ่งผู�ประกอบการทัวร�ต�องมีความคิดท่ี
แปลกใหม+ เช+น นําชมเรือนจําท่ีได�รับการอนุญาต ชาวต+างชาติจะชอบอะไรแปลกๆ” (เบญจวรรณ 
(นามสมมุติ),2558)  

  ธุรกิจนําเท่ียวเป9นธุรกิจท่ีสร�างรายได�ให�กับผู�ประกอบการเป9นอย+างดี โดยเฉพาะ
ประเภทนําเท่ียวต+างประเทศ จึงทําให�มีบริษัทนําเท่ียวเกิดข้ึนมากมาย และเกิดการแข+งขันกันอย+าง
รุนแรง จึงทําให�เกิดกลยุทธ�การตัดราคาคือ การลดราคาให�ตํ่ากว+าคู+แข+งขัน เพ่ือทําให�ยอดขายเติบโต
อย+างรวดเร็ว แต+กลยุทธ�เหล+านี้จะทําให�นวัตกรรมการท+องเท่ียวไม+มีคุณค+า และเกิดผลกระทบทางลบ
กับประเทศไทย ดังนั้นผู�ประกอบการต�องมีความรู� ความเข�าใจการตลาดและการประชาสัมพันธ�อย+าง
แท�จริง ซ่ึงถือเป9นเรื่องสําคัญของธุรกิจนําเท่ียวในการนํามาปรับกลยุทธ�ให�สอดคล�องกับพฤติกรรมและ
ความต�องการของนักท+องเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซ่ึงผู�ประกอบการต�องพยายามให�
นักท+องเท่ียวตัดสินใจเลือกใช�บริการด�วยนวัตกรรมการท+องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมในประเทศไทย อีกท้ังควบคู+ไปกับการบริการท่ีเป9นมิตร ในการช+วยสร�างความแตกต+าง
ให�กับองค�การ แต+การเข�ามาใช�สถานท่ีท+องเท่ียวอย+างรู�เท+าไม+ถึงการณ� หรือขาดการจัดการท่ีดีของ
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หน+วยงานรัฐบาล ทําให�เกิดความเสื่อมโทรมและส+งผลกระทบทางลบต+อการท+องเท่ียวท่ีเป9นจุดแข็ง
ของไทย ดังนั้นการคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท+องเที่ยวจะเป9นตัวกลางในการ
กลั่นกรองคุณภาพของนักท+องเท่ียวในการยกระดับมาตรฐานแหล+งท+องเท่ียว จึงเป9นบทบาทสําคัญต+อ
การพัฒนานวัตกรรมการท+องเที่ยวให�มีความยั่งยืน  นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุง
กฎหมายที่ยังเป9นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจนําเที่ยว ดังนั้นการผลักดันและทบทวนตัวบท
กฎหมายให�มีความทันสมัยและต�องสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยจึงควรให�ความสําคัญอย+าง
มาก โดยรัฐบาลต�องส+งเสริมและสนับสนุนเพื่อเป9นเกราะป[องกันให�กับผู�ประกอบการไทยมีความ
แข็งแกร+งท่ีจะสามารถเติบโตได�อย+างต+อเนื่อง 

3.4 ด�านเครือข/ายองค�การการรับรู�และความเข�าใจท่ีตรงกันทําให�เครือข+ายธุรกิจ
ดําเนินไปได�อย+างต+อเนื่อง เพราะหัวใจของกระบวนการทํางานในธุรกิจนําเท่ียวคือ การประสานงาน
และความร+วมมือกันระหว+างองค�การ แต+ถ�ามองปMญหาไปคนละทิศละทางนั่นคือ ความล�มเหลวทาง
ธุรกิจดังนั้น ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีเป9นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย+อมควรรวมตัวกันเป9น
เครือข+าย ท่ีจะสามารถแข+งขันได�เสมือนธุรกิจขนาดใหญ+ ดังท่ีผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวให�ความ
คิดเห็นสอดคล�องถึงประเด็นนี้ ได�แก+ 

  “ผู�ประกอบการควรรวมตัวโดยใช�สมาคมด�านธุรกิจนําเท่ียวต+างๆ เพ่ือช+วยกันแก�ไข
ปMญหาในการขับเคลื่อนธุรกิจไปด�วยกัน เพราะทุกวันนี้การประชุมของสมาคมฯ จะเสวนากันแต+เรื่อง
เดิมๆ” (กิตติศักด์ิ (นามสมมุติ),2558) 

  “ธุรกิจเครือข+ายการท+องเท่ียว ควรมีการรวมตัวกัน เช+น ถ�ามีนักท+องเท่ียวจํานวน
น�อยไม+สามารถให�บริการได� ก็ควรส+งให�บริษัทเครือข+ายดีกว+า แล�วได�ค+าตอบแทนในรูปแบบค+า
นายหน�าดีกว+ามาดําเนินการเอง อาจขาดทุน เพราะในปMจจุบันนี้ผู�ประกอบการกําลังประคองให�บริษัท
อยู+รอด และหวังว+าช+วงฤดูการท+องเท่ียว จะสามารถฟ|}นคืนกลับมาได� แต+รอมาหลายปFละ ส+วนใหญ+จะ
มีเหตุการณ�ในช+วงนี้ ทําให�นักท+องเท่ียวยกเลิกการจองทัวร�” (กิตติโชติ (นามสมมุติ),2558)  

  นอกจากนี้ผู�มีส+วนได�ส+วนเสียตามบทบาทและหน�าท่ีในการส+งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของสมาคมฯ (ภาคเอกชน) ให�ความเห็นเก่ียวกับนโยบาย
ภาครัฐกับการเชื่อมโยงกับเครือข+ายธุรกิจนําเท่ียวไว�ว+า...  

  “การเปEดเสรีทางการค�าอาเซียน ควรมีการทําความร+วมมือกันระหว+างประเทศ
เพ่ือนบ�าน เช+นโครงการ CLMV และการประชาสัมพันธ�แหล+งท+องเท่ียวในแต+ละประเทศร+วมกันแบบ
พันธมิตร แต+เม่ือเปEดประเทศแล�ว ผู�ประกอบการไทยจะมีปMญหาเรื่องการสื่อสารภาษาท่ี 3 อาจทําให�
เป9นอุปสรรคในการทําธุรกิจ” (โสภา (นามสมมุติ),2558)    

  “ผู�ประกอบการควรต�องอาศัยเครือข+ายในการทําธุรกิจ ไม+สามารถอยู+ได�อย+างโดด
เด่ียว ถ�าจะสามารถอยู+ได�เพียงลําพัง ก็จะมีแต+ผู�ประกอบการท่ีมีเครือข+ายการท+องเท่ียวครบวงจรเอง
นั่นแหละ และรัฐบาลประกาศว+านโยบายว+า ไทยเป9นเจ�าภาพการท+องเท่ียว แต+ตัวผู�ประกอบการไทย
เองจะอยู+ไม+รอดเพราะตลาดทําลายตลาดกันเอง แต+สุดท�ายก็ปล+อยให�นักลงทุนต+างชาติมาตักตวง
ความเป9นไทยออกไป (ควรจะเป9น more for less แต+การท+องเท่ียวทุกวันนี้กลับ less for more) ยิ่ง
รัฐบาลไปประชาสัมพันธ�เก่ียวกับเศรษฐกิจไม+ดี จึงต�องเน�นจํานวนนักท+องเท่ียวมาก แล�วทรัพยากร
การท+องเท่ียวก็ถูกทําลายไปมาก ดังนั้น เราควรพัฒนาให�เป9นการท+องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เพ่ือรักษา
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นักท+องเท่ียวตลาดยุโรปเอาไว� อีกท้ังควรปราบปรามให�ทัวร�ศูนย�เหรียญให�หมดสิ้น เพราะเป9นธุรกิจท่ีมี
การขวนขวายหาเงินในทางท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงทุกวันนี้ประเทศไทยมีแต+นักท+องเที่ยวที่ด�อยคุณภาพ
มากกว+านักท+องเท่ียวคุณภาพ” (ยืนยง (นามสมมุติ),2558) 

  ส+วนนักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวให�ความเห็นเก่ียวกับการสร�าง
พันธมิตรในการทํากิจการร+วมค�าเพ่ือให�ผู�ประกอบการไทยนั้นอยู+รอดท+ามกลางการแข+งขัน ได�กล+าวว+า... 

  “บริษัททัวร�ควรมีเครือข+าย เพราะการแข+งขันทางธุรกิจไม+ได�จํากัดอยู+ภายในประเทศ
เราเท+านั้น จึงควรสร�างพันธมิตรในการยอมรับและเรียนรู� เพ่ือทํากิจการร+วมค�า (joint venture) ให�
เราได�มีศักยภาพในการแข+งขัน โดยเฉพาะในการเปEดอาเซียน ดังนั้นผู�ประกอบการจึงต�องสร�างความ
เข�มแข็งเป9นเกราะป[องกันกลุ+มนักลงทุนชาวต+างชาติท่ีเข�ามาถือหุ�นแบบนอมินีเพ่ือหลีกเลี่ยงกฎหมาย”
(ประภัสสร (นามสมมุติ),2558) 

  จากสถานการณ�ปMจจุบันท่ีประเทศไทยต�องเผชิญกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจและ
การเมืองท่ีมีความผันผวนมาก ส+งผลให�ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวได�รับผลกระทบจากวิกฤติดังกล+าว 
ดังนั้นทางออกของการแก�ปMญหานี้คือ ผู�ประกอบการควรรวมตัวกันให�อยู+ในรูปแบบสมาคม โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูลความรู� สร�างอํานาจการต+อรองทางการค�า การกําหนดราคาเพ่ือให�
เป9นมาตรฐานเดียวกัน และสร�างเครือข+ายให�เข�มแข็ง หลังจากนั้นควรมองหาโอกาสช+องทางการทํา
ตลาดใหม+ๆ โดยเฉพาะการทําธุรกิจกับประเทศเพ่ือนบ�านอย+างเช+น กลุ+มประเทศกัมพูชา ลาว พม+า 
และเวียดนาม (CLMV) ซ่ึงมีสภาพสังคมวัฒนธรรมใกล�เคียงกับประเทศไทย ท้ังเป9นแหล+งทรัพยากรการ
ท+องเท่ียวท่ีมีความอุดมสมบูรณ� และค+าจ�างแรงงานท่ีไม+สูงนัก โครงการเปEดเสรีด�านการค�า/บริการ
ภายใต�เขตการค�าเสรี จึงเป9นโอกาสในการขยายตลาดการค�าและการลงทุนของกลุ+มนักลงทุนต+างชาติ 
ส+วนผู�ประกอบการไทยสามารถท่ีจะเสริมสร�างศักยภาพให�มีความพร�อมสามารถเชื่อมโยงธุรกิจได�โดย
อาศัยความใกล�ชิดจากกลุ+มประเทศเหล+านี้ ด�วยการสร�างเครือข+ายความร+วมมือให�กับผู�ประกอบการ
สร�างกลยุทธ�การตลาดเชิงรุกให�มีความได�เปรียบในการแข+งขันธุรกิจอย+างยั่งยืน รักษามาตรฐาน
คุณภาพการบริการให�ผู�รับบริการประทับใจและกลับมาใช�บริการอีกครั้ง        

3.5 ด�านสภาพแวดล�อมองค�การ การดําเนินธุรกิจในปMจจุบันต�องเผชิญกับสภาพแวดล�อม
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย+างรวดเร็วตลอดเวลา โดยรัฐบาลมุ+งเน�นการฟ|}นฟูแหล+งท+องเที่ยว ในการ
ส+งเสริมคุณภาพและมาตรฐานของแหล+งท+องเที่ยวให�มีมาตรฐาน เพื่อให�สอดคล�องกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อม และเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบการให�บริการให�สามารถ
สร�างมูลค+าเพ่ิมได� อีกทังยกระดับขีดความสามารถในการแข+งขันของผู�ประกอบการ ดังความคิดเห็น
ของผู�มีส+วนได�ส+วนเสียตามบทบาทและหน�าท่ีในการส+งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวของภาครัฐ สอดคล�องกับประเด็นนี้ ได�แก+ 

  “หน�าท่ีของภาครัฐคอยส+งเสริมการท+องเท่ียวและประชาสัมพันธ�ในแต+ละภูมิภาค 
อีกท้ังการออกบูธเทศกาลเท่ียวเมืองไทย ซ่ึงจะเน�นธุรกิจนําเท่ียวเป9นหลักมา โดยสองวันแรกจะเชิญ 
travel agent จากต+างประเทศมาเจรจาทํากิจการร+วมค�ากันกับผู�ประกอบการไทย ส+วนอีกสองวันจะ
ให�ขายตรงกับนักท+องเท่ียว” (สยาม (นามสมมุติ),2558) 

  ในขณะท่ีผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวกล+าวเพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบการบริหารของ
ภาครัฐว+า... 
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  “รัฐบาลทุกสมัยจะเน�นเรื่องการท+องเท่ียว เหมือนจับเสือมือเปล+า มีรายรับจาก
อุตสาหกรรมการท+องเท่ียวมีจํานวนมากแต+ระบบการจัดการไม+ดี เวลานักท+องเท่ียวต+างชาติมีปMญหา 
ตํารวจท+องเท่ียวจะรับเรื่องแล�วส+งต+อให�ตํารวจภูธร” (โสภา (นามสมมุติ),2558) 

  ส+วนนักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวให�ความสําคัญในการปรับปรุงตัว
บทกฎหมายยังไม+สอดคล�องกับความต�องการของผู�รับบริการไว�ว+า... 

  “ผู�ประกอบการต�องปรับให�เข�ากับเศรษฐกิจ ถ�าเราเปEดอาเซียน บริษัทนําเท่ียวจะ
แย+ เพราะกฎหมายเราไม+เข�มแข็ง หย+อนยานไม+คุ�มครองผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว” (ปEยนันท� (นาม
สมมุติ),2558) 

  ส+วนผู� มีส+วนได�ส+วนเสียตามบทบาทและหน�าท่ีในการส+งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของกลุ+มภาครัฐวิสาหกิจแสดงความเห็นเก่ียวกับเงินลงทุน
สําหรับผู�ประกอบการกลุ+มขนาดกลางและขนาดย+อมไว�ว+า... 

  “ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวมีเงินทุนน�อย ซ่ึงต�องการความช+วยเหลือจากภาครัฐ
เข�าไปช+วยส+งเสริม โดยเฉพาะเม่ือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเข�ามา การลงทุนนั้นเป9นเรื่องสําคัญมาก
ท่ีสุดท่ีทําให�ผู�ประกอบการอยู+รอดในภาวะเศรษฐกิจเช+นนี้ นอกจากนี้การบังคับใช�กฎหมายก็เป9นอีก
เรื่องหนึ่งท่ีมีการนอมินีกัน โดยใช�ช+องโหว+ของกฎหมายมาปฏิบัติ ภาครัฐไม+บังคับใช�กฎหมายอย+าง
จริงจัง ทําให�คนต+างชาติมาแย+งงานคนไทยทําได�อย+างสบาย ทุกวันนี้ประเทศไทยถอยหลังเข�าคลอง 
กระทรวง ทบวง กรมยังไม+เข�าใจบทบาทหน�าท่ีของตนเอง เนื่องจากยังไม+ชํานาญด�านการท+องเท่ียว 
ระบอบการปกครองของไทย เปลี่ยนแปลงทิศทางบ+อยมาก พรรคการเมืองเปลี่ยน นโยบายก็จะ
เปลี่ยนตาม ทําให�มีผลกระทบต+อการท+องเท่ียว อย+างเช+น รัฐมนตรีด�านการท+องเท่ียวของประเทศมา
เลยเซีย มีความเชี่ยวชาญด�านการโน�มน�าวจิตใจ ดูได�จากการประชุมนานาชาติเขาแสดงบทบาท
ประชาสัมพันธ�ประเทศของตนเองได�เก+งมาก ส+วนของไทยเรานั้นยังมีความเสี่ยงสูง เราเป9นเชิง
แก�ปMญหาเฉพาะหน�าไป แต+ไม+บูรณาการเชิงรุก” (ทิพย�อักษร(นามสมมุติ),2558) 

  นอกจากนี้ผู�มีส+วนได�ส+วนเสียตามบทบาทและหน�าท่ีในการส+งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของสมาคมฯ (ภาคเอกชน) แสดงความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ผู�ประกอบกาธุรกิจนําเท่ียวส+วนใหญ+นั้นประสบปMญหากล+าวว+า... 

  “ผมเพ่ิงร+างให�แก�ไข พรบ. ธุรกิจนําเที ่ยวใหม+ เพื่อให�ชี ้แจงเรื ่องกองทุนท่ี
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวต�องจ+ายให�กับกระทรวงการท+องเท่ียวฯ แต+นําไปชดใช�ค+าเสียหายให�กับ
บริษัทนําเท่ียวท่ีไม+ได�จดทะเบียนธุรกิจมาสร�างปMญหาให�กับนักท+องเท่ียว ซ่ึงมันไม+ยุติธรรม และงาน
เทศกาลต+างๆ ท่ีจัดให�กับกลุ+มผู�ประกอบการไปออกบูธ แต+ก็ไปโกงนักท+องเท่ียวซ่ึงมีจํานวนมากท่ีกลุ+ม
พวกนี้เข�ามาแฝง และทําความเดือดร�อนให�กับบริษัทนําเท่ียวท้ังหมด” (ปรีชา (นามสมมุติ),2558) 

  สภาพแวดล�อมองค�การ เป9นปMจจัยท่ีธุรกิจไม+สามารถควบคุมให�เป9นไปในทิศทางท่ี
ต�องการได�  ซ่ึงจากสถานการณ�ของการท+องเท่ียวท่ีผ+านมามีการแข+งขันกันสูง ทุกประเทศต+างเห็น
ความสําคัญท่ีจะสร�างรายได�จากอุตสาหกรรมการท+องเที่ยว โดยรัฐบาลเป9นหน+วยงานที่เป9นพลัง
ผลักดันในการส+งเสริมการท+องเท่ียว และพัฒนาแหล+งท+องเท่ียว ซ่ึงถือเป9นประเภทธุรกิจท่ีมีสินค�าและ
บริการต�นทุนตํ่า เพราะไม+ต�องนําวัตถุดิบมาเป9นต�นทุนในการประกอบธุรกิจ ใช�แต+เพียงความงดงาม
ของสถานท่ีท+องเท่ียวรวมกับหัวใจในการบริการของผู�ให�บริการเป9นจุดขาย แต+รัฐบาลไทยยังมอง



151 
 

สถานการณ�ไม+ชัดเจน ทําให�การเจริญเติบโตย่ําอยู+กับท่ี เห็นได�จากตัวเลขรายรับของอุตสาหกรรมการ
ท+องเท่ียว ซ่ึงตรงนี้ต�องให�ผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวใช�ความสามารถในการบริหารจัดการด�วย
ตนเองมากกว+าได�รับผลจากการช+วยเหลือของรัฐบาลซ่ึงการเปEดเสรีทางเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลทําให�
ผู�ประกอบการต�องเผชิญกับการแข+งขันท่ีสูงข้ึน ท้ังภายใน และภายนอกประเทศอย+างหลีกเลี่ยงไม+ได� 
แต+ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวมีเงินทุนค+อนข�างจํากัดทําให�เกิดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงหาก
ขาดสภาพคล+องในการบริหารการเงิน จะกลายเป9นปMญหาอันดับต�นของความอยู+รอดภายในองค�การ  

  ผลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกดังกล+าวข�างต�น ผู�วิจัยสรุปได�ว+า ผู�ประกอบการรับรู�ใน
พฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค�การ ท้ังในด�านการมุ+งเน�นการเรียนรู�ท่ีต�องอาศัยบุคลากรภายใน
องค�การร+วมกันสร�างความเข�าใจและเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเปรียบเสมือนใบเบิกทางในการ
ริเริ่มสร�างสรรค�องค�การให�ประสบความสําเร็จ ส+วนด�านวัฒนธรรมองค�การเป9นพ้ืนฐานการดําเนินงาน
ท่ีทุกคนต�องร+วมแรงร+วมใจทําหน�าที่หลากหลายบทบาทด�วยความเต็มใจในการให�บริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของนักท+องเท่ียว อีกท้ังด�านนวัตกรรมองค�การ ซ่ึงผู�ประกอบการต�องมีความรู� 
ความเข�าใจในการตลาดและการประชาสัมพันธ�อย+างแท�จริง เพ่ือนํามาปรับกลยุทธ�ให�สอดคล�องกับ
พฤติกรรมและความต�องการของนักท+องเท่ียวท่ีเปลี่ยนแปลงอยู+ตลอดเวลา นอกจากนี้การคํานึงถึงขีด
ความสามารถในการรองรับนักท+องเท่ียวจะเป9นตัวกลางในการกลั่นกรองคุณภาพของนักท+องเท่ียว 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานแหล+งท+องเท่ียวให�มีความยั่งยืน โดยจากสถานการณ�ปMจจุบันผู�ประกอบการ
ธุรกิจนําเท่ียวต�องเผชิญกับความเสี่ยงของเศรษฐกิจและการเมืองท่ีผันผวนมาก ดังนั้นทางออกคือ การ
สร�างเครือข+ายให�เข�มแข็งของกลุ+มผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวให�อยู+ในรูปแบบสมาคม เพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู � ประสบการณ� และกําหนดราคาเพื่อให�เป9นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี ้ในด�าน
สภาพแวดล�อมองค�การของธุรกิจนําเท่ียวนั้นมีการแข+งขันกันสูง เพราะทุกประเทศต+างเห็นความสําคัญท่ี
จะสร�างรายได�จากอุตสาหกรรมการท+องเท่ียว แต+หน+วยงานรัฐบาลไทยไม+ค+อยสนับสนุนการเงินอย+าง
เต็มท่ีให�กับผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีเงินทุนจํากัด ทําให�เป9นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ  

  สรุปได�ว+า ผลจากการสัมภาษณ�เชิงลึกสามารถยืนยันผลการทดสอบสมมุติฐานการ
วิจัยท่ีพบว+า ผู�ประกอบการมีการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงาน ท่ีมีต+อขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต+างกัน ต้ังแต+ระดับปMจเจกบุคคลสรุปได�ว+า ผู�ประกอบการรับรู�ว+าการมี
บุคลิกภาพท่ีกระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�ใหม+อยู+ตลอดเวลาช+วยให�งานประสบความสําเร็จ และ
สร�างความประทับใจให�กับนักท+องเท่ียวเชื่อม่ันในความรู�ความสามารถ รวมท้ังการจัดการบริหารงานท่ี
ดีได�นั้นต�องคํานึงถึงบุคลากรภายในองค�การท่ีเป9นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการปฏิบัติงานให�ประสบ
ความสําเร็จบรรลุตามเป[าหมาย ซ่ึงจะมากหรือน�อยเพียงใดข้ึนอยู+กับการจูงใจทําให�มีกําลังใจและเกิด
ความพึงพอใจในการทํางานมากข้ึน ส+วนการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ+มนั้น ภายใน
องค�การมีพนักงานประจําค+อนข�างน�อย ทําให�ความขัดแย�งในกลุ+มและระหว+างกลุ+มมีเพียงเล็กน�อย
เท+านั้น ซ่ึงผู�ประกอบการและบุคลากรต�องประสานความเข�าใจ ให�ความร+วมมือกันในการแก�ปMญหา
เฉพาะหน�าท่ีมีอยู+ตลอดเวลาในลักษณะงานบริการ ผู�ประกอบการจึงต�องอาศัยสติปMญญาความรู� และ
ทักษะความเชี่ยวชาญจากบุคลากรทุกฝKายมาช+วยกันวางแผนการจัดรายการนําเท่ียว ดังนั้น
ประสิทธิผลการทํางานเป9นทีม จึงมีบทบาทสําคัญเป9นอย+างยิ่งต+อความสําเร็จขององค�การ  นอกจากนี้
การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค�การ ผู�ประกอบการรับรู�ว+าการมุ+งเน�นการเรียนรู�เป9น
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ทรัพยากรสําคัญในวงการธุรกิจปMจจุบัน โดยต�องถ+ายทอดความรู�ใหม+ เพ่ือสร�างความเข�าใจให�ตรงกัน 
และเตรียมรับกับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมภายในองค�การให�ทุกคนต�องทําหน�าท่ีหลากหลาย
บทบาท ซ่ึงเป9นกระบวนการทํางานท่ีต�องอาศัยความคล+องตัว และความยืดหยุ+น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล
ในองค�การให�มีมาตรฐาน นอกจากนี้ผู�ประกอบการต�องมีความรู� ความเข�าใจในการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ�อย+างแท�จริง ถือเป9นเรื่องสําคัญในการสร�างสรรค�นวัตกรรมการท+องเท่ียวให�สอดคล�อง
กับพฤติกรรมนักท+องเท่ียวให�มีความแตกต+างจากองค�การอ่ืน และผู�ประกอบการควรรวมตัวกันให�อยู+
ในรูปแบบสมาคม เพ่ือเป9นการแลกเปลี่ยนความรู�และประสบการณ�ในการต+อรองทางการค�า การ
กําหนดราคาให�อยู+ในมาตรฐานเดียวกัน เป9นการสร�างเครือข+ายให�เข�มแข็ง หลังจากนั้นควรมองหา
โอกาสในช+องทางการทําตลาดใหม+ๆ ให�เข�ากับสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีรัฐบาล
เป9นแรงผลักดันในการพัฒนาแหล+งท+องเท่ียวให�มีมาตรฐานและมีคุณภาพในการบริการสําหรับ
ผู�ประกอบการยกระดับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวให�มีความยั่งยืน  
 
รูปแบบธุรกิจท่ีแตกต/างกัน มีผลต/อขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ  
 เนื่องจากผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว+า ผู�ให�ข�อมูลท่ีมีรูปแบบธุรกิจ (บริษัทจํากัด ห�าง
หุ�นส+วน และเจ�าของคนเดียว) ท่ีแตกต+างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวไม+แตกต+าง
กัน (ปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 6) ซ่ึงเม่ือผู�ประกอบการจะดําเนินธุรกิจของตนในรูปแบบธุรกิจใด ย+อมต�อง
ทราบข�อดี-ข�อเสียของแต+ละรูปแบบธุรกิจ แล�วตัดสินใจจดทะเบียนธุรกิจตามรูปแบบธุรกิจดังกล+าว 
ฉะนั้นปMจจัยสําคัญท่ีทําให�การดําเนินธุรกิจอยู+รอดต+อไปคือ เงินทุน ทําให�บริหารงานภายในองค�การ
เป9นไปอย+างมีประสิทธิภาพและทําให�ธุรกิจขยายตัวได�อย+างรวดเร็ว ดังความคิดเห็นของผู�ประกอบการ
ธุรกิจนําเท่ียวท่ีมีลักษณะสอดคล�องกับประเด็นนี้ ได�แก+  
 “ทั้ง 3 รูปแบบธุรกิจไม+แตกต+างกัน เพราะขึ้นอยู+กับทุนในการดําเนินการ ดังนั้นการ
จดทะเบียนธุรกิจจึงไม+มีผลต+อการบริหารจัดการภายในองค�การ” (ชูศักด์ิ (นามสมมุติ),2558) 
 “ท้ัง 3 รูปแบบธุรกิจไม+แตกต+างกัน เท+ากับว+าการจดทะเบียนธุรกิจไม+มีผลกระทบต+อขีด
ความสามารถในการแข+งขัน เพราะข้ึนอยู+กับว+าเงินทุนและการบริหารงานในธุรกิจมากกว+า” (สมศักด์ิ 
(นามสมมุติ),2558) 
 การบริหารจัดการ และโครงสร�างการทํางานอย+างมีระบบ ก+อให�เกิดประสิทธิผลในการ
ทํางานภายในองค�การอย+างสมดุลและยั่งยืน ดังที่ผู�มีส+วนได�ส+วนเสียในการส+งเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของสมาคมฯ (ภาคเอกชน) แสดงความคิดเห็นท่ีมีลักษณะ
สอดคล�องไว�ว+า...  
 “บริษัทจํากัดและห�างหุ�นส+วนมีการจัดการท่ีเป9นระบบและมีโครงสร�างองค�การค+อนข�าง
ชัดเจนมาก ส+วนรูปแบบเจ�าของคนเดียวยังไม+มีระบบ แต+ท้ัง 3 รูปแบบธุรกิจต+างกันตรงวิธีการบริหาร
ของผู�ประกอบการ ซ่ึงในการเข�าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท้ัง 3 รูปแบบธุรกิจก็ไม+แตกต+างกัน แต+
ถ�ามีขนาดท่ีใหญ+กว+าก็จะแข็งแกร+งมากข้ึนในการต+อรองกับนานาประเทศได� สิ่งท่ีแตกต+างกันคือการ
บริหารงาน เช+น บริษัทจํากัดมีมืออาชีพเข�ามาบริหารงานในการต+อยอด ถ�าผู�ประกอบการมีศักยภาพ 
มีความคล+องตัวสูงก็ทําให�ขายสินค�า/บริการ ซ่ึงสิ่งเหล+านี้แหละท่ีทําให�แตกต+างกัน ในแต+ละรูปแบบ
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ธุรกิจจะมีข�อดีข�อเสียแตกต+างกันไป แล�วแต+ผู�ประกอบการจะเลือกจดทะเบียนรูปแบบไหน” (อดิศักด์ิ 
(นามสมมุติ),2558) 
 ในขณะเดียวกันนักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวให�ความคิดเห็นเช+นเดียวกับ
ผู�ประกอบการและผู�มีส+วนได�ส+วนเสียในการส+งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวของสมาคมฯ (ภาคเอกชน) กล+าวว+า... 
 “ท้ัง 3 รูปแบบธุรกิจมีความแตกต+างกันตรงจํานวนพนักงาน เงินทุน แต+ในนามลูกค�าจะมี
ความเชื่อม่ันการบริหารของบริษัทจํากัดมากกว+ารูปแบบธุรกิจอ่ืน ในการท่ีจะซ้ือทัวร� เพราะทุกวันนี้มี
การโกงกันสูงมาก ทําให�กลุ+มธุรกิจนําเท่ียวขาดความเชื่อถือไป” (อนุสรา (นามสมมุติ),2558) 
 “ท้ัง 3 รูปแบบธุรกิจ ไม+มีความแตกต+างกัน แต+แตกต+างกันตรงเงินทุนมากกว+า เพราะทุก
รูปแบบธุรกิจจดทะเบียนธุรกิจถูกต�องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวเหมือนกัน” (ปMทมา (นามสมมุติ),
2558) 
 ธุรกิจนําเท่ียวเป9นศูนย�รวมของคนท่ีถือได�ว+าเป9นปMจจัยสําคัญท่ีสุด เพราะทุกธุรกิจเกิดข้ึน
ต�องอาศัยการปฏิบัติงานอย+างเต็มความสามารถ และปฏิภาณไหวพริบในการแก�ไขปMญหาเฉพาะหน�า 
จึงจําเป9นต�องมีการจัดแบ+งภาระหน�าท่ีของงานให�รับผิดชอบตามความสามารถและความถนัดอย+าง
ชัดเจน ดังนั้น เห็นได�ว+าการกําหนดโครงสร�างระบบการบริหารงานภายในองค�การท่ีดี เอ้ือต+อการ
ดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การอย+างมีประสิทธิภาพ และช+วยลดความซํ้าซ�อนของการ
ทํางาน อีกท้ังเงินทุน เป9นอีกปMจจัยหนึ่งในการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงองค�การใหญ+ย+อมต�องใช�เงินทุนท่ีสูงกว+า
องค�การท่ีมีขนาดเล็ก ดังนั้น ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวควรมีการวางแผนและจัดสรรเงินทุนอย+างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือทําให�การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ และอยู+รอดท+ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้การจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบต+างๆ มีข�อดี-ข�อเสียแตกต+างกันไปข้ึนอยู+
กับการตัดสินใจและศักยภาพของผู�ประกอบการ ซ่ึงไม+มีผลกระทบต+อการสร�างขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียว แต+ในสายตาของนักท+องเท่ียวมีมุมมองว+าภาพลักษณ�ในรูปแบบบริษัทจํากัด
มีความน+าเชื่อถือในสินค�าและบริการ จะเป9นการสร�างความเชื่อม่ันให�กับนักท+องเท่ียว  
 จากผลการสัมภาษณ�เชิงลึกของผู�มีส+วนได�ส+วนเสียท้ัง 3 กลุ+มดังกล+าวข�างต�น นํามาสู+การ
วิเคราะห�สภาพการณ�ภายในและภายนอกท่ีมีต+อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู�ประกอบการ เพ่ือค�นหาจุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) หลังจากนั้นนําข�อมูลท้ังหมด
มาวิเคราะห�ในรูปแบบความสัมพันธ�แบบเมตริกซ�โดยใช�ตารางการวิเคราะห� TOWS matrix  เพ่ือใช�
เป9นแนวทางในการกําหนดออกมาเป9นยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวของผู�ประกอบการ  
 สรุปผลการวิเคราะห�เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพเพ่ือนําไปสู/การค�นหายุทธศาสตร�การ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ 

1. ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ ผลการวิจัยสรุปได�
ว+า ผู�ประกอบการมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว (ด�านผู�นําระดับสากล การจัดการ
วัฒนธรรมระหว+างชาติ และการจัดการฐานทรัพยากร) อยู+ในระดับตํ่า เนื่องจากพบว+า มี
ผู�ประกอบการรายใหม+เกิดข้ึนเป9นจํานวนมาก แต+มีขีดความสามารถในการแข+งขันโดยรวมลดลงในแต+
ละปF ซ่ึงปMจจัยสําคัญท่ีทําให�ผู�ประกอบการอยู+ในเกณฑ�ตํ่า เกิดจากปMจจัยภายในและภายนอกท่ีมี



154 
 

ผลกระทบกับการบริหารจัดการขององค�การ ซ่ึงผู�ประกอบการจะต�องมีความสามารถในการปรับตัวให�
อยู+รอดกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงจําเป9นต�องมองหากลยุทธ�ในการสร�างความได�เปรียบใน
การแข+งขันทางธุรกิจ ได�แก+  

1.1 ด�านผู�นําระดับสากล ผู�ประกอบการต�องมีการบริหารงานที่ชัดเจน ทําให�ช+วย
พัฒนาความเป9นผู�นําและเกิดความสร�างสรรค�งานให�มีคุณภาพอย+างต+อเนื่องด�วยความมุ+งม่ันพัฒนา
งานให�บรรลุเป[าหมาย พร�อมเปEดใจยอมรับฟMงคําวิจารณ�ของผู�อ่ืน เพ่ือนํามาปรับปรุงตนเอง และยึด
หลักธรรมาภิบาลเป9นแนวคิดสําคัญในการบริหารงาน เนื่องจากผู�ประกอบการต�องทํางานร+วมกับนัก
ลงทุนต+างชาติในชนชาติที่แตกต+างกัน จึงต�องตั้งมั่นอยู+บนความสุจริต โปร+งใส มีจิตสํานึก และมี
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจทําให�เกิดภาพลักษณ�ท่ีดีกับองค�การกลายเป9นสิ่งท่ีน+าเชื่อถือในสายตา
ของนักท+องเท่ียว  

1.2 ด�านการจัดการวัฒนธรรมระหว+างชาติ สิ่งสําคัญท่ีผู�ประกอบการไม+ควรมองข�าม
คือ การสร�างความเชื่อม่ันในการร+วมงานกับผู�มาใช�บริการท้ังท่ีเป9นลูกค�าหรือนักลงทุนทั้งการ
ติดต+อสื่อสารด�วยภาษาต+างประเทศ ทําความเข�าใจวัฒนธรรมในแต+ละชนชาติ และมีแนวปฏิบัติการ
ทํางานท่ีเป9นมาตรฐานอย+างเท+าเทียมกันระหว+างองค�การ ซ่ึงจะเป9นประโยชน�ในการเจรจาต+อรองทาง
การค�าและการดําเนินธุรกิจร+วมกัน ถึงแม�ว+าสถานการณ�การแข+งขันทวีความรุนแรง แต+ด�วยอุปนิสัย
ของผู�ประกอบการไทยมีความเป9นมิตร สามารถยืดหยุ+นและปรับตัวกับพันธมิตรทางธุรกิจได�ง+าย 

1.3 ด�านการจัดการฐานทรัพยากร ประเทศไทยมีจุดอ+อนด�านความปลอดภัย ส+งผลให�
รายได�จากการท+องเท่ียวลดลงอย+างมาก โดยรัฐบาลยังไม+สามารถควบคุมฐานทรัพยากรด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน ทรัพยากรการท+องเท่ียว และการบังคับใช�กฎหมายทําให�ขาดเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันกลุ+ม
ประเทศเพ่ือนบ�านมีการสร�างเส�นทางเชื่อมโยงระหว+างกัน ซึ่งประเทศไทยมีความได�เปรียบด�าน
ภูมิศาสตร�ท่ีแวดล�อมหลายประเทศ สิ่งเหล+านี้เป9นโอกาสในการขยายธุรกิจและการมีฐานกลุ+มค�าเพ่ิมข้ึน 

2. การพัฒนาการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานตั้งแต/ระดับป4จเจกบุคคล กลุ/ม และ
ระดับองค�การ มีผลต/อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ 

2.1 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับปMจเจกบุคคล ผลการวิจัยสรุปได�ว+า 
ผู�ประกอบการรับรู�ว+าการมีความเชื่อม่ันในความรู�ความสามารถถูกพัฒนามาจากประสบการณ�โดยตรง
ของผู�ประกอบการ จึงต�องพิจารณาท้ังทักษะและความเชื่อม่ันในตนเองว+าสามารถใช�ทักษะเหล+านั้นได�
อย+างมีประสิทธิภาพเพียงใด ซึ่งมีผลกระทบต+อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�ประกอบการ 
ส+วนการมีบุคลิกภาพท่ีกระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�ใหม+ๆ จะเป9นเครื่องมือท่ีช+วยให�งานประสบ
ความสําเร็จ โดยเฉพาะอย+างยิ่งลักษณะอุปนิสัยของคนไทยท่ีมีความเต็มใจในการให�บริการ ช+วย
กระตุ�นให�เกิดความน+าเชื่อถือและเชื่อม่ันให�นักท+องเท่ียวมาใช�บริการ ในขณะท่ีการสร�างการจูงใจต�อง
เกิดความรู�สึกท่ีอยากจะทุ+มเททํางานด�วยความเต็มใจ ดังนั้น ผู�ประกอบการควรต�องให�ความไว�วางใจ
คนร+วมงานให�มีกําลังใจและเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เพ่ือนํามาฝcกฝนในการปฏิบัติงานให�เกิด
ความสําเร็จต+อองค�การ  

2.2 การรับรู� ในพฤติกรรมการสร� างผลงานระดับกลุ+ มผลการวิจัยสรุปได� ว+ า
ผู�ประกอบการรับรู�ว+าการท่ีพนักงานได�รับมอบหมายหน�าท่ีและถูกกําหนดบทบาทให�ทํางานร+วมกัน
เป9นทีมอย+างชัดเจน ก+อให�เกิดประสิทธิภาพต+อองค�การอย+างมาก ผู�ประกอบการจึงต�องอาศัย
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สติปMญญาความรู�และทักษะความเชี่ยวชาญจากบุคลากรทุกฝKายมาช+วยกันวางแผนจัดนําเท่ียวร+วมกัน
อย+างเป9นระบบ ถึงแม�ว+าธุรกิจนําเท่ียวจะมีการจ�างพนักงานประจําค+อนข�างน�อย แต+ก็สะดวกสําหรับ
กระบวนการทํางานท่ีให�พนักงานทุกคนเข�ามาร+วมกันคิดแก�ไขปMญหาอย+างทันท+วงทีกับการให�บริการ
แก+นักท+องเท่ียว ในขณะท่ีผู�ประกอบการมีการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานด�านการจัดการความ
ขัดแย�งในกลุ+มและระหว+างกลุ+มกลับพบว+า พนักงานในองค�การมักจะยอมรับและยินดีปฏิบัติตาม
คําแนะนําของผู�อ่ืนในการแก�ปMญหาต+างๆ ดังนั้นการท่ีจะให�บุคลากรมาทํางานร+วมกันนั้น จําเป9นอย+าง
ยิ่งท่ีจะต�องให�บุคลากรเข�าใจว+าความขัดแย�งเป9นตัวกระตุ�นให�เกิดการปฏิบัติงานอย+างมีประสิทธิภาพ 
แต+ข้ึนอยู+กับการบริหารจัดการท่ีดีภายในองค�การ  

2.3 การรับรู� ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค�การผลการวิจัยสรุปได�ว+า
ผู�ประกอบการรับรู�ว+าการเปEดโอกาสให�บุคลากรแสดงและยอมรับความคิดเห็นของผู� อ่ืนในการ
ถ+ายทอดความรู�ใหม+ เพื่อสร�างความเข�าใจที่ตรงกัน และร+วมกันปรับปรุงพัฒนารายการนําเท่ียว 
บริการใหม+ๆ ซ่ึงการมุ+งเน�นการเรียนรู�เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการริเริ่มสร�างสรรค�องค�การให�
ประสบความสําเร็จ เนื่องจากสามารถนํามาปรับใช�ในการบริหารงานได�อย+างเหมาะสมและเป9น
ประโยชน�ต+อธุรกิจ ซ่ึงทุกวันนี้ผู�ประกอบการยังขาดความเข�าใจและทักษะในด�านการตลาดเชิงรุก 
ทําให�เสียเปรียบในการแข+งขันทางธุรกิจได�ง+าย ดังนั้นหน+วยงานภาครัฐเป9นบทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนผู�ประกอบการให�เกิดกิจกรรมการเรียนรู�ร+วมกัน อีกท้ังผู�ประกอบการมีการรับรู�ว+านวัตกรรม
เป9นบทบาทสําคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการทํางานดังนั้น ผู�ประกอบการต�องมีความรู� ความเข�าใจ
ด�านการตลาดและการประชาสัมพันธ�อย+างแท�จริง ในการช+วยสร�างความแตกต+างของนวัตกรรมให�กับ
องค�การ และท่ีสําคัญอีกอย+างหนึ่งคือการเข�ามาใช�สถานท่ีอย+างรู�เท+าไม+ถึงการณ�หรือขาดการจัดการท่ีดี
ของภาครัฐ ทําให�เกิดความเสื่อมโทรมและส+งผลกระทบทางลบต+อการท+องเท่ียวท่ีเป9นจุดแข็งของไทย 
ดังนั้นการคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท+องเท่ียวจะเป9นตัวกลางในการกลั่นกรองคุณภาพ
ของนักท+องเท่ียวเช+นกัน และผู�ประกอบการรับรู�ว+าเครือข+ายคือหัวใจของกระบวนการทํางานในธุรกิจ
นําเท่ียว ท่ีจะสามารถแข+งขันได�เสมือนธุรกิจขนาดใหญ+ ซ่ึงทางออกของการแก�ปMญหานี้คือ ผู�ประกอบการ
ควรรวมตัวกันให�อยู+ในรูปแบบสมาคม เพ่ือร+วมกันแลกเปลี่ยนข�อมูล สร�างอํานาจการต+อรองทาง
การค�า กําหนดราคาเพ่ือให�เป9นมาตรฐานเดียวกัน และสร�างเครือข+ายให�เข�มแข็ง หลังจากนั้นมองหา
โอกาสช+องทางการทําตลาดใหม+ด�วยกลยุทธ�การตลาดเชิงรุกให�มีความได�เปรียบในการแข+งขันธุรกิจ
อย+างยั่งยืน แต+ในขณะท่ียกเว�นผู�ประกอบการท่ีมีการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานด�านวัฒนธรรม
องค�การท่ีเน�นการแข+งขันพบว+า ไม+มีผลต+อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวเนื่องจาก
สังคมไทยเป9นสังคมท่ีนับถือศาสนาพุทธซ่ึงเป9นศาสนาแห+งอิสรภาพ ทําให�ผู�ประกอบการไทยสามารถ
ปรับตัวได�ง+ายกว+าชนชาติอ่ืน มีความยืดหยุ+นเอ้ือต+อการทําธุรกิจจนกลายเป9นเอกลักษณ�ท่ีชาวต+างชาติ
ยอมรับ ดังนั้นโครงสร�างการทํางานของบุคลากรภายในองค�การ ควรเป9นแบบเมทริกซ� ซ่ึงทําให�ทุกคน
ต�องทํางานท่ีหลากหลาย เพ่ือเพ่ิมความกระฉับกระเฉงและให�งานเสร็จทันเวลา ซ่ึงเหมาะสมกับธุรกิจ
นําเท่ียวท่ีส+วนใหญ+เป9นธุรกิจครอบครัว และในด�านสภาพแวดล�อมองค�การ  ซ่ึงผู�ประกอบการต�อง
เผชิญกับข�อจํากัดในสถานการณ�การท+องเท่ียว เนื่องจากท่ีผ+านมารายได�และจํานวนของนักท+องเท่ียวท่ี
เข�ามาในประเทศลดลงอย+างมาก ซ่ึงรัฐบาลต�องเป9นพลังผลักดันในการส+งเสริมการท+องเท่ียว ให�
สามารถควบคุมไปในทิศทางท่ีเหมาะสมสําหรับผู�ประกอบการไทย  
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3. การเปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจ มีผลต/อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว
ของผู�ประกอบการผลการวิจัยสรุปได�ว+ารูปแบบธุรกิจท่ีแตกต+างกัน ไม+มีผลต+อขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ เพราะเป9นเพียงการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายเท+านั้น 
แล�วแต+ว+าผู�ประกอบการจะดําเนินธุรกิจของตนเป9นไปในรูปแบบธุรกิจใด ดังนั้นความแตกต+างข้ึนอยู+
กับวิธีการบริหารจัดการในส+วนต+างๆ ภายในองค�การเท+านั้น ซ่ึงปMจจัยสําคัญท่ีทําให�การดําเนินธุรกิจ
นั้นอยู+รอดต+อไปคือ เงินทุน ท่ีผู�ประกอบการต�องมีการจัดสรรและวางแผนอย+างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ทําให�การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ และอยู+รอดท+ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก 
แต+ในสายตาของนักท+องเท่ียวก็ยังมีภาพลักษณ�ท่ีดีกับรูปแบบบริษัทจํากัดมากกว+ารูปแบบธุรกิจอ่ืน 
เนื่องจากรูปแบบนี้มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการ ซึ่งเกิดจากการรวมทุนของกลุ+มคนท่ีมี
ความสามารถไม+ตํ่ากว+า 7 คน ดําเนินกิจการร+วมกันส+งผลให�เป9นกิจการท่ีมีความม่ันคง และมีความ
น+าเชื่อถือท้ังในตัวสินค�าและบริการ เป9นการสร�างความเชื่อม่ันให�กับนักท+องเท่ียว  
 
ตารางท่ี 28การวิเคราะห�และสังเคราะห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) 

                ป4จจัยภายใน
ป4จจัยภายนอก 

จุดแข็ง 
(strengths) 

จุดอ/อน 
(weaknesses) 

 
 
 
 
 

 

TOWS 
MATRIX 

S1 เป9นธุรกิจที่ใช�เงินลงทุนไม+สูง
มากนัก จึงมีความเสี่ยงต่ํา และ
ลงทุ นต่ํ า  เนื่ อ ง จ าก เป9 นกา ร
บริหารงานแบบธุรกิจครอบครัว 
และใช�เคร่ืองมืออุปกรณ�ไม+แพง 
สามารถหาซ้ือได�ง+าย  
S3 ผู�ประกอบการไทยมีจิตใจใน
การบริการ จนสามารถสร�างความ
ประทับใจให�แก+นักท+องเที่ยว 
S4 ผู�ประกอบการมีความเชี่ยว 
ชาญในการให�บริการที่มีมาตรฐาน 
ด�วยอัตราค+าบริการที่ต่ํากว+าหลาย
ประเทศ และสร�างภาพ ลักษณ�ที่
ดีในสายตานักท+องเที่ยวต+างชาติ 
S5 ผู�ประกอบการมีความคล+องตัว
และสามารถปรับตัวตามสภาพ
สังคมได�ง+ายกว+าชนชาติอ่ืนๆ โดย
ป ร า ศจ า กคว า ม ขั ดแย� ง  จ น
ก ล า ย เ ป9 น เ อ ก ลั ก ษ ณ� ที่
ชาวต+างชาติยอมรับ  

W1 ความสามารถในการแข+งขันของ
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวลดลง 
ทําให�ไม+พร�อมสําหรับการแข+งขันใน
ระดับสากล 
W2 ผู�ประกอบการส+วนใหญ+ดําเนิน
ธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย+อม มักจะประสบ
ปMญหาในการแข+งขันกับนักลงทุน
รายใหญ+ โดยเฉพาะชาวต+างชาติ 
W3 มีผู�ประกอบการจํานวนมาก
ขาดการเข�าถึงข�อมูล ข+าวสารการ
ประชาสัมพันธ�  และขาดการ
ประสานงานจากหน+วยงานภาครัฐ 
อาทิ กระทรวงการท+องเที่ยวและการ
ท+องเที่ยวแห+งประเทศไทย 
W4 ผู�ประกอบการส+วนมากมาจาก
ธุรกิจในครอบครัว ซ่ึงมักขาดความรู�
ในด�านการจัดการ หรือการบริหารงาน
ที่มีระบบ ใช�ประสบการณ�จาก
การเรียนรู� โดยเรียนถูกเรียนผิด
เป9นหลัก 
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ตารางท่ี 28การวิเคราะห�และสังเคราะห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ต+อ) 

                ป4จจัยภายใน
ป4จจัยภายนอก 

จุดแข็ง 
(strengths) 

จุดอ/อน 
(weaknesses) 

 S6 ผู�ประกอบการสามารถจัด
รายการนําเที่ยวยืดหยุ+นได�ตาม
ความต�องการของนักท+องเที่ยว 
และสามารถนําเสนอได�ในราคาที่
ไม+แพง 
 

W5 ผู�ประกอบการไม+มีความรู�
ใหม+ๆ ในการทําการตลาดแข+งขัน
เชิงรุกได� ก็จะทําให�เสียโอกาส 
W6 ผู�ประกอบการขาดทักษะการ
สื่อสารภาษาที่ 3 ได�แก+ จีน รัสเซีย 
เกาหลี อินโดนีเซีย และญี่ปุKน ซ่ึง
เป9นกลุ+มตลาดสําคัญของอุตสาหกรรม
ท+องเที่ยวไทย ส+งผลให�ผู�ประกอบ 
การเสียเปรียบ เช+น การให�บริษัท
ทัวร�ต+างชาติเข�ามาทําธุรกิจใน
ประเทศไทย ใช�หัวหน�าทัวร� (tour 
leader) แทนมัคคุเทศก�คนไทย หรือ
เม่ือผู�ประกอบการจัดรายการนํา
เที่ยวไปต+างประเทศจําเป9นต�องใช�
มัคคุเทศก�ท�องถ่ิน ณ ประเทศนั้นๆ 

  W7ผู�ประกอบการชอบเลียน แบบ
รายการนําเที่ยว (itineray) เช+น ไป
ญี่ปุKน ซ่ึงไม+ว+านักท+อง เที่ยวจะจอง
บริษัทนําเที่ยวไหนก็จะได�ไปยัง
สถานที่เหมือนกันโดยส+วนใหญ+ 
ซ่ึงขาดความรู�ความสามารถด�าน
นวัตกรรมและความคิดสร�างสรรค� 
จึงไม+สามารถพัฒนาสินค�าและบริการ
ของตนให�มีความแตกต+าง เพื่อเป9น
จุดเด+น หรือจุดขายให�กับบริการ
ของตนได� 
W8 ผู�ประกอบการขาดแคลน
เงิ นทุ นห รือกา ร เข� า ถึ ง แหล+ ง
เงินทุน ส+งผลให�ขีดความสามารถ
ในการแข+งขันอยู+ในระดับต่ํากว+า
ประเทศคู+แข+งขัน 
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ตารางท่ี 28การวิเคราะห�และสังเคราะห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ต+อ) 

                ป4จจัยภายใน
ป4จจัยภายนอก 

จุดแข็ง 
(strengths) 

จุดอ/อน 
(weaknesses) 

  W9 ผู�ประกอบการไม+นิยม
ทํางานรวมกลุ+มกัน ทําให�ขาด
การสร�างเครือข+ายและความ
ร+วมมือกันประสานงานกัน จึง
ส+งผลให�เกิดการชิงดีชิงเด+น มี
การตัดราคา และมักประสบ
ปMญหาการแข+งขันกันเอง 
W10 ผู�ประกอบการธุรกิจนํา
เท่ียวมีจํานวนมากและขาด 
ความเป9นมืออาชีพ ทําให�มีการ
แข+งขันกันเองสูง ส+งผลให�มีการ
ตัดราคาขายกันมาก 
W11 ผู�ประกอบการขาดความ
ซ่ือสัตย� จริงใจท้ังตนเองและ
ผู�รับบริการ ทําให�ไม+มีจิตสํานึก
ในการประกอบธุรกิจและความ
รับผิดชอบต+อแหล+งท+องเท่ียว 
W12 ผู�ประกอบการไม+เห็น
ความสํ า คัญของการรับการ
ตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศก� 

โอกาส 
(opportunities) 

กลยุทธ�เชิงรุก 
(SO) 

กลยุทธ�เชิงแก�ไข 
(WO) 

O1 แนวโน�มการเพ่ิมข้ึนของ
จํ า น ว น นั ก ท+ อ ง เ ท่ี ย ว ใ น
ต ล า ด โ ล ก  อ า ทิ  ก า ร
เปลี่ ย นแปลง โ คร งส ร� า ง
ก า ร ตล า ดกลุ+ ม ป ร ะ เท ศ 
BRIC(บราซิล รัสเซีย อินเดีย 
และจีน) ท่ีมีรายได�เพ่ิมข้ึน 
และมีศักยภาพในการส+งออก
นักท+องเท่ียวในอนาคต 

1.ผู�ประกอบการควรจับกลุ+ม
นักท+องเท่ียวต+างชาติท่ีเชื่อมโยง
เข�ามาไทยก+อนจะกระจายไปสู+
ประเทศเพ่ือนบ�าน (O3, O5, 
O6, S3, S4, S5 และ S6) 
 
 
 

1. ภาครัฐต�องหามาตรการ
สนับสนุนทางด�านเงินทุนให�แก+
ผู�ประกอบการ โดยเฉพาะการ
เพ่ิมโอกาสในการเข�าถึงแหล+ง
ทุน (W8 และ O8) 
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ตารางท่ี 28การวิเคราะห�และสังเคราะห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ต+อ) 

โอกาส 
(opportunities) 

กลยุทธ�เชิงรุก 
(SO) 

กลยุทธ�เชิงแก�ไข 
(WO) 

O2 การแข+งขันจากการเปEด
เสรีบริการท+องเท่ียว ในการ
สร�างตลาดและฐานการผลิต
เ ดียวกัน มี ท้ังการเคลื่อน 
ย�ายสินค�า บริการ การลงทุน 
และแรงงานฝFมืออย+างเสรี 
ซ่ึงผู�ประกอบการจะสามารถ
สร�างผลประโยชน�โอกาสใน
การแข+งขัน และการวางแผน 
การลงทุนธุรกิจนําเท่ียวใน
ตลาดต+างประเทศ 
O3 ประเทศไทยมีความ
ได�เปรียบในด�านการบริการ 
เนื่ องจากคนไทยทุกคนมี
รอยยิ้ม อ+อนน�อมถ+อมตน 
อัธยาศัยไมตรี และมีความ
เอ้ืออารีต+อผู�มาเยือน 
O4 การขยายตัวของสาย
กา ร บินต� น ทุ น ตํ่ า  ทํ า ใ ห�
นั ก ท+ อ ง เ ท่ี ย ว ตั ด สิ น ใ จ
เดินทางเพ่ิมข้ึน  
O5 ไทยเป9นศูนย�กลางของ
ก า ร ท+ อ ง เ ท่ี ย ว  (tourism 
hub) ของภูมิภาคอาเซียน 
ด�วยความได�เปรียบของท่ีต้ัง
ซ่ึ ง เป9นจุ ด ศูนย�กลางของ
ภู มิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต� ทําให�สะดวกในการ
เดินทางเชื่อมต+อระหว+าง
ประเทศท้ังทางบกและทาง
อากาศ  

2. ผู�ประกอบการควรเรียนรู�เอก 
ลักษณ�ในความเป9นไทยท่ีเป9น
จุ ด เ ด+ น ท้ั ง ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
วั ฒ น ธ ร ร ม ม า ต+ อ ย อ ด ท า ง
ความคิดออกแบบรายการนํา
เ ท่ี ย ว แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร เ พ่ื อ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต� อ ง ข อ ง
นักท+องเท่ียว (S3, S4, S5, S6, 
O2, O3, O5,O6 และ O10) 
3. ขยายฐานนักท+องเท่ียวให�
กว�างข้ึนให�หลากหลายชนชาติ 
เพ่ือเป9นการกระจายความเสี่ยง 
อีกท้ังนําเสนอสินค�าและบริการ
ให�สามารถดึงดูดความสนใจเข�า
มาใช�บริการ และให� มีความ
แ ต ก ต+ า ง จ า ก คู+ แ ข+ ง ขั น 
(S4,S6,O1,O2,O4และ O5) 
4. ผู�ประกอบการต�องขยาย
ก า ร ต ล า ด แ ล ะ เ ร+ ง ก า ร
ป ร ะช าสั ม พั น ธ�  เ นื่ อ ง จ า ก
ผู�ประกอบการส+วนใหญ+ตัดงบ
การประชาสัมพันธ�  ซ่ึ งด� าน
การตลาดเป9นเรื่องสําคัญในการ
พยายามจูงใจให�นักท+องเท่ียว
หันมาเลือกใช�สินค�าและบริการ
ให�สอดคล�องกับพฤติกรรมของ
นักท+องเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยน 

2. รัฐบาลควรเร+งการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรสาขา
บริการให�มีศักยภาพสอดคล�อง
กั บคว ามต� อ ง ก า ร ขอ งผู� ใ ช�
บัณ ฑิ ต อย+ า ง แท� จ ริ ง แ ล ะ มี
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด� า น
ภาษาต+างประเทศให�มากกว+า 2 
ภาษา โดยเฉพาะภาษาท่ี 3 (จีน
รัสเซีย ญ่ีปุKน และอินโดนีเซีย) 
ประวัติศาสตร�ภูมิศาสตร�ของ
ไ ท ย  ซ่ึ ง ห ลั ก สู ต ร นั้ น ต� อ ง
ยกระดับมาตรฐานให�บัณฑิต
เรียนรู�ระดับผู�บริหารมากข้ึน 
และท่ีสําคัญต�องไม+เก่ียงเรื่อง
ค+าตอบแทนท่ีได�รับ (W6,O3 
และ O6) 
3. ผู�ประกอบการควรนําเสนอ
นวัตกรรมการท+องเท่ียวหัวใจสี
เขียว (green tourism) เพ่ือให�
ส อ ด ค ล� อ ง กั บ แ น ว ท า ง
พัฒนาการท+องเท่ียวอย+างยั่งยืน 
และการใช�ทรัพยากรการท+องเท่ียว
อย+างคุ�มค+า(W11 และ O6) 
4. ผู�ประกอบการต�องมีการปรับ 
ตัวให�เข�ากับสถานการณ�การ
เปลี่ยนแปลงด�วยการหากลยุทธ�
ให�สอดคล�อง กับการเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรมและความต�อง  
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ตารางท่ี 28การวิเคราะห�และสังเคราะห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ต+อ) 

โอกาส 
(opportunities) 

กลยุทธ�เชิงรุก 
(SO) 

กลยุทธ�เชิงแก�ไข 
(WO) 

O6 ประเทศไทยมีความโดด
เ ด+ น ท า ง ด� า น ค ว า ม
หลากหลายของทรัพยากร
แ ห ล+ ง ท+ อ ง เ ท่ี ย ว ท้ั ง ท า ง
ธรรมชาติ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ป ร ะ เ พ ณี ท่ี ส ม บู ร ณ� แ ล ะ
หลากหลาย มีอาหารไทยท่ี
เป9นเอกลักษณ� ประกอบกับ
การรักษาด�วยแพทย�แผน
ไทยสมัยโบราณท่ีสั่งสมจน
กลายเป9นความชํานาญ ไม+มี
ช น ช า ติ ใ ด ใ น โ ล ก ม า
ลอกเลียนแบบและแข+งขันได� 
ซ่ึงสอดคล�องกับกระแสในยุค
ปMจจุบันท่ีนักท+องเท่ียวสนใจ
ใ น สุ ข ภ า พ  แ ล ะ มี ก ลุ+ ม
นักท+องเท่ียวสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน 
O7 มีหน+วยงานท่ีมีศักยภาพ
ในการสนับสนุนงบประมาณ
กา ร ศึ ก ษา วิ จั ย ด� า น ก า ร
พัฒนาการท+องเท่ียว 

แปลงอยู+ตลอดเวลา (S4,S6, 
O6 และ O11) 
5. การทําพันธมิตรธุรกิจหรือ
กิ จ ก า ร ร+ ว มค� า กั น ร ะหว+ า ง
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว
ด�วยกัน โดยมี 2 แบบคือ แบ+ง
กําไรร+วมค�ากัน และแลกจํานวน
นักท+องเท่ียวกัน เพ่ือเพ่ิมความ
แข็งแกร+งในการสร�างนวัตกรรม
การท+องเท่ียวให�มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน และเพ่ือสร�างโอกาสด�าน
การค�าการลงทุนระหว+างกัน
อ ย+ า ง เ ห ม า ะ ส ม ( S1,S4,O1, 
O2,O5 และ O8)  
6. ผู�ประกอบการต�องมีความ
เ ชี่ ย ว ช าญ ใ นก า ร ใ ช� ร ะบ บ
พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�และการ
บ ริ ห า ร ลู ก ค� า สั ม พั น ธ� เ ป9 น
เครื่องมือทางการตลาดท่ีมุ+งสู+
การให�ความสําคัญในการจัดหา
และเป9นช+องทางของตลาด
บริการให�สามารถบริหารจัดการ
ได�อย+างเจริญเติบโตอย+างยั่งยืน 
(S5, S6, O1, O2 และ O4) 
7. ผู�ประกอบการควรปรับเป9น
โครงสร�างองค�การแบบเมทริกซ� 
ซ่ึงบุคลากรในองค�การต�อง 

การของนักท+องเท่ียวอยู+ตลอด 
เวลา เช+น สร�างช+องทางการซ้ือ
ขายแบบง+ายด�วยระบบพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส� เพ่ือสร�างความ
สะดวกสบายให�กับผู�ใช�บริการ  
(W1, W2 และ T3) 
5. ผู�ประกอบการต�องให�ความ 
สําคัญกับการได�รับการตรวจ
ประเมินมาตรฐานธุรกิจนําเท่ียว
และมัคคุเทศก�  เ พ่ือเป9นการ
ยกระดับขีดความสามารถใน
การแข+ ง ขันและสร� า งความ
น+า เชื่ อ ถือให� กับผู� รับบริการ 
(W1, W4, W12, O2 และ O5)  
6. ผู�ประกอบการต�องมีความรู� 
ความเข�าใจการตลาด และการ
ประชาสัมพันธ�อย+างแท�จริ ง 
เนื่องจากเป9นเครื่องมือการสร�าง
รายได� ให� กับผู�ประกอบการ 
(W5,W3, W1, O1, O2 และ
O4) 
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ตารางท่ี 28การวิเคราะห�และสังเคราะห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ต+อ) 

โอกาส 
(opportunities) 

กลยุทธ�เชิงรุก 
(SO) 

กลยุทธ�เชิงแก�ไข 
(WO) 

O8 รัฐบาลเปEดเสรีและ
รวมตัวทางด�านการเงิน ทํา
ใ ห� ก า ร เ ค ลื่ อ น ย� า ย เ งิ น
ระหว+ า งประ เทศเ พ่ิม ข้ึน 
สนับสนุนให�เกิดการใช�แหล+ง
ทุนร+วมกัน มีส+วนช+วยให�กลุ+ม 
SMEs เข�าถึงสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินได�ง+ายข้ึนด�วย
ต�นทุนตํ่าลง ด�วยการบังคับ
ใช�มาตรฐานใหม+ “Basel II” 
O9 ประเทศกลุ+มอาเซียน
ต+างเริ่มให�ความสําคัญในการ
พัฒนาธุรกิจบริการกันมาก
ข้ึ น  เ พ่ื อ ร อ ง รั บ จํ า น ว น
นักท+องเท่ียวท่ัวโลกท่ีเข�ามา
ท+องเ ท่ียวในแถบอาเซียน
เพ่ิมข้ึน 
O10 การท+องเท่ียวยังเป9น
กิจการ ท่ี เป9นอาชีพสงวน
สําหรับคนท่ีมีสัญชาติไทย 
O11 ทรัพยากรการ
ท+อง เ ท่ียว เป9นสินค� าและ
บริ ก า ร ท่ี มี ต� น ทุ น ตํ่ า  ใ ช�
เพียงแต+ความงดงามรวมกับ
หัวใจในการบริการของผู�
ให�บริการมาเป9นจุดขาย  

ทํางานท่ีหลากหลาย เพ่ือให�
ทํางานได�อย+างกระฉับกระเฉง
และสนองความต�องการของ
ผู�รับบริการ (S5, S6, O1, O2 
และ O4) 
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ตารางท่ี 28 การวิเคราะห�และสังเคราะห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ต+อ) 

อุปสรรค 
(Threats) 

กลยุทธ�เชิงปXองกัน  
(ST) 

กลยุทธ�เชิงรับ  
(WT) 

T1 ทิศทางการดําเนินงาน
ของภาครัฐส+งเสริมด�านการ
ท+องเท่ียวหลายหน+วยงานท่ี
เ ก่ี ย ว ข� อ ง  แ ต+ ข า ด ก า ร
ประสานงานร+วมมือระหว+างกัน 
ทําให�นโยบายและแผนงานมี
ความซํ้าซ�อน จึงไม+ก+อให�เกิด
ประโยชน�สูงสุด 
T2 การประสานงานระหว+าง
ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีผ+านมา
มีการเชิญตัวแทนผู�ประกอบการ
ธุรกิจนําเท่ียวและสมาคมฯ 
เข�า ประชุมเพ่ือรับฟMงความคิด 
เ ห็ น แ ล ะ ข� อ เ ส น อ แ น ะ
เก่ียวกับนโยบายท่ีเก่ียวกับ
การท+องเ ท่ียว แต+ ตัวแทน
ภาคเอกชนเหล+านั้นมีความ
คิ ด เ ห็ น ว+ า ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ดังกล+าวมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
แจ�งข+าวสารมากกว+าการ
ร+ วม มือ กันในการ ทํางาน 
เ พ ร า ะ ไ ม+ มี ก า ร นํ า
ข�อเสนอแนะเหล+านั้นไปใช�
ในการแก�ไขปรับปรุง 
T3 ประเทศไทยกําลังประสบ
ปMญหาเก่ียวกับการเตรียม
ความพร�อมเพ่ือรองรับการ
เปEดเสรีบริการท+องเท่ียว เพราะ
จะมีนักลงทุนต+างชาติเข�ามา
ทําให�ผู�ประกอบการไทยท่ี
เป9นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย+อม ประสบปMญหาใน
การแข+งขันกับนักลงทุนรายใหญ+ 

1. ผู�ประกอบการต�องเตรียม
ค ว า ม พ ร� อ ม แ ล ะ เ พ่ิ ม พู น
ศักยภาพในการแข+ ง ขัน กับ
บริษัทต+างชาติ ด�วยการวางแผน
และกําหนดกลยุทธ�  พร� อม
นําไปสู+การปฏิบัติอย+างจริงจัง 
ด�วยการสร�างคนให� เป9นผู�นํา 
รวมถึงการควบคุมตรวจสอบ
และประเมินผลการทํางานของ
บุคลากร (S4,S5 และ T3)  
 2.ภาครัฐ กับภาคเอกชนให� 
ประสานงานและร+วมมือกันเข�า
ร+วมในการรับรู� ทําความเข�าใจ 
ร+วมแสดงความคิดเห็นเสนอ
ปMญหา และร+วมกันแก�ไขปMญหา
ออกมาเป9นรูปธรรม อีกท้ังให�
ความสําคัญกับการสร�างความ
เชื่อม่ันและภาพลักษณ�ท่ีดี ของ
ประเทศ (S5, T1, T2 และT8 
T17, T18 และ T19)  
3. ผู�ประกอบการควรใช�ผล 
ประโยชน� จ ากการ เปE ด เส รี
บริการท+องเท่ียวในการเพ่ิมพูน
ศักยภาพการขยายตลาดและ
เพ่ิมอํานาจการแข+งขันทางธุรกิจ 
เ พ่ื อ เ ป9 น ก า ร ก ร ะ ตุ� น ก า ร
ท+ อง เ ท่ี ยวภาย ใน  ประ เทศ 
(S4,S5,O2 และ O5)  
 

1. ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว
ต�องเปลี่ยนวิธีคิดและแข+งขันกับ
ตัวเองอย+างเร+ งด+วน ควรใช�
ความได� เปรียบในคุณลักษณะ
ของคนไทย ท่ี มีหั ว ใจในการ
บริการ (W1, W2, W10,T3 
และ T9) 
2. ข�อมูลการประชาสัมพันธ�ควร
เป9นข�อมูลใหม+และถูกต�อง ซ่ึง
เป9นประโยชน�ต+อผู�ประกอบการ 
อาทิ รายได�จากการท+องเท่ียว
จําแนกตามประเภทการใช�จ+าย 
ก า ร ค า ด ก า ร ณ� จํ า น ว น
นักท+องเท่ียวตามภูมิภาค และ
แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรมการท+องเท่ียวใน
ตลาดโลก เพราะท่ีผ+านมาข�อมูล
บางส+วนขาดรายละเอียดในเชิง
วิเคราะห� ท่ีผู�ประกอบการยาก
จะทําความเข�าใจด�วยตนเอง 
(W4,W5,T4 และ T14) 
3. การเปEดเสรีทางการค�าจะ
ช+วยลดความไม+เท+าเทียมกัน 
โดยส+งเสริมการค�าท่ีเป9นธรรม 
(fair trade) และลดทอน
อํานาจของนักลงทุนรายใหญ+
หรือบริษัทข�ามชาติ  (W1,W2 
และ T3)  
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ตารางท่ี 28 การวิเคราะห�และสังเคราะห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ต+อ) 

อุปสรรค 
(Threats) 

กลยุทธ�เชิงปXองกัน  
(ST) 

กลยุทธ�เชิงรับ  
(WT) 

T4 ข�อมูลพ้ืนฐานในการ
ประชาสัมพันธ�ของภาครัฐท่ี
มีอยู+เป9นข�อมูลท่ีกระจัดกระ 
จาย เนื่องจากถูกรวบ รวม
จากหลายหน+วยงาน และ
ขาดการจัดการท่ีเป9นระบบ 
ทําให�ข�อมูลไม+เอ้ือ อํานวย
ต+อการไปใช�ประโยชน�   
T5 ปMญหาขาดแคลนแรงงาน
ด�านธุรกิจนําเท่ียว เพราะคน
ไ ท ย ส+ ว น ม า ก ไ ม+ ส น ใ จ 
เนื่องจากเห็นว+าเป9นงานท่ีไม+
เชิดหน�าชูตาในสังคม ไม+ค+อย
มี ค ว า ม ก� า ว ห น� า ใ น ก า ร
ทํางาน และไม+ได�ใช�ความรู�
ความชํานาญมากนัก อีกท้ัง
มี ส า เ ห ตุ ม า จ า ก อั ต ร า
ค+าตอบแทนท่ีค+อนข�างตํ่า
กว+างานในด�านอ่ืนๆ 

4. การอบรมเชิ งปฏิ บั ติการ
ระหว+ า งผู� ป ระกอบการ กับ
ภาครัฐ เพ่ือสร�างความเข�าใจ
เชิงลึกเก่ียวกับกฎหมายการ
ท+องเท่ียว (T8 และ T11) 
 
 
 
 
 
 
 

4. หน+วยงานท่ีเก่ียวข�องต�องมี
การวางเ ง่ือนไขท่ีรัดกุม โดย
อนุญาตให�บริษัททัวร�ต+างชาติท่ี
เข�ามาลงทุนในไทยสามารถทํา
ธุรกิจประเภทนํานักท+องเท่ียว
เข�าประเทศ (inbound) ได�
อย+างเดียวเท+านั้น เพราะเป9น
การปกป[องธุรกิจให�กับคนใน
ประเทศ (W2,W8,T3 และ 
T10)  
5. สร�างความประทับใจให�กับ
ลูกค�าเพ่ือให�กลับมาใช�บริการ
ซํ้ า  ด� ว ย ก า ร รั ก ษ า ร ะ ดั บ
มาตรฐานและคุณภาพของ
สินค�าและบริการ (W4,W10,T3 
และ T7)  
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ตารางท่ี 28 การวิเคราะห�และสังเคราะห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ต+อ) 

อุปสรรค 
(Threats) 

กลยุทธ�เชิงปXองกัน  
(ST) 

กลยุทธ�เชิงรับ  
(WT) 

T6 คุณสมบัติของบัณฑิต
ส า ข า อุ ตส า ห ก ร ร ม ก า ร
ท+องเ ท่ียวและบริการยังมี
ข�อจํากัดในการทํางานท่ีรู�
เ พี ย ง แ ต+ ท ฤ ษ ฎี  ซ่ึ ง ไ ม+
สอดคล�องกับการปฏิบัติงาน
จริง โดยเฉพาะความรู�ด�าน
ก า ร ต ล า ด  ก า ร ป ร ะ ช า 
สัมพันธ� ทักษะการบริหาร 
การวางแผนอย+างเป9นระบบ 
และการสื่อสารด�านภาษากับ
นั กท+ อ ง เ ท่ี ย ว  ส+ ว น ให ญ+
บัณฑิตถูกสอนแบบท+องจํา 
แต+ไม+ได� ถูกสอนแบบให�ใช�
ความคิด ทําให�ไม+สามารถ
ทํางานได�ตามท่ีผู�ประกอบ 
การคาดหวัง ซ่ึงหากเป9น
เช+นนี้  ผู� ประกอบการจะ
เลือกจ�างชาวต+างชาติ ท่ี มี
คุณสมบัติ ท่ี ดีกว+า ภายใต�
อัตราเงินเดือนท่ีเท+ากัน   
T7 กลไกของรัฐในการ
จัดการการท+องเ ท่ียวยัง มี
ความอ+อนแอขาดเอกภาพ
ขา ด กา ร มี ส+ ว น ร+ ว มข อ ง
ประชาชน ทําให�มีแต+ภาพ 
ลักษณ�ด�านลบ ท้ังเรื่องความ
ป ล อ ด ภั ย ต+ อ ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย�สิน  การเอารัด เอา
เ ป รี ย บ แ ล ะ ห ล อ ก ล ว ง
นักท+องเ ท่ียว สินค�า ท่ีไม+ มี
คุณภ าพ  โ ส เ ภ ณีกา รค� า
มนุษย�และโรคเอดส� 

 6. สถานการณ�การแข+งขันของ
ธุรกิจจะมีแนวโน�มเพ่ิมสูงข้ึน 
ดังนั้นผู�ประกอบการควรจูงใจ
และรักษาฐานลูกค�าเดิมไว� ซ่ึง
ผู�ประกอบการสร�างนวัตกรรม
การท+องเท่ียวให�สอดคล�องกับ
พฤติกรรมของนักท+องเท่ียวท่ี
เปลี่ ยนแปลงอยู+ ตลอดเวลา 
(T13,W2,W5 และ W9) 
7. ผู�ประกอบการต�องศึกษา
ความเคลื่อนไหวของคู+แข+งขัน
ในประเภทธุรกิจเดียวกันด�วย
การติดตามข+าวสาร หรือไปใช�
บริการเพ่ือนํามาปรับปรุงและ
พั ฒ น า ภ า ย ใ น อ ง ค� ก า ร 
(W1,W2,W4, W5,W7,W10,T3 
และ T10) 
8. ผู�ประกอบการต�องเข�าร+วม
กิจกรรมของหน+วยงานรัฐท่ีได�
จัดให�การสนับสนุนเผยแพร+
สินค� าและบริการต+ า งๆ ใน
รูปแบบงานจัดแสดงสินค�าและ
บริ ก า ร ท้ั ง ใ น ป ร ะ เทศแล ะ
ต+างประเทศ จะทําให�ฐานตลาด
นั ก ท+ อ ง เ ท่ี ย ว ก ว� า ง ข้ึ น 
(W3,W5,T1,T2 และ T7) 
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ตารางท่ี 28 การวิเคราะห�และสังเคราะห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ต+อ) 

อุปสรรค 
(Threats) 

กลยุทธ�เชิงปXองกัน  
(ST) 

กลยุทธ�เชิงรับ  
(WT) 

T8 ภาครัฐบังคับใช�กฎหมาย
ต+างๆ ท่ี เ ก่ียวข�อง กับการ
ท+ อ ง เ ท่ี ย ว ยั ง ไ ม+ มี
ประสิทธิภาพเท+าท่ีควร เช+น 
ก ฎ ห ม า ย ก า ร จ� า ง ง า น 
กฎหมายแรงงานต+างด�าว 
แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย ค ว บ คุ ม
เก่ียวกับธุรกิจการท+องเท่ียว
ทํ า ใ ห� เ กิ ด ปM ญ ห า
ผู� ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท่ี ไ ม+ จ ด
ทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวอย+าง
ถูกต�องตามกฎหมาย หรือ
ดําเนินธุรกิจแบบผิดประเภท 
T9 แหล+งท+องเท่ียวบางแห+ง
มีนักท+องเ ท่ียวเข�าไปเป9น
จํานวนมาก ซ่ึงภาครัฐขาด
การวางแผนการจัดการพ้ืนท่ี 
และประกอบกับพฤติกรรมท่ี
ข า ด จิ ต สํ า นึ ก ข อ ง
ผู� ป ร ะ ก อ บ ก า ร กั บ
นั ก ท+ อ ง เ ท่ี ย ว  ท่ี ทํ า ใ ห�
ทรัพยากรการท+ อง เ ท่ียว
เสื่อมโทรมลงอย+างรวดเร็ว 
T10 ทัศนคติของ
ผู�ประกอบการไทยส+วนใหญ+
ไม+ต�องการย�ายถ่ินฐานไป
ทํางานต+าง ประเทศ ดังนั้น
จึงเป9นอุปสรรคกับการเปEด
เสรีบริการท+องเท่ียวอาเซียน
ท่ีคนต+างชาติจะเข�ามาลงทุน
ในประเทศไทยมากกว+าคน
ไทยท่ีจะเดินทางไปลงทุนยัง
ต+างประเทศ 
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ตารางท่ี 28การวิเคราะห�และสังเคราะห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ต+อ) 

อุปสรรค 
(Threats) 

กลยุทธ�เชิงปXองกัน  
(ST) 

กลยุทธ�เชิงรับ  
(WT) 

T11 บุคลากรของภาครัฐ
ท่ีมาให�ธุรกิจนําเท่ียว ยังไม+มี
ประสบการณ�ทางธุร กิจ ท่ี
แท�จริง กับบางปMญหาท่ีต�อง
อา ศัยคน ท่ี เข� า ใจธุ ร กิจนี้
อย+างลึกซ้ึง ทําให�การเรียนรู�
ในการอบรมแต+ละครั้ งไม+
ได�ผลเท+าท่ีควร โดยเฉพาะ
ด� า น กฎ หมา ย  ร ะ เ บี ย บ
ข� อ บั ง คับ ในการ เปE ด เส รี
บริการท+องเท่ียวท่ีขาดความ
ชัดเจน   
T12 ระบบสาธารณูปโภค 
เช+น น้ําประปา ไฟฟ[า และ
การกําจัดขยะ ไม+สามารถ
รองรับการบริโภคอุปโภค
ของนักท+องเท่ียวท่ีเข�าไปใช�
บริการในแหล+งท+องเท่ียวได� 
T13 ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่า ส+ งผลให�
พฤ ติ กร รมนั กท+ อ ง เ ท่ี ย ว
เปลี่ ย นแปลงตามสภาพ
เศรษฐกิจ ต�องใช�จ+ายด�าน
ก า ร ท+ อ ง เ ท่ี ย ว อ ย+ า ง
ระมัดระวัง 
T14 การดําเนินงานของ
แผนการท+ อง เ ท่ี ยวยั ง ไม+
ประสบผลสําเร็จเท+าท่ีควร 
เพราะหลายหน+วยงานต+างมี
แผนโครงการท่ี ซํ้าซ�อนไม+
เชื่อมต+อกัน 
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ตารางท่ี 28 การวิเคราะห�และสังเคราะห�จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT analysis) (ต+อ) 

อุปสรรค 
(Threats) 

กลยุทธ�เชิงปXองกัน  
(ST) 

กลยุทธ�เชิงรับ  
(WT) 

T15 ความไม+แน+นอนของ
ภาวะเศรษฐกิจโลก และ
ความม่ันคงทางการเมือง 
ส+งผลกระทบโดยตรงต+อการ
ท+องเท่ียว  
T16 ความนิยมของ
นักท+องเ ท่ียวต+างชาติเดิน
ทา ง เ ข� าป ระ เทศ ไทยลด
น� อยล ง  โดย เฉพาะกลุ+ ม
นักท+องเ ท่ียวจากภู มิภาค
ยุโรป โดยมีปMจจัยหลักมา
จากความไม+ปลอดภัยในชีวิต
แ ล ะ ท รั พ ย� สิ น  ทํ า ใ ห�
เปลี่ยนไปเท่ียวยังประเทศ
เพ่ือนบ�าน  
T17 ปMญหาทัวร�ศูนย�เหรียญ
เป9นบ+อนทําลายเศรษฐกิจ
ผลกระทบต+อภาพลักษณ�
ของไทยเป9นอย+างมาก 
T18 รัฐบาลมีผู�เชี่ยวชาญ
ด�านการท+องเที่ยวค+อนข�าง
น�อย จึงมีผลกระทบต+อการ
กําหนดทิศทางการท+องเท่ียว
ท่ีไม+มีความชัดเจน 
T19 มาตรฐานธุรกิจนําเท่ียว
ลดล ง  เนื่ อ งจ าก ถูกฟ[ อ ง
เรียกร�องค+าเสียหายหลังการ
ใช�บริการจากนักท+องเท่ียว 
เช+น การบริการท่ีไม+ตรงกับ
ก+อนการซ้ือขายบริการ 
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ผลการสังเคราะห�ข�อสรุปจากการประชุมข�อเสนอเชิงนโยบายสู/ข�อเสนอแนะด�านยุทธศาสตร�การ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการในประเทศไทย 
 ในข้ันตอนนี้ผู�วิจัยรวบรวมข�อมูลจากความคิดเห็นของการประชุมข�อเสนอเชิงนโยบาย 
โดยการสนทนากลุ+มจํานวน 20 คน (ตารางท่ี 42ภาคผนวก ฉ) จําแนกเป9น 3 กลุ+มคือ  

1. ผู�ประกอบการธรุกิจนําเท่ียวจํานวน3 ราย  
2. ผู�ท่ีมีส+วนเก่ียวข�องตามบทบาทและหน�าท่ีในการส+งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถใน

การจัดการธุรกิจนําเท่ียวจํานวน 14 ราย  
3. นักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวจํานวน 3 ราย เพ่ือใช�ในการเก็บรวบรวม

ข�อมูล  
 โดยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้  

1. จัดทําหนังสือเชิญผู�มีส+วนได�ส+วนเสียท้ัง 3 กลุ+มดังรายละเอียดข�างต�น เข�าร+วมประชุม
ข�อเสนอเชิงนโยบาย เพ่ือร+วมพิจารณาวิเคราะห�และสังเคราะห�ยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

2. ประสานสถานท่ีจัดประชุม เตรียมเอกสาร อุปกรณ� อาหารและเครื่องด่ืม ณ ห�อง
ประชุม ของกรมการท+องเท่ียว กระทรวงการท+องเท่ียวและกีฬา  

3. กําหนดประเด็นและชี้แจงวัตถุประสงค�ของการจัดประชุมข�อเสนอเชิงนโยบาย  
4. นําเสนอผลการวิจัยในที่ประชุมข�อเสนอเชิงนโยบาย และสนทนากลุ+มจากผู�มีส+วนได�

ส+วนเสียท้ัง 3 กลุ+มเพ่ือค�นหายุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
5. สรุปผลยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว ท่ีได�จาก

การประชุมข�อเสนอเชิงนโยบาย  
 จากการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้นํามาซ่ึงยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการในประเทศไทย ท่ีจดทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวของสํานักทะเบียน
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก� กรมการท+องเท่ียว กระทรวงการท+องเท่ียวและกีฬา โดยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ จากการสัมภาษณ�เชิงลึก และการประชุมข�อเสนอเชิงนโยบาย สามารถได�มาซ่ึงข�อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ดังต+อไปนี้ 
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ตารางท่ี 29 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของผู�ประกอบการสู+ระดับสากล 
 

กลยุทธ� แนวทางการพัฒนา 
1. ธรรมาภิบาลสร�างผู�นําสู/
ระดับสากล  
 

1.1 กําหนดบทบาทของผู�ประกอบการอย+างชัดเจนให�มีความพร�อม
ในการถูกตรวจสอบ เปEดเผยข�อมูลท่ีนําเสนออย+างตรงไปตรงมามี
กระบวนการตรวจสอบความถูกต�องชัดเจน 
1.2 เสริมสร�างให�ผู�ประกอบการมีความน+าเชื่อถือต+อความโปร+งใส
ความซ่ือสัตย�ให�ผู�ท่ีมาใช�บริการมีความเชื่อม่ันในการซ้ือขายสินค�า/บริการ 
1.3 ส+งเสริมผู�ประกอบการให�ยึดหลักธรรมาภิบาลและความถูกต�อง
ชัดเจนในการประกอบธุรกิจ 
1.4 พัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให�กับ
ผู�ประกอบการ 
1.5 ผลักดันให�ผู�ประกอบการตระหนักในหน�าท่ี ความรับผิดชอบมี
จิตสํานึกในความรับผิดชอบท่ีมีต+อสังคม ใส+ใจในการแก�ปMญหาส+วนรวม
มากกว+าส+วนตน 

2. มุ/งเน�นการเรียนรู�อย/าง
สร�างสรรค� 
 

2.1 ส+งเสริมผู�ประกอบการให�ศึกษาความเคลื่อนไหวของคู+แข+ง โดย
ไปทดลองใช�บริการ และติดตามข+าวสาร เพ่ือนํามาปรับปรุงและ
พัฒนาตนเอง  
2.2 ส+งเสริมให�ผู�ประกอบการใช�ความคิดในการสร�างสรรค� โดยดึง
เอกลักษณ�ความเป9นไทยท่ีเป9นจุดเด+นท้ังธรรมชาติและวัฒนธรรมมา
ต+อยอดความคิดให�เกิดนวัตกรรมสินค�า/บริการ เพ่ือให�เกิดความ
แตกต+างจากคู+แข+ง  
2.3 วิ เคราะห�ข�อดี-ข�อเสียของคู+แข+ง เพ่ือพิชิตใจลูกค�าในกลุ+ม
เดียวกัน เป9นการกระจายความเสี่ยงในการอยู+รอดของธุรกิจ  
2.4กระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�ใหม+ เช+น อบรมท้ังระดับชาติ
และนานาชาติ เพ่ือนํามาฝcกฝนในการปฏิบัติงานให�เกิดความสําเร็จ
มากข้ึน 
2.5 พัฒนาการเรียนรู�และฝcกหัดโดยนําประสบการณ�ท่ีผ+านมาเป9น
ตัวกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ และมีความเชื่อม่ันในการแสดง
พฤติกรรมออกสู+สาธารณชน  
2.6 ยกระดับมาตรฐานของบัณฑิตเรียนรู�รายวิชาท่ีสอนเป9นผู�บริหาร
ให�มีศักยภาพท่ีสอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการ 
โดยเฉพาะการสอนภาษาท่ี 3 (จีนรัสเซีย ญ่ีปุKน และอินโดนีเซีย) 
ประวัติศาสตร�ภูมิศาสตร�ของไทย ซ่ึงหลักสูตรด�านการท+องเท่ียวต�อง
ยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให�มากข้ึน  
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ตารางท่ี 29 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของผู�ประกอบการสู+ระดับสากล (ต+อ) 
 

กลยุทธ� แนวทางการพัฒนา 
3. เสริมสร�างความเข�มแข็ง
ของบุคลากร เพ่ือพร�อมรับ
การเปล่ียนแปลง 

3.1 พัฒนาให�เกิดความเชี่ยวชาญในการใช�ระบบพาณิชย�อิเล็ก 
ทรอนิกส�และการบริหารลูกค�าสัมพันธ�  ซ่ึงเป9นเครื่องมือทาง
การตลาดท่ีมุ+งสู+การให�ความสําคัญในการจัดหาและเป9นช+องทางของ
ตลาดบริการให�สามารถบริหารจัดการได�อย+างเจริญเติบโตได�อย+าง 
อย+างยั่งยืน 
3.2 ควรปรับเป9นโครงสร�างองค�การแบบเมทริกซ� ซ่ึงบุคลากรในยุค
ปMจจุบันต�องทํางานหลากหลาย เพือให�สอดคล�องกับงานบริการ 
3.3 ให�ความสําคัญกับผู�รับบริการทุกระดับอย+างเท+าเทียมกัน ไม+
เลือกปฏิบัติ 
3.4 ควบคุมคุณภาพบุคลากรในองค�การ ให�มีมาตรฐานการให�บริการ
อย+างสมํ่าเสมอ  
3.5 เพ่ิมพูนศักยภาพในการแข+งขันกับบริษัทต+างชาติซ่ึงต�องมีการ
วางแผน ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการทํางานได�อยู+
สมํ่าเสมอ 
 

 
ตารางท่ี 30 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การสร�างความร+วมมือทางธุรกิจอย+างสมดุลและย่ังยืน  

กลยุทธ� แนวทางการพัฒนา 
1. เรียนรู� อยู/ร/วม อย/างเข�าใจ
บนความต/างของวัฒนธรรม 

1.1 เสริมสร�างและพัฒนาภาษาต+างประเทศให�สอดคล�องกับ
กลุ+มเป[าหมายได�แก+ ภาษาจีน รัสเซีย อินโดนีเซีย และญ่ีปุKน เพ่ือ
แก�ปMญหาหัวหน�าทัวร�ต+างชาติท่ีมาทํางานแทนมัคคุเทศก�ไทย และ
สามารถสงวนอาชีพนี้ไว�ให�กับคนไทย 
1.2 เรียนรู�และเข�าใจวัฒนธรรมระหว+างประเทศ เพ่ือลดความ
แตกต+างในการร+วมงานและการให�บริการ   
1.3 สนับสนุนให�ผู�ประกอบการมีบทบาทสําคัญในการคัดเลือก
ทีมงานร+วมกับบริษัทต+างชาติ เพ่ือลดปMญหาความขัดแย�งและให�มี
มาตรฐานเดียวกัน  
1.4 สนับสนุนให�เกิดความไว�วางใจกับคนร+วมงาน มีความรู�สึก
อยากจะทุ+มเททํางานด�วยความเต็มใจ 
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ตารางท่ี 30 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การสร�างความร+วมมือทางธุรกิจอย+างสมดุลและย่ังยืน (ต+อ) 
กลยุทธ� แนวทางการพัฒนา 

2. พันธมิตรทางธุรกิจ 2.1. ส+งเสริมผู�ประกอบการให�ขยายเครือข+ายท่ีเก่ียวข�องร+วมกัน และ
สร�างความแข็งแกร+ง เพ่ือป[องกันนักลงทุนต+างชาติท่ีมีเงินทุนมากกว+า
ผู�ประกอบการไทย   
2.2. สร�างพันธมิตรทางการค�า เพ่ือลดการแข+งขันกันเอง  และ
เสริมสร�างธุรกิจให�แข็งแกร+ง 
2.3. ผลักดันให�ผู�ประกอบการรวมตัวกันให�อยู+ในรูปแบบสมาคมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนข�อมูลความรู� สร�างอํานาจการต+อรองทางการค�า การ
กําหนดราคาให�เป9นมาตรฐานเดียวกัน  
2.4 สนับสนุนทํากิจการร+วมค�ากับนักท+องเท่ียวต+างชาติท่ีเชื่อมโยงเข�ามา
ไทยก+อนท่ีจะตัดสินใจไปลงทุนยังประเทศเพ่ือนบ�าน 

 
ตารางท่ี 31 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ส+งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการท+องเท่ียวเชิงบูรณาการ 

กลยุทธ� แนวทางการพัฒนา 
1. การสร�างและเพ่ิม
มูลค/า 
 

1.1. กระตุ�นให�รัฐบาลเพ่ิมโอกาสในการเข�าถึงแหล+งทุนได�ง+ายให�กับ
ผู�ประกอบการ เพ่ือขยายธุรกิจหรือการลงทุนไปยังต+างประเทศ เพราะ
การขาดสภาพคล+องทางการเงิน ทําให�ขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 
และส+งผลให�มีขีดความสามารถในการแข+งขันตํ่ากว+าคู+แข+งขัน 
1.2. มุ+งเน�นจุดยืนท่ีแตกต+าง เพ่ือหาช+องว+างการให�บริการท่ี
ผู�ประกอบการรายอ่ืนยังไม+ได�พัฒนา และเน�นการสร�างแบรนด�ให�เป9นท่ี
รับรู�มากข้ึน 
1.3 มุ+งเน�นการบูรณาการนวัตกรรมร+วมกันระหว+างบริษัทเครือข+าย โดย
แลกเปลี่ยนเรียนรู�จากความคิดและท่ีหลากหลายร+วมกันสร�างความ
แตกต+างจากคู+แข+งขัน เพ่ือความก�าวหน�าและเจริญเติบโตกับองค�การ 
1.4 นําเอกลักษณ�ของคนไทยท่ีมีความนอบน�อม อดทน ยืดหยุ+นสูง และ
มีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีกับผู�อ่ืน มาประยุกต�ในการทํางานด�วยการบริการท่ีเป9น
มิตร และสร�างความประทับใจแก+ผู�รับบริการ 
1.5 ให�การต�อนรับด�วยความยินดีเสมือนผู�รับบริการเป9นญาติ ด�วยความ
มีมิตรไมตรีจิต ความเอ้ือเฟ|}อเผื่อแผ+เป9นเจ�าของบ�านท่ีดี  
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ตารางท่ี 31 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ส+งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการท+องเท่ียวเชิงบูรณาการ (ต+อ) 
กลยุทธ� แนวทางการพัฒนา 

 1.6 พัฒนาพฤติกรรมการบริการ เพราะพฤติกรรมท่ีดี ย+อมสร�าง
ความสุขให� เกิดข้ึนกับผู�รับบริการได�เป9นอย+างดี โดยต�องมีความ
กระฉับกระเฉงคล+องตัวกระตือรือร�น ขณะให�บริการอย+างเหนือความ
คาดหวังของผู�รับบริการ โดยใช�หลัก “สะดวก รวดเร็ว ถูกต�อง ถูกใจ 
และคุ�มค/า” 

2. การตลาดเชิงบูรณาการ 
 

2.1 พัฒนาศักยภาพในการบริหารลูกค�าสัมพันธ� โดยมีความเชี่ยวชาญ
ในการใช�ระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� เพ่ือสร�างช+องทางการให�บริการ
และอํานวยความสะดวกให�กับนักท+องเท่ียว 
2.2 สนับสนุนการประชาสัมพันธ� โดยเน�นย้ํา “ความคุ�มค/า” ถือเป9น
เรื่องสําคัญในภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงผันผวน เพ่ือดึงดูดความสนใจให�
ลูกค�าหันมาใช�บริการของเราในท่ีสุด  
2.3รักษาระดับมาตรฐานคุณภาพสินค�า/บริการให�เอ้ืออํานวยต+อการใช�
ประโยชน�และสร�างความประทับใจแก+ผู�รับบริการให�กลับมาใช�บริการ
อีกครั้ง    
2.4รักษาฐานลูกค�าเดิมไว� โดยนําเสนอสินค�า/บริการท่ีแตกต+างไปจากท่ี
เคยใช�บริการแล�ว และให�สิทธิพิเศษมากกว+าฐานลูกค�าใหม+ เพ่ือดึงดูด
ความสนใจและมีความต+อเนื่องในการใช�บริการ 
2.5 พัฒนาการขยายฐานธุรกิจลูกค�าให�กว�างขวาง และหลากหลายชน
ชาติมากข้ึน เพ่ือกระจายความเสี่ยง โดยนําเสนอสินค�า/บริการท่ี
แตกต+างจากคู+แข+งขัน เช+น การขายสินค�าให�กับคนเฉพาะกลุ+มโดยเน�น
กิจกรรมร+วมกับชุมชนมากกว+าการนําชมสถานท่ี   

3. การจัดการทรัพยากร
การท/องเท่ียวอย/างย่ังยืน  

3.1 สร�างจิตสํานึกผู�ประกอบการให�รักษาการคงอยู+ของอัตลักษณ�ด้ังเดิม
ของทรัพยากรและบริหารจัดการใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให�เกิดประโยชน�
คุ�มค+าเพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก+ประเทศ  
3.2 นําเสนอสินค�า/บริการในรูปแบบการท+องเท่ียวทางเลือก ให�
สอดคล�องกับพฤติกรรมของนักท+องเท่ียวในยุคใหม+ เช+น “การท+องเท่ียว
หัวใจสีเขียว” “การท+องเท่ียวอย+างสร�างสรรค�” ซ่ึงเป9นการแสวงหา
ประสบการณ�ท่ีแตกต+างไปจากชีวิตประจําวันของกลุ+มนักท+องเท่ียวเชิง
คุณภาพในยุคปMจจุบัน 
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ตารางท่ี 31 ยุทธศาสตร�ท่ี 3 ส+งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการท+องเท่ียวเชิงบูรณาการ (ต+อ) 
กลยุทธ� แนวทางการพัฒนา 

 3.3  เพ่ิมศักยภาพทรัพยากรการท+องเท่ียว ด�วยการบูรณาการมุ+งเน�น
สร�างคุณค+ากับชุมชนในท�องถ่ินโดยตรง เพ่ือได�รับประโยชน�อย+าง
ยุติธรรมระหว+างชุมชนกับผู�ประกอบการ 
3.4 นําเท่ียวอย+างรู�คุณค+า โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับใน
ศักยภาพของทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม เพ่ือไม+ให�มี
สภาพเสื่อมโทรม 

 
ตารางท่ี 32 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การสร�างและปรับระบบบริหารจัดการท+องเท่ียวของภาครัฐสู+การพัฒนา

ธุรกิจท่ียั่งยืน 
กลยุทธ� แนวทางการพัฒนา 

1 .  รั ก ษา เ ส ถี ย รภ า พ    
การท/องเท่ียว 
 

1.1 ปรับปรุงและควบคุมกฎหมายด�านการท+องเท่ียวอย+างเสมอภาคเท+า
เทียม และเป9นธรรมกับทุกฝKาย  
1.2บังคับใช�กฎหมาย และบทลงโทษอย+างจริงจังโดยเฉพาะการดูแล
ความปลอดภัยและทรัพย�สิน เพ่ือสร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�นักท+องเท่ียว
กลับมาใช�บริการอีกครั้ง   
1.3. ดําเนินการวางเง่ือนไขท่ีรัดกุม โดยปกป[องผู�ประกอบการให�ได�รับ
สิทธิประโยชน�ท่ีมากกว+าคนต+างชาติ ด�วยการอนุญาตให�บริษัททัวร�
ต+างชาติท่ีเข�ามาลงทุนในไทย สามารถดําเนินการได�เพียงจัดนําเท่ียวเข�า
ประเทศเท+านั้น  
1.4. แก�ไขปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย และถูกการเอารัดเอา
เปรียบในการซ้ือขายสินค�า/บริการของนักท+องเท่ียว 
1.5 รัฐบาลควรให�ความสําคัญในการคัดกรองผู�เชี่ยวชาญด�านการ
ท+องเท่ียวมาบริหารให�มีทิศทางพัฒนาอย+างถูกต�องและชัดเจน 
1.6 ควรคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท+องเท่ียวของแต+ละ
สถานท่ีท+องเท่ียว และกลั่นกรองคุณภาพนักท+องเท่ียวท่ีเข�ามาใน
ประเทศ 
1.7 สนับสนุนมาตรการป[องกันการทุจริตของบริษัทนําเท่ียว โดยให�
สามารถตรวจสอบได�ท่ีสํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก� หรือ
ทางสื่อสังคมออนไลน� 
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ตารางท่ี 32 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การสร�างและปรับระบบบริหารจัดการท+องเท่ียวของภาครัฐสู+การพัฒนา
ธุรกิจท่ียั่งยืน (ต+อ)  

กลยุทธ� แนวทางการพัฒนา 
 1.8 สนับสนุนและประสานงานกับผู�ประกอบการให�เกิดกิจกรรมการ

เรียนรู�ร+วมกัน ทําความเข�าใจ ร+วมแสดงความคิดเห็นเสนอปMญหา และ
ร+วมกันแก� ไขปMญหาออกมาเป9นรูปธรรมในรูปแบบกฎหมาย/
พระราชบัญญัติ หรือนโยบาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข+งขัน
ทางธุรกิจให�ยั่งยืน 

2. การจัดการโลจิสติกส�
เพ่ือการท/องเท่ียว 

2.1 พัฒนาระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ให�สอดคล�องกับการตลาดใน
ยุคสมัยใหม+ เพ่ืออํานวยความสะดวกต+อการใช�บริการและตัดสินใจซ้ือ
ของนักท+องเท่ียว  
2.2 พัฒนาข�อมูลด�านรายได�จากการท+องเท่ียว โดยจําแนกตามประเภท
การใช�จ+าย การคาดการณ�จํานวนนักท+องเท่ียวในแต+ละภูมิภาค และ
แนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวระดับโลกให�
ทันสมัยและถูกต�องอยู+เสมอ ซ่ึงเป9นประโยชน�ต+อพยากรณ�ในการ
บริหารจัดการของผู�ประกอบการ 
2.3 เข�าร+วมกิจกรรมทุกช+องทางของหน+วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ในกลุ+มสมาคมท่ีจัดให�การสนับสนุนเผยแพร+สินค�าและบริการต+างๆ ใน
รูปแบบงานจัดแสดงสินค�าและบริการท้ังในและต+างประเทศ จะทําให�
ฐานการตลาดกว�างขวางข้ึน  
2.4 สร�างมาตรฐานความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให�กับ
นั กท+ อ ง เ ท่ี ย ว ให� มี ค วาม เชื่ อ ม่ัน ในการ ใช� บ ริ ก า ร ทุกสถาน ท่ี
ภายในประเทศ  

3. การปรับตัวให�เช่ือมโยง
โอกาสจากอาเซียน 

3.1. สร�างโอกาสด�านการค�าการลงทุนระหว+างกลุ+มประเทศสมาชิก
อาเซียนและเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ+มประเทศ CLMV และโครงการความ
ร+วมมือของภาครัฐและต+างประเทศในการขยายตลาด และเพ่ิมอํานาจ
การแข+งขันทางธุรกิจนําเท่ียว  
3.2. ประสานความร+วมมือกับกลุ+มประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเพ่ิมพูน
ความแข็งแกร+งในการรองรับเศรษฐกิจโลกท่ีผันผวน ในการส+งเสริม
การค�าท่ีเป9นธรรม และลดทอนอํานาจของนักลงทุนรายใหญ+หรือบริษัท
ข�ามชาติ  
3.3. ส+งเสริมการเปEดการค�าเสรี เพ่ือช+วยลดความไม+เท+าเทียมกัน
ระหว+างนักธุรกิจในกลุ+มประเทศสมาชิกอาเซียน  
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4. เพ่ือค�นหายุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ  
 จากการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้นํามาซ่ึงยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการในประเทศไทย ท่ีจดทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวของสํานักทะเบียน
ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก� โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ�เชิงลึก และการประชุม
ข�อเสนอเชิงนโยบายดังนั้น ข�อค�นพบจากผลการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ ตามข้ันตอนการวิจัยท่ีได�กล+าวไว�ในบทท่ี 3 เพ่ือตอบวัตถุประสงค�ของการวิจัยในครั้งนี้ ผู�วิจัย
ใช�การวิเคราะห�ปMจจัยของเครื่องมือทางธุรกิจคือ TOWS Matrix มากําหนดเป9นกลยุทธ� ซ่ึงได�นํา
แนวคิดของสแตนลีย� (Stanley, 2556: 881-891) มีปMจจัย 4 ประการ ได�แก+ จุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส 
และอุปสรรค มาจับคู+ กันและกําหนดเป9นกลยุทธ�ต+างๆ คือ การวิเคราะห�เชิงกลยุทธ�เชิงรุก 
(SOstrategies) เป9นการใช�ประโยชน�จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งภายในองค�การและปรับปรุงแก�ไข
จุดอ+อนโดยอาศัยโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนด�วยการใช�กลยุทธ�เชิงแก�ไข (WOstrategies) อีกท้ังหลีกเลี่ยง
อุปสรรคโดยอาศัยจุดแข็งภายในองค�การด�วยการใช�กลยุทธ�เชิงป[องกัน (STstrategies) และลดจุดอ+อน
ภายในองค�การและพยายามหลีกเลี่ยงอุปสรรคให�ได�มากท่ีสุดได�แก+กลยุทธ�เชิงรับ(WTstrategies) เพ่ือ
มากําหนดเป9นยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ 
 ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของผู�ประกอบการสู/ระดับ
สากล ประกอบด�วย 3 กลยุทธ� ดังต+อไปนี้  
 กลยุทธ�ท่ี 1 ธรรมาภิบาลสร�างผู�นําสู/ระดับสากล  
  จากการสังเคราะห�ข�อมูลพบว+า เห็นควรให�พัฒนาผู�ประกอบการให�เปEดเผยข�อมูลท่ี
นําเสนออย+างตรงไปตรงมา มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต�องท่ีชัดเจน สร�างความน+าเชื่อถือต+อ
ความโปร+งใส มีความซ่ือสัตย� ด�วยการยึดหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ และ
สํานึกในความรับผิดชอบท่ีมีต+อสังคม 
  การศึกษาของสุเมธ แสงนิ่มนวล(2552: 33) ได�สนับสนุนกลยุทธ�ธรรมาภิบาลสร�างผู�นําสู+
ระดับสากลเก่ียวกับการพัฒนามนุษย�ด�วยหลักธรรมาภิบาลสากล 9 ประการคือ การมีส+วนร+วม ความ
เป9นธรรม ความโปร+งใส การดูแลเอาใจ ฉันทามติ ความเสมอภาค ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ความรับผิดชอบ และวิสัยทัศน�เชิงยุทธศาสตร� ซ่ึงผู�นําต�องพยายามดําเนินกิจการโดยใช�หลักคุณธรรม
ซ่ึงเป9นหลักท่ีครอบคลุมจุดมุ+งหมายของหลักธรรมาภิบาลท้ัง 9 ประการดังกล+าว และสอดคล�องกับ
ผลการวิจัยของภูมิรัชต� สมมุ+ง(2550: 84) พบว+า ผู�นําชุมชนได�มีการนําหลักธรรมาภิบาลมาใช�ในการ
บริหารงาน ยึดม่ันในความถูกต�องและซ่ือสัตย�สุจริต และให�บริการด�วยความเสมอภาคเท+าเทียม โดย
คํานึงถึงผล ประโยชน�ต+อส+วนรวม เช+นเดียวกับผลการศึกษาของแนรี่(Ngaire, 2000: 823) ได�ระบุว+า 
ธรรมาภิบาลท่ีดีสามารถสร�างความสมดุลของกฎระเบียบและให�ผู� มีส+วนได�ส+วนเสียได�นํามา
ประกอบการพิจารณาการดําเนินธุรกิจ ในขณะท่ีธีรวิทย� ภิญโญณัฐกานต�(1995: 203) กล+าวว+า ถ�าคน
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ไทยไม+คิดท่ีจะขวนขวายหาความรู�ด�านภาษาต+างประเทศเท+ากับปEดหูปEดตาจะทําให�ประเทศไทยมืดมัว
ล�าหลังอยู+อย+างเดิม เพราะการรู�ภาษาต+างประเทศอย+างแพร+หลายสามารถนํามาปรับปรุงพัฒนาชาติ
ได�รวดเร็ว อีกท้ังโกลแมน(Goleman,1998: 78-89) ระบุว+าการตระหนักในตนเอง เป9นพ้ืนฐานของ
การควบคุมตนเอง และความตระหนักในสังคมซึ่งจะเป9นรากฐานของทักษะทางสังคมที่จําเป9น
สําหรับการจัดการความสัมพันธ�อย+างมีประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ�ท่ี 2 มุ/งเน�นการเรียนรู�อย/างสร�างสรรค�  

จากการสังเคราะห�ข�อมูลพบว+า การส+งเสริมผู�ประกอบการให�ศึกษาความเคลื่อนไหวของ
คู+แข+ง โดยไปทดลองใช�บริการ และติดตามข+าวสาร เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง และใช�
ความคิดสร�างสรรค� โดยดึงเอกลักษณ�ความเป9นไทยท่ีเป9นจุดเด+นท้ังธรรมชาติและวัฒนธรรมมาต+อ
ยอดความคิดให�เกิดนวัตกรรมสินค�า/บริการ เพ่ือให�เกิดความแตกต+างจากคู+แข+ง อีกท้ังวิเคราะห�ข�อดี
ข�อเสียของคู+แข+ง เพ่ือพิชิตใจลูกค�าในกลุ+มเดียวกัน เป9นการกระจายความเสี่ยงในการอยู+รอดของธุรกิจ 
ด�วยความกระตือรือร�นในการแสวงหาความรู�ใหม+ เพ่ือนํามาฝcกฝนในการปฏิบัติงานให�เกิดความสําเร็จ
มากข้ึนและพัฒนาการเรียนรู�โดยนําประสบการณ�ท่ีผ+านมาเป9นตัวกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ 
และท่ีสําคัญต�องพัฒนาระดับรากหญ�าคือการยกระดับมาตรฐานให�บัณฑิตเรียนรู�รายวิชาท่ีสอนเป9น
ผู�บริหารท่ีดีให�มีศักยภาพท่ีสอดคล�องกับความต�องการของสถานประกอบการ 

มีความสอดคล�องกับทรรศนะของจีระ หงส�ลดารมย�(2555: 106) กล+าวว+า จินตนาการของ
มนุษย�หรือทุนแห+งการสร�างสรรค�สามารถสร�างมูลค+าเพ่ิมได�มหาศาล เช+นเดียวกับแนวคิดของธนัย 
ชรินทร�สาร (ม.ป.ป.) อธิบายว+า การศึกษากลยุทธ�ท่ีคู+แข+งใช�ในปMจจุบัน บริษัทต�องพิจาณากลยุทธ�
ของคู+แข+งในนโยบายด�านต+างๆ และผลการวิจัยของอภิสิทธิ์ ประวัติเมือง(2544: 69) พบว+า ผู�ประกอบการ
ต�องมีความกล�าเสี่ยง ความแกร+งในการแข+งขัน ความใส+ใจในการเรียนรู�อย+างสมํ่าเสมอ ในขณะท่ี
ผลการวิจัยของฟอร�สแมน (Forsman, 2004: 21) ได�นําแนวคิดจุดแข็ง จุดอ+อน โอกาส และอุปสรรคมา
วิเคราะห�สภาพแวดล�อมทางธุรกิจ สิ่งเหล+านี้เป9นพ้ืนฐานของแนวความคิดหนึ่งในกลยุทธ�การแข+งขัน
ยุคใหม+ เช+นเดียวกับผลการวิจัยของภีรวัฒน�นนทะโชติ (2555: 104) พบว+า แนวความคิดนี้สามารถ
ทํานายการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณ� อันนําไปสู+การวางแผนและการเลือกแนวทางการ
บริหารจัดการในองค�การให�เหมาะสมและสอดคล�องกับบริบทมากท่ีสุด  
 กลยุทธ�ท่ี 3 เสริมสร�างความเข�มแข็ง  

จากการสังเคราะห�ข�อมูลพบว+าการพัฒนาให�เกิดความเชี่ยวชาญในการใช�ระบบพาณิชย�
อิเล็กทรอนิกส�และการบริหารลูกค�าสัมพันธ�ในการจัดหาและเป9นช+องทางของตลาดบริการให�สามารถ
บริหารจัดการได�อย+างเจริญเติบโต อีกท้ังต�องปรับเป9นโครงสร�างองค�การแบบเมทริกซ� ซ่ึงบุคลากรใน
ยุคปMจจุบันต�องทํางานหลากหลาย และให�ความสําคัญกับผู�รับบริการทุกระดับอย+างเท+าเทียมกัน โดย
ควบคุมคุณภาพบุคลากรให�มีมาตรฐานการให�บริการอย+างสมํ่าเสมอ ด�วยการเพ่ิมพูนศักยภาพในการ
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แข+งขันกับบริษัทต+างชาติ ซ่ึงต�องมีการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการทํางานอยู+เสมอ
ดังผลการวิจัยของดอด�ด (Dodd, 1987: 3) ท่ีพบว+า ขีดความสามารถในการรับรู�มีความจําเป9นสําหรับ
การพัฒนาความเข�าใจในด�านบุคคลท่ีมีความแตกต+างกันทางวัฒนธรรม และการเข�าไปมีบทบาทสําคัญ
ในการคัดเลือก การคัดสรร ฝcกอบรม และการพัฒนาทีมงานท่ีมีความหลากหลายร+วมกัน (Iles, 1995: 44) 
เช+นเดียวกับผลการศึกษาของสุพัตรา คงขํา (2556: 384) พบว+า การขับเคลื่อนการจัดการความรู�ใน
ชุมชนด�วยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู� การอบรมยกระดับความรู� การประชุมข�อเสนอเชิงนโยบาย 
และประเมินผลการดําเนินการจัดการความรู� เป9นการเสริมสร�างความเข�มแข็ง  
 ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การสร�างความร/วมมือทางธุรกิจอย/างสมดุลและย่ังยืน ประกอบด�วย 2 
กลยุทธ� ดังต+อไปนี้  
 กลยุทธ�ท่ี 1 เรียนรู� อยู/ร/วม อย/างเข�าใจบนความต/างของวัฒนธรรม 

จากการสังเคราะห�ข�อมูลพบว+า การเสริมสร�างและพัฒนาภาษาต+างประเทศให�สอดคล�อง
กับกลุ+มนักท+องเท่ียวท่ีเดินทางมาในประเทศไทย จะแก�ปMญหาหัวหน�าทัวร�ต+างชาติท่ีมาทํางานแทนคน
ไทย และร+วมกันเรียนรู�อย+างเข�าใจในวัฒนธรรมระหว+างประเทศ อีกท้ังสนับสนุนให�ผู�ประกอบการมี
บทบาทสําคัญในการคัดเลือกทีมงานร+วมกับบริษัทต+างชาติ เพ่ือลดความแตกต+างของวัฒนธรรมให�มี
มาตรฐานเดียวกัน และควรจะสนับสนุนให�เกิดความไว�วางใจกับคนร+วมงาน ให�มีความรู�สึกอยากจะ
ทุ+มเททํางานด�วยความเต็มใจ ดังผลการวิจัยของบรรจง อมรชีวิน(2553: 27) ได�นําเสนอแนวคิดท่ี
สนับสนุนกลยุทธ�นี้ไว�ว+า ในโลกนี้มีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและมีวิธีปฏิบัติท้ังในมิติทางธุรกิจและใน
วิถีปฏิบัติท่ัวไปท่ีแตกต+างกันในแต+ละภูมิภาคท่ีมีการเชื่อมโยงของวัฒนธรรมกับชาวต+างชาติ ซ่ึง
การศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ�นี้ กลายเป9นปMจจัยสําคัญในการวางแผนการเจรจาต+อรองกับประเทศต+างๆ 
ในขณะท่ีผลการวิจัยของวู�ดค็อกกับฟรานซิส (Woodcock and Francis,1994:1) และผลการวิจัย
ของพูเกรส (Pukras, 1995: 7) ได�ระบุว+า ทีมงานคือ กลุ+มบุคคลท่ีมีความสัมพันธ�กัน มีวัตถุประสงค�และ
เป[าหมายร+วมกัน แต+ละคนมุ+งสู+ความสําเร็จ มีการทํางานร+วมกัน แบ+งปMนกันรับผิดชอบ และให�
อํานาจในการตัดสินใจของบุคคลอย+างเต็มศักยภาพ  
 กลยุทธ�ท่ี 2พันธมิตรทางธุรกิจ 

จากการสังเคราะห�ข�อมูลพบว+าส+งเสริมผู�ประกอบการให�ขยายเครือข+ายท่ีเก่ียวข�องร+วมกัน 
และสร�างความแข็งแกร+ง เพ่ือป[องกันนักลงทุนต+างชาติท่ีมีเงินทุนมากกว+าผู�ประกอบการไทย ร+วม
สร�างพันธมิตรทางการค�า เพ่ือลดการแข+งขันกันเอง ท้ังผลักดันให�ผู�ประกอบการรวมตัวกันให�อยู+ใน
รูปแบบสมาคมเพ่ือแลกเปลี่ยนข�อมูลความรู� สร�างอํานาจการต+อรองทางการค�า กําหนดราคาให�เป9น
มาตรฐานเดียวกัน และสนับสนุนทํากิจการร+วมค�ากับนักท+องเท่ียวต+างชาติท่ีเชื่อมโยงเข�ามาไทยก+อนท่ี
จะไปลงทุนยังประเทศเพ่ือนบ�าน 
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การศึกษาในแนวคิดของวิเชียร วิทยอุดม(2554:151-155) ได�กล+าวว+า องค�การท่ีมีพลัง
การรวมกลุ+มท่ีแข็งแกร+งและเต็มไปด�วยสมาชิกท่ีมีคุณภาพจึงกลายเป9นสิ่งสําคัญอย+างยิ่ง ท่ีต�องให�กลุ+ม
ทํางานอย+างมีประสิทธิผลกับองค�การ เช+นเดียวกับแกรนท� (Grant, 1996: 375) พบว+า การเรียนรู�
ร+วมกันมีอิทธิพลต+อเครือข+ายความร+วมมือระหว+างประเทศ เป9นผลให�เกิดการประยุกต�ความรู� 
จนกลายเป9นขีดความสามารถหลัก ในขณะเดียวกันนฤมล คงทน (2549:1) ได�สรุปผลการวิจัยว+า 
ปMจจัยท่ีส+งผลกระทบต+อขีดความสามารถในการแข+งขันคือ การขาดความเชื่อมโยงและรวมกลุ+มเพ่ือ
สร�างความเข�มแข็ง   
 ยุทธศาสตร�ที่ 3 ส/งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการท/องเที่ยวเชิงบูรณาการ
ประกอบด�วย3กลยุทธ� ดังต+อไปนี้  
 กลยุทธ�ท่ี 1การสร�างและเพ่ิมมูลค/า 

จากการสังเคราะห�ข�อมูลพบว+า ควรกระตุ�นให�รัฐบาล การเพ่ิมโอกาสในการเข�าถึงแหล+ง
ทุนให�กับผู�ประกอบการ เพ่ือขยายธุรกิจหรือการลงทุนไปต+างประเทศ แต+ต�องมุ+งเน�นจุดยืนท่ีแตกต+าง 
เพ่ือหาช+องว+างการให�บริการท่ีผู�ประกอบการรายอ่ืนยังไม+ได�พัฒนา โดยเน�นการสร�างแบรนด�ให�เป9นท่ี
รับรู�มากข้ึนและต�องมุ+งเน�นการบูรณาการนวัตกรรมร+วมกันระหว+างบริษัทเครือข+าย แลกเปลี่ยนเรียนรู�
จากความคิดและท่ีหลากหลายร+วมกันสร�างความแตกต+างจากคู+แข+งขัน โดยการนําเอกลักษณ�ของคน
ไทยท่ีมีความนอบน�อม อดทน ยืดหยุ+นสูง และมีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีกับผู�อ่ืน มาประยุกต�ในการทํางานด�วย
การบริการท่ีเป9นมิตร ให�การต�อนรับด�วยความยินดีเอ้ือเฟ|}อเผื่อแผ+เป9นเจ�าของบ�านท่ีดี ซ่ึงการพัฒนา
พฤติกรรมการบริการ ย+อมสร�างความสุขให�เกิดข้ึนกับผู�รับบริการได�เป9นอย+างดี โดยต�องมีความ
กระฉับกระเฉงคล+องตัวกระตือรือร�น ขณะให�บริการอย+างเหนือความคาดหวังของผู�รับบริการ โดยใช�
หลัก “สะดวก รวดเร็ว ถูกต�อง ถูกใจ และคุ�มค+า” 

ดังแนวคิดของประภัสสร เสวกุล(2556) ได�กล+าวเก่ียวกับอัตลักษณ�ของไทยไว�ว+า คนไทย
ในสายตาของชาวต+างชาติ คือการยิ้มแย�มจนได�รับสมญานามว+า “Land of Smiles” หรือดินแดน
แห+งรอยยิ้ม ถัดมาก็คือ การเป9นมิตรกับชาวต+างชาติ และความเอ้ือ อารี และคนไทยมีความสัมพันธ�
กับพระพุทธศาสนามาเป9นเวลานาน ซ่ึงมีความเป9นต+อสังคมไทยเป9นอย+างมากและได�ผูกมัดจิตใจให�
คนไทยเป9นคนรักสันติ รักอิสรเสรี ปรองดองให�การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และสอดคล�องกับ
ผลการวิจัยของมนัสนันท�มณีขัติย�(2551:116) ระบุว+า กิจการเชื่อม่ันการดําเนินธุรกิจกับบริษัทคู+ค�าให�
ประสบความสําเร็จได�นั้นจะต�องอาศัยความผูกพันระหว+างกันเป9นพ้ืนฐาน ความสัมพันธ�กับบริษัทคู+ค�า
จะช+วยส+งเสริมและสนับสนุนให�กิจการมีการดําเนินงานอย+างมีประสิทธิผลและประสบความสําเร็จ ให�
บุคลากรทุกคนเรียนรู�งาน ได�ร+วมกันคิดวิเคราะห�และแก�ไขปMญหางาน รวมถึงการที่กิจการเปEด
โอกาสให�ทุกคนได�แสดงความคิดเห็นอย+างเสรี ในขณะเดียวกันผลการวิจัยของศุภางค� นันตา (2555: 
บทคัดย+อ) ระบุว+า กลยุทธ�นวัตกรรมบริการมีผลกระทบเชิงบวกต+อผลการดําเนินธุรกิจ ดังนั้น
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ผู�ประกอบการควรเน�นให�องค�การมีการสร�างสรรค�แนวคิดใหม+ในการบริการในขณะเดียวกันผล
การศึกษาของแชปแมน และคณะ (Chapman et al.,2003:9) และกรอนรูซ (Groonroos, 2000: 
286) พบว+า ปMจจัยสําคัญของการสร�างความสามารถในการแข+งขันตลาดโลกนั้นคือ การบริการ ซ่ึงเป9น
การสร�างคุณค+าท่ีสามารถประเมินความสําเร็จขององค�การได�ในระดับสากล  
 กลยุทธ�ท่ี 2 การตลาดเชิงบูรณาการ 

จากการสังเคราะห�ข�อมูลพบว+า การพัฒนาศักยภาพในการบริหารลูกค�าสัมพันธ� ต�องมี
ความเชี่ยวชาญในการใช�ระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� เพ่ือสร�างช+องทางการให�บริการและอํานวย
ความสะดวกให�กับนักท+องเท่ียว รวมถึงการสนับสนุนการประชาสัมพันธ� โดยเน�นย้ํา “ความคุ�มค+า” 
ซ่ึงต�องรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพสินค�า/บริการให�เอ้ืออํานวยต+อการใช�ประโยชน�และสร�างความ
ประทับใจแก+ผู�รับบริการให�กลับมาใช�บริการอีกครั้ง ในขณะเดียวกันควรรักษาฐานลูกค�าเดิมไว� โดย
นําเสนอสินค�า/บริการท่ีแตกต+างไปจากท่ีเคยใช�บริการแล�ว ให�สิทธิพิเศษมากกว+าฐานลูกค�าใหม+ เพ่ือ
ความต+อเนื่องในการใช�บริการและพัฒนาการขยายฐานธุรกิจลูกค�าให�กว�างขวาง หลากหลายชนชาติ
มากข้ึน เพ่ือกระจายความเสี่ยง โดยนําเสนอสินค�า/บริการท่ีแตกต+างจากคู+แข+งขัน 

ดังผลการวิจัยของพอตเตอร� (Porter,1980:35) กล+าวว+า การพัฒนาความสามารถในการ
แข+งขัน จําเป9นต�องมีการบูรณาการระหว+างกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน เพ่ือเพ่ิมมูลค+าให�กับ
สินค�าและบริการ โดยมีข้ันตอนของกระบวนการสร�างคุณค+าอย+างต+อเนื่องเหมือนห+วงโซ+คุณค+าของ
กิจกรรมท่ีมีความเกี่ยวพันกัน แล�วนําส+งต+อให�กับลูกค�า โดยกระบวนเหล+านี้เรียกว+า “โซ+แห+ง
คุณค+า” ท่ีเน�นความร+วมมือระหว+างกันภายในองค�การเป9นหลัก ส+งผลให�สามารถพัฒนาขีดความสามารถ
และรักษาความได�เปรียบเชิงการแข+งขันให�คงอยู+ในองค�การตลอดไปอีกท้ังสอดคล�องกับผลการวิจัย
ของมอนครีฟ และคณะ(Moncrief et al., 1999: 329-332) ได�กล+าวว+า สิ่งท่ีเป9นหัวใจในการปรับปรุง
ความมีประสิทธิภาพในการให�บริการคือ การนําเทคโนโลยีมาปรับใช�กับวิธีการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
ด�านการตลาด 
 กลยุทธ�ท่ี 3 การจัดการทรัพยากรอย/างย่ังยืน 
 จากการสังเคราะห�ข�อมูล พบว+า การสร�างจิตสํานึกให�กับผู�ประกอบการในการรักษาการ
คงอยู+ของอัตลักษณ�ด้ังเดิมในทรัพยากรท่ีมีอยู+อย+างจํากัดให�เกิดความคุ�มค+า โดยการนําเสนอสินค�า/
บริการในรูปแบบการท+องเท่ียวทางเลือกและเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรการท+องเท่ียว ด�วยการมุ+งเน�น
สร�างคุณค+ากับชุมชนและท�องถ่ินโดยตรงและนําเท่ียว โดยคํานึงขีดถึงขีดความสามารถในการรองรับ
ถึง ศักยภาพของทรัพยากรการท+อง เ ท่ียว ซ่ึ งจากแนวคิดขององค�การการท+อง เ ท่ียวโลก 
(UNWTO,2011:5) ท่ีกล+าวว+า การท+องเท่ียวมีการพัฒนาบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู+แล�ว ทั้ง
ทรัพยากรแหล+งท+องเท่ียวธรรมชาติ ประวัติศาสตร� ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตท่ีมีเอกลักษณ�และมี
ความแตกต+างจนเป9นสิ่งท่ีดึงดูดความน+าสนใจให�กับนักท+องเท่ียวได�มาสัมผัส แต+การท+องเท่ียวสามารถ
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ส+งผลกระทบท้ังด�านบวกและด�านลบต+อระบบเศรษฐกิจ, สังคม, วัฒนธรรม และสิ ่งแวดล�อม  
ดังนั้นผลการวิจัยของโฮลเดน(Holden,2000:49) และแชปลีย� (Sharpley, 2009: 4) จึงได�มีการเสนอ
แนวคิดการจัดการท+องเท่ียวอย+างยั่งยืนว+าเป9นการผสมผสานระหว+างการพัฒนาซ่ึงมุ+งเน�นการพัฒนา
ความเป9นอยู+และคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการอนุรักษ�ธรรมชาติ เน�นหลักการพัฒนาองค�รวม 
ซ่ึงไม+มุ+งเน�นพัฒนาเฉพาะด�านเศรษฐกิจเพียงด�านเดียว เป9นการคํานึงถึงผลประโยชน�และผลกระทบใน
ระยะยาวมากกว+าระยะสั้น และการยึดคนเป9นศูนย�กลางในการพัฒนา ดังแนวคิดของดอดด�และบัท
เลอร� (Dodds and Butler,2009:44) กล+าวว+า การท+องเท่ียวอย+างยั่งยืนเป9นหลักการสําคัญท่ี
นําไปใช�ในการพัฒนาการท+องเท่ียวอย+างแพร+หลายในหลายประเทศ และจากนโยบายการท+องเท่ียว
แห+งชาติ (2254: 22-23) ได�สนับสนุนกลยุทธ�นี้ให�เกิดการพัฒนาและฟ|}นฟูแหล+งท+องเที่ยวให�เกิด
ความยั่งยืน และสร�างความเชื่อม่ันให�นักท+องเท่ียวตัดสินใจเดินทางมายังประเทศไทย  
 ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การสร�างและปรับระบบบริหารจัดการท/องเท่ียวของภาครัฐสู/การพัฒนา
ธุรกิจท่ีย่ังยืนประกอบด�วย3กลยุทธ� ดังต+อไปนี้  
 กลยุทธ�ท่ี 1รักษาเสถียรภาพการท/องเท่ียว 

จากการสังเคราะห�ข�อมูลพบว+า ความสําคัญในการคัดกรองผู�เชี่ยวชาญด�านการท+องเท่ียว
มาบริการให�มีทิศทางพัฒนาอย+างถูกต�อง และควรเร+งการปรับปรุง/ควบคุม/บังคับใช�กฎหมาย/แก�ไข
ปรับปรุงมาตรการความปลอดภัยอย+างจริงจัง เพ่ือเป9นการสร�างภาพลักษณ�ท่ีดีให�กับนักท+องเท่ียวได�
กลับมาใช�บริการอีกครั้ง โดยกลั่นกรองคุณภาพนักท+องเท่ียว ด�วยการวางเง่ือนไขอย+างรัดกุม อีกท้ัง
ป[องกันการนอมินีโดยอนุญาตให�บริษัททัวร�ต+างชาติท่ีเข�ามาลงทุนในไทย สามารถดําเนินการได�เฉพาะ
การจัดนําเท่ียวเข�าประเทศเท+านั้น สนับสนุนมาตรการป[องกันการทุจริตของบริษัทนําเท่ียว โดยให�
สามารถตรวจสอบได�ท่ีสํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก� หรือทางสื่อสังคมออนไลน�และ
ประสานงานกับผู�ประกอบการให�เกิดกิจกรรมการเรียนรู�ร+วมกัน ทําความเข�าใจ ร+วมแสดงความ
คิดเห็นเสนอปMญหา และร+วมกันแก�ไขปMญหาออกมาเป9นรูปธรรมในรูปแบบกฎหมาย/พระราชบัญญัติ 
หรือนโยบาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข+งขันทางธุรกิจให�ยั่งยืน 

ผลการวิจัยของนิววาลี่ และมาธาวัน (Madhavan abd Gnywali,2001:431) สนับสนุน   
กลยุทธ�นี้ได�กล+าวว+า ความแตกต+างของโครงสร�างท่ีไม+เท+าเทียมกันขององค�การมีอิทธิพลต+อพฤติกรรม
การแข+งขันระหว+างเครือข+ายขององค�การ จึงมีการศึกษากรอบแนวคิดหลายระดับท่ีเก่ียวข�อง และ
ผลการวิจัยของจารุวรรณ พุ+มบัว(2551:178) อย+างไรก็ตามผลการวิจัยของจารุวรรณ พุ+มบัว(2551:1) 
พบว+า ผู�ประกอบการมีศักยภาพในการผลิตใกล�เคียงกันจึงสามารถทดแทนกันได� จึงมีการแข+งขัน
กันเองมากข้ึน และยังพบปMญหาท่ีสําคัญมากท่ีสุดได�แก+ ภาครัฐยังไม+ชัดเจน และไม+ได�รับการสนับสนุน
จากภาครัฐอย+างจริงจัง ท้ังนี้พอตเตอร� (Porter,1980: 117-265) ได�กล+าวว+า ปMจจัยท่ีเป9นได�ท้ังส+วน
สนับสนุนและอุปสรรคต+อความได�เปรียบทางการแข+งขันธุรกิจคือ ภาครัฐ ซ่ึงเป9นผู�มีอํานาจในด�านการ
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ออกกฎระเบียบ ข�อบังคับต+างๆ ดังนั้น หากรัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการท่ีสนับสนุนธุรกิจใดนั้น  
จะส+งผลให�ธุรกิจนั้นมีความสามารถในการแข+งขันได�มากข้ึน  
 กลยุทธ�ท่ี 2 การจัดการโลจิสติกส�เพ่ือการท/องเท่ียว 

จากการสังเคราะห�ข�อมูลพบว+าการพัฒนาระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ให�สอดคล�องกับ
การตลาดในยุคสมัยใหม+ เพ่ืออํานวยความสะดวกต+อการใช�บริการและตัดสินใจซ้ือของนักท+องเท่ียว  
ต�องพัฒนาข�อมูลด�านรายได�จากการท+องเท่ียว โดยจําแนกตามประเภทการใช�จ+าย กาคาดการณ�
จํานวนนักท+องเท่ียวในแต+ละภูมิภาค และแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท+องเท่ียว
ระดับโลกให�ทันสมัยและถูกต�องอยู+เสมอ ซ่ึงเป9นประโยชน�ต+อพยากรณ�ในการบริหารจัดการของ
ผู�ประกอบการซ่ึงผู�ประกอบการต�องเข�าร+วมกิจกรรมทุกช+องทางของของหน+วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือในกลุ+มสมาคมท่ีจัดให�การสนับสนุนเผยแพร+สินค�าและบริการต+างๆ ในรูปแบบงานจัดแสดงสินค�า
และบริการท้ังในและต+างประเทศ จะทําให�ฐานการตลาดกว�างขวางข้ึน โดยสร�างมาตรฐานความ
ปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให�กับผู�รับบริการมีความเชื่อม่ันในการใช�บริการ 

ดังผลการวิเคราะห�ขององค�กรการท+องเท่ียวโลกจัดอันดับด�านความม่ันคงปลอดภัยของ
ประเทศไทยอยู+ในอันดับท่ี 118 ของโลก และความยั่งยืนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอยู+ใน
อันดับท่ี 90 ของโลกซ่ึงตํ่ากว+าปFท่ีผ+านมา (แผนพัฒนาการท+องเท่ียวแห+งชาติ(2554:13) ในขณะท่ี
ยุทธศาสตร�การท+องเท่ียวและกีฬา(2554: 33) ท่ีมีการสนับสนุนและกําหนดมาตรการสร�างความเชื่อม่ัน 
การให�บริการ การป[องกัน ดูแลรักษาความปลอดภัยด�านการท+องเที่ยวอีกทั้งแนวคิดของนิทัศน� 
คณะวรรณ (ม.ป.ป.กล+าวว+า มาตรฐานการบริการเริ่มจากสร�างจิตสํานึกการบริการพนักงาน สร�าง
มาตรฐานบริการท่ีพนักงานทุกคนต�องเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือส+งมอบบริการท่ีประทับใจทุกครั้ง
ท่ีพบกับลูกค�าอีกท้ังสิ่งท่ีทําให�องค�การแตกต+างจากคู+แข+งนั่นคือ ความสามารถท่ีจะนํางานไปสู+
ความสําเร็จได�มากกว+าโดยการนําความรู�และทักษะมาบูรณาการเข�าด�วยกัน (สุภัททา ปEณฑะเพทย�, 
2556) อีกท้ังผลการวิจัยของเฮอร�ลีย�และฮัลท� (Hurley and Hult,1998:42-54) ระบุว+า การได�รับ
และการแบ+งปMนข�อมูลเก่ียวกับลูกค�า การตลาด และติดตามความเคลื่อนไหวของคู+แข+งขัน ตลอดจน
พัฒนาเทคโนโลยีสามารถสร�างความได�เปรียบทางการแข+งขันให�เหนือกว+าคู+แข+งขัน 
 กลยุทธ�ท่ี 3 การปรับตัวให�เช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 

จากการสังเคราะห�ข�อมูลพบว+าเร+งประสานความร+วมมือกับกลุ+มประเทศสมาชิกอาเซียน 
และสร�างโอกาสด�านการค�าการลงทุนระหว+างกลุ+มประเทศสมาชิกอาเซียนและเชื่อมโยงธุรกิจกับกลุ+ม
ประเทศ CLMV ในการขยายตลาด และเพ่ิมอํานาจการแข+งขันทางธุรกิจนําเท่ียว และเพ่ิมพูนความ
แข็งแกร+งในการรองรับเศรษฐกิจโลกท่ีผันผวน ในการส+งเสริมการค�าท่ีเป9นธรรม เนื่องจากช+วยลด
ความไม+เท+าเทียมกัน เพ่ือลดทอนอํานาจของนักลงทุนรายใหญ+หรือบริษัทข�ามชาติ  
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กลยุทธ�นี้มีความสอดคล�องกับผลการวิจัยของวินและกูดิตัส(Wynn and Guditus, 
1984: 146) พบว+า ความร+วมมือเป9นกลยุทธ�ท่ีจะเปลี่ยนความขัดแย�งจากแง+ลบกลายเป9นแง+บวกท่ี
ส+งผลในทางสร�างสรรค� โดยให�กลุ+มประเทศสมาชิกอาเซียนได�ใช�ศักยภาพที่มีอยู+ร+วมกันแก�ปMญหา 
เจรจาต+อรองเพ่ือประสานความแตกต+างและให�บรรลุข�อตกลงร+วมกัน อีกทั้งแนวคิดของสภา
อุตสาหกรรมแห+งประเทศไทย(2554:2) พบว+า การเข�ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให�
ผู�ประกอบการไทยสร�างความได�เปรียบในกลุ+มสมาชิกอาเซียน โดยเฉพาะด�านองค�ความรู� เทคโนโลยี
ต+างๆ และเงินทุนเป9นโอกาสในการขยายฐานการลงทุนไปยังประเทศอาเซียน เช+นเดียวกับกรมการ
ท+องเท่ียว(2554: 19-22) ท่ีมีความเห็นว+าพฤติกรรมและกระแสความนิยมของนักท+องเท่ียวเปลี่ยนแปลง
ไปสู+การท+องเท่ียวเฉพาะทางมากข้ึน เช+น การท+องเท่ียวเชิงสุขภาพ หรือการท+องเท่ียวเพ่ือการประชุม
และนิทรรศการ (MICE) ฯลฯ ซ่ึงประเทศไทยมีความพร�อมในการรองรับการเติบโตของการท+องเท่ียว
เหล+านี้ อีกท้ังมีการเชื่อมโยงเส�นทางคมนาคมกับอนุภูมิภาค ได�แก+ 1) กรอบความร+วมมือของกลุ+มอนุ
ภูมิภาคลุ+มแม+น้ําโขง (Greater Mekong Sub-region : GMS) จํานวน 6 ประเทศคือ ไทย พม+า ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และจีนตอนใต� 2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝKาย (Indonesia-Malaysia-
Thailand Growth-Triangle : IMT-GT) จํานวน 3 ประเทศคือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย3) 
ยุทธศาสตร�ความร+วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ�าพระยา-แม+โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-
Mekong Economic Cooperation strategy : ACMECS) จํานวน 5 ประเทศคือ ไทย พม+า ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และ 4) ความริเริ่มแห+งอ+าวเบงกอลสําหรับความร+วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation : BIMSTEC) จํานวน 4 ประเทศคือ บังกลาเทศ ศรีลังกา อินเดียและไทย  

 จากการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณในบทท่ี 4 และการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพในบทท่ี 
5 สามารถนํามาเป9นบทสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะสําหรับบุคคลและหน+วยงานท่ี
เก่ียวข�องกับอุตสาหกรรมการท+องเท่ียวและบริการในบทท่ี 6 ต+อไป  
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ภาพที่ 5 การเชื่อมโยงระหว+างวัตถุประสงค�การวิจัยไปสู+ยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของผู�ประกอบการใน
ประเทศไทย 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของผู�ประกอบการในประเทศไทย 

ยุทธศาสตร� ที่ 1การยกระดับ
มาตรฐานการบริหารจัดการของ
ผู�ประกอบการสู+ระดับสากล 
เป9นผู�นําระดับสากล 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 ส+งเสริมและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการท+องเที่ยวเชิง
บูรณาการ 

วัตถุประสงค�ข�อที่ 1เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเที่ยวของผู�ประกอบการ ที่จดทะเบียน
ภายใต�สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก� 
กรมการท+องเที่ยว กระทรวงการท+องเที่ยวและกีฬา 

วัตถุประสงค�ข�อที่ 2เพื่อวิเคราะห�ความแตกต+างในคุณลักษณะ
ส+วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจนําเที่ยว และการรับรู�ในพฤติกรรม
การสร�างผลงานระดับปMจเจกบุคคล กลุ+ม และองค�การ ที่มีผล
ต+อความแตกต+างในขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเที่ยว 

วัตถุประสงค�ข�อที่ 3เพื่อเปรียบเทียบ
ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจ
นําเที่ยวของผู�ประกอบการที่มีรูปแบบ
ธุรกิจที่แตกต+างกัน 

วัตถุประสงค�ข�อที่ 4เพื่อค�นหายุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของผู�ประกอบการ 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การสร�างและปรับ
ระบบบริหารจัดการท+องเที่ยวของ
ภาครัฐสู+การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน 
 

กลยุทธ�ที่ 
1. ธรรมาภิบาลสร�างผู�นําสู+ระดับสากล 

2. มุ+งเน�นการเรียนรู�อย+างสร�างสรรค� 
3. เสริมสร�างความเข�มแข็งของบุคลากร 
เพื่อพร�อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 
 

กลยุทธ�ที่ 
1. รักษาเสถียรภาพการท+องเที่ยว 
2.การจัดก ารโลจิ ส ติกส� เ พื่อการ
ท+องเที่ยว 
3. การปรับตัวให�เชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน 
 

กลยุทธ�ที่ 
1. การสร�างและเพิ่มมูลค+า 
2.การตลาดเชิงบูรณาการ 
3. การจัดการทรัพยากรการ
ท+องเที่ยวอย+างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร�ที่ 2การสร�างความ
ร+วมมือ ทางธุรกิจอย+างสมดุลและ
ยั่งยืน 

 

กลยุทธ�ที่ 
1. เรียนรู� อยู+ร+วม อย+างเข�าใจบน
ความต+างของวัฒนธรรม 
2. พันธมิตรทางธุรกิจ 
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บทท่ี 6  

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง ยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู&ประกอบการในประเทศไทย มีวัตถุประสงค�เฉพาะ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู&ประกอบการ ท่ีจดทะเบียน
ภายใต&สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก� กรมการท3องเท่ียว กระทรวงการท3องเท่ียวและ
กีฬา 

2. เพ่ือวิเคราะห�ความแตกต3างในคุณลักษณะส3วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว และ
การรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับป9จเจกบุคคล กลุ3ม และองค�การ ท่ีมีผลต3อความแตกต3าง
ในขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียว  

3. เพ่ือเปรียบเทียบขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของผู&ประกอบการที่มี
รูปแบบธุรกิจท่ีแตกต3างกัน  

4. เพ่ือค&นหายุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของ
ผู&ประกอบการ  
 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ใช&ระเบียบวิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้  

1. วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช&แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข&อมูลระหว3างเดือน
มกราคม-เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557  ท่ีผ3านการทดสอบค3าดัชนีความสอดคล&องเท3ากับ 0.60-1.00 
และค3าความเชื่อม่ันของเครื่องมือเท3ากับ 0.97 ถือได&ว3ามีความน3าเชื่อถือในระดับสูง สามารถนําไปใช&
เก็บรวบรวมข&อมูลกับตัวอย3างที่ได&มาจากการสุ3มแบบมีระบบ จากประชากรที่ใช&ในการวิจัยเปDน
ผู&ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีดําเนินธุรกิจในประเทศไทยจําแนกตามรูปแบบธุรกิจได&แก3 บริษัทจํากัด
จํานวน 154 ราย ห&างหุ&นส3วนจํานวน 26 ราย และเจ&าของคนเดียวจํานวน 191 ราย รวมท้ังสิ้น 371 
ราย  

2. วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด&วยเทคนิคการสัมภาษณ�เชิงลึกใช&การสัมภาษณ�แบบก่ึงโครงสร&าง
ในการเก็บรวมข&อมูลระหว3างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 จากกลุ3มผู&มีส3วนได&ส3วนเสีย 
แบ3งออกเปDน 3 กลุ3มได&แก3 ผู&ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวจํานวน 8 ราย ผู&มีส3วนเก่ียวข&องแบ3งตาม
บทบาทและหน&าท่ีในการส3งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวจํานวน 7 
ราย และนักวิชาการด&านอุตสาหกรรมการท3องเท่ียวจํานวน 8 ราย รวมท้ังสิ้น 23 ราย หลังจากนั้น
จัดการประชุมข&อเสนอเชิงนโยบาย โดยใช&เทคนิคการสนทนากลุ3มในการได&มาซึ่งข&อเสนอแนะเชิง
ยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู&ประกอบการ จากกลุ3มผู&มี
ส3วนได&ส3วนเสียแบ3งออกเปDน 3 กลุ3มเช3นเดียวกัน ได&แก3 ผู&ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวจํานวน 3 ราย ผู&มี
ส3วนเก่ียวข&องแบ3งตามบทบาทและหน&าท่ีในการส3งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวจํานวน 14 ราย และนักวิชาการด&านอุตสาหกรรมการท3องเท่ียวจํานวน 3 ราย รวม
ท้ังสิ้น 20ราย โดยผู&วิจัยได&ตรวจสอบความตรงเนื้อหา และความเชื่อม่ันของข&อมูลด&วยเทคนิคสามเส&า



185 

 

คือ การนําไปตรวจสอบข&อมูลจากแหล3งข&อมูลบุคคลท่ีต3างกัน เพ่ือความสอดคล&องความขัดแย&งกันของ
ข&อมูล และเพ่ิมเติมส3วนท่ีขาดหายไปจนกระทั่งข&อมูลที่ได&มานั้นเกิดการอิ่มตัวแล&วนําข&อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมมาตรวจสอบความสมบูรณ�และวิเคราะห� สังเคราะห�ข&อมูล ดังนั้นจึงขอนําเสนอสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค�การวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

1. ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ 
 ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู&ประกอบการโดยมีรายละเอียด
ดังต3อไปนี้ 
 ส'วนท่ี 1 คุณลักษณะส'วนบุคคลของผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว  
 ผลการวิจัย พบว3า ส3วนใหญ3เปDนเพศชาย โดยมีอายุเฉลี่ยท่ี 37 ปG อยู3ในวัยกลางคน 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะอุตสาหกรรมการท3องเที่ยวและบริการนั่นแสดงว3า ผู&ให&
ข&อมูลทํางานตรงกับสายท่ีเรียนมา และมีตําแหน3งผู&บริหารระดับสูงเปDนส3วนใหญ3 ซ่ึงเปDนท่ีน3าสังเกตว3า
ผู&ให&ข&อมูลท้ังรูปแบบบริษัทจํากัด และรูปแบบห&างหุ&นส3วนไม3มีตําแหน3งเจ&าของกิจการเลย ยกเว&นผู&ให&
ข&อมูลในรูปแบบเจ&าของคนเดียวท่ีมีตําแหน3งเจ&าของกิจการเกินครึ่ง ในขณะท่ีผู&ให&ข&อมูลมีประสบการณ�
การทํางานในตําแหน3งป9จจุบันเท3ากับและน&อยกว3า 7 ปG และส3วนใหญ3ยังไม3เคยมีประสบการณ�ด&าน
ธุรกิจนําเท่ียวมาก3อนท่ีจะจัดต้ังองค�การ ยกเว&นผู&ให&ข&อมูลรูปแบบห&างหุ&นส3วนท่ีส3วนใหญ3มีประสบการณ�
การทํางานมามากกว3า 7 ปG   
 ส'วนท่ี 2 ลักษณะทั่วไปของธุรกิจนําเท่ียว  
 ผลการวิจัย พบว3า ผู&ให&ข&อมูลส3วนใหญ3จดทะเบียนธุรกิจประเภทการจัดนําเท่ียวไป
ต3างประเทศ แต3เม่ือเปรียบเทียบแต3ละรูปแบบธุรกิจมีการจดทะเบียนธุรกิจประเภทการจัดนําเท่ียวท่ี
แตกต3างกันไปอย3างชัดเจน โดยพบว3า ผู&ให&ข&อมูลรูปแบบบริษัทจํากัดส3วนใหญ3จัดนําเที่ยวไป
ต3างประเทศ ส3วนรูปแบบห&างหุ&นส3วนส3วนใหญ3จัดนําเที่ยวเข&าประเทศ ในขณะท่ีรูปแบบเจ&าของคน
เดียวจัดนําเท่ียวในประเทศ และส3วนใหญ3มีจํานวนทุนจดทะเบียนธุรกิจเท3ากับและตํ่ากว3า 5 ล&านบาท 
ซ่ึงส3วนมากผู&ให&ข&อมูลประกอบธุรกิจนําเที่ยวอยู3ในสาขาภาคกลาง อาจเปDนเพราะว3าภูมิภาคนี้ มี
จํานวนจังหวัดมากท่ีสุดถึง 28 จังหวัด ตลอดจนเปDนศูนย�กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคม
ขนส3ง การสื่อสาร และความเจริญของประเทศในทุกๆ ด&าน นอกจากนี้ในช3วงปGท่ีผ3านมา ผู&ให&ข&อมูลมี
รายได&สุทธิเท3ากับและตํ่ากว3า 1 ล&านบาทต3อปG  
 ส'วนท่ี 3 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงาน 
 ผลการวิจัย พบว3า ผู&ให&ข&อมูลรับรู&อยู3ในระดับมาก นั่นแสดงว3า ลักษณะเฉพาะของผู&ให&
ข&อมูลมีอิทธิพลอย3างมากต3อผลสัมฤทธิ์ของการทํางาน และในการนํากลุ3มคนทํางานไปสู3เปJาหมาย ซ่ึง
เปDนกลไกสําคัญอย3างยิ่งต3อความสําเร็จขององค�การ โดยแบ3งเปDน 3 ระดับด&วยกันคือ  

1. การรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับป9จเจกบุคคล เมื่อพิจารณาตามราย
ด&านพบว3า ผู&ให&ข&อมูลมีการรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานด&านการจูงใจมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจาก
ความสําเร็จในงาน ความรับผิดชอบ งานท่ีท&าทายความรู&ความสามารถ และความสัมพันธ�ท่ีดีกับบุคลากร
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ในหน3วยงานเปDนแรงกระตุ&นให&เกิดพฤติกรรมการสร&างผลงานกับผู&ให&ข&อมูล เม่ือเปรียบเทียบแต3ละ
รูปแบบธุรกิจพบว3า ผู&ให&ข&อมูลทุกรูปแบบธุรกิจรับรู&ในระดับมากเช3นกัน แต3ในขณะที่ผู&ให&ข&อมูล
รูปแบบบริษัทจํากัดมีลักษณะเฉพาะตัวมากกว3ารูปแบบธุรกิจอื่น นั ่นคือ ภาพลักษณ� ความ
น3าเชื่อถือเปDนท่ียอมรับของสาธารณชน อันส3งผลต3อการสร&างผลงานให&ประสบความสําเร็จ  

2. การรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับกลุ3ม เม่ือพิจารณาตามรายด&านพบว3า ผู&ให&
ข&อมูลมีการรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานด&านประสิทธิผลการทํางานเปDนทีมมากท่ีสุด นั่นแสดงว3า 
การกําหนดบทบาทให&ทํางานเปDนทีมท่ีชัดเจน การติดต3อสื่อสารท่ีเปKดเผย ได&ปรึกษาหารือพร&อมรับฟ9ง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีวัตถุประสงค�และทิศทางร3วมกัน ทําให&การทํางานของทีมประสบ
ความสําเร็จได&เปDนอย3างดี ในขณะท่ีด&านการจัดการความขัดแย&งในกลุ3มและระหว3างกลุ3ม ผลการวิจัย
กลับพบว3า ผู&ให&ข&อมูลรับรู&เพียงระดับปานกลางเท3านั้น  เนื่องจากธุรกิจนําเที่ยวมีขนาดกลางและ
ขนาดย3อม จึงมีจํานวนพนักงานประจําค3อนข&างน&อย ทําให&มีป9ญหาความขัดแย&งระหว3างบุคคลเพียง
เล็กน&อย เมื่อเปรียบเทียบแต3ละรูปแบบธุรกิจพบว3า ผู&ให&ข&อมูลทุกรูปแบบธุรกิจรับรู&ในระดับ
มากเช3นกัน แต3ในขณะท่ีผู&ให&ข&อมูลรูปแบบห&างหุ&นส3วนมีความเปDนหนึ่งเดียวกันมากกว3ารูปแบบธุรกิจอ่ืน 
นั่นคือ เปDนกิจการท่ีดําเนินธุรกิจมีขนาดเล็กและภายในครอบครัว ซ่ึงมีความผูกพัน มีหน&าท่ีช3วยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน ยกเว&นผู&ให&ข&อมูลรูปแบบธุรกิจเจ&าของคนเดียวท่ีมีการรับรู&เพียงระดับปานกลางเท3านั้น 
ท้ังนี้เนื่องจากเปDนกิจการท่ีมีขนาดเล็กกว3ารูปแบบธุรกิจอ่ืน และต&องควบคุมการดําเนินธุรกิจด&วย
ตนเองท้ังหมด จึงมีพฤติกรรมของกลุ3มท่ีรับรู&ได&ไม3ชัดเจนนัก  

3. การรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับองค�การ เม่ือพิจารณาตามรายด&านพบว3า 
ผู&ให&ข&อมูลมีการรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานด&านนวัตกรรมองค�การมากท่ีสุด นั่นแสดงว3า การให&
ความสําคัญกับการเรียนรู& สร&างสรรค�แนวคิดใหม3สอดคล&องกับลูกค&า และการปรับเปลี่ยนแนวคิดให&
เกิดความแตกต3างและโดดเด3น นวัตกรรมจึงกลายเปDนป9จจัยสําคัญสําหรับองค�การ ในขณะท่ีด&าน
สภาพแวดล&อมองค�การ ผลการวิจัยกลับพบว3า ผู&ให&ข&อมูลรับรู&เพียงระดับปานกลางเท3านั้น ท้ังนี้
เนื่องจากการเข&ามามีบทบาทสําคัญของภาครัฐในการส3งเสริมสนับสนุน และพัฒนาแผนงานในปGท่ี
ผ3านมามีการเปลี่ยนแปลงอยู3ตลอดเวลา เม่ือเปรียบเทียบแต3ละรูปแบบธุรกิจพบว3า ผู&ให&ข&อมูล
ทุกรูปแบบธุรกิจรับรู&ในระดับมากเช3นกัน แต3ในขณะที่ผู&ให&ข&อมูลรูปแบบห&างหุ&นส3วนมีการเตรียม
ความพร&อมท่ีเปDนระบบมากกว3ารูปแบบธุรกิจอ่ืน นั่นคือ มุ3งเน&นการเรียนรู& การมีวัฒนธรรมท่ียอมรับ
ร3วมกัน การใช&ความคิดสร&างสรรค�นวัตกรรม ความเข&มแข็งในเครือข3าย และการมีสภาพแวดล&อมท่ี
สามารถปรับตัวในการกําหนดพฤติกรรมการสร&างผลงานในองค�การได&  
 ส'วนท่ี 4 ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ ผลการวิจัย 
พบว3า ผู&ประกอบการมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว (ด&านผู&นําระดับสากล การจัดการ
วัฒนธรรมระหว3างชาติ และการจัดการฐานทรัพยากร) โดยรวมอยู3ในระดับตํ่า นั่นแสดงว3า การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข3งขันซึ่งมีบทบาทสําคัญต3อธุรกิจ ท้ังนี้ผู&ประกอบการรายใหม3เกิดข้ึนเปDน
จํานวนมาก แต3มีขีดความสามารถในการแข3งขันโดยรวมลดลงในแต3ละปG ซึ่งป9จจัยสําคัญที่ทําให&
ผู&ประกอบการอยู3ในเกณฑ�ตํ่า เกิดจากป9จจัยภายในและภายนอกท่ีมีผลกระทบกับการบริหารจัดการ
ขององค�การ ซ่ึงผู&ประกอบการจะต&องมีความสามารถในการปรับตัวให&อยู3รอดกับสถานการณ�ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป จึงจําเปDนต&องมองหากลยุทธ�ในการสร&างความได&เปรียบในการแข3งขันทางธุรกิจ ได&แก3  
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1. ด&านผู&นําระดับสากล ผู&ประกอบการต&องมีการบริหารงานท่ีชัดเจน ทําให&ช3วยพัฒนา
ความเปDนผู&นําและเกิดความสร&างสรรค�งานให&มีคุณภาพอย3างต3อเนื่องด&วยความมุ3งม่ันพัฒนางานให&
บรรลุเปJาหมาย พร&อมเปKดใจยอมรับฟ9งคําวิจารณ�ของผู&อื่น เพื่อนํามาปรับปรุงตนเอง และยึด
หลักธรรมาภิบาลเปDนแนวคิดสําคัญในการบริหารงาน เนื่องจากผู&ประกอบการต&องทํางานร3วมกับนัก
ลงทุนต3างชาติในชนชาติท่ีแตกต3างกัน จึงต&องต้ังม่ันอยู3บนความสุจริต โปร3งใส มีจิตสํานึก และมี
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจทําให&เกิดภาพลักษณ�ท่ีดีกับองค�การกลายเปDนสิ่งท่ีน3าเชื่อถือในสายตา
ของนักท3องเท่ียว  

2. ด&านการจัดการวัฒนธรรมระหว3างชาติ สิ่งสําคัญที่ผู&ประกอบการไม3ควรมองข&ามคือ 
การสร&างความเชื่อม่ันในการร3วมงานกับผู&มาใช&บริการท้ังท่ีเปDนลูกค&าหรือนักลงทุนท้ังการติดต3อสื่อสาร
ด&วยภาษาต3างประเทศ ทําความเข&าใจวัฒนธรรมในแต3ละชนชาติ และมีแนวปฏิบัติการทํางานท่ีเปDน
มาตรฐานอย3างเท3าเทียมกันระหว3างองค�การ ซ่ึงจะเปDนประโยชน�ในการเจรจาต3อรองทางการค&าและ
การดําเนินธุรกิจร3วมกัน ถึงแม&ว3าสถานการณ�การแข3งขันทวีความรุนแรง แต3ด&วยอุปนิสัยของ
ผู&ประกอบการไทยมีความเปDนมิตร สามารถยืดหยุ3นและปรับตัวกับพันธมิตรทางธุรกิจได&ง3าย 

3. ด&านการจัดการฐานทรัพยากร ประเทศไทยมีจุดอ3อนด&านความปลอดภัย ส3งผลให&
รายได&จากการท3องเท่ียวลดลงอย3างมาก โดยรัฐบาลยังไม3สามารถควบคุมฐานทรัพยากรด&านโครงสร&าง
พ้ืนฐาน ทรัพยากรการท3องเท่ียว และการบังคับใช&กฎหมายทําให&ขาดเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันกลุ3ม
ประเทศเพ่ือนบ&านมีการสร&างเส&นทางเชื่อมโยงระหว3างกัน ซึ่งประเทศไทยมีความได&เปรียบด&าน
ภูมิศาสตร�ท่ีแวดล&อมหลายประเทศ สิ่งเหล3านี้เปDนโอกาสในการขยายธุรกิจและการมีฐานกลุ3มค&า
เพ่ิมข้ึน 
 เม่ือเปรียบเทียบแต3ละรูปแบบธุรกิจพบว3า ผู&ให&ข&อมูลทุกรูปแบบธุรกิจมีขีดความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวอยู3ในระดับตํ่าเช3นเดียวกัน ในขณะท่ีผู&ให&ข&อมูลรูปแบบห&างหุ&นส3วนมีขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวในระดับสูงกว3ารูปแบบธุรกิจอื่น อาจเปDนเพราะมีการ
บริหารงานท่ีชัดเจนมากกว3า ทําให&ช3วยพัฒนาและส3งเสริมศักยภาพการแข3งขันให&สามารถขับเคลื่อน
ธุรกิจให&อยู3รอดและเติบโตท3ามกลางในยุคโลกาภิวัฒน� 
 
2. การพัฒนาคุณลักษณะส'วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว และการรับรู�ในพฤติกรรมการ
สร�างผลงานระดับป2จเจกบุคคล กลุ'ม และองค3การ ท่ีมีผลต'อความแตกต'างในขีดความสามารถ
การจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
 โดยนําเสนอตามผลการทดสอบสมมุติฐาน ดังนี้ 

2.1 คุณลักษณะส3วนบุคคล ผลการวิจัยยอมรับสมมุติฐานการวิจัยท่ีกล3าวว3า ผู&ให&ข&อมูลท่ีมี
ตําแหน3งหน&าท่ี และประสบการณ�การทํางานท่ีแตกต3างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวท่ีแตกต3างกัน โดยพบว3า ผู&ให&ข&อมูลท่ีมีมีประสบการณ�การทํางานมาก และตําแหน3งผู&บริหาร
ระดับสูง มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวสูงกว3าผู&ท่ีมีประสบการณ�การทํางานน&อย และ
มีตําแหน3งหน&าท่ีอ่ืนๆ ส3วนผู&ให&ข&อมูลท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ�ด&านธุรกิจนํา
เท่ียวท่ีเคยมีมาก3อนท่ีแตกต3างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีไม3แตกต3างกัน นั่น
หมายถึง คุณลักษณะดังกล3าวไม3มีผลต3อการพัฒนาขีดความสามารถในการธุรกิจนําเท่ียว จึงปฏิเสธ
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สมมุติฐานการวิจัย โดยในภาพรวมคุณลักษณะส3วนบุคคลของผู&ให&ข&อมูล มีค3าเฉลี่ยอยู3ในระดับสูง ซ่ึงมี
อิทธิพลต3อความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพขององค�การ  

2.2 ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียวผลการวิจัยยอมรับสมมุติฐานการวิจัยท่ีกล3าวว3าผู&ให&ข&อมูลท่ี
มีรายได&สุทธิ และสาขาจดทะเบียนธุรกิจท่ีแตกต3างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว
ท่ีแตกต3างกัน โดยพบว3า ผู&ให&ข&อมูลท่ีมีรายได&สุทธิ 1.01 ล&านบาทและมากกว3า และจดทะเบียนธุรกิจ
ในสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวสูงกว3าผู&ท่ีมีรายได&สุทธิ 
1ล&านบาทและตํ่ากว3า และจดทะเบียนธุรกิจในสาขาอื่น ส3วนผู&ให&ข&อมูลที่มีประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียนธุรกิจ และจํานวนพนักงานประจําท่ีแตกต3างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เที่ยวที่ไม3แตกต3างกัน นั่นหมายถึง ลักษณะธุรกิจนําเที่ยวดังกล3าวไม3มีผลต3อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการธุรกิจนําเท่ียว จึงปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยโดยในภาพรวมลักษณะของธุรกิจ
นําเท่ียวของผู&ให&ข&อมูล มีค3าเฉลี่ยอยู3ในระดับสูง ซ่ึงเปDนการดําเนินธุรกิจ ท้ังท่ีเปDนตัวแทนของธุรกิจท่ี
ผลิตสินค&าและบริการ เพ่ือให&เกิดน3าความเชื่อถือของนักท3องเท่ียว 

2.3 การรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงาน แบ3งรายละเอียดเปDน 3 ระดับ ดังนี้  
2.3.1 การรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับป9จเจกบุคคล ผลการวิจัยยอมรับ

สมมุติฐานการวิจัยท่ีกล3าวว3า ผู&ให&ข&อมูลมีการรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับป9จเจกบุคคลท่ี
แตกต3างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต3างกัน เม่ือพิจารณาเปDนรายด&าน
พบว3า ผู&ให&ข&อมูลรับรู&ว3าการมีความเชื่อม่ันในความรู&ความสามารถถูกพัฒนามาจากประสบการณ�
โดยตรงของผู&ให&ข&อมูล จึงต&องพิจารณาทั้งทักษะและความเชื่อมั่นในตนเองว3าสามารถใช&ทักษะ
เหล3านั้นได&อย3างมีประสิทธิภาพเพียงใด ซ่ึงมีผลกระทบต3อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู&ให&ข&อมูล 
ส3วนการมีบุคลิกภาพท่ีกระตือรือร&นในการแสวงหาความรู&ใหม3ๆ จะเปDนเครื่องมือท่ีช3วยให&งานประสบ
ความสําเร็จ โดยเฉพาะอย3างยิ่งลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่มีความเต็มใจในการให&บริการ ช3วย
กระตุ&นให&เกิดความน3าเชื่อถือและเชื่อม่ันให&นักท3องเท่ียวมาใช&บริการ ยกเว&นบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวท่ี
ผู&ให&ข&อมูลรับรู&เพียงระดับปานกลางเท3านั้น ท้ังนี้เนื่องจาก การท่ีมีความรู&สึกอึดอัดใจต&องเก็บอารมณ�
ความรู&สึกไว& เม่ือต&องเผชิญกับบุคคลท่ีมีลักษณะจู&จี้จุกจิก ซ่ึงไม3สามารถควบคุมความต&องการของตน
จากสิ่งเร&าได& อาจเกิดผลกระทบต3อธุรกิจนําเท่ียวท่ีเปDนงานบริการ จึงแทบไม3มีผลต3อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยว ในขณะที่การสร&างการจูงใจต&องเกิดจากความรู&สึกท่ี
อยากจะทุ3มเททํางานด&วยความเต็มใจ ดังนั้น ผู&ประกอบการควรต&องให&ความไว&วางใจคนร3วมงานให&มี
กําลังใจและเกิดความพึงพอใจในการทํางาน เพ่ือนํามาฝTกฝนในการปฏิบัติงานให&เกิดความสําเร็จต3อ
องค�การ  

2.3.2 การรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับกลุ3มผลการวิจัยยอมรับสมมุติฐาน
การวิจัยท่ีกล3าวว3า ผู&ให&ข&อมูลมีการรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับกลุ3มท่ีแตกต3างกัน มีขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต3างกัน เม่ือพิจารณาเปDนรายด&านพบว3าผู&ให&ข&อมูลรับรู&
ว3าการท่ีพนักงานได&รับมอบหมายหน&าท่ีและถูกกําหนดบทบาทให&ทํางานร3วมกันเปDนทีมอย3างชัดเจน 
ก3อให&เกิดประสิทธิภาพต3อองค�การอย3างมาก ผู&ให&ข&อมูลจึงต&องอาศัยสติป9ญญาความรู&และทักษะความ
เชี่ยวชาญจากบุคลากรทุกฝUายมาช3วยกันวางแผนจัดนําเท่ียวร3วมกันอย3างเปDนระบบ ถึงแม&ว3าธุรกิจนํา
เท่ียวจะมีการจ&างพนักงานประจําค3อนข&างน&อย แต3ก็สะดวกสําหรับกระบวนการทํางานท่ีให&พนักงาน
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ทุกคนเข&ามาร3วมกันคิดแก&ไขป9ญหาอย3างทันท3วงทีกับการให&บริการแก3นักท3องเท่ียว ในขณะท่ีผู&ให&
ข&อมูลมีการรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานด&านการจัดการความขัดแย&งในกลุ3มและระหว3างกลุ3มท่ี
แตกต3างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีไม3แตกต3างกัน เนื่องจากพนักงานใน
องค�การมีส3วนร3วมในการตัดสินใจและยึดการตัดสินใจของคนส3วนใหญ3เปDนหลักในการแก&ป9ญหาความ
ขัดแย&ง โดยเฉพาะการเอาชนะระหว3างกัน ด&วยอํานาจบังคับให&อีกฝUายหนึ่งอยู3ในภาวะจํายอม และ
การหลีกเลี่ยงไม3ให&ความร3วมมือในการแก&ป9ญหา ซ่ึงมักจะยอมรับและยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของ
ผู&อ่ืนในการแก&ป9ญหาต3างๆ จึงไม3มีผลต3อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว ดังนั้นการท่ีจะ
ให&บุคลากรร3วมกันแสดงความคิดเห็นกันอย3างเต็มท่ีในการทํางาน จําเปDนอย3างยิ่งท่ีจะต&องให&บุคลากร
เข&าใจว3าความขัดแย&งเปDนตัวกระตุ&นให&เกิดการปฏิบัติงานอย3างมีประสิทธิภาพ เพราะเชื่อว3าจะทําให&
เกิดความคิดใหม3 เพ่ือนําไปสู3ความร3วมมือกัน แต3ข้ึนอยู3กับการบริหารจัดการท่ีดีภายในองค�การ  

2.3.3 การรับรู& ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับองค�การผลการวิจัยยอมรับ
สมมุติฐานการวิจัยท่ีกล3าวว3า ผู&ให&ข&อมูลมีการรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับองค�การท่ี
แตกต3างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต3างกัน เม่ือพิจารณาเปDนรายด&าน
พบว3า ผู&ให&ข&อมูลรับรู&ว3าการเปKดโอกาสให&บุคลากรแสดงและยอมรับความคิดเห็นของผู&อื่นในการ
ถ3ายทอดความรู&ใหม3 เพื่อสร&างความเข&าใจที่ตรงกัน และร3วมกันปรับปรุงพัฒนารายการนําเท่ียว 
บริการใหม3ๆ ซ่ึงการมุ3งเน&นการเรียนรู&เปรียบเสมือนใบเบิกทางในการริเริ่มสร&างสรรค�องค�การให&
ประสบความสําเร็จ เนื่องจากสามารถนํามาปรับใช&ในการบริหารงานได&อย3างเหมาะสมและเปDน
ประโยชน�ต3อธุรกิจ  
 ซ่ึงทุกวันนี้ผู&ให&ข&อมูลยังขาดความเข&าใจและทักษะในด&านการตลาดเชิงรุก ทําให&เสียเปรียบใน
การแข3งขันทางธุรกิจได&ง3าย ดังนั้นหน3วยงานภาครัฐเปDนบทบาทสําคัญในการสนับสนุนผู&ให&ข&อมูลให&
เกิดกิจกรรมการเรียนรู&ร3วมกัน อีกท้ังผู&ให&ข&อมูลมีการรับรู&ว3านวัตกรรมเปDนบทบาทสําคัญในการเพ่ิม
ศักยภาพในการทํางานดังนั ้น ผู &ให&ข&อมูลต&องมีความรู & ความเข&าใจด&านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ�อย3างแท&จริง ในการช3วยสร&างความแตกต3างของนวัตกรรมให&กับองค�การ และท่ีสําคัญ
อีกอย3างหนึ่งคือการเข&ามาใช&สถานท่ีอย3างรู&เท3าไม3ถึงการณ�หรือขาดการจัดการท่ีดีของภาครัฐ ทําให&
เกิดความเสื่อมโทรมและส3งผลกระทบทางลบต3อการท3องเที่ยวที่เปDนจุดแข็งของไทย ดังนั้นการ
คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท3องเท่ียวจะเปDนตัวกลางในการกลั่นกรองคุณภาพของ
นักท3องเท่ียวเช3นกัน และผู&ให&ข&อมูลมีการรับรู&ว3าเครือข3ายคือหัวใจของกระบวนการทํางานในธุรกิจ
นําเท่ียว ท่ีจะสามารถแข3งขันได&เสมือนธุรกิจขนาดใหญ3 ซ่ึงทางออกของการแก&ป9ญหานี้คือ ผู&ให&ข&อมูล
ควรรวมตัวกันให&อยู3ในรูปแบบสมาคม เพ่ือร3วมกันแลกเปลี่ยนข&อมูล สร&างอํานาจการต3อรองทาง
การค&า กําหนดราคาเพ่ือให&เปDนมาตรฐานเดียวกัน และสร&างเครือข3ายให&เข&มแข็ง หลังจากนั้นมองหา
โอกาสช3องทางการทําตลาดใหม3ด&วยกลยุทธ�การตลาดเชิงรุกให&มีความได&เปรียบในการแข3งขันธุรกิจ
อย3างยั่งยืน แต3ยกเว&นผู&ให&ข&อมูลท่ีมีการรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานด&านวัฒนธรรมองค�การท่ีเน&น
การแข3งขันพบว3า ไม3มีผลต3อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวเนื่องจากสังคมไทยเปDนสังคม
ท่ีนับถือศาสนาพุทธซ่ึงเปDนศาสนาแห3งอิสรภาพ ทําให&ผู&ให&ข&อมูลสามารถปรับตัวได&ง3ายกว3าชนชาติอ่ืน 
มีความยืดหยุ3นเอ้ือต3อการทําธุรกิจจนกลายเปDนเอกลักษณ�ท่ีชาวต3างชาติยอมรับ ดังนั้นโครงสร&างการ
ทํางานของบุคลากรภายในองค�การ ควรเปDนแบบเมทริกซ� ซ่ึงทําให&ทุกคนต&องทํางานท่ีหลากหลาย 
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เพ่ือเพ่ิมความกระฉับกระเฉงและให&งานเสร็จทันเวลา ซ่ึงเหมาะสมกับธุรกิจนําเท่ียวท่ีส3วนใหญ3เปDน
ธุรกิจครอบครัว และในด&านสภาพแวดล&อมองค�การ  ซึ่งผู&ให&ข&อมูลต&องเผชิญกับข&อจํากัดใน
สถานการณ�การท3องเท่ียว เนื่องจากท่ีผ3านมารายได&และจํานวนของนักท3องเท่ียวท่ีเข&ามาในประเทศ
ลดลงอย3างมาก ซ่ึงรัฐบาลต&องเปDนพลังผลักดันในการส3งเสริมการท3องเท่ียว ให&สามารถควบคุมไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสมสําหรับผู&ให&ข&อมูล  
 
3.การเปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจ มีผลต'อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวของ
ผู�ประกอบการ 
 ผลการวิจัยปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยท่ีกล3าวว3า ผู&ให&ข&อมูลท่ีมีรูปแบบธุรกิจท่ีแตกต3างกัน 
มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต3างกัน ท้ังนี้เนื่องจากในแต3ละรูปแบบธุรกิจเปDน
เพียงการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมายเท3านั้น แล&วแต3ว3าผู&ประกอบการจะดําเนินธุรกิจของตนเปDนไป
ในรูปแบบธุรกิจใด ดังนั้นความแตกต3างข้ึนอยู3กับวิธีการบริหารจัดการในส3วนต3างๆ ภายในองค�การ
เท3านั้น ซ่ึงป9จจัยสําคัญท่ีทําให&การดําเนินธุรกิจนั้นอยู3รอดต3อไปคือ เงินทุน ท่ีผู&ประกอบการต&องมีการ
จัดสรรและวางแผนอย3างมีประสิทธิภาพ เพ่ือทําให&การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ และอยู3รอด
ท3ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก แต3ในสายตาของนักท3องเท่ียวก็ยังมีภาพลักษณ�ท่ีดีกับ
รูปแบบบริษัทจํากัดมากกว3ารูปแบบธุรกิจอ่ืน เนื่องจากรูปแบบนี้มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการ 
ซ่ึงเกิดจากการรวมทุนของกลุ3มคนท่ีมีความสามารถไม3ต่ํากว3า 7 คน ดําเนินกิจการร3วมกันส3งผลให&เปDน
กิจการท่ีมีความม่ันคง และมีความน3าเชื่อถือท้ังในตัวสินค&าและบริการ เปDนการสร&างความเชื่อม่ัน
ให&กับนักท3องเท่ียว  
 
4. ยุทธศาสตร3การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการผลการ
วิเคราะห3และสังเคราะห3ข�อมูล สรุปได&ดังนี้  
 ยุทธศาสตร3ท่ี 1 การยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการของผู�ประกอบการสู'ระดับ
สากล ประกอบด&วย3กลยุทธ� ดังต3อไปนี้  
 กลยุทธ3ท่ี 1 ธรรมาภิบาลสร�างผู�นําสู'ระดับสากล  
 แนวทางการพัฒนา 

1. กําหนดบทบาทของผู&ประกอบการอย3างชัดเจนให&มีความพร&อมในการถูกตรวจสอบ 
เปKดเผยข&อมูลท่ีนําเสนออย3างตรงไปตรงมามีกระบวนการตรวจสอบความถูกต&องชัดเจน 

2. เสริมสร&างให&ผู&ประกอบการมีความน3าเชื่อถือต3อความโปร3งใสความซ่ือสัตย�ให&ผู&ท่ีมาใช&
บริการมีความเชื่อม่ันในการซ้ือขายสินค&า/บริการ 

3. ส3งเสริมผู&ประกอบการให&ยึดหลักธรรมาภิบาลและความถูกต&องชัดเจนในการประกอบ
ธุรกิจ 

4. พัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให&กับผู&ประกอบการ 
5. ผลักดันให&ผู&ประกอบการตระหนักในหน&าท่ี มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบท่ีมีต3อสังคม 

ใส3ใจในการแก&ป9ญหาส3วนรวมมากกว3าส3วนตน 
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 กลยุทธ3ท่ี 2 มุ'งเน�นการเรียนรู�อย'างสร�างสรรค3 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส3งเสริมผู&ประกอบการให&ศึกษาความเคลื่อนไหวของคู3แข3ง โดยไปทดลองใช&บริการ และ
ติดตามข3าวสาร เพ่ือนํามาปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  

2. ส3งเสริมให&ผู&ประกอบการใช&ความคิดในการสร&างสรรค� โดยดึงเอกลักษณ�ความเปDนไทย
ท่ีเปDนจุดเด3นท้ังธรรมชาติและวัฒนธรรมมาต3อยอดความคิดให&เกิดนวัตกรรมสินค&า/บริการ เพ่ือให&เกิด
ความแตกต3างจากคู3แข3ง  

3. วิเคราะห�ข&อดี-ข&อเสียของคู3แข3ง เพ่ือพิชิตใจลูกค&าในกลุ3มเดียวกัน เปDนการกระจาย
ความเสี่ยงในการอยู3รอดของธุรกิจ  

4. กระตือรือร&นในการแสวงหาความรู&ใหม3 เช3น อบรมท้ังระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือ
นํามาฝTกฝนในการปฏิบัติงานให&เกิดความสําเร็จมากข้ึน 

5. พัฒนาการเรียนรู&และฝTกหัดโดยนําประสบการณ�ท่ีผ3านมาเปDนตัวกําหนดทิศทางการ
ดําเนินธุรกิจ และมีความเชื่อม่ันในการแสดงพฤติกรรมออกสู3สาธารณชน  

6. ยกระดับมาตรฐานของบัณฑิตเรียนรู&รายวิชาท่ีสอนเปDนผู&บริหารให&มีศักยภาพท่ี
สอดคล&องกับความต&องการของสถานประกอบการ โดยเฉพาะการสอนภาษาท่ี 3 (จีนรัสเซีย ญ่ีปุUน 
และอินโดนีเซีย) ประวัติศาสตร�ภูมิศาสตร�ของไทย ซ่ึงหลักสูตรด&านการท3องเท่ียวต&องยกระดับคุณภาพ
ของบัณฑิตให&มากข้ึน 
 กลยุทธ3ท่ี 3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของบุคลากร เพ่ือพร�อมรับการเปล่ียนแปลง 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาให&เกิดความเชี่ยวชาญในการใช&ระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�และการบริหาร
ลูกค&าสัมพันธ�เปDนเครื่องมือทางการตลาดท่ีมุ3งสู3การให&ความสําคัญในการจัดหาและเปDนช3องทางของ
ตลาดบริการให&สามารถบริหารจัดการได&อย3างเจริญเติบโตอย3างยั่งยืน 

2. ควรปรับเปDนโครงสร&างองค�การแบบเมทริกซ� ซึ่งบุคลากรในยุคป9จจุบันต&องทํางาน
หลากหลาย เพ่ือให&สอดคล&องกับงานบริการ 

3. ให&ความสําคัญกับผู&รับบริการทุกระดับอย3างเท3าเทียมกัน ไม3เลือกปฏิบัติ 
4. ควบคุมคุณภาพบุคลากรในองค�การ ให&มีมาตรฐานการให&บริการอย3างสมํ่าเสมอ  
5. เพ่ิมพูนศักยภาพในการแข3งขันกับบริษัทต3างชาติซ่ึงต&องมีการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ

และประเมินผลการทํางานอยู3เสมอ 
 ยุทธศาสตร3ท่ี 2 การสร�างความร'วมมือทางธุรกิจอย'างสมดุลและย่ังยืน ประกอบด&วย 2 
กลยุทธ� ดังต3อไปนี้  
 กลยุทธ3ท่ี 1 เรียนรู� อยู'ร'วม อย'างเข�าใจบนความต'างของวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสร&างและพัฒนาภาษาต3างประเทศให&สอดคล&องกับกลุ3มเปJาหมายได&แก3 ภาษาจีน 
รัสเซีย อินโดนีเซีย และญ่ีปุUน เพ่ือแก&ป9ญหาหัวหน&าทัวร�ต3างชาติท่ีมาทํางานแทนมัคคุเทศก�ไทย 

2. เรียนรู&และเข&าใจวัฒนธรรมระหว3างประเทศ เพ่ือลดความแตกต3างในการร3วมงานและ
การให&บริการ   
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3. สนับสนุนให&ผู&ประกอบการมีบทบาทสําคัญในการคัดเลือกทีมงานร3วมกับบริษัท
ต3างชาติ เพ่ือลดป9ญหาความขัดแย&งและให&มีมาตรฐานเดียวกัน  

4. สนับสนุนให&เกิดความไว&วางใจกับคนร3วมงาน มีความรู&สึกอยากจะทุ3มเททํางานด&วย
ความเต็มใจ 

 กลยุทธ3ท่ี 2 พันธมิตรทางธุรกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส3งเสริมผู&ประกอบการให&ขยายเครือข3ายท่ีเก่ียวข&องร3วมกัน และสร&างความแข็งแกร3ง 
เพ่ือปJองกันนักลงทุนต3างชาติท่ีมีเงินทุนมากกว3าผู&ประกอบการไทย   

2. สร&างพันธมิตรทางการค&า เพ่ือลดการแข3งขันกันเอง  และเสริมสร&างธุรกิจให&แข็งแกร3ง 
3. ผลักดันให&ผู&ประกอบการรวมตัวกันให&อยู3ในรูปแบบสมาคมเพ่ือแลกเปลี่ยนข&อมูลความรู& 

สร&างอํานาจการต3อรองทางการค&า การกําหนดราคาให&เปDนมาตรฐานเดียวกัน  
4. สนับสนุนทํากิจการร3วมค&ากับนักท3องเท่ียวต3างชาติท่ีเชื่อมโยงเข&ามาไทยก3อนท่ีจะ

ตัดสินใจไปลงทุนยังประเทศเพ่ือนบ&าน 
 ยุทธศาสตร3ท่ี 3 ส'งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการท'องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
ประกอบด&วย3กลยุทธ� ดังต3อไปนี้  
 กลยุทธ3ท่ี 1 การสร�างและเพ่ิมมูลค'า 
 แนวทางการพัฒนา 

1. กระตุ&นให&รัฐบาลเพ่ิมโอกาสในการเข&าถึงแหล3งทุนได&ง3ายให&กับผู&ประกอบการ เพ่ือขยาย
ธุรกิจหรือการลงทุนไปต3างประเทศ เพราะการขาดสภาพคล3องทางการเงิน ทําให&ขาดโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพ และส3งผลให&มีขีดความสามารถในการแข3งขันตํ่ากว3าคู3แข3งขัน 

2. มุ3งเน&นจุดยืนท่ีแตกต3าง เพ่ือหาช3องว3างการให&บริการท่ีผู&ประกอบการรายอ่ืนยังไม3ได&
พัฒนา และเน&นการสร&างแบรนด�ให&เปDนท่ีรับรู&มากข้ึน 

3. มุ3งเน&นการบูรณาการนวัตกรรมร3วมกันระหว3างบริษัทเครือข3าย โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู&
จากความคิดและที่หลากหลายร3วมกันสร&างความแตกต3างจากคู3แข3งขัน เพ่ือความก&าวหน&า
และเจริญเติบโตกับองค�การ 

4. นําเอกลักษณ�ของคนไทยท่ีมีความนอบน&อม อดทน ยืดหยุ3นสูง และมีปฏิสัมพันธ�ท่ีดีกับ
ผู&อ่ืน มาประยุกต�ในการทํางานด&วยการบริการท่ีเปDนมิตร และสร&างความประทับใจแก3ผู&รับบริการ 

5. ให&การต&อนรับด&วยความยินดีเสมือนผู&รับบริการเปDนญาติ ด&วยความมีมิตรไมตรีจิต 
ความเอ้ือเฟWXอเผื่อแผ3เปDนเจ&าของบ&านท่ีดี  

6. พัฒนาพฤติกรรมการบริการ เพราะพฤติกรรมท่ีดี ย3อมสร&างความสุขให&เกิดข้ึนกับ
ผู&รับบริการได&เปDนอย3างดี โดยต&องมีความกระฉับกระเฉงคล3องตัวกระตือรือร&น ขณะให&บริการอย3าง
เหนือความคาดหวังของผู&รับบริการ โดยใช&หลัก “สะดวก รวดเร็ว ถูกต&อง ถูกใจ และคุ&มค3า” 
 กลยุทธ3ท่ี 2 การตลาดเชิงบูรณาการ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพในการบริหารลูกค&าสัมพันธ� โดยมีความเชี่ยวชาญในการใช&ระบบ
พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� เพ่ือสร&างช3องทางการให&บริการและอํานวยความสะดวกให&กับนักท3องเท่ียว 
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2. สนับสนุนการประชาสัมพันธ� โดยเน&นย้ํา “ความคุ�มค'า” ถือเปDนเรื่องสําคัญในภาวะ
เศรษฐกิจท่ียังคงผันผวน เพ่ือดึงดูดความสนใจให&ลูกค&าหันมาใช&บริการของเราในท่ีสุด  

3. รักษาระดับมาตรฐานคุณภาพสินค&า/บริการให&เอ้ืออํานวยต3อการใช&ประโยชน�และสร&าง
ความประทับใจแก3ผู&รับบริการให&กลับมาใช&บริการอีกครั้ง    

4. รักษาฐานลูกค&าเดิมไว& โดยนําเสนอสินค&า/บริการท่ีแตกต3างไปจากท่ีเคยใช&บริการแล&ว 
และให&สิทธิพิเศษมากกว3าฐานลูกค&าใหม3 เพ่ือดึงดูดความสนใจและมีความต3อเนื่องในการใช&บริการ 

5. พัฒนาการขยายฐานธุรกิจลูกค&าให&กว&างขวาง และหลากหลายชนชาติมากข้ึน เพ่ือ
กระจายความเสี่ยง โดยนําเสนอสินค&า/บริการท่ีแตกต3างจากคู3แข3งขัน เช3น การขายสินค&าให&กับคน
เฉพาะกลุ3มโดยเน&นกิจกรรมร3วมกับชุมชนมากกว3าการนําชมสถานท่ี   
 กลยุทธ3ท่ี 3 การจัดการทรัพยากรการท'องเท่ียวอย'างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. สร&างจิตสํานึกผู&ประกอบการให&รักษาการคงอยู3ของอัตลักษณ�ด้ังเดิมของทรัพยากรและ
บริหารจัดการใช&ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให&เกิดประโยชน�คุ&มค3าเพ่ือให&เกิดประโยชน�สูงสุดแก3ประเทศ  

2. นําเสนอสินค&า/บริการในรูปแบบการท3องเที่ยวทางเลือก ให&สอดคล&องกับพฤติกรรม
ของนักท3องเท่ียวในยุคใหม3 เช3น “การท3องเท่ียวหัวใจสีเขียว” “การท3องเท่ียวอย3างสร&างสรรค�” ซ่ึง
เปDนการแสวงหาประสบการณ�ท่ีแตกต3างไปจากชีวิตประจําวันของนักท3องเท่ียว  

3. เพ่ิมศักยภาพทรัพยากรการท3องเท่ียว ด&วยการบูรณาการมุ3งเน&นสร&างคุณค3ากับชุมชน
ในท&องถ่ินโดยตรง เพ่ือได&รับประโยชน�อย3างยุติธรรมระหว3างชุมชนกับผู&ประกอบการ 

4. นําเท่ียวอย3างรู&คุณค3า โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับในศักยภาพของ
ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือไม3ให&มีสภาพเสื่อมโทรม 
 ยุทธศาสตร3ท่ี 4 การสร�างและปรับระบบบริหารจัดการท'องเท่ียวของภาครัฐสู'การพัฒนา
ธุรกิจท่ีย่ังยืน ประกอบด&วย3กลยุทธ� ดังต3อไปนี้  
 กลยุทธ3ท่ี 1 รักษาเสถียรภาพการท'องเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงและควบคุมกฎหมายด&านการท3องเท่ียวอย3างเสมอภาคเท3าเทียม และเปDน
ธรรมกับทุกฝUาย  

2. บังคับใช&กฎหมาย และบทลงโทษอย3างจริงจังโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยและ
ทรัพย�สิน เพ่ือสร&างภาพลักษณ�ท่ีดีให&นักท3องเท่ียวกลับมาใช&บริการอีกครั้ง   

3. ดําเนินการวางเง่ือนไขท่ีรัดกุม ด&วยการอนุญาตให&บริษัททัวร�ต3างชาติท่ีเข&ามาลงทุนใน
ไทย สามารถดําเนินการได&เพียงจัดนําเท่ียวเข&าประเทศเท3านั้น  

4. แก&ไขปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย และถูกการเอารัดเอาเปรียบในการซ้ือขาย
สินค&า/บริการของนักท3องเท่ียว 

5. รัฐบาลควรให&ความสําคัญในการคัดกรองผู&เชี่ยวชาญด&านการท3องเท่ียวมาบริหารให&มี
ทิศทางพัฒนาอย3างถูกต&องและชัดเจน 

6. ควรคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท3องเท่ียวแต3ละสถานท่ีและกลั่นกรอง
คุณภาพนักท3องเท่ียวท่ีเข&ามาในประเทศ 
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7. สนับสนุนมาตรการปJองกันการทุจริตของบริษัทนําเท่ียว โดยให&สามารถตรวจสอบได&ท่ี
สํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก� หรือทางสื่อสังคมออนไลน� 

8. สนับสนุนและประสานงานกับผู&ประกอบการให&เกิดกิจกรรมการเรียนรู&ร3วมกัน ทําความ
เข&าใจ ร3วมแสดงความคิดเห็นเสนอป9ญหา และร3วมกันแก&ไขป9ญหาออกมาเปDนรูปธรรมในรูปแบบ
กฎหมาย/พระราชบัญญัติ หรือนโยบาย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข3งขันทางธุรกิจให&ยั่งยืน 
 กลยุทธ3ท่ี 2 การจัดการโลจิสติกส3เพ่ือการท'องเท่ียว 
 แนวทางการพัฒนา   

1. พัฒนาระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ให&สอดคล&องกับการตลาดในยุคสมัยใหม3 เพ่ือ
อํานวยความสะดวกต3อการใช&บริการและตัดสินใจซ้ือของนักท3องเท่ียว  

2. พัฒนาข&อมูลด&านรายได&จากการท3องเท่ียว โดยจําแนกตามประเภทการใช&จ3าย การ
คาดการณ�จํานวนนักท3องเท่ียวในแต3ละภูมิภาค และแนวโน&มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการ
ท3องเท่ียวระดับโลกให&ทันสมัยและถูกต&องอยู3เสมอ ซ่ึงเปDนประโยชน�ต3อพยากรณ�ในการบริหารจัดการ
ของผู&ประกอบการ 

3. เข&าร3วมกิจกรรมทุกช3องทางของหน3วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือในกลุ3มสมาคมท่ีจัด
ให&การสนับสนุนเผยแพร3สินค&าและบริการต3างๆ ในรูปแบบงานจัดแสดงสินค&าและบริการท้ังในและ
ต3างประเทศ จะทําให&ฐานการตลาดกว&างขวางข้ึน  

4. สร&างมาตรฐานความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกให&กับนักท3องเท่ียวมีความ
เชื่อม่ันในการใช&บริการทุกสถานท่ีภายในประเทศ 
 กลยุทธ3ท่ี 3 การปรับตัวให�เช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. สร&างโอกาสด&านการค&าการลงทุนระหว3างกลุ3มประเทศสมาชิกอาเซียนและเชื่อมโยง
ธุรกิจกับกลุ3มประเทศ CLMV ในการขยายตลาด และเพ่ิมอํานาจการแข3งขันทางธุรกิจนําเท่ียว  

2. ประสานความร3วมมือกับกลุ3มประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือเพ่ิมพูนความแข็งแกร3งใน
การรองรับเศรษฐกิจโลกท่ีผันผวน ในการส3งเสริมการค&าท่ีเปDนธรรม และลดทอนอํานาจของนักลงทุน
รายใหญ3หรือบริษัทข&ามชาติ  

3. ส3งเสริมการเปKดการค&าเสรี เพ่ือช3วยลดความไม3เท3าเทียมกันระหว3างนักธุรกิจในกลุ3ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
 จากการสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ นํามาซ่ึงการอภิปรายผลการวิจัยตามกรอบทฤษฎีในการ
วิจัย สู3กรอบแนวคิดการวิจัยดังรายละเอียดบทท่ี 2 ท่ีได&จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข&อง และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข&อง ซ่ึงผู&วิจัยขอนําเสนองานวิจัยที่สอดคล&องและไม3สอดคล&องจากงานวิจัยท่ีค&นพบ 
ดังต3อไปนี้ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 

 จากผลการวิจัยเก่ียวกับยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวของผู&ประกอบการมีประเด็นสําคัญท่ีค&นพบจากการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข&อมูล ดังนั้นผู&วิจัย
ได&ดําเนินการอภิปรายผลการวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ 
 ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู&ประกอบการ ผลการวิจัย พบว3า ผู&ให&
ข&อมูลมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว (ด&านผู&นําระดับสากล การจัดการวัฒนธรรม
ระหว3างชาติ และการจัดการฐานทรัพยากร) โดยรวมอยู3ในระดับตํ่า นั่นแสดงว3า ต&องการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข3งขันซ่ึงมีบทบาทสําคัญต3อธุรกิจ ท้ังนี้ผู&ประกอบการรายใหม3เกิดข้ึนเปDน
จํานวนมาก แต3มีขีดความสามารถในการแข3งขันโดยรวมลดลงในแต3ละปGสอดคล&องกับผลการวิจัยของ
ธัชวรรณ กนิษฐ�พงศ� (2553: 71) กล3าวว3า ขีดความสามารถในการแข3งขันของไทย สิงคโปร�และ
มาเลเซียน ผลการวิจัยพบว3า ประเทศไทยอยู3ในอันดับตํ่าสุด จึงควรมีนโยบายหรือยุทธศาสตร�ท่ีชัดเจน
ในการขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถในการแข3งขัน เช3นเดียวกับงานวิจัยของสภาเศรษฐกิจ
โลก (World Economic Forum : WEF) ระบุถึง ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข3งขันของ
ประเทศไทยของ พ.ศ. 2554 อยู3อันดับท่ี 38 ตกมาจากอันดับท่ี 36 ในพ.ศ.2553 และนอกจากนี้เม่ือ
เปรียบเทียบกับต3างประเทศ พบว3า ไทยมีอันดับความสามารถในการแข3งขันท่ีด&อยกว3าประเทศในกลุ3ม
ท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจด&วยนวัตกรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข3งขัน
ของประเทศ, 2554: 2) ดังนั้น การสร&างความได&เปรียบทางการแข3งขัน ถือได&ว3าเปDนสิ่งจําเปDนกับ
ผู&ประกอบการท่ีจะต&องมีความสามารถในการปรับตัวให&อยู3รอดกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึง
จําเปDนต&องมองหากลยุทธ�ในการสร&างความได&เปรียบในการแข3งขันทางธุรกิจ เม่ือพิจารณาเปDนรายด&าน 
พบว3า ผู&ให&ข&อมูลมีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวด&านผู&นําระดับสากลสูงกว3าด&านการ
จัดการวัฒนธรรมระหว3างชาติ และด&านการจัดการฐานทรัพยากร ท้ังนี้เนื่องจาก การสร&างสรรค�งานให&
มีคุณภาพอย3างต3อเนื่องด&วยความมุ3งมั่นพัฒนางานให&บรรลุเปJาหมาย และเปKดใจยอมรับคํา
วิพากษ�วิจารณ�ของคนอ่ืนเพ่ือนํามาปรับปรุงตนเองนั้น สอดคล&องกับงานวิจัยของภิรมย� ถินถาวร,
(2550: 67) พบว3า ภาวะผู&นําการเปลี่ยนแปลงของผู&บริหารท่ีประพฤติตนเปDนแบบอย3างท่ีดี เปDนมิตร
กับผู&ร3วมงานทุกคน และกระตุ&นให&ผู&ร3วมงานทํางานอุทิศตน เพ่ือประโยชน�ส3วนรวม อีกท้ังเปKดโอกาส
ให&ผู&ร3วมงานแสดงความคิดเห็นและมีส3วนร3วมในการแก&ป9ญหา ส3งเสริมให&ผู&ร3วมงานมีความใฝUรู&มากข้ึน 
อีกท้ังผลการวิจัยของแฮรีสและโมแรน (Harris and Moran, 1987: 171) กล3าวว3าการตระหนักใน
ตนเองคือการรู&จักตนเองและบทบาทหน&าท่ี ซ่ึงเปDนหนึ่งในการสร&างคุณค3าและฐานคติของตนได&ทราบ
จุดแข็งและจุดอ3อน จึงเปDนสิ่งจําเปDนในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเอง ในขณะท่ีสปริทเซอร�และ
คณะ (Spreitzer et al., 1997: 42) พบว3าการมุ3งเน&นให&ความสําคัญกับการแสวงหาโอกาสในการ
เรียนรู&และเปKดโอกาสให&มีการวิพากษ�วิจารณ� เปDนการได&สัมผัสกับสิ่งใหม3และเรียนรู&แบบเชิงรุกใน
ระดับผู&นําสากล  
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2. ผลการวิเคราะห3ความแตกต'างในขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบอัน
เนื่องมาจากความแตกต'างในคุณลักษณะส'วนบุคคล ลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว และการรับรู�ใน
พฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป2จเจกบุคคล กลุ'ม และองค3การ  

2.1 ความแตกต'างในขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบอัน
เนื่องมาจากความแตกต'างในคุณลักษณะส'วนบุคคล 
   ผลการวิจัย พบว3า ผู&ให&ข&อมูลที่มีตําแหน3งหน&าที่ และประสบการณ�การทํางานท่ี
แตกต3างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวที่แตกต3างกัน เม่ือพิจารณารายละเอียด
พบว3า ผู&ให&ข&อมูลท่ีมีประสบการณ�การทํางานมาก และตําแหน3งผู&บริหารระดับสูง มีขีดความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวสูงกว3าผู&ท่ีมีประสบการณ�การทํางานน&อย และมีตําแหน3งหน&าท่ีอ่ืนๆ แสดง
ให&เห็นว3า ผู&ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยมีศักยภาพในการดํารงตําแหน3งผู&บริหาร
ระดับสูง ซ่ึงสอดคล&องกับงานวิจัยของสุปราณี ศรีฉัตราภิมุข,และคณะ (ม.ป.ป.:2) ระบุว3า นักธุรกิจ
บริษัทข&ามชาติส3วนใหญ3ยังคงให&ความสําคัญกับผู&บริหารระดับสูงท่ีเปDนคนไทยให&เข&ามามีส3วนร3วมใน
การกําหนดนโยบายต3างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองค�การเช3นเดียวกับ
ผลการวิจัยปรมะ สตะเวทิน (2533: 112) พบว3าสถานภาพทางสังคมของบุคคลมีอิทธิพลต3อปฏิกิริยา
ของคน ในขณะท่ีผู&ให&ข&อมูลมีประสบการณ�การทํางานในตําแหน3งป9จจุบันค3อนข&างน&อย สอดคล&องกับ
ผลการวิจัยของสิทธิชัย ธรรมเสน3ห� (2555: 41) ท่ีกล3าวว3า ผู&ประกอบการส3วนใหญ3มีประสบการณ�ตํ่ากว3า 
5 ปG  อีกท้ังส3วนใหญ3ยังไม3เคยมีประสบการณ�ด&านธุรกิจนําเท่ียวมาก3อนจัดต้ังธุรกิจซ่ึงสอดคล&องกับผล
การวิเคราะห�ข&อมูลของสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย3อม และกรมส3งเสริมอุตสาหกรรม
พบว3า ผู&ประกอบการมีประสบการณ�ค3อนข&างน&อยจึงได&จัดโครงการส3งเสริมบัณฑิต ผู&ว3างงาน และ
พนักงานลูกจ&างท่ีมีศักยภาพให&สร&างโอกาสในการประกอบธุรกิจด&วยตนเองให&สามารถขยายธุรกิจ
ต3อไปในอนาคตได& ดังนั้นผู&ประกอบการท่ีทํางานมานานจะมีผลงาน และมีความพึงพอใจในงานสูง 
ซึ่งประสบการณ�การทํางานเปDนตัวบ3งชี้ถึงผลงานได& (พิภพ วชังเงิน, 2547: 49) เช3นเดียวกับ
ผลการวิจัยของบอสและฟอร�สแมน (Borch andForsman, 2005: 8-22), แกรนท� (Grant,1996: 
120-121) และฮอล (Hall, 1993: 616) ที่พบว3า ประสบการณ�ของผู&บริหารมีความสําคัญต3อ
ความสําเร็จของธุรกิจ อีกทั้งยังมีผลกระทบต3อการเติบโตของธุรกิจ ซ่ึงเปDนป9จจัยท่ีก3อให&เกิดขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้มนัสนันท�มณีขัติย� (2551: 112) พบว3า ผู&ประกอบการ
ธุรกิจท่ีมีประสบการณ�ทํางานท่ีแตกต3างกัน ทําให&องค�การธุรกิจเกิดความแตกต3าง นั่นคือ ผลการ
ปฏิบัติในระยะยาวในขณะท่ีผู&ให&ข&อมูลท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ�ด&านธุรกิจนํา
เท่ียวท่ีเคยมีมาก3อนท่ีแตกต3างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีไม3แตกต3างกัน นั่น
หมายถึง คุณลักษณะดังกล3าวไม3มีผลต3อการพัฒนาขีดความสามารถในการธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึง
สอดคล&องกับผลการวิจัยของจิตราวรรณ ถาวรวงศ�สกุล (2554: 129-130) พบว3า พนักงานท่ีมีเพศ
อายุและระดับการศึกษาท่ีต3างกัน มีประสิทธิภาพการทํางานไม3ต3างกัน  

2.2 ความแตกต'างในขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบอัน
เนื่องมาจากความแตกต'างในลักษณะของธุรกิจนําเท่ียว 
   ผลการวิจัยพบว3าผู&ให&ข&อมูลท่ีมีรายได&สุทธิ และสาขาจดทะเบียนธุรกิจท่ีแตกต3างกัน 
มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต3างกัน เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว3า ผู&ให&
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ข&อมูลท่ีมีรายได&สุทธิ 1.01 ล&านบาทและมากกว3า และจดทะเบียนธุรกิจในสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวสูงกว3าผู&ที่มีรายได&สุทธิ 1 ล&านบาทและตํ่ากว3า และ      
จดทะเบียนธุรกิจในสาขาอ่ืน ซ่ึงขัดแย&งกับผลการวิจัยท่ีพบว3า ผู&ให&ข&อมูลส3วนใหญ3ประกอบธุรกิจอยู3
ในสาขาภาคกลาง เพราะว3าภูมิภาคนี้มีจํานวนจังหวัดมากท่ีสุดถึง 28 จังหวัด ตลอดจนเปDน
ศูนย�กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส3ง การสื่อสาร และความเจริญของประเทศในทุกๆ 
ด&าน ดังผลการวิจัยของกรมเจรจาการค&าระหว3างประเทศ(มปป: 6) ท่ีกล3าวว3า การลงทุนของกลุ3มนัก
ธุรกิจไม3เกิดความสมดุลอย3างมากระหว3างการขยายตัวของห&องพักกับจํานวนนักท3องเท่ียว นอกจากนี้
ในช3วงปGท่ีผ3านมา ผู&ให&ข&อมูลมีรายได&สุทธิเท3ากับและตํ่ากว3า 1 ล&านบาทต3อปG อาจเนื่องมาจากธุรกิจ
นําเที่ยวประสบกับป9ญหาเศรษฐกิจซบเซาต3อเนื่องมาต้ังแต3ปG พ.ศ.2555 จนกระทั่งถึงป9จจุบัน 
ส3งผลให&นักท3องเท่ียวบางส3วนชะลอการเดินทางเข&ามาในประเทศไทย (การท3องเท่ียวแห3งประเทศ
ไทย,2557) และสอดคล&องกับผลการรายงานการท3องเท่ียวระหว3างเดือนมกราคม-เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2557 (กรมการท3องเท่ียว,2557:5) กล3าวว3า จํานวนนักท3องเท่ียวหดตัวถึงร&อยละ 10.47 และรายได&จาก
การท3องเท่ียวหดตัวถึงร&อยละ 7.59 เม่ือเปรียบเทียบในช3วงเวลาเดียวกันของปGท่ีผ3านมา ซ่ึงการหดตัว
ดังกล3าวเปDนผลจากการลดลงของจํานวนนักท3องเท่ียว เปDนผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตความเชื่อมั่นของ
นักท3องเที่ยวต3างชาติ ทั้งในด&านความปลอดภัยจากการที่ประเทศไทยประสบกับป9ญหาด&าน
การเมือง เช3นเดียวกับผลการวิจัยของพรทิพย� วรกิจโภคาทร(2529: 312) ระบุว3า รายได&เปDนตัวชี้วัดท่ี
สะท&อนสถานภาพท่ีแตกต3างกัน เช3นเดียวกับผลการศึกษาของมนัสนันท�มณีขัติย�(2551: 114) ท่ีกล3าวว3า 
ผู&ประกอบการธุรกิจที่มีจํานวนเงินทุนแตกต3างกัน มีประสิทธิผลทางพันธมิตรด&านความร3วมมือ
แตกต3างกัน โดยเฉพาะการมีตลาดใหม3 หรือนําเทคโนโลยีมาใช& จึงจําเปDนต&องมีเงินทุนในการประกอบ
ธุรกิจ เพราะองค�การต&องก&าวล้ําคู3แข3งขันให&สามารถนําพาไปสู3เปJาหมายอย3างถูกต&องและเหมาะสม 
ส3วนผู&ให&ข&อมูลท่ีมีประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียนธุรกิจ และจํานวนพนักงานประจําท่ีแตกต3างกัน มีขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีไม3แตกต3างกัน นั่นหมายถึง ลักษณะธุรกิจนําเท่ียวดังกล3าว
ไม3มีผลต3อการพัฒนาขีดความสามารถในการธุรกิจนําเท่ียว  

2.3 ความแตกต'างในขีดความสามารถการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบอัน
เนื่องมาจากความแตกต'างในการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงาน 

2.3.1 การรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับป9จเจกบุคคล ผลการวิจัย พบว3า 
ผู&ให&ข&อมูลมีการรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับป9จเจกบุคคลท่ีแตกต3างกัน มีขีดความสามารถ
ในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวที่แตกต3างกัน เมื่อพิจารณาเปDนรายด&านพบว3า ผู&ให&ข&อมูลรับรู&ว3าด&าน
บุคลิกภาพท่ีมีความกระตือรือร&นในการแสวงหาความรู&ใหม3  ๆจะเปDนเครื่องมือท่ีช3วยให&งานประสบความสําเร็จ 
ยกเว&นบุคลิกภาพแบบหวั่นไหวต3อสถานการณ�ที่ผู&ให&ข&อมูลรับรู&เพียงระดับปานกลางเท3านั้น ท้ังนี้
เนื่องจาก การท่ีมีความรู&สึกอึดอัดใจต&องเก็บอารมณ�ความรู&สึกไว& เม่ือต&องเผชิญกับบุคคลท่ีมีลักษณะ
จู&จี้จุกจิก ซ่ึงไม3สามารถควบคุมความต&องการของตนจากสิ่งเร&าได& อาจเกิดผลกระทบต3อธุรกิจนําเท่ียว
ท่ีเปDนงานบริการ จึงแทบไม3มีผลต3อการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเที่ยวซ่ึง
สอดคล&องกับงานวิจัยของอา อา แมคแคร� และพีที คอสต&า (R.R. Macrae and P.T. Costa, 2004: 
588) ระบุว3า บุคลิกภาพมีผลกระทบต3อคุณลักษณะของงาน และความต&องการประสบความสําเร็จ 
ฉะนั้นบุคลิกภาพของคนจะเปDนกระจกส3องบุคลิกภาพขององค�การและสังคมนั่นเอง (พิภพ วชังเงิน, 
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2547: 157)ส3วนผู&ให&ข&อมูลที่รับรู&ว3าการมีความเชื่อมั่นในความรู&ความสามารถถูกพัฒนามาจาก
ประสบการณ�โดยตรงของผู&ให&ข&อมูล ซ่ึงสอดคล&องกับแนวคิดของแบนดูรา (Bandura,1997: 2) ได&
กล3าวว3าบุคคลที่มีการรับรู&ในความสามารถของตนเองสูง มักจะเลือกทํางานที่มีลักษณะท&าทาย 
กระตือรือร&น ต&องการความสําเร็จสูงใช&ความพยายามนานกว3าบุคคลท่ีรับรู&ว3าตนเองมีความสามารถตํ่า 
และจะไม3ท&อถอยเม่ือเผชิญกับอุปสรรคหรือสถานการณ�ท่ีไม3พึงพอใจ ในขณะท่ีผู&ให&ข&อมูลรับรู&ว3าการ
สร&างการจูงใจต&องเกิดจากความรู&สึกท่ีอยากจะทุ3มเททํางานด&วยความเต็มใจ โดยในการปฏิบัติงาน
อย3างเต็มกําลังความสามารถจะส3งผลให&งานนั้นประสบความสําเร็จบรรลุตามเปJาหมาย เปDนอีกป9จจัย
ท่ีส3งผลต3อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากป9จจุบันธุรกิจนําเที่ยวมีการแข3งขันสูง ดังนั้น
ผู&ประกอบการต&องตระหนักว3า พนักงานทุกคนคือกําลังสําคัญในการที่จะปฏิบัติ และร3วมนําพา
องค�การให&อยู3รอดในยุคแห3งการแข3งขันนี้ จะส3งผลต3อการจูงใจให&นําไปสู3ความร3วมแรงร3วมใจในการ
ทํางานให&มีประสิทธิภาพต3อไป ซ่ึงแนวคิดดังกล3าวสอดคล&องกับแนวคิดของวิเชียร วิทยอุดม (2554: 
131) การสร&างการจูงใจในการทํางานเปDนบทบาทสําคัญในการทํางานของบุคลากร และทําให&บรรลุ
เปJาหมายขององค�การได& และผลการวิจัยของณีรพัฒน� แผ3นทอง (2548: 13) ยังพบว3า ความพึงพอใจ
ในการทํางานเปDนป9จจัยท่ีทําให&เกิดความสําเร็จในการทํางาน 

2.3.2 การรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับกลุ3มผลการวิจัย พบว3า ผู&ให&ข&อมูลมี
การรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับกลุ3มท่ีแตกต3างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจ
นําเท่ียวท่ีแตกต3างกัน เม่ือพิจารณาเปDนรายด&านพบว3า ด&านประสิทธิผลการทํางานเปDนทีม ผู&ให&ข&อมูล
รับรู&ว3าการท่ีพนักงานได&รับมอบหมายหน&าท่ีและถูกกําหนดบทบาทให&ทํางานร3วมกันเปDนทีมอย3าง
ชัดเจน ลักษณะการทํางานจะต&องมีการร3วมมือกับบุคลากรในองค�การให&เปDนไปในทิศทาง
เดียวกันว3าเปDนการทํางานร3วมกันของบุคลากรภายในองค�การท่ีมีเปJาหมายเดียวกัน เปDนพ้ืนฐานท่ี
สําคัญอย3างยิ่งในการนําไปพัฒนาขีดความสามารถของผู&ประกอบการ ซึ่งสอดคล&องกับงานวิจัย
ของขวัญชัย พูลวิวัฒน�ชัยการ (2556: 52) พบว3า การทํางานเปDนทีมท่ีมีการสื่อสารดีและเปKดเผย ส3งผล
ต3อประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานและของพิชาย รัตนดิลก(2552: 265) กล3าวอีกว3า การ
ดําเนินงานขององค�การในป9จจุบันนี้สิ่งท่ีเปDนตัวกําหนดความสําเร็จขององค�การได& คือ การมีส3วนร3วมของ
บุคลากร จึงก3อให&เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหัวใจของทีมงานคือ การมีข&อผูกมัดร3วมกันทําให&
กลายเปDนพลังในการทํางานแบบร3วมมือกัน ในขณะท่ีผู&ให&ข&อมูลรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานด&าน
การจัดการความขัดแย&งในกลุ3มและระหว3างกลุ3มพบว3า พนักงานในองค�การมักจะยอมรับและยินดี
ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู&อ่ืนในการแก&ป9ญหาต3างๆ ไม3สามารถเสริมสร&างให&เกิดขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียว ผลการวิจัยดังกล3าวขัดแย&งกับของจอห�นสัน และจอห�นสัน (Johnson and 
Johnson,1987:273) ระบุว3า กลยุทธ�ในการจัดการความขัดแย&งระหว3างบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู& และหาวิธีการใหม3ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพในการจัดการความขัดแย&ง 

2.3.3 การรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับองค�การผลการวิจัย พบว3าผู&ให&
ข&อมูลมีการรับรู&ในพฤติกรรมการสร&างผลงานระดับองค�การท่ีแตกต3างกัน มีขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวท่ีแตกต3างกัน เม่ือพิจารณาตามรายด&าน พบว3า ด&านการมุ3งการเรียนรู& ผู&ให&ข&อมูล
รับรู&ว3า การเปKดโอกาสให&บุคลากรแสดงและยอมรับความคิดเห็นของผู&อ่ืน ในการถ3ายทอดความรู&ใหม3 
เพ่ือสร&างความเข&าใจท่ีตรงกัน และร3วมกันปรับปรุงพัฒนารายการนําเท่ียว/การบริการใหม3ๆสามารถ
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นํามาปรับใช&ในการบริหารงานได&อย3างเหมาะสมและเปDนประโยชน�ต3อธุรกิจ ซ่ึงสอดคล&องกับแนวคิด
ของวิเชียร วิทยอุดม, 2554: 15) ท่ีกล3าวว3า การเรียนรู&จะเกิดข้ึนได&นั้นจะต&องมีการฝTกฝนหรือกําหนด
สถานการณ�ข้ึนมาเพ่ือช3วยให&เกิดการเรียนรู&ข้ึน จะสามารถเปลี่ยนแปลงขีดความสามารถของบุคคลได&
อย3างยั่งยืน เช3นเดียวกับผลการวิจัยของเลนและลูเบทกินน� (Lane andLubatkin,1998: 461) ระบุว3า 
การสร&างและการถ3ายทอดความรู&คือสิ่งสําคัญสําหรับขับเคลื่อนการสร&างสรรค�สิ่งใหม3ๆ ให&กับองค�การ
ในขณะท่ีด&านวัฒนธรรมองค�การพบว3า บุคลากรทุกคนต&องร3วมแรงร3วมใจทําหน&าท่ีหลากหลายบทบาท 
ซ่ึงสามารถช3วยให&การทํางานเสร็จทันเวลา เพ่ือตอบสนองความต&องการของผู&รับบริการซ่ึงสอดคล&อง
กับผลการวิจัยของอภิญญา แจ3มแจ&ง(2551:6) กล3าวว3า การหล3อหลอมพนักงานให&มีความมุ3งม่ันในการ
ทํางานท่ีสามารถผลักดันให&เกิดผลิตภาพสูงสุดในการทํางาน เช3นเดียวกับผลการศึกษาของเกรียงไกร 
พันธุ�ไทย(2552: บทคัดย3อ) ระบุว3า พฤติกรรมผู&นําสร&างความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางานใน
องค�การเน&นการปรับตัว กิจกรรมการฝTกอบรม และกิจกรรมการพัฒนาของพนักงานมีอิทธิพลทางตรง
ต3อการปฏิบัติงาน ส3วนการให&ความสําคัญกับการบูรณาการนวัตกรรมองค�การ ในยุคโลกาภิวัฒน�ท่ีมี
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก จึงทําให&ผู&ประกอบการทั่วโลกต&องตื่นตัวมากขึ้น ซึ่งสอดคล&องกับ
ผลการวิจัยของซอลลีโล และแคสตานอน (Solleiro andCastanon, 2005: 1059) พบว3า อุปสรรค
ของการพัฒนาผู&ประกอบการส3วนใหญ3มาจากสภาพแวดล&อมทางเศรษฐกิจระดับมหภาค จึงควรวิเคราะ
ถึงป9จจัยพ้ืนฐานด&านเทคโนโลยี และนวัตกรรมเปDนสําคัญยิ่ง อีกท้ังในด&านเครือข3ายองค�การพบว3า การ
รับรู&และความเข&าใจที่ตรงกันทําให&เครือข3ายธุรกิจดําเนินไปได&อย3างต3อเนื่อง เพราะหัวใจของ
กระบวนการทํางานในธุรกิจนําเท่ียวคือ การประสานงานและความร3วมมือกันระหว3างองค�การ ซ่ึง
สอดคล&องกับผลการวิจัยของอภิชาต ศรีสวัสด์ิ(2553: 2) พบว3า การบริหารจัดการท3องเท่ียวแบบ
เครือข3ายทั้งภายในและภายนอกประเทศเปDนกรอบแนวคิดในเชิงยุทธศาสตร�สู3อนาคต ให&เติบโต
ท3ามกลางยุคโลกาภิวัฒน�ม่ันคงปลอดภัยอย3างยั่งยืน ส3วนด&านสภาพแวดล&อมองค�การผู&ให&ข&อมูลรับรู&ว3า
ป9จจัยการผลิตสินค&าและบริการ เปDนป9จจัยในการส3งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งสอดคล&องกับผลการวิจัยของเกรวาล และทานซูฮัจ(Grewal and Ransuhaj, 
2001: 76) พบว3า การตลาดเปDนผลสะท&อนให&องค�การต&องหันมาเรียนรู&สภาพแวดล&อมขององค�การ 
เพราะสามารถช3วยในการปรับตัว และแก&ป9ญหาเชิงรุกในองค�การท่ีเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เช3นเดียวกับ
ผลการศึกษาของธัชวรรณ กนิษฐ�พงศ�(2553: 71) ท่ีกล3าวว3า ควรมีนโยบายหรือยุทธศาสตร�ท่ีชัดเจนใน
การขับเคลื่อนการยกระดับขีดความสามารถในการแข3งขัน 
 ส3วนท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบธุรกิจที่ต3างกัน มีผลต3อขีดความสามารถการ
จัดการธุรกิจนําเที่ยวของผู&ประกอบการ ผลการวิจัย พบว3า ผู&ให&ข&อมูลท่ีมีรูปแบบธุรกิจ (บริษัท
จํากัด ห&างหุ&นส3วน และเจ&าของคนเดียว) ท่ีแตกต3างกัน มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
ไม3แตกต3างกัน (ปฏิเสธสมมุติฐานท่ี 6) ท้ังนี้จากการสัมภาษณ�เชิงลึกของผู&ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว
จํานวน 8 ราย ให&ความคิดเห็นท่ีสอดคล&องกันว3า เปDนเพียงการจดทะเบียนธุรกิจตามกฎหมาย
เท3านั้น แล&วแต3ว3าผู&ประกอบการจะดําเนินธุรกิจของตนเปDนไปในรูปแบบธุรกิจใด ดังนั้นความ
แตกต3างข้ึนอยู3กับวิธีการบริหารจัดการในส3วนต3างๆ ภายในองค�การเท3านั้น ซ่ึงการจดทะเบียนธุรกิจใน
รูปแบบต3างๆ มีข&อดีข&อเสียแตกต3างกันไปข้ึนอยู3กับการตัดสินใจและศักยภาพของผู&ประกอบการ ไม3มี
ผลต3อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว แต3ในสายตาของนักท3องเท่ียวมีมุมมองว3าภาพลักษณ�
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ในรูปแบบบริษัทจํากัดมีความน3าเชื่อถือในสินค&าและบริการ จะเปDนการสร&างความเชื่อมั่นให&กับ
นักท3องเท่ียว ฉะนั้นป9จจัยสําคัญท่ีทําให&การดําเนินธุรกิจอยู3รอดต3อไปคือ เงินทุนจึงควรมีการวางแผน
และจัดสรรเงินทุนอย3างมีประสิทธิภาพ เพ่ือทําให&การดําเนินธุรกิจประสบความสําเร็จ และอยู3รอด
ท3ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ทําให&บริหารงานภายในองค�การเปDนไปอย3างมี
ประสิทธิภาพและทําให&ธุรกิจขยายตัวได&อย3างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล&องกับผลการวิจัยของมนัสนันท�
มณีขัติย� (2551: 108-112) พบว3า การจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทจํากัด จะทําให&เกิดความ
น3าเชื่อถือในวงการธุรกิจ และระบุอีกว3า ผู&ประกอบการธุรกิจท่ีมีจํานวนเงินทุนมากมีศักยภาพการ
แข3งขันด&านความสัมพันธ�กับลูกค&า 
  

ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

 งานวิจัยครั้งนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาป9ญหาสําคัญด&านการพัฒนาขีดความสามารถในการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวซ่ึงเปDนเฟWองจักรสําคัญของอุตสาหกรรมการท3องเท่ียว ดังนั้นประโยชน�ของการวิจัย
ในครั้งนี้ เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติให&กับ 3 ภาคส3วน สามารถนําไปใช&ในทางปฏิบัติสําหรับ
ผู&ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือผู&ท่ีสนใจท่ีเข&ามาทําธุรกิจนี้ในอนาคตตลอดจน
ข&อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู&ประกอบการ
แก3หน3วยงานภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข&องกับการจัดการอุตสาหกรรมการท3องเท่ียว ได&แก3
กระทรวงการท3องเท่ียวและกีฬา การท3องเท่ียวแห3งประเทศไทย สมาคมต3างๆ ด&านธุรกิจนําเท่ียว 
ได&แก3 สมาคมส3งเสริมการท3องเท่ียวแห3งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟKค สภาอุตสาหกรรมการท3องเท่ียวแห3ง
ประเทศไทย สมาคมมัคคุเทศก�อาชีพแห3งประเทศไทย และสมาคมไทยบริการท3องเท่ียว ฯลฯ 
ตลอดจนเพ่ิมพูนองค�ความรู&และสนับสนุนเชิงทฤษฎีท่ีได&คัดเลือกมาจากการทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้
และเสนอแนะแนวทางในการทําวิจัยครั้งต3อไปนอกจากนี้ผลการวิจัยยังเปDนประโยชน�ด&านวิชาการท่ี
ควรให&ความสําคัญเปDนอย3างยิ่งสําหรับนักวิชาการอุตสาหกรรมการท3องเท่ียวดังนี้   
 
1. ข�อเสนอแนะเชิงทฤษฎี 
 การศึกษาด&านขีดความสามารถในการแข3งขันมีทฤษฎีท่ีเก่ียวข&องหลากหลายทฤษฎี การ
วิจัยครั้งนี้ได&นําทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษย�, ทฤษฎีผู&ประกอบการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข&องกับขีด
ความสามารถในการแข3งขันทางธุรกิจท่ียั่งยืน โดยศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีความเปDนผู&นําระดับสากล 
ทฤษฎีการจัดการวัฒนธรรมระหว3างชาติ และทฤษฎีการจัดการฐานทรัพยากร มาบูรณาการร3วมกันใน
การทําความเข&าใจหลักการที่เปDนเปJาหมายคือ “ผู&ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวที่ดําเนินธุรกิจใน
ประเทศไทย”  
 ซ่ึงผลการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข&อมูลในเชิงปริมาณของบทท่ี 4 และในเชิงคุณภาพ
ของบทท่ี 5 พบว3า มีข&อค&นพบท่ีสนับสนุนทฤษฎีท่ีกล3าวมาข&างต&นคือ การได&มาซ่ึงยุทธศาสตร�การ
พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู&ประกอบการได&นั้นต&องมีความเปDนผู&นําระดับ
สากล สามารถจัดการวัฒนธรรมระหว3างชาติ และจัดการฐานทรัพยากรให&เกิดประโยชน�สูงสุด ซ่ึงผล
การศึกษาเชิงปรากฎการณ�ในครั้งนี้ ช3วยเพ่ิมพูนและสนับสนุนองค�ความรู&ของทฤษฎีการพัฒนาทุน
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มนุษย�, ทฤษฎีผู&ประกอบการ และทฤษฎีท่ีเก่ียวข&องกับขีดความสามารถในการแข3งขันทางธุรกิจท่ี
ยั่งยืน มาบูรณาการร3วมกันได&ดี ในการนําเสนอเชิงยุทธศาสตร� โดยผลการวิจัยเชิงประจักษ�เก่ียวกับ
ป9จจัยท่ีส3งผลต3อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู&ประกอบการนั้นคือ การรับรู&ใน
พฤติกรรมการสร&างผลงานระดับป9จเจกบุคคล, กลุ3ม และองค�การ ดังนั้น ข&อเสนอแนะเชิงทฤษฎี
สําหรับผู&วิจัยในครั้งต3อไป หากมีความสนใจท่ีจะศึกษาในเรื่องขีดความสามารถในการแข3งขันทางธุรกิจ
ท่ียั่งยืนให&กับผู&ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว ข&อเสนอแนะเชิงทฤษฎีอีกประการหนึ่งของการทําวิจัยใน
ครั้งต3อไป     
 
2. ข�อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้เกิดข้ึนจากการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู3กัน ด&วย
วิธีการเก็บรวบรวมข&อมูลจากแบบสอบถามไปยังผู&ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวจํานวน 371 ราย โดยมี
ตําแหน3งเปDนผู&บริหารระดับสูง, ผู&บริหารระดับกลาง และเจ&าของกิจการ จึงมีความเหมาะสมกับการ
เปDนตัวแทนระดับองค�การในการวิจัย ดังนี้ 

1. ผู&ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีดําเนินการในประเทศไทย สามารถนําผลการวิจัยไปใช&
เปDนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว ดังนี้  

1.1 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสู3การเปDนผู&นําระดับสากล โดยพัฒนา
จริยธรรม จรรยาบรรณตระหนักในหน&าท่ีความรับผิดชอบต3อสังคมในการกําหนดบทบาทกระบวนการ
ทํางานอย3างชัดเจนโปร3งใส3 ซ่ือสัตย� สําหรับการถูกตรวจสอบมาตรฐานธุรกิจนําเท่ียวจากกรมการ
ท3องเที่ยวและสามารถเปKดเผยข&อมูลให&กับผู&มาใช&บริการอย3างตรงไปตรงมาได& เพ่ือให&เกิดความ
น3าเชื่อถือ และสร&างความเชื่อม่ันต3อผู&ใช&บริการ 

1.2 มุ3งเน&นการเรียนรู&อย3างสร&างสรรค� ควรมีความกระตือรือร&นในการแสวงหาความรู&
โดยพัฒนาและฝTกหัดจากการนําประสบการณ�การทํางานท่ีผ3านมาเปDนตัวกําหนดทิศทางการดําเนิน
ธุรกิจ และท่ีสําคัญควรวิเคราะห�ข&อดี-ข&อเสียและความเคลื่อนไหวจากคู3แข3ง โดยไปทดลองใช&บริการ
คอยติดตามข3าวสาร เพ่ือเปDนการกระจายความเสี่ยงในการอยู3รอด ซ่ึงเปDนพ้ืนฐานของแนวความคิดยุค
ใหม3 สามารถท่ีจะทํานายการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึน นอกจากนี้ควรนําเอกลักษณ�ความ
เปDนไทยมาต3อยอดความคิดให&เกิดนวัตกรรมท่ีแตกต3างจากคู3แข3งขัน 

1.3 สร&างความเข&มแข็งของบุคลากร เพ่ิมพูนศักยภาพในการแข3งขันกับบริษัทต3างชาติ
ในการบริหารลูกค&าสัมพันธ�อย3างมีมาตรฐานในการทํางานและการบริการ โดยปรับเปลี่ยนเปDน
โครงสร&างองค�การแบบเมทริกซ�  ซ่ึงต&องทํางานหลากหลาย ให&เสร็จทันเวลา และให&บริการทุกคน
อย3างเท3าเทียมกัน อีกท้ังต&องมีความเชี่ยวชาญในการใช&ระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� ซ่ึงเปDนเครื่องมือ
การตลาดท่ีให&การบริหารจัดการเติบโตอย3างยั่งยืน  

1.4 พัฒนาการเรียนรู& และอยู3ร3วมอย3างเข&าใจบนความต3างของวัฒนธรรม เสริมสร&าง
พัฒนาภาษาต3างประเทศให&สอดคล&องกับกลุ3มเปJาหมาย เช3น ภาษาจีน รัสเซีย อินโดนีเซีย และญ่ีปุUน 
เพ่ือแก&ป9ญหาคนต3างชาติท่ีทํางานแทนคนไทย ให&บริการ โดยให&ผู&ประกอบการไทยสามารถคัดเลือก
ทีมงานร3วมกับบริษัทอีกท้ังสนับสนุนให&เกิดความไว&วางใจ ลดความแตกต3างในการร3วมงานและการ
ต3างชาติ เพ่ือลดป9ญหาความขัดแย&งระหว3างชาติและต&องอยู3ภายใต&มาตรฐานเดียวกัน  
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1.5 สร&างพันธมิตรทางธุรกิจ เพ่ือลดชิงดีชิงเด3นแข3งขันกันเอง จึงควรผลักดันให&รวมตัว
กันอยู3ในรูปแบบสมาคม เพ่ือแลกเปลี่ยนข&อมูล สร&างอํานาจการต3อรองทางการค&า และท่ีเปDนป9ญหา
สําคัญคือ ควรพิจารณาให&มีการกําหนดราคาเปDนมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือสร&างความแข็งแกร3งทางธุรกิจ 
และควรขยายเครือข3ายท่ีเก่ียวข&องร3วมกัน โดยทํากิจการร3วมค&ากับนักลงทุนต3างชาติก3อนท่ีจะตัดสินใจ
ไปลงทุนยังต3างประเทศเพ่ือนบ&าน 

1.6 มุ3งเน&นการสร&างและเพ่ิมมูลค3า บูรณาการนวัตกรรม โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู&ร3วมกัน
ระหว3างบริษัทเครือข3าย เพ่ือหาช3องว3างในการบริการท่ีผู&ประกอบการรายอ่ืนยังไม3ได&พัฒนา และเน&น
การสร&างแบรนด�ให&เปDนท่ีรับรู&มากข้ึน โดยนําเอกลักษณ�ของคนไทยมาประยุกต�ในการทํางาน เช3น มี
ความนอบน&อม ยืดหยุ3นสูง อดทน และมีปฏิสัมพันธ�ท่ีดี โดยเฉพาะอย3างยิ่งต&องมีความกระฉับกระเฉง 
คล3องตัว และกระตือรือร&นขณะให&บริการ ซึ่งเปDนพฤติกรรมการบริการที่จะสร&างความสุขให&กับ
ผู&ร3วมงานและนักท3องเท่ียวท่ีเข&ามาใช&บริการ   

1.7 พัฒนาการตลาดเชิงบูรณาการ โดยสร&างช3องทางสื่อสังคมออนไลน�ให&ง3ายมากข้ึน 
ไม3ซํ้าซ&อน ซ่ึงนับว3ามีบทบาทสําคัญมากในการอํานวยความสะดวกต3อการใช&บริการของนักท3องเท่ียว 
อีกท้ังควรรักษาระดับมาตรฐานคุณภาพสินค&า/บริการ โดยเน&นย้ํา “ความคุ&มค3า” เพ่ือดึงดูดความ
สนใจให&กับฐานลูกค&าเดิม โดยเสนอสิทธิพิเศษท่ีแตกต3างหรือมากกว3าฐานลูกค&าใหม3ให&หันมาใช&บริการ
อีกครั้ง และควรขยายฐานลูกค&าให&กว&างขวาง โดยเน&นความหลากหลายมากข้ึน เพ่ือกระจายความ
เสี่ยงทางธุรกิจ เช3น การขายสินค&าให&กับคนเฉพาะกลุ3ม โดยเน&นกิจกรรมร3วมกับชุมชนมากกว3าชม
เพียงแค3สถานท่ีท3องเท่ียวเท3านั้น  

1.8 สร&างจิตสํานึกในการจัดการทรัพยากรการท3องเท่ียวอย3างยั่งยืน ให&รักษาการคงอยู3
ของอัตลักษณ�โดยการนําเสนอสินค&า/บริการในรูปแบบการท3องเท่ียวทางเลือกให&สอดคล&องกับ
พฤติกรรมของนักท3องเท่ียวยุคใหม3 เช3น การท3องเท่ียวหัวใจสีเขียว การท3องเท่ียวอย3างสร&างสรรค�เปDน
การนําเท่ียวอย3างรู&คุณค3า โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับศักยภาพของทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม มุ3งเน&นการสร&างคุณค3ากับชุมชนในท&องถ่ินโดยตรง เพ่ือให&ได&รับผลประโยชน�
อย3างยุติธรรมระหว3างชุมชนกับผู&ประกอบการ 

1.9 ปรับตัวให&เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน โดยสร&างโอกาสการค&าการลงทุนระหว3าง
ประเทศ เช3น กรอบความร3วมมือของกลุ3มอนุภูมิภาคลุ3มแม3น้ําโขง หรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสาม
ฝUาย ฯลฯ ท่ีเข&ามาลงทุนในไทย ควรขยายการตลาด เพ่ือเพ่ิมอํานาจการแข3งขันทางนวัตกรรมการ
ท3องเท่ียวให&อยู3ในรูปแบบท่ีแตกต3างจากคู3แข3งขัน และส3งเสริมการค&าท่ีเปDนธรรม เพ่ือช3วยลดทอน
อํานาจและความไม3เท3าเทียมกันของนักลงทุนรายใหญ3 ตอบสนองความต&องการของนักท3องเท่ียวในยุค
โลกาภิวัฒน� 
 
3. ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู&วิจัยได&เก็บรวบรวมข&อมูลจากการประชุมข&อเสนอเชิงนโยบายกับผู&มีส3วน
ได&ส3วนเสียท้ัง 3 กลุ3ม อันประกอบด&วย 1) ผู&ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวจํานวน 4 ราย 2) ผู&มีส3วน
เก่ียวข&องตามบทบาทและหน&าท่ีในการส3งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนํา
เท่ียวจํานวน 14 ราย และ 3) นักวิชาการด&านอุตสาหกรรมการท3องเท่ียว จํานวน 4 ราย รวมท้ังสิ้น 
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20 ราย เพ่ือนําข&อเสอแนะดังกล3าวไปใช&กําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวให&กับผู&ประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจในไทย โดยสรุปข&อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีได&จากการ
วิจัยในครั้งนี้ ดังนี้  

1. กระทรวงการท3องเท่ียวและกีฬา การท3องเท่ียวแห3งประเทศไทย และสมาคมด&านธุรกิจ
นําเท่ียวสามารถนําผลการวิจัยไปใช&เปDนแนวทางการกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียวให&กับผู&ประกอบการ ดังนี้  

1.1 รักษาเสถียรภาพการท3องเท่ียว ด&วยการแก&ไขปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย 
การเอารัดเอาเปรียบนักท3องเท่ียว และควบคุมกฎหมายด&านการท3องเท่ียวอย3างเสมอภาคเท3าเทียมกัน 
ให&เปDนธรรมกับทุกฝUาย อีกทั้งควรบังคับใช&กฎหมาย และบทลงโทษอย3างจริงจัง โดยเฉพาะควร
ดําเนินการวางเง่ือนไขท่ีรัดกุมในการดูแลความปลอดภัยและทรัพย�สิน เพ่ือสร&างภาพลักษณ�ท่ีดีให&
นักท3องเท่ียวกลับมาใช&บริการอีกครั้ง แต3ต&องกลั่นกรองคุณภาพของนักท3องเที่ยว เพื่อจํากัดขีด
ความสามารถในการรองรับแต3ละสถานที่ท3องเที่ยว และอนุญาตให&บริษัทนําเที่ยวต3างชาติท่ีเข&ามา
ลงทุนในไทย สามารถดําเนินการได&เพียงการจัดนําเที่ยวนักท3องเที่ยวเข&าประเทศเท3านั้น อีกท้ัง
สนับสนุนมาตรการปJองกันการทุจริตของบริษัทนําเท่ียว โดยร3วมมือกับสํานักทะเบียนธุรกิจนําเท่ียว
และมัคคุเทศก�ไปตรวจสอบความถูกต&องในกระบวนการทํางานให&มีความโปร3งใส3 ในขณะเดียวกันต&อง
ประสานงานกับผู&ประกอบการให&เกิดกิจกรรมการเรียนรู& การทําความเข&าใจ เพ่ือแก&ไขป9ญหาออกมา
เปDนรูปธรรมในรูปแบบของกฎหมาย/พระราชบัญญัติ หรือนโยบายต3างๆ   

1.2 บริหารจัดการโลจิสติกส�ด&านการท3องเท่ียว ควรเปDนศูนย�กลางในการเก็บรวมรวม
ข&อมูลข3าวสารด&านการท3องเที่ยวอย3างถูกต&องและแม3นยํา เพื่อเปDนการกระจายความเสี่ยงให&
ผู&ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวได&พยากรณ�อนาคตในการขยายฐานธุรกิจให&กว&างขวาง เช3น รายได&จาก
การท3องเท่ียว จําแนกตามประเภทการใช&จ3าย การคาดการณ�จํานวนนักท3องเท่ียวตามภูมิภาค และ
แนวโน&มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการท3องเท่ียวในตลาดโลก อีกท้ังควรจัดกิจกรรมสนับสนุน
ให&ผู&ประกอบการได&เผยแพร3สินค&า/บริการ ท้ังภายในประเทศและต3างประเทศมากข้ึน นอกจากนี้ต&อง
พัฒนาระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�ให&สอดคล&องกับการตลาดในยุคสมัยใหม3 เพ่ืออํานวยความสะดวก
ให&นักท3องเท่ียว รวมถึงสร&างความเชื่อม่ันในมาตรฐานความปลอดภัยทุกสถานท่ีภายในประเทศ  

1.3 สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว3างผู&ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวกับโครงการระหว3าง
ประเทศ แนะแนวช3องทางการสร&างโอกาสการค&าและการลงทุน ในการประสานความร3วมมือ และ
เชื่อมโยงธุรกิจของโครงการระหว3างประเทศท่ีภาครัฐเข&าไปเปDนสมาชิก เพ่ือลดทอนอํานาจและความ
ไม3เท3าเทียมกันของนักลงทุนรายใหญ3หรือบริษัทข&ามชาติท่ีเข&ามาลงทุนในไทย 
 
4. ข�อเสนอแนะเชิงวิชาการ 
 นักวิชาการด&านอุตสาหกรรมการท3องเท่ียว สามารถนําผลการวิจัยไปใช&พิจารณาวิเคราะห�
สภาพป9ญหาด&านวิชาการในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ควรเปDนตัวกลางในการประสานทางวิชาการด&านอุตสาหกรรมการท3องเท่ียว เพ่ือจัด
ฝTกอบรมการเรียนรู&ให&กับผู&ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวมีศักยภาพในด&านการตลาดเชิงบูรณาการ 
ภาษาต3างประเทศ (จีน รัสเซีย อินโดนีเซีย และญ่ีปุUน) วัฒนธรรมระหว3างประเทศ พฤติกรรม
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นักท3องเท่ียวในแต3ละชนชาติ ระบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส�  การบริหารลูกค&าสัมพันธ� และการพัฒนา
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งควรยกระดับมาตรฐานคุณภาพนักศึกษาให&เรียนรู&รายวิชา
เก่ียวกับการเปDนผู&บริหารท่ีมีศักยภาพประวัติศาสตร� และภูมิศาสตร�ของไทย นอกจากนี้ควรจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและประสบการณ�ระหว3างผู&ประกอบการและสถาบันการศึกษา เพ่ือ
ช3วยส3งเสริมความก&าวหน&าซ่ึงกันและกัน   

 
ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต'อไป 

 
 จากการศึกษาวิจัย ยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว
ของผู&ประกอบการในประเทศไทย งานวิจัยครั้งนี้ ไม3อาจจะครอบคลุมประเด็นต3างๆ ได&ท้ังหมด ดังนั้น 
ผู&วิจัยจึงมีข&อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต3อไป ดังนี้  

1. ควรมีการศึกษาธุรกิจนําเท่ียวในเชิงลึกโดยเจาะจงประเภทธุรกิจนําเท่ียว 4 ประเภทคือ 
การจัดนําเท่ียวเข&าประเทศ การจัดนําเท่ียวภายในประเทศ การจัดนําเท่ียวเฉพาะพ้ืนท่ี และการ
จัดการนําเท่ียวต3างประเทศ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบหาแนวทางพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวเฉพาะราย 

2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในการติดตามผลหลังจากใช&ยุทธศาสตร�การพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวให&กับผู&ประกอบการและปรับปรุงยุทธศาสตร�เพ่ือให&
สอดคล&องกับสภาวการณ�ในป9จจุบัน 
 จากการสรุปผล การอภิปรายผล และข&อเสนอแนะดังกล3าวข&างต&น สามารถเปDนตัวชี้วัดได&ว3า 
ผลในการศึกษาครั้งนี้ จะเปDนประโยชน�ต3อบุคคล และหน3วยงานท่ีเก่ียวข&องอันจะส3งผลต3อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู&ประกอบการต3อไป  
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......../............/............... 

เรื่องยุทธศาสตร$การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู*ประกอบการ       

วัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้ เพ่ือศึกษาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว
มัคคุเทศก กรมการท,องเท่ียว 

ในคุณลักษณะส,วนบุคคล ลักษณะธุรกิจ
เท่ียว และการรับรู)ในพฤติกรรมการสร)างผลงานระดับป0จเจกบุคคล กลุ,ม และองคการ ท่ีมีผลต,อ

เพ่ือเปรียบเทียบขีดความสามารถในการ
และเพ่ือค)นหายุทธศาสตรการ

ของผู)ประกอบการ โดยแบ,งออกเป;น 5 ตอน

ข)อมูลคุณลักษณะบุคคลของผู)ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว  

ล ระดับกลุ,ม และระดับองคการ 

การจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู)ประกอบการในประเทศไทย  

การจัดการธุรกิจนําเท่ียว

การเก็บรวบรวมข)อมูลครั้งนี้ เป;นส,วนสําคัญส,วนหนึ่งของการศึกษา ในระดับปรัชญา
แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท,องเท่ียว)

ซ่ึงข)อมูลดังกล,าวจะถูกนําไปใช)ในการวิจัยเท,านั้น โดยผู)วิจัยจะทําการวิเคราะห
แต,ประการใด และจะเก็บไว)เป;นความลับ โดยขอ

ความกรุณาท,านตอบแบบสอบถามทุกข)อด)วยตัวของท,านเองเพ่ือความสมบูรณในการวิเคราะหข)อมูล
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ตอนท่ี 1 ข*อมูลคุณลักษณะบุคคลของผู*ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว   
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในวงเล็บ ให*ตรงกับท5านมากท่ีสุด  
 
1. เพศ  [   ]  ชาย       [   ]  หญิง 

2. อายุ ................................ ปI (กรณีเกิน 6 เดือนให)นับเป;น 1 ปI) 

3. ระดับการศึกษา 

[   ]  มัธยมศึกษา สาขาวิชา................ [   ]  อนุปริญญา/ปวช./ปวส.สาขาวิชา.................... 

[   ]  ปริญญาตรี สาขาวิชา................. [   ]  ปริญญาโท สาขาวิชา........................................ 

[   ]  ปริญญาเอก สาขาวิชา..............  [   ]  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................ 

4. ป0จจุบันท,านทํางานในตําแหน,งหน)าท่ี  

[   ]  ประธานบริหาร [   ] รองประธานบริหาร [   ]  กรรมการผู)จัดการ 

[   ]  ผู)จัดการท่ัวไป [ ] ผู)ช,วยผู)จัดการท่ัวไป  [ ]อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............ 

5. รายได)สุทธิโดยเฉลี่ย (หมายถึง รายได)หลังจากหักค,าใช)จ,ายต,าง ๆ แล)ว) ………………..……………….

ต,อปI * โดยผู�วิจัยจะนําผลไปใช�ในการวิจัยเท�านั้น จึงไม�มีผลกระทบต�อท�านแต�ประการใด * 

6. ประสบการณการทํางานในตําแหน,งป0จจุบัน เป;นเวลา .......... ปI (กรณีเกิน 6 เดือนให)นับเป;น 1 ปI) 

7. ท,านเคยมีประสบการณในการทํางานด)านธุรกิจนําเท่ียวมาก,อนหรือไม,  

[   ]  ไม,มีประสบการณ 

[   ]  มีประสบการณ ............................. ปI (กรณีเกิน 6 เดือนให)นับเป;น 1 ปI) 
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ตอนท่ี 2 ข*อมูลท่ัวไปของธุรกิจนําเท่ียว 
โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในวงเล็บ ให*ตรงกับท5านมากท่ีสุด  

1. รูปแบบองคการธุรกิจ 
[   ]  บริษัทจํากัด [   ]  ห)างหุ)นส,วน [   ]  ธุรกิจเจ)าของคนเดียว 
กรณีจดทะเบียน มีเงินทุนจดทะเบียนจัดต้ังธุรกิจเริ่มต)น  
[   ]  น)อยกว,า 1 ล)านบาท [   ]  1 – 4.9 ล)านบาท 
[   ]  5 – 9.9 ล)านบาท [   ]  10 – 49.9 ล)านบาท[   ] 50 ล)านบาทข้ึนไป 

2. สาขาของสํานักงานธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกท่ีผู)ประกอบการจดทะเบียน  
[   ]  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [   ]  ภาคเหนือ 
[   ]  ภาคใต) เขต 1  [   ]  ภาคใต) เขต 2 [   ]  ภาคกลาง  

3. ประเภทธุรกิจนําเท่ียวท่ีจดทะเบียนในใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว  
• โปรดระบุเลขท่ีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว.................................................. 

[   ]  จัดนําเท่ียวยังต,างประเทศ (Outbound Tour)  
[  ]  จัดนําเท่ียวนักท,องเท่ียวต,างชาติเท่ียวในประเทศ (Inbound Tour) 
[   ]  จัดนําเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tour)  
[   ]  จัดนําเท่ียวเฉพาะพ้ืนท่ี (Local Tour) 

4. จํานวนพนักงานประจํา……………………… คน  
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5 

ตอนท่ี 3 ข*อมูลระดับการรับรู*ในพฤติกรรมการสร*างผลงานตั้งแต5ป:จจัยระดับบุคคล ระดับกลุ5ม 
จนถึงระดับองค$การ ท่ีส5งผลต5อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู*ประกอบการ 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามข้ันตอนนี้ประกอบด)วย 3 ชุดคําถามของแต,ละระดับ คือ 1) ป0จจัยระดับ
บุคคล 2) ป0จจัยระดับกลุ,ม และ 3) ป0จจัยระดับองคการ โดยข)อความต,อไปนี้เป;นข)อความเก่ียวกับ
ระดับการรับรู)ของผู)ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีเป;นตัวแทนขององคการท่ีมีต,อขีดความสามารถใน
การจัดการธุรกิจนําเท่ียว ซ่ึงไม,มีผิดหรือมีถูก โดยขอความกรุณาตอบข)อคําถามด)วยการใส,เครื่องหมาย 
√ ในช,องคําตอบท่ีตรงกับระดับการรับรู)ของท,านมากท่ีสุด  

3.1 การรับรู*ในพฤติกรรมการสร*างผลงานระดับบุคคลมีผลต5อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจ
นําเท่ียวของผู*ประกอบการ 

ท่ี ข*อความ ระดับการรับรู* 

 

ขีดความสามารถด*านบุคลิกภาพ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น*อ
ย 

น*อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

1 ท,านรู)สึกอึดอัดใจท่ีต)องเก็บอารมณความรู)สึกไว) เม่ือพบกับบุคคลอ่ืนท่ี
มีลักษณะจู)จี้จุกจิก  

     

2 ท,านชอบท่ีจะติดต,อและสังสรรคกับบุคคลภายนอกบริษัท เพราะทําให)
ได)รู)จักคนมากข้ึน 

     

3 ท,านมีความกระตือรือร)นในการแสวงหาความรู)ใหม, ๆ เพ่ือนํามาฝfกฝน
ในการปฏิบัติงานและข)อบกพร,องของตนเองอย,างสมํ่าเสมอ   

     

4 ท,านเป;นบุคคลท่ียอมรับ ในแนวคิดของผู)อ่ืน        

ท,านมักจะคํานึงถึงกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีบริษัท
กําหนด เพ่ือให)เกิดข)อผิดพลาดในการปฏิบัติงานน)อยท่ีสุด 
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ท่ี ข*อความ ระดับการรับรู* 

 

ขีดความสามารถด*านการจูงใจ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น*อ
ย 

น*อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

1 ความสําเร็จในงานเป;นแรงจูงใจให)ท,านต)องการปฏิบัติงานมากข้ึน       

2 ท,านมักได)รับการยอมรับ และความเชื่อถือจากบุคลากรภายใน
บริษัท 

     

3 งานท่ีท,านปฏิบัตินั้นเป;นงานท่ีท)าทายความรู)ความสามารถ       

4 ท,านมีความรับผิดชอบมากข้ึนกว,าเดิม อันสืบเนื่องมาจากความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตัวท,าน   

     

5 ท,านมีโอกาสท่ีจะได)รับความก)าวหน)าในการขยายธุรกิจของท,าน      

6 บริษัทของท,านมีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนให)แก,บุคลากร
อย,างชัดเจน   

     

7 ท,านมอบหมายงานให)แก,บุคลากรอย,างเหมาะสมตามความรู)
ความสามารถของบุคลากร 

     

8 ท,านมีความสัมพันธอันดีในการทํางานร,วมกับบุคลากรในบริษัท      

9 สภาพแวดล)อมในการทํางานของบริษัทเอ้ืออํานวยต,อการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกคน  

     

10 ท,านมีความม่ันคงในอาชีพ และสามารถเป;นท่ีพ่ึงให)ผู)ร,วมงานทุกคน      

11 ค,าตอบแทนหรือผลประโยชนท่ีท,านได)รับมีความเหมาะสมกับ
ภาระงานของบริษัท    

     

12 อาชีพของท,านเป;นท่ีน,าภาคภูมิใจ และเป;นท่ียอมรับของสังคม      
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ท่ี ข*อความ ระดับการรับรู* 

 

                ขีดความสามารถการรับรู*ความสามารถในตนเอง 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น*อ
ย 

น*อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

1 หากบริษัทอยู,ในภาวะท่ียากลําบากท,านเชื่อว,าความสามารถของท,าน
จะทําให)บริษัทกลับกลายเป;นดีได)  

     

2 ท,านมีความเชื่อม่ันในความรู)ความสามารถของตนเอง ท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานให)บรรลุเปhาหมายท่ีท,านต้ังไว)ได) 

     

3 ท,านมีความเชื่อม่ันในการทําหน)าท่ีท่ีหลากหลายและมีความแตกต,าง
ไม,ซํ้ากัน  

     

 

3.2 การรับรู*ในพฤติกรรมการสร*างผลงานระดับกลุ5มท่ีส5งผลต5อขีดความสามารถในการจัดการ
ธุรกิจนําเท่ียวของผู*ประกอบการ 

ท่ี ข*อความ ระดับการรับรู* 
 

ขีดความสามารถด*านการจัดการความขัดแย*งในกลุ5ม 

และระหว5างกลุ5ม มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น*อ
ย 

น*อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

1 บุคลากรในบริษัทมักจะยึดถือความคิดของตนเองในการแก)ป0ญหา      

2 บุคลากรในบริษัทมักจะยอมรับและยินดีปฏิบัติตามความแนะนําของ
ผู)อ่ืนในการแก)ป0ญหาต,าง ๆ  

     

3 บุคลากรในบริษัทมักจะหลีกเลี่ยงด)วยการถอนตัวออกจาสถานการณ
ท่ีเป;นความขัดแย)ง    

     

4 บุคลากรในบริษัทร,วมกันแสดงความคิดเห็นกันอย,างเต็มท่ี ในการ
แก)ป0ญหาความขัดแย)ง เพราะเชื่อว,าจะทําให)เกิดความคิดใหม,ๆ เพ่ือ
นําไปสู,ความร,วมมือกัน  
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ท่ี ข*อความ ระดับการรับรู* 

 

ขีดความสามารถด*านการจัดการความขัดแย*งในกลุ5ม 

และระหว5างกลุ5ม มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น*อ
ย 

น*อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

5 บุคลากรในบริษัทมีส,วนร,วมในการตัดสินใจและยึดการตัดสินใจของ
คนส,วนใหญ,เป;นหลักในการแก)ป0ญหาความขัดแย)ง  

     

ขีดความสามารถด*านประสิทธิผลการทํางานเป>นทีม      

1 บุคลากรในบริษัทกําหนดแนวทางและวัตถุประสงคการทํางานท่ี
ชัดเจนร,วมกัน เพ่ือใช)เป;นแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัท 

     

2 งานท่ีท,านปฏิบัตินั้นเป;นงานท่ีให)โอกาสทุกคนเข)ามามีส,วนร,วมในการ
ตัดสินใจทุกลําดับข้ันตอน 

     

3 บุคลากรในบริษัทมีการปรึกษาหารือ เพ่ือกําหนดวิธีการปฏิบัติงาน
ร,วมกัน 

     

4 บุคลากรในบริษัทให)ความสําคัญในการรับฟ0งความคิดเห็นซ่ึงกัน         
และกัน 

     

5 บุคลากรในบริษัทมีการติดต,อสื่อสารซ่ึงกันและกันอย,างเปjดเผย      

6 บุคลากรในบริษัทได)รับมอบหมายหน)าท่ีและถูกกําหนดบทบาทให)
ทํางานร,วมกันเป;นทีมอย,างชัดเจน   

     

 

 

 

 

 

 

 



235 

3.3 ป:จจัยระดับองค$การท่ีส5งผลกระทบต5อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู*ประกอบการ 

ท่ี ข*อความ ระดับการรับรู* 
 

ขีดความสามารถด*านการมุ5งเน*นการเรียนรู* 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น*อ
ย 

น*อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

1 บุคลากรในบริษัทมีพฤติกรรมการเรียนรู)วิทยาการใหม, ๆ       

2 บุคลากรร,วมกันสร)างวิสัยทัศนของบริษัท เพ่ือไปสู,เปhาหมายเดียวกัน       

3 บุคลากรในบริษัทมีความเข)าใจและยอมรับความคิดเห็นของผู)อ่ืน ซ่ึง
เกิดจากการเปjดกว)างทางความคิด โดยไม,ยึดติดกับความคิดของ
ตนเอง  

     

4 บุคลากรในบริษัทมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู) ประสบการณการทํางาน
ร,วมกันอยู,สมํ่าเสมอ 

     

ขีดความสามารถด*านวัฒนธรรมองค$การ      

1 บริษัทเปjดโอกาสให)บุคลากรแสดงความคิดเห็น และมีส,วนร,วม
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน  

     

2 บุคลากรมีความกระตือรือร)น สนใจและแสวงหาความรู)ท่ีเอ้ือ
ประโยชนต,อการพัฒนาตนเองและงานท่ีปฏิบัติอยู,อย,างสมํ่าเสมอ 

     

3 บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางานท่ีแข,งขันกันทํางาน เพ่ือให)ได)รับ
ผลสําเร็จภายในบริษัท  

     

4 บริษัทมีกฎระเบียบและข)อบังคับในการทํางาน ท่ีจะนําไปสู,
ความสําเร็จของบริษัท  

     

  

 

 

      



236 

ท่ี ข*อความ ระดับการรับรู* 
 

ขีดความสามารถด*านนวัตกรรมองค$การ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น*อ
ย 

น*อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

1 บริษัทให)ความสําคัญกับการนําเสนอแนวคิดและวิธีการเก่ียวกับการ
พัฒนารายการนําเท่ียวและการบริการรูปแบบใหม, ให)สอดคล)องกับ
ความต)องการของลูกค)า 

     

2 บริษัทให)ความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนแนวคิดในกระบวนการ
บริการลูกค)า เพ่ือนํามาประยุกตและพัฒนาคุณภาพการบริการให)
เกิดความแตกต,างและโดดเด,น 

     

3 บริษัทให)ความสําคัญกับการถ,ายทอดความรู)ใหม, เพ่ือสร)างความ
เข)าใจท่ีตรงกันและร,วมกันปรับปรุงพัฒนารายการนําเท่ียวและการ
บริการใหม, เพ่ือสนองความต)องการของลูกค)า   

     

 ขีดความสามารถด*านเครือข5ายองค$การ      

1 บริษัทมีความร,วมมือกับบริษัทอ่ืน เพ่ือสร)างนวัตกรรมการให)บริการ
จนกลายเป;นนวัตกรรมต)นแบบ โดยมีการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน  

     

2 บริษัทมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู)ซ่ึงกันและกันภายในบริษัทนําเท่ียว
ด)วยกัน  

     

3 บริษัทให)ความสําคัญกับการบูรณาการนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการทํางานของบริษัทเครือข,าย 

     

4 บริษัทอิงประโยชนอย,างใดอย,างหนึ่ง หรือหลายอย,างร,วมกัน 
ระหว,างบริษัทเครือข,ายท้ังด)านทรัพยากร ความรู) เงินทุน กําลังคน 
สถานท่ี ฯลฯ  

     

5 บริษัทมีความเข)มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได) และพร)อมให)การ
สนับสนุนในเครือข,ายบริษัทนําเท่ียว  
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ท่ี ข*อความ ระดับการรับรู*ของผู*ให*
ข*อมูล 

 

ขีดความสามารถด*านสภาพแวดล*อมองค$การ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น*อ
ย 

น*อ
ยที่

สุด
 

5 4 3 2 1 

1 เม่ือเปรียบเทียบกับคู,แข,งในประเทศ บริษัทของท,านมีความได)เปรียบ
ด)านต)นทุนการผลิต 

     

2 บริษัทของท,านมีจํานวนลูกค)าเพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับปIท่ีผ,านมา       

3 แผนพัฒนาการท,องเท่ียวของรัฐบาลไทยช,วยส,งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนารายการนําเท่ียวและการบริการให)กับบริษัทของท,าน    

     

4 โครงสร)างพ้ืนฐานของประเทศ ช,วยส,งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
รายการนําเท่ียวและการบริการให)กับบริษัทของท,าน    

     

5 บริษัทของท,านมีความสามารถในการแข,งขันท่ียั่งยืนกว,าคู,แข,งราย
อ่ืน ๆ ในภาคธุรกิจนําเท่ียว 

     

6 รัฐบาลให)การส,งเสริมสนับสนุน และเข)ามามีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการพัฒนาการดําเนินธุรกิจนําเท่ียว   

     

 

ตอนท่ี 4 ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู*ประกอบการในประเทศไทย คําชี้แจง
ข)อความต,อไปนี้เป;นข)อความเก่ียวกับระดับการความคิดเห็นของผู)ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวท่ีเป;น
ตัวแทนขององคการเก่ียวกับผลลัพธท่ีเกิดจากขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู)ประกอบการ ซ่ึงไม,มีผิดหรือมีถูก โดยขอความกรุณาตอบข)อคําถามด)วยการใส,เครื่องหมาย √ ในช,อง
คําตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของท,านมากท่ีสุดในแต,ละข)อความ ตามเกณฑดังนี้  

 ไม,มี = ไม,มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู)ประกอบการในประเทศไทย  

 มี = มีขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู)ประกอบการในประเทศไทย   
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ถ*าท5านใส5เครื่องหมาย  √ ท่ีช5อง “มี”  (ขอความกรุณาระบุระดับการปฏิบัติงาน ตามความคิดเห็น
ของท5านด*วยการใส5เครื่องหมาย √ ตามลําดับดังต5อไปนี้ )  

ท่ี ข*อความ  

ไม5มี 

 

มี 

ระดับการปฏิบัติงาน 

 

ขีดความสามารถด*านผู*นําระดับสากล 

สูง
ที่สุ

ด 
สูง

 
ปา

นก
ลา

ง 
ต่ํา

 
ต่ํา

ที่สุ
ด 

5 4 3 2 1 

1 ท,านเปjดใจและยอมรับคําวิพากษ วิจารณของคนอ่ืน เพ่ือ
นํามาปรับปรุง และพัฒนาตนเอง บุคลากร และงานท่ี
ปฏิบัติในบริษัท  

       

2 ท,านมีความมุ,งม่ันและกําหนดวิธีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการทํางานให)บรรลุเปhาหมายท่ีกําหนดไว) 

       

3 ท,านใฝnรู)กับการสร)างสรรครายการนําเท่ียวและการบริการ
ท่ีมีคุณภาพอย,างต,อเนื่อง 

       

 ขีดความสามารถด*านการจัดการวัฒนธรรมระหว5างชาติ        

1 ความสามารถการรับรู*ในการจดัการวัฒนธรรมระหว5างชาติ         

 1.1 ท,านมีความรู)ความเข)าใจเรื่องความหลากหลายในการ
ปฏิบัติงานร,วมกับบริษัทต,างชาติ 

       

 1.2 ท,านมีความรู)ความเข)าใจเรื่องความหลากหลายด)าน
วัฒนธรรมของนักท,องเท่ียวแต,ละประเทศ   

       

 1.3 ท,านมุ,งม่ันต้ังใจในการร,วมปฏิบัติงานกับบริษัท
ต,างชาติ เพ่ือให)บรรลุเปhาหมาย 

       

 1.4 ท,านมุ,งม่ันต้ังใจในการให)บริการแก,นักท,องเท่ียวแต,ละ
ประเทศ เพ่ือให)บรรลุเปhาหมาย 
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ท่ี ข*อความ  

ไม5มี 

 

มี 

ระดับการปฏิบัติงาน 

 

ขีดความสามารถด*านการจัดการวัฒนธรรมระหว5างชาติ 

สูง
ที่สุ

ด 
สูง

 
ปา

นก
ลา

ง 
ต่ํา

 
ต่ํา

ที่สุ
ด 

5 4 3 2 1 

2 ความสามารถด*านอารมณ$ในการจัดการวัฒนธรรมระหว5างชาติ  

 2.1 ท,านสามารถยอมรับความแตกต,างในวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานของบริษัทต,างชาติได) 

       

 2.2 ท,านสามารถยอมรับความแตกต,างในวัฒนธรรมของ
นักท,องเท่ียวแต,ละประเทศได) 

       

 2.3 ท,านสามารถปรับตัวในการทํางานบนความหลากหลาย
ของการปฏิบัติงานร,วมกับบริษัทต,างชาติอย,างต,อเนื่องได) 
จนประสบความสําเร็จ 

       

 2.4 ท,านสามารถปรับตัวในการทํางานบนความหลากหลาย
ในด)านวัฒนธรรมของนักท,องเท่ียวอย,างต,อเนื่องได) จน
ประสบความสําเร็จ 

       

 2.5 ท,านให)ความสนใจและเอาใจใส,เก่ียวกับวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานของบริษัทต,างชาติ 

       

 2.6 ท,านให)ความสนใจและเอาใจใส,เก่ียวกับวัฒนธรรมของ
นักท,องเท่ียวแต,ละประเทศ 
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ท่ี ข*อความ  

ไม5มี 

 

มี 

ระดับการปฏิบัติงาน 

 

ขีดความสามารถด*านการจัดการวัฒนธรรมระหว5างชาติ 

สูง
ที่สุ

ด 
สูง

 
ปา

นก
ลา

ง 
ต่ํา

 
ต่ํา

ที่สุ
ด 

5 4 3 2 1 

3 ความสามารถด*านพฤติกรรมในการจัดการวัฒนธรรมระหว5างชาติ   

 3.1 ท,านสามารถติดต,อสื่อสารให)เกิดความเข)าใจตรงกัน 
ระหว,างบริษัทภายในประเทศและบริษัทต,างชาติ 

       

 3.2 ท,านสามารถติดต,อสื่อสารให)เกิดความเข)าใจตรงกัน
ระหว,างบริษัทของท,านและนักท,องเท่ียวในแต,ละประเทศ    

       

 3.3 ท,านสามารถควบคุมอารมณได)แม)อยู,ในสถานการณ
ความขัดแย)งของการปฏิบัติงานร,วมกับบริษัทต,างชาติ  

       

 3.4 ท,านสามารถควบคุมอารมณได)แม)อยู,ในสถานการณ
ความขัดแย)งทางวัฒนธรรมของนักท,องเท่ียวแต,ละประเทศ  

       

 3.5 ท,านสามารถแก)ไขป0ญหาความขัดแย)งได) ท,ามกลาง
การปฏิบัติงานระหว,างบุคลากรในบริษัทและบุคลากรของ
บริษัทต,างชาติ  

       

 3.6 ท,านสามารถแก)ไขป0ญหาความขัดแย)งได) ท้ังในด)าน
การให)บริการระหว,างบุคลากรในบริษัทและนักท,องเท่ียวใน
แต,ละประเทศ  
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ท่ี ข*อความ  

ไม5มี 

 

มี 

ระดับการปฏิบัติงาน 

 

ขีดความสามารถด*านการจัดการฐานทรัพยากร 

สูง
ที่สุ

ด 
สูง

 
ปา

นก
ลา

ง 
ต่ํา

 
ต่ํา

ที่สุ
ด 

5 4 3 2 1 

1 ท,านมีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรในด)านการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวอย,างมีประสิทธิภาพ 

       

2 ท,านมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินทุน / เงิน
สดหมุนเวียน ในการประกอบกิจการให)บรรลุตาม
เปhาหมาย แม)ต)องเผชิญกับการแข,งขันท่ีสูงในภาวะ
ความยากลําบาก  

       

3 ท,านมีความสามารถในการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี 
เพ่ือสร)างสรรคผลงานท่ีมีความทันสมัย 

       

4 ตราสินค)าหรือเครื่องหมายการค)าของบริษัทท,านเป;นท่ี
รู)จักและได)รับการยอมรับจากลูกค)าท้ังชาวไทยและ
ชาวต,างชาติ 

       

5 บริษัทของท,านได)รับการยอมรับจากลูกค)าท้ังใน
ประเทศและต,างประเทศ โดยการมาใช)บริการอย,าง
สมํ่าเสมอ 

       

6 บริษัทของท,านมีชื่อเสียงเป;นท่ียอมรับของลูกค)าใน
ประเทศและต,างประเทศ 

       

7 บริษัทของท,านมีเทคนิคหรือกรรมวิธีการผลิตรายการ
นําเท่ียวและการให)บริการท่ีเป;นเอกลักษณเฉพาะ ซ่ึง
ยากต,อการลอกเลียนแบบ   

       

8 รายการนําเท่ียวและการให)บริการในบริษัทของท,านมี
ความเป;นเอกลักษณแตกต,างจากคู,แข,งขัน 

       

9 บริษัทของท,านมีการวางแผนการทํางานด)านต,าง ๆ 
อย,างเป;นลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน  
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ท่ี ข*อความ  

ไม5มี 

 

มี 

ระดับการปฏิบัติงาน 

 

ขีดความสามารถด*านการจัดการวัฒนธรรมระหว5างชาติ 

สูง
ที่สุ

ด 
สูง

 
ปา

นก
ลา

ง 
ต่ํา

 
ต่ํา

ที่สุ
ด 

5 4 3 2 1 

10 กระบวนการผลิตรายการนําเท่ียวและการให)บริการ
ของบริษัทเป;นไปตามมาตรฐานและได)รับการยอมรับ
จากลูกค)าท้ังภายในประเทศและต,างประเทศ  

       

11 บริษัทของท,านมีการปรับเปลี่ยนแผนการทํางานให)
สอดคล)องกับพฤติกรรมนักท,องเท่ียวและสถานการณ
ทางการท,องเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู,เสมอ 

       

12 บริษัทของท,านมีหลักเกณฑในการประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน 

       

 

ตอนท่ี 5 ข*อเสนอแนะต5าง ๆ ท่ีเก่ียวข*องกับขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ
ผู*ประกอบการ 

คําชี้แจง: โปรดกรอกข)อความตามความคิดเห็นของตัวท,านเอง 
 
 
 
 
 
 
 

ผู*วิจัยขอขอบพระคุณทุกท5านล5วงหน*า ท่ีกรุณาให*ความร5วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห$ของท5านในครั้งนี้ ซ่ึงจะส5งผลอย5างย่ิงต5อ

ความสําเร็จของงานวิจัยและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ�กึ่งโครงสร�าง  
สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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แบบสัมภาษณ�กึ่งโครงสร�าง 

เรื่องยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการใน
ประเทศไทย 

 
คําชี้แจง 
1.  แบบสัมภาษณ�ก่ึงโครงสร�างชุดนี้เป"นเครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพประกอบการวิจัยมี

จํานวน 6 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�ข�อมูล 
ตอนท่ี 2 ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการในประเทศไทย  
ตอนท่ี 4 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป9จเจกบุคคล กลุ:ม และองค�การท่ีมีผลต:อขีด

ความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ 
ตอนท่ี 5 รูปแบบธุรกิจท่ีมีความแตกต:างกัน มีผลต:อขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว

ให�กับผู�ประกอบการ 
ตอนท่ี 6 ข�อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร�การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของ

ผู�ประกอบการในประเทศไทย 
 
ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�ข�อมูล 
 
1.1 ชื่อ-สกุล ผู�ให�ข�อมูล........................................................................................................................ 
1.2 หน:วยงาน ........................................................................................................................................ 
1.3 ประสบการณ�การทํางานด�านธุรกิจการท:องเท่ียว .........ป? (กรณีเกิน 6 เดือนให�นับเป"น 1 ป?) 
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ตอนท่ี 2 ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการในประเทศไทย  

2.1 ด�านผู�นําระดับสากล
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

2.2 ด�านการจัดการวัฒนธรรมระหว:างชาติ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 2.3 ด�านการจัดการฐานทรัพยากร
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

ตอนท่ี 3 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป5จเจกบุคคล กลุ6ม และองค�การท่ีมีผลต6อ 

ขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ประกอบการ 

3.1 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับป5จเจกบุคคล 

  3.1.1 ด�านบุคลิกภาพ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3.1.2 ด�านการจูงใจ  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3.1.3 ด�านการรับรู�ความสามารถในตนเอง  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3.2 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ6ม 

  3.2.1 ด�านการจัดการความขัดแย�งในกลุ:มและระหว:างกลุ:ม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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  3.2.2 ด�านประสิทธิผลการทํางานเป"นทีม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

  3.3 การรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค�การ 

   3.3.1  ด�านการมุ:งเน�นการเรียนรู� 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3.2 ด�านวัฒนธรรมองค�การ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.3.3 ด�านนวัตกรรมองค�การ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   3.3.4  ด�านเครือข:ายองค�การ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   3.3.5 ด�านสภาพแวดล�อมองค�การ 

…………………………………….……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ผู�จดบันทึกการสัมภาษณ� ……………………………………….. 

วัน/เดือน/ป? สัมภาณ� …………………………………………….. 

สถานท่ีสัมภาษณ� ………………………………………………….. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



248 

ตารางท่ี 33 ค�าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามกับวัตถุประสงค!การวิจัย 

 
 

ข�อ 
การรับรู�ในพฤติกรรมการ       

สร�างผลงาน 
ความเห็นผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 
ค&า 
IOC 

ผล 
1 2 3 4 5 

ด�านบุคลิกภาพ         

1 ท�านรู�สึกอึดอัดใจท่ีต�องเก็บ
อารมณ!ความรู�สึกไว� เม่ือพบกับ
บุคคลอ่ืนท่ีมีลักษณะจู�จี้จุกจิก 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

2 ท�านชอบท่ีจะติดต�อและสังสรรค!
กับบุคคลภายนอกบริษัท เพราะ
ทําให�ได�รู�จักคนมากข้ึน 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

3 ท�านมีความกระตือรือร�นในการ
แสวงหาความรู�ใหม� ๆ เพ่ือนํามา
ฝ8กฝนในการปฏิบัติงานและ
ข�อบกพร�องของตนเองอย�าง
สมํ่าเสมอ   

+1 +1 +1 +1 -1 3 0.60 ใช�ได� 

4 ท�านเป:นบุคคลท่ียอมรับ ใน
แนวคิดของผู�อ่ืน   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

5 ท�านมักจะคํานึงถึงกระบวนการ
และข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ี
บริษัทกําหนด เพ่ือให�เกิด
ข�อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
น�อยท่ีสุด 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

ด�านการจูงใจ         

6 ความสําเร็จในงานเป:นแรงจูงใจให�
ท�านต�องการปฏิบัติงานมากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช�ได� 

7 ท�านมักได�รับการยอมรับ และ
ความเชื่อถือจากบุคลากรภายใน
บริษัท 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

8 งานท่ีท�านปฏิบัตินั้นเป:นงานท่ีท�า
ทายความรู�ความสามารถ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 
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ตารางท่ี 33 ค�าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามกับวัตถุประสงค!การวิจัย (ต�อ) 

 
 
 
 
 

ข�อ 
การรับรู�ในพฤติกรรมการ       

สร�างผลงาน 
ความเห็นผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 
ค&า 
IOC 

ผล 
1 2 3 4 5 

9 ท�านมีความรับผิดชอบมากข้ึน
กว�าเดิม อันสืบเนื่องมาจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตัวท�าน   

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

10 ท�านมีโอกาสท่ีจะได�รับ
ความก�าวหน�าในการขยายธุรกิจ
ของท�าน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

11 บริษัทของท�านมีการจัดสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน!ให�แก�บุคลากร
อย�างชัดเจน   

0 +1 +1 +1 0 3 0.60 ใช�ได� 

12 ท�านมอบหมายงานให�แก�
บุคลากรอย�างเหมาะสมตาม
ความรู�ความสามารถของ
บุคลากร 

0 +1 +1 +1 0 3 0.60 ใช�ได� 

13 ท�านมีความสัมพันธ!อันดีในการ
ทํางานร�วมกับบุคลากรในบริษัท 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

14 สภาพแวดล�อมในการทํางานของ
บริษัทเอ้ืออํานวยต�อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

15 ท�านมีความม่ันคงในอาชีพ และ
สามารถเป:นท่ีพ่ึงให�ผู�ร�วมงาน       
ทุกคน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

16 ค�าตอบแทนหรือผลประโยชน!ท่ี
ท�านได�รับมีความเหมาะสมกับ
ภาระงานของบริษัท    

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

17 อาชีพของท�านเป:นท่ีน�าภาคภูมิใจ 
และเป:นท่ียอมรับของสังคม 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 
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ตารางท่ี 33 ค�าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามกับวัตถุประสงค!การวิจัย (ต�อ) 

 

ข�อ 
การรับรู�ในพฤติกรรมการ       

สร�างผลงาน 
ความเห็นผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 
ค&า 
IOC 

ผล 
1 2 3 4 5 

ด�านการรับรู�ความสามารถในตนเอง         
18 หากบริษัทอยู�ในภาวะท่ี

ยากลําบากท�านเชื่อว�า
ความสามารถของท�านจะทําให�
บริษัทกลับกลายเป:นดีได�  

0 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช�ได� 

19 ท�านมีความเชื่อม่ันในความรู�
ความสามารถของตนเอง ท่ี
สามารถปฏิบัติงานให�บรรลุ
เปEาหมายท่ีท�านต้ังไว�ได� 

0 +1 +1 +1 +1 4 1.00 ใช�ได� 

20 ท�านมีความเชื่อม่ันในการทํา
หน�าท่ีหลากหลายและมีความ
แตกต�างกัน 

0 +1 +1 0 +1 3 0.60 ใช�ได� 

ด�านการจัดการความขัดแย�งในกลุ&มและระหว&างกลุ&ม       
21 บุคลากรในบริษัทมักจะยึดถือ

ความคิดของตนเองในการ
แก�ปFญหา 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

22 บุคลากรในบริษัทมักจะยอมรับ
และยินดีปฏิบัติตามความแนะนํา
ของผู�อ่ืนในการแก�ปFญหาต�าง ๆ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

23 บุคลากรในบริษัทมักจะหลีกเลี่ยง
ด�วยการถอนตัวออกจา
สถานการณ!ท่ีเป:นความขัดแย�ง 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

24 บุคลากรในบริษัทร�วมกันแสดง
ความคิดเห็นกันอย�างเต็มท่ี ในการ
แก�ปFญหาความขัดแย�ง เพราะเชื่อ
ว�าจะทําให�เกิดความคิดใหม�ๆ เพ่ือ
นําไปสู�ความร�วมมือกัน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

25 บุคลากรในบริษัทมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจและยึดการตัดสินใจของ
คนส�วนใหญ�เป:นหลักในการ
แก�ปFญหาความขัดแย�ง 

0 +1 +1 +1 0 3 0.60 ใช�ได� 
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ตารางท่ี 33 ค�าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามกับวัตถุประสงค!การวิจัย (ต�อ) 

ข�อ 
การรับรู�ในพฤติกรรมการ       

สร�างผลงาน 
ความเห็นผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 
ค&า 
IOC 

ผล 
1 2 3 4 5 

ด�านประสิทธิผลการทํางานเป;นทีม         
26 บุคลากรในบริษัทกําหนด

แนวทางและวัตถุประสงค!การ
ทํางานท่ีชัดเจนร�วมกัน เพ่ือใช�
เป:นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของบริษัท 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

27 งานท่ีท�านปฏิบัตินั้นเป:นงานท่ีให�
โอกาสทุกคนเข�ามามีส�วนร�วมใน
การตัดสินใจทุกลําดับข้ันตอน 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

28 บุคลากรในบริษัทมีการ
ปรึกษาหารือ เพ่ือกําหนดวิธีการ
ปฏิบัติงานร�วมกัน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

29 บุคลากรในบริษัทให�ความสําคัญ
ในการรับฟFงความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

30 บุคลากรในบริษัทมีการติดต�อ 
สื่อสารซ่ึงกันและกันอย�างเปJดเผย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

31 บุคลากรในบริษัทได�รับ
มอบหมายหน�าท่ีและถูกกําหนด
บทบาทให�ทํางานร�วมกันเป:นทีม
อย�างชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

ด�านการมุ&งเน�นการเรียนรู�         
32 บุคลากรในบริษัทมีพฤติกรรม

การเรียนรู�วิทยาการใหม� ๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

33 บุคลากรร�วมกันสร�างวิสัยทัศน!
ของบริษัท เพ่ือไปสู�เปEาหมาย
เดียวกัน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

34 บุคลากรในบริษัทมีความเข�าใจ
และยอมรับความคิดเห็นของผู�อ่ืน 
ซ่ึงเกิดจากการเปJดกว�างทาง
ความคิด โดยไม�ยึดติดกับ
ความคิดของตนเอง 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 
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ข�อ 
การรับรู�ในพฤติกรรมการ       

สร�างผลงาน 
ความเห็นผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 
ค&า 
IOC 

ผล 
1 2 3 4 5 

35 บุคลากรในบริษัทมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู� ประสบการณ!
การทํางานร�วมกันอยู�สมํ่าเสมอ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

ด�านวัฒนธรรมองค=การ         
36 บริษัทเปJดโอกาสให�บุคลากร

แสดงความคิดเห็น และมีส�วน
ร�วมกําหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช�ได� 

37 บุคลากรมีความกระตือรือร�น 
สนใจและแสวงหาความรู�ท่ีเอ้ือ
ประโยชน!ต�อการพัฒนาตนเอง
และงานท่ีปฏิบัติอยู�อย�าง
สมํ่าเสมอ 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

38 บุคลากรมีพฤติกรรมการทํางานท่ี
แข�งขันกันทํางาน  เพ่ือให�ได�รับ
ผลสําเร็จภายในบริษัท 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

39 บริษัทมีกฎระเบียบและข�อบังคับ
ในการทํางาน ท่ีจะนําไปสู�
ความสําเร็จของบริษัท 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

40 บริษัทให�ความสําคัญกับการ
นําเสนอแนวคิดและวิธีการ
เก่ียวกับการพัฒนารายการนํา
เท่ียวและการบริการรูปแบบใหม� 
ให�สอดคล�องกับความต�องการ
ของลูกค�า 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

41 บริษัทให�ความสําคัญกับการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดใน
กระบวนการบริการลูกค�า เพ่ือ
นํามาประยุกต!และพัฒนา
คุณภาพการบริการให�เกิดความ
แตกต�างและโดดเด�น 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 
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ข�อ 
การรับรู�ในพฤติกรรมการ       

สร�างผลงาน 
ความเห็นผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 
ค&า 
IOC 

ผล 
1 2 3 4 5 

42 บริษัทให�ความสําคัญกับการ
ถ�ายทอดความรู�ใหม� เพ่ือสร�าง
ความเข�าใจท่ีตรงกันและร�วมกัน
ปรับปรุงพัฒนารายการนําเท่ียว
และการบริการใหม� เพ่ือสนอง
ความต�องการของลูกค�า 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

ด�านเครือข&ายองค=การ         
43 บริษัทมีความร�วมมือกับบริษัทอ่ืน 

เพ่ือสร�างนวัตกรรมการให�บริการ
จนกลายเป:นนวัตกรรมต�นแบบ 
โดยมีการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

44 บริษัทมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ซ่ึง
กันและกันภายในบริษัทนําเท่ียว
ด�วยกัน 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

45 บริษัทให�ความสําคัญกับการ 
บูรณาการนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการทํางานของ
บริษัทเครือข�าย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

46 บริษัทอิงประโยชน!อย�างใดอย�าง
หนึ่ง หรือหลายอย�างร�วมกัน 
ระหว�างบริษัทเครือข�ายท้ังด�าน
ทรัพยากร ความรู� เงินทุน 
กําลังคน สถานท่ีฯลฯ 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

47 บริษัทมีความเข�มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได� และพร�อมให�การ
สนับสนุนในเครือข�ายบริษัท        
นําเท่ียว  

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 
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ข�อ 
การรับรู�ในพฤติกรรมการ       

สร�างผลงาน 
ความเห็นผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 
ค&า 
IOC 

ผล 
1 2 3 4 5 

ด�านสภาพแวดล�อมองค=การ         
48 เม่ือเปรียบเทียบกับคู�แข�งใน

ประเทศ บริษัทของท�านมีความ
ได�เปรียบด�านต�นทุนการผลิต 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

49 บริษัทของท�านมีจํานวนลูกค�า
เพ่ิมข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับปP      
ท่ีผ�านมา 

+1 +1 0 0 +1 3 0.60 ใช�ได� 

50 แผนพัฒนาการท�องเท่ียวของ
รัฐบาลไทยช�วยส�งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนารายการ      
นําเท่ียวและการบริการให�กับ
บริษัทของท�าน 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

51 โครงสร�างพ้ืนฐานของประเทศ 
ช�วยส�งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนารายการนําเท่ียวและการ
บริการให�กับบริษัทของท�าน   

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

52 บริษัทของท�านมีความสามารถ
ในการแข�งขันท่ียั่งยืนกว�าคู�แข�ง
รายอ่ืนๆ ในภาคธุรกิจนําเท่ียว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

53 รัฐบาลให�การส�งเสริมสนับสนุน 
และเข�ามามีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการพัฒนาการดําเนิน
ธุรกิจนําเท่ียว 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 



255 

ตารางท่ี 33 ค�าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามกับวัตถุประสงค!การวิจัย (ต�อ) 

 
 
 
 
 

ข�อ 
ขีดความสามารถในการจัดการ

ธุรกิจนําเท่ียว 
ความเห็นผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 
ค&า 
IOC 

ผล 
1 2 3 4 5 

ด�านผู�นําระดับสากล         
54 ท�านเปJดใจและยอมรับคําวิพากษ! 

วิจารณ!ของคนอ่ืน เพ่ือนํามา
ปรับปรุง และพัฒนาตนเอง 
บุคลากร และงานท่ีปฏิบัติใน
บริษัท 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

55 ท�านมีความมุ�งม่ันและกําหนด
วิธีการพัฒนาขีดความสามารถใน
การทํางานให�บรรลุเปEาหมาย       
ท่ีกําหนดไว� 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

56 ท�านใฝRรู�กับการสร�างสรรค!
รายการนําเท่ียวและการบริการ 
ท่ีมีคุณภาพอย�างต�อเนื่อง 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

ด�านการจัดการวัฒนธรรมระหว&างชาติ         
1. ความสามารถการรับรู�ในการจัดการวัฒนธรรมระหว&างชาติ 
57 ท�านมีความรู�ความเข�าใจเรื่อง

ความหลากหลายในการ
ปฏิบัติงานร�วมกับบริษัทต�างชาติ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช�ได� 

58 ท�านมีความรู�ความเข�าใจเรื่อง
ความหลากหลายด�านวัฒนธรรม
ของนักท�องเท่ียวแต�ละประเทศ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

59 ท�านมุ�งม่ันต้ังใจในการร�วม
ปฏิบัติงานกับบริษัทต�างชาติ 
เพ่ือให�บรรลุเปEาหมาย 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

60 ท�านมุ�งม่ันต้ังใจในการให�บริการ
แก�นักท�องเท่ียวแต�ละประเทศ 
เพ่ือให�บรรลุเปEาหมาย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 
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ข�อ 
ขีดความสามารถในการจัดการ

ธุรกิจนําเท่ียว 
ความเห็นผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 
ค&า 
IOC 

ผล 
1 2 3 4 5 

2. ความสามารถด�านอารมณ=ในการจัดการวัฒนธรรมระหว&างชาติ 
61 ท�านสามารถยอมรับความ

แตกต�างในวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานของบริษัทต�างชาติได� 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

62 ท�านสามารถยอมรับความ
แตกต�างในวัฒนธรรมของ
นักท�องเท่ียวแต�ละประเทศได� 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

63 ท�านสามารถปรับตัวในการทํางาน
บนความหลากหลายของการ
ปฏิบัติงานร�วมกับบริษัทต�างชาติ
อย�างต�อเนื่องได�จนประสบ
ความสําเร็จ 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

64 ท�านสามารถปรับตัวในการทํางาน
บนความหลากหลายในด�าน
วัฒนธรรมของนักท�องเท่ียวอย�าง
ต�อเนื่องได� จนประสบความสําเร็จ 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

65 ท�านให�ความสนใจและเอาใจใส�
เก่ียวกับวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน
ของบริษัทต�างชาติ 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

66 ท�านให�ความสนใจและเอาใจใส�
เก่ียวกับวัฒนธรรมของ
นักท�องเท่ียวแต�ละประเทศ 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

3. ความสามารถด�านพฤติกรรมในการจัดการวัฒนธรรมระหว&างชาติ 
67 ท�านสามารถติดต�อสื่อสารให�เกิด

ความเข�าใจตรงกัน ระหว�างบริษัท
ภายในประเทศและบริษัท
ต�างชาติ 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 
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ข�อ 
ขีดความสามารถในการจัดการ

ธุรกิจนําเท่ียว 
ความเห็นผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 
ค&า 
IOC 

ผล 
1 2 3 4 5 

68 ท�านสามารถติดต�อสื่อสารให�เกิด
ความเข�าใจตรงกันระหว�างบริษัท
ของท�านและนักท�องเท่ียวแต�ละ
ประเทศ 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

69 ท�านสามารถควบคุมอารมณ!ได�แม�
อยู�ในสถานการณ!ความขัดแย�ง
ของการปฏิบัติงานร�วมกับบริษัท
ต�างชาติ 

-1 +1 +1 +1 +1 3 0.60 ใช�ได� 

70 ท�านสามารถควบคุมอารมณ!ได�แม�
อยู�ในสถานการณ!ความขัดแย�ง
ทางวัฒนธรรมของนักท�องเท่ียว
แต�ละประเทศ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

71 ท�านสามารถแก�ไขปFญหาความ
ขัดแย�งได� ท�ามกลางการ
ปฏิบัติงานระหว�างบุคลากรใน
บริษัทและบุคลากรของบริษัท
ต�างชาติ  

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

72 ท�านสามารถแก�ไขปFญหาความ
ขัดแย�งได� ท้ังในด�านการให�บริการ
ระหว�างบุคลากรในบริษัทและ
นักท�องเท่ียวในแต�ละประเทศ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.80 ใช�ได� 

ด�านการจัดการฐานทรัพยากร         
73 ท�านมีความสามารถในการพัฒนา

บุคลากรในด�านการจัดการธุรกิจ
นําเท่ียวอย�างมีประสิทธิภาพ 

0 +1 +1 0 +1 3 0.60 ใช�ได� 

74 ท�านมีความสามารถในการบริหาร
จัดการเงินทุน/เงินสดหมุนเวียน 
ในการประกอบกิจการให�บรรลุ
ตามเปEาหมาย แม�ต�องเผชิญกับ
การแข�งขันท่ีสูงในภาวะความ
ยากลําบาก 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 
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ข�อ 
ขีดความสามารถในการจัดการ

ธุรกิจนําเท่ียว 
ความเห็นผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 
ค&า 
IOC 

ผล 
1 2 3 4 5 

75 ท�านมีความสามารถในการจัดการ
นวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือ
สร�างสรรค!ผลงานท่ีมีความ
ทันสมัย 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

76 ตราสินค�าหรือเครื่องหมายการค�า
ของบริษัทท�านเป:นท่ีรู�จักและ
ได�รับการยอมรับจากลูกค�าท้ัง 
ชาวไทยและชาวต�างชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

77 บริษัทของท�านได�รับการยอมรับ
จากลูกค�าท้ังในประเทศและ
ต�างประเทศ โดยการมาใช�บริการ
อย�างสมํ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช�ได� 

78 บริษัทของท�านมีชื่อเสียงเป:นท่ี
ยอมรับของลูกค�าภายในและ
ต�างประเทศ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

79 บริษัทของท�านมีเทคนิคหรือ
กรรมวิธีการผลิตรายการนําเท่ียว
และการให� บริการท่ีเป:น
เอกลักษณ!เฉพาะซ่ึงยากต�อการ
ลอกเลียนแบบ 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

80 รายการนําเท่ียวและการให�บริการ
ในบริษัทของท�านมีความเป:น
เอกลักษณ!แตกต�างจากคู�แข�งขัน 

0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 

81 บริษัทของท�านมีการวางแผนการ
ทํางานด�านต�าง ๆ อย�างเป:นลาย
ลักษณ!อักษรท่ีชัดเจน 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช�ได� 

82 กระบวนการผลิตรายการนําเท่ียว
และการให�บริการของบริษัท
เป:นไปตามมาตรฐานและได�รับ
การยอมรับจากลูกค�า
ภายในประเทศและต�างประเทศ 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 
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ตารางท่ี 33 ค�าดัชนีความสอดคล�องของข�อคําถามกับวัตถุประสงค!การวิจัย (ต�อ) 

 
หมายเหตุ: รายชื่อผู�เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย จํานวน 5 ท�าน 
 1. รองศาสตราจารย! ดร.พิภพ วชังเงิน อาจารย!ประจําบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมปXฟอร!ด 
 2. ผู�ช�วยศาสตราจารย! ดร.สมใจ บุญหม่ืนไวย รองคณบดีฝRายวิชาการและวิจัย คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 3. ดร.วีรเดช พันธ!วิศวาส อาจารย!และผู�อํานวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการท�องเท่ียวและการบริการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 4. ดร.ดนัย เทียนพุฒ นักวิจัย ฝRายเลขานุการศูนย!การศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 5. ดร.ขจรเดช อภิชาตตรากุล ผู�ช�วยผู�อํานวยการกลุ�มการตลาดในประเทศ การท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย  
  
 

 

ข�อ 
ขีดความสามารถในการจัดการ

ธุรกิจนําเท่ียว 
ความเห็นผู�เช่ียวชาญคนท่ี 

รวม 
ค&า 
IOC 

ผล 
1 2 3 4 5 

83 บริษัทของท�านมีการปรับเปลี่ยน
แผนการทํางานให�สอดคล�องกับ
พฤติกรรมนักท�องเท่ียวและสถาน 
การณ!ทางการท�องเท่ียวท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู�เสมอ 

+1 +1 +1 +1 0 4 0.80 ใช�ได� 

84 บริษัทของท�านมีหลักเกณฑ!ในการ
ประเมินผลการดําเนินงานท่ี
ชัดเจน 

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช�ได� 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ค
าคะแนนเฉล่ียของผู�ให�ข�อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



261 

ตารางท่ี 34 ค�าคะแนนเฉลี่ยการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับบุคคลของผู�ให�ข�อมูล 

 

 

 

 

 

 รูปแบบธุรกิจ 
ด�านการรับรู� 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ด�านบุคลิกภาพ         
1. ท�านรู�สึกอึดอัดใจท่ีต�อง
เก็บอารมณ-ความรู�สึกไว� 
เม่ือพบกับบุคคลอ่ืนท่ีมี
ลักษณะจู�จี้จุกจิก 

2.75 0.95 2.54 1.10 2.55 0.93 2.64 0.95 

2. ท�านชอบท่ีจะติดต�อและ
สังสรรค-กับบุคคลภายนอก
บริษัท เพราะทําให�ได�รู�จัก
คนมากข้ึน 

4.08 0.80 4.15 0.83 3.94 0.82 4.01 0.81 

3. ท�านมีความกระตือรือร�น
ในการแสวงหาความรู�ใหม�ๆ 
เพ่ือนํามาฝ=กฝนในการ
ปฏิบัติงานและข�อบกพร�อง
ของตนเองอย�างสมํ่าเสมอ   

4.42 0.65 4.31 0.78 4.19 0.72 4.29 0.70 

4.ท�านเป@นบุคคลท่ียอมรับ
ในแนวคิดของผู�อ่ืน   

4.19 0.64 4.27 0.60 3.96 0.69 4.08 0.67 

5. ท�านมักจะคํานึงถึง
กระบวนการและข้ันตอน
การปฏิบัติงานท่ีบริษัท
กําหนด เพ่ือให�เกิด
ข�อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานน�อยท่ีสุด 

4.44 0.66 4.27 0.60 4.16 0.65 4.28 0.66 

รวม 3.98 0.46 3.91 0.45 3.76 0.47 3.86 0.48 
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 ตารางท่ี 34 ค�าคะแนนเฉลี่ยการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับบุคคของผู�ให�ข�อมูล (ต�อ) 

 

รูปแบบธุรกิจ 
ด�านการรับรู� 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ด�านการจูงใจ         
6. ความสําเร็จในงานเป@น
แรงจูงใจให�ท�านต�องการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 

4.44 0.63 4.38 0.49 4.28 0.64 4.36 0.63 

7. ท�านมักได�รับการ
ยอมรับ และความเชื่อถือ
จากบุคลากรภายในบริษัท 

4.18 0.62 4.27 0.60 4.02 0.73 4.10 0.69 

8. งานท่ีท�านปฏิบัตินั้นเป@น
งานท่ีท�าทายความรู�
ความสามารถ 

4.28 0.76 4.27 0.66 4.14 0.67 4.21 0.71 

9. ท�านมีความรับผิดชอบ
มากข้ึนกว�าเดิมอันสืบ
เนื่องมาจากความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตัว
ท�าน   

4.36 0.64 4.23 0.76 4.10 0.66 4.22 0.67 

10. ท�านมีโอกาสท่ีจะได�รับ
ความก�าวหน�าในการขยาย
ธุรกิจของท�าน 

4.21 0.74 3.92 0.89 3.94 0.82 4.05 0.80 

11. บริษัทของท�านมีการ
จัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน-ให�แก�บุคลากร
อย�างชัดเจน   

4.09 0.78 3.85 0.78 3.85 0.89 3.95 0.85 

12. ท�านมอบหมายงาน
ให�แก�บุคลากรอย�าง
เหมาะสมตามความรู�
ความสามารถของบุคลากร 

4.07 0.73 4.12 0.71 3.98 0.73 4.03 0.73 

13. ท�านมีความสัมพันธ-อัน
ดีในการทํางานร�วมกับ
บุคลากร 

4.33 0.59 4.46 0.50 4.05 0.71 4.19 0.67 
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ตารางท่ี 34 ค�าคะแนนเฉลี่ยการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับบุคคลของผู�ให�ข�อมูล (ต�อ) 

 

 

 รูปแบบธุรกิจ 
ด�านการรับรู� 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

14. สภาพแวดล�อมในการ
ทํางานของบริษัทเอ้ืออํานวย
ต�อการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

4.21 0.71 4.19 0.69 3.96 0.69 4.08 0.71 

15. ท�านมีความม่ันคงใน
อาชีพ และสามารถเป@นท่ีพ่ึง
ให�ผู�ร�วมงานทุกคน 

4.10 0.69 4.08 0.74 3.88 0.79 3.99 0.75 

16. ค�าตอบแทน/
ผลประโยชน-ท่ีท�านได�รับมี
ความเหมาะสมกับภาระงาน
ของบริษัท    

3.86 0.84 3.88 0.71 3.85 0.86 3.86 0.84 

17. อาชีพของท�านเป@นท่ีน�า
ภาคภูมิใจและเป@นท่ียอมรับ
ของสังคม 

4.25 0.70 4.15 0.67 4.10 0.70 4.17 0.70 

รวม 4.20 0.48 4.15 0.41 4.01 0.48 4.10 0.49 

ด�านการรับรู�ความสามารถในตนเอง 
18. หากบริษัทอยู�ในภาวะท่ี
ยากลําบากท�านเชื่อว�าความ 
สามารถของท�านจะทําให�
บริษัทกลับกลายเป@นดีได�  

4.01 0.69 4.15 0.92 3.88 0.77 3.96 0.75 

19. ท�านมีความเชื่อม่ันใน
ความรู�ความสามารถของ
ตนเองท่ีสามารถปฏิบัติงานให�
บรรลุเปGาหมายท่ีท�านต้ังไว�ได� 

4.29 0.54 4.19 0.74 4.07 0.68 4.17 0.64 

20. ท�านมีความเชื่อม่ันในการ
ทําหน�าท่ีหลากหลายและมี
ความแตกต�างกัน 

4.20 0.65 4.27 0.66 4.05 0.74 4.13 0.70 

รวม 4.17 0.54 4.21 0.68 4.00 0.60 4.08 0.59 



264 

ตารางท่ี 35 ค�าคะแนนเฉลี่ยการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ�มของผู�ให�ข�อมูล 

 

 

 

 

 รูปแบบธุรกิจ 
ด�านการรับรู� 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ด�านการจัดการความขัดแย�งในกลุ
มและระหว
างกลุ
ม     
21. บุคลากรมักจะยึดถือ
ความคิดของตนเองในการ
แก�ปHญหา 

2.71 0.81 2.50 1.06 2.71 0.92 2.70 0.88 

22. บุคลากรมักจะยอมรับ
และยินดีปฏิบัติตามความ
แนะนําของผู�อ่ืนในการ
แก�ปHญหาต�างๆ 

2.14 0.64 2.19 0.56 2.18 0.76 2.16 0.70 

23. บุคลากรในบริษัทมักจะ
หลีกเลี่ยงด�วยการถอนตัว
ออกจาสถานการณ-ท่ีเป@น
ความขัดแย�ง 

2.72 0.87 2.69 1.08 2.68 0.98 2.70 0.84 

24. บุคลากรในบริษัท
ร�วมกันแสดงความคิดเห็น
กันอย�างเต็มท่ี ในการ
แก�ปHญหาความขัดแย�ง 
เพราะเชื่อว�าจะทําให�เกิด
ความคิดใหม�ๆ เพ่ือนําไปสู�
ความร�วมมือกัน 

3.78 0.88 4.15 0.67 3.84 0.84 3.84 0.85 

25. บุคลากรในบริษัทมี
ส�วนร�วมในการตัดสินใจ
และยึดการตัดสินใจของคน
ส�วนใหญ�เป@นหลักในการ
แก�ปHญหาความขัดแย�ง 

3.88 0.83 4.15 0.61 3.86 0.79 3.89 0.80 

รวม 3.05 0.43 3.14 0.43 3.05 0.42 3.06 0.43 
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ตารางท่ี 35 ค�าคะแนนเฉลี่ยการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับกลุ�มของผู�ให�ข�อมูล (ต�อ) 

 

 

 

 รูปแบบธุรกิจ 
ด�านการรับรู� 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ด�านประสิทธิผลการทํางานเป;นทีม     
26. บุคลากรในบริษัท
กําหนดแนวทางและ
วัตถุประสงค-การทํางานท่ี
ชัดเจนร�วมกัน เพ่ือใช�เป@น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
ของบริษัท 

3.95 0.77 4.27 0.66 3.93 0.74 3.96 0.75 

27. งานท่ีท�านปฏิบัตินั้น
เป@นงานท่ีให�โอกาสทุกคน
เข�ามามีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจทุกลําดับข้ันตอน 

3.90 0.83 4.23 0.99 3.84 0.79 3.89 0.83 

28. บุคลากรในบริษัทมีการ
ปรึกษาหารือ เพ่ือกําหนด
วิธีการปฏิบัติงานร�วมกัน 

4.00 0.80 4.12 0.86 3.92 0.77 3.96 0.79 

29. บุคลากรในบริษัทให�
ความสําคัญในการรับฟHง
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน 

3.95 0.73 4.15 0.61 3.95 0.77 3.96 0.74 

30. บุคลากรในบริษัทมีการ
ติดต�อสื่อสารซ่ึงกันและกัน
อย�างเปLดเผย 

4.06 0.72 4.19 0.69 3.96 0.75 4.02 0.74 

31. บุคลากรในบริษัทได�รับ
มอบหมายหน�าท่ีและถูก
กําหนดบทบาทให�ทํางาน
ร�วมกันเป@นทีมอย�างชัดเจน 

4.11 0.74 4.19 0.69 3.97 0.75 4.04 0.74 

รวม 4.00 0.62 4.19 0.61 3.93 0.62 3.97 0.62 
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ตารางท่ี 36 ค�าคะแนนเฉลี่ยการรับรู�ในพฤติกรรมการสร�างผลงานระดับองค-การของผู�ให�ข�อมูล 

 

 รูปแบบธุรกิจ 
ด�านการรับรู� 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ด�านการมุ
งเน�นการเรียนรู�     
32. บุคลากรในบริษัทมี
พฤติกรรมการเรียนรู�
วิทยาการใหม�ๆ 

3.77 0.73 3.88 0.58 3.90 0.76 3.84 0.74 

33. บุคลากรร�วมกันสร�าง
วิสัยทัศน-ของบริษัท เพ่ือ
ไปสู�เปGาหมายเดียวกัน 

3.87 0.78 3.96 0.66 3.87 0.79 3.88 0.77 

34. บุคลากรในบริษัทมี
ความเข�าใจและยอมรับ
ความคิดเห็นของผู�อ่ืน ซ่ึง
เกิดจากการเปLดกว�างทาง
ความคิด โดยไม�ยึดติดกับ
ความคิดของตนเอง 

3.94 0.73 3.96 0.59 3.91 0.81 3.92 0.76 

35. บุคลากรในบริษัทมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู�             
ประสบการณ-การทํางาน
ร�วมกันสมํ่าเสมอ 

3.90 0.89 4.04 0.77 3.84 0.81 3.88 0.84 

รวม 3.87 0.68 3.96 0.46 3.88 0.67 3.88 0.66 

ด�านวัฒนธรรมองค=การ         

36. บริษัทเปLดโอกาสให�
บุคลากรแสดงความคิดเห็น 
และมีส�วนร�วมกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

3.97 0.80 4.27 0.72 3.98 0.82 4.00 0.80 

37. บุคลากรมีความ
กระตือรือร�นสนใจและ
แสวงหาความรู�ท่ีเอ้ือ
ประโยชน-ต�อการพัฒนา
ตนเองและงานท่ีปฏิบัติอยู�
อย�างสมํ่าเสมอ 

3.88 0.70 3.96 0.66 3.88 0.78 3.89 0.74 
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 รูปแบบธุรกิจ 
ด�านการรับรู� 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

38. บุคลากรมีพฤติกรรม
การทํางานท่ีแข�งขันกัน
ทํางานเพ่ือให�ได�รับ
ผลสําเร็จภายในบริษัท 

2.47 0.93 2.23 0.76 2.37 0.87 2.40 0.89 

39. บริษัทมีกฎระเบียบและ
ข�อบังคับในการทํางาน ท่ีจะ
นําไปสู�ความสําเร็จของ
บริษัท 

3.99 0.75 3.85 0.78 3.87 0.75 3.92 0.75 

รวม 3.58 0.40 3.58 0.37 3.53 0.40 3.55 0.40 

ด�านนวัตกรรมองค=การ         
40. บริษัทให�ความสําคัญ
กับการนําเสนอแนวคิดและ
วิธีการเก่ียวกับการพัฒนา
รายการนําเท่ียวและการ
บริการรูปแบบใหม� ให�
สอดคล�องกับความต�องการ
ของลูกค�า 

4.15 0.72 4.19 0.69 4.08 0.70 4.12 0.71 

41. บริษัทให�ความสําคัญ
กับการปรับเปลี่ยนแนวคิด
ในกระบวนการบริการลูกค�า
เพ่ือนํามาประยุกต-และ
พัฒนาคุณภาพการบริการ
ให�เกิดความแตกต�างและ
โดดเด�น 

4.12 0.85 4.35 0.62 3.96 0.81 4.06 0.82 

42. บริษัทให�ความสําคัญ
กับการถ�ายทอดความรู�ใหม�
เพ่ือสร�างความเข�าใจท่ี
ตรงกันและร�วมกันปรับปรุง
พัฒนารายการนําเท่ียวการ
บริการใหม� เพ่ือสนองความ
ต�องการของลูกค�า 

4.21 0.76 4.19 0.69 4.12 0.76 4.16 0.75 

รวม 4.16 0.71 4.24 0.57 4.06 0.65 4.11 0.68 
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 รูปแบบธุรกิจ 

ด�านการรับรู� 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ด�านเครือข
ายองค=การ         
43.บริษัทมีความร�วมมือกับ
บริษัทอ่ืน เพ่ือสร�าง
นวัตกรรมการให�บริการจน
กลายเป@นนวัตกรรมต�นแบบ 
โดยมีการแลกเปลี่ยนซ่ึงกัน
และกัน 

3.73 0.94 3.81 0.98 3.73 0.92 3.74 0.93 

44.บริษัทมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�ซ่ึงกันและกันภายใน
บริษัทนําเท่ียวด�วยกัน 

3.66 0.93 3.85 0.88 3.70 0.90 3.69 0.91 

45. บริษัทให�ความสําคัญกับ
การบูรณาการนวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การทํางานของบริษัท
เครือข�าย 

3.83 0.83 3.73 0.91 3.73 0.88 3.77 0.86 

46. บริษัทอิงประโยชน-
อย�างใดอย�างหนึ่ง หรือ
หลายอย�างร�วม กัน ระหว�าง
บริษัทเครือข�ายท้ังด�าน
ทรัพยากร ความรู� เงินทุน 
กําลังคน สถานท่ีฯลฯ 

3.71 0.90 3.58 1.06 3.52 0.98 3.61 0.96 

47.บริษัทมีความเข�มแข็ง
สามารถพ่ึงตนเองได� และ
พร�อมให�การสนับสนุนใน
เครือข�ายบริษัทนําเท่ียว  

3.82 0.83 3.73 0.87 3.53 1.00 3.66 0.96 

รวม 3.75 0.73 3.74 0.77 3.64 0.77 3.69 0.76 
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 รูปแบบธุรกิจ 
ด�านการรับรู� 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ด�านสภาพแวดล�อม
องค=การ 

        

48.เม่ือเปรียบเทียบกับ
คู�แข�งในประเทศ บริษัทของ
ท�านมีความได�เปรียบด�าน
ต�นทุนการผลิต 

3.71 0.83 3.42 1.02 3.43 1.04 3.54 0.96 

49. บริษัทของท�านมี
จํานวนลูกค�าเพ่ิมข้ึน เม่ือ
เปรียบเทียบกับปQท่ีผ�านมา 

3.59 0.98 3.35 1.26 3.33 1.12 3.44 1.08 

50. แผนพัฒนาการ
ท�องเท่ียวของรัฐบาลไทย
ช�วยส�งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนารายการนําเท่ียว
และการบริการให�กับบริษัท
ของท�าน 

3.32 0.96 3.19 1.02 3.48 0.99 3.39 0.99 

51. โครงสร�างพ้ืนฐานของ
ประเทศ ช�วยส�งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
รายการนําเท่ียวและการ
บริการให�กับบริษัทของท�าน  

3.40 1.00 3.35 1.09 3.42 1.05 3.40 1.04 

52. บริษัทของท�านมีความ 
สามารถในการแข�งขันท่ี
ยั่งยืนกว�าคู�แข�งรายอ่ืนๆ  
ในภาคธุรกิจนําเท่ียว 

2.25 0.85 2.38 1.02 2.63 0.95 2.46 0.93 

53. รัฐบาลให�การส�งเสริม
สนับสนุน และเข�ามามี
บทบาทสําคัญใน
กระบวนการพัฒนาการ
ดําเนินธุรกิจนําเท่ียว 

3.05 1.08 3.12 1.24 3.10 1.16 3.08 1.13 

รวม 3.22 0.55 3.13 0.64 3.23 0.64 3.22 0.61 
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 รูปแบบธุรกิจ 
ขีดความสามารถใน         
การจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

ด�านผู�นําระดับสากล         
54. ท�านเปLดใจและยอม
รับคําวิพากษ- วิจารณ-ของ
คนอ่ืน เพ่ือนํามาปรับปรุง 
และพัฒนาตนเอง บุคลากร 
และงานท่ีปฏิบัติในบริษัท 

1.99 0.21 2.08 0.62 1.97 0.29 1.99 0.30 

55. ท�านมีความมุ�งม่ันและ
กําหนดวิธีการพัฒนาขีด
ความสามารถในการทํางาน
ให�บรรลุเปGาหมายท่ี 
กําหนดไว� 

2.00 0.19 2.08 0.39 1.97 0.30 1.99 0.27 

56. ท�านใฝSรู�กับการ
สร�างสรรค-รายการนําเท่ียว
และการบริการท่ีมีคุณภาพ
อย�างต�อเนื่อง 

1.99 0.22 2.12 0.58 1.96 0.31 1.98 0.31 

รวม 1.99 0.20 2.09 0.53 1.97 0.30 1.99 0.88 

ด�านการจัดการวัฒนธรรมระหว
างชาติ       
1. ความสามารถการรับรู�ในการจัดการวัฒนธรรมระหว
างชาติ    
57. ท�านมีความรู�ความ
เข�าใจเรื่องความ
หลากหลายในการ
ปฏิบัติงานร�วมกับบริษัท
ต�างชาติ 

1.94 0.37 1.96 0.19 1.92 0.32 1.93 0.33 

58. ท�านมีความรู�ความ
เข�าใจเรื่องความ
หลากหลายด�านวัฒนธรรม
ของนักท�องเท่ียวแต�ละ
ประเทศ 

1.95 0.34 2.00 0.00 1.94 0.25 1.95 0.29 
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 รูปแบบธุรกิจ 
ขีดความสามารถใน         
การจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

59. ท�านมุ�งม่ันต้ังใจในการ
ร�วมปฏิบัติงานกับบริษัท
ต�างชาติเพ่ือให�บรรลุเปGาหมาย 

1.94 0.31 1.96 0.19 1.91 0.38 1.92 0.34 

60. ท�านมุ�งม่ันต้ังใจในการ
ให�บริการแก�นักท�องเท่ียว       
แต�ละประเทศ เพ่ือให�บรรลุ
เปGาหมาย 

1.95 0.34 1.96 0.19 1.97 0.29 1.96 0.31 

2. ความสามารถด�านอารมณ=ในการจัดการวัฒนธรรมระหว
างชาติ 
61. ท�านสามารถยอมรับความ
แตกต�างในวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานของบริษัทต�างชาติ 

1.97 0.33 1.96 0.19 1.95 0.32 1.96 0.32 

62. ท�านสามารถยอมรับความ
แตกต�างในวัฒนธรรมของ
นักท�องเท่ียวแต�ละประเทศได� 

1.99 0.30 2.00 0.00 1.98 0.28 1.98 0.28 

63. ท�านสามารถปรับตัวใน
การทํางานบนความ
หลากหลายของการ
ปฏิบัติงานร�วมกับบริษัท
ต�างชาติอย�างต�อเนื่องได�จน
ประสบความสําเร็จ 

1.99 0.30 2.00 0.00 1.92 0.36 1.95 0.33 

64. ท�านสามารถปรับตัวใน
การทํางานบนความ
หลากหลายในด�านวัฒนธรรม
ของนักท�องเท่ียวอย�าง
ต�อเนื่องได� จนประสบ
ความสําเร็จ 

1.99 0.21 2.00 0.00 1.98 0.28 1.99 0.24 

65. ท�านให�ความสนใจและ
เอาใจใส�เก่ียวกับวัฒนธรรม
การปฏิบัติงานของบริษัท
ต�างชาติ 

1.99 0.30 1.96 0.19 1.94 0.34 1.96 0.31 
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 รูปแบบธุรกิจ 
ขีดความสามารถในการ 
จัดการธุรกิจนําเท่ียว 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

66. ท�านให�ความสนใจและเอาใจ
ใส�เก่ียวกับวัฒนธรรมของ
นักท�องเท่ียวแต�ละประเทศ 

1.98 0.31 1.96 0.19 1.97 0.30 1.97 0.30 

3. ความสามารถด�านพฤติกรรมในการจัดการวัฒนธรรมระหว
างชาติ   
67. ท�านสามารถติดต�อสื่อสารให�
เกิดความเข�าใจตรงกัน ระหว�าง
บริษัทภายในประเทศและบริษัท
ต�างชาติ 

1.94 0.23 1.96 0.19 1.91 0.34 1.92 0.29 

68. ท�านสามารถติดต�อสื่อสารให�
เกิดความเข�าใจตรงกัน ระหว�าง
บริษัทของท�านและนักท�องเท่ียว
ในแต�ละประเทศ 

1.95 0.22 1.96 0.19 1.93 0.27 1.94 0.24 

69. ท�านสามารถควบคุมอารมณ-
ได�แม�อยู�ในสถานการณ-ความ
ขัดแย�งการปฏิบัติ งานร�วมกับ
บริษัทต�างชาติ 

1.97 0.17 2.00 0.00 1.96 0.26 1.96 0.22 

70. ท�านสามารถควบคุมอารมณ-
ได�แม�อยู�ในสถานการณ-ความ
ขัดแย�งทางวัฒนธรรมของ
นักท�องเท่ียวแต�ละประเทศ 

1.96 0.19 1.96 0.19 1.98 0.28 1.97 0.24 

71. ท�านสามารถแก�ไขปHญหา
ความขัดแย�งได� ท�ามกลางการ
ปฏิบัติงานระหว�างบุคลากรใน
บริษัทและบุคลากรของบริษัท
ต�างชาติ  

1.95 0.22 2.00 0.00 1.94 0.34 1.95 0.28 



273 

ตารางท่ี 37 ค�าคะแนนเฉลี่ยขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ให�ข�อมูล (ต�อ) 

 

 

 

 รูปแบบธุรกิจ 
ขีดความสามารถใน          
การจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

72. ท�านสามารถแก�ไขปHญหา
ความขัดแย�งได� ท้ังในด�านการ
ให�บริการระหว�างบุคลากรใน
บริษัทและนักท�องเท่ียวในแต�ละ
ประเทศ 

1.95 0.20 2.00 0.00 1.97 0.30 1.96 0.25 

รวม 1.96 0.27 1.97 0.11 1.94 0.31 1.95 0.28 
ด�านการจัดการฐานทรัพยากร         
73. ท�านมีความสามารถในการ
พัฒนาบุคลากรในด�านการ
จัดการธุรกิจนําเท่ียวอย�างมี
ประสิทธิภาพ 

1.97 0.16 2.00 0.00 1.96 0.25 1.97 0.21 

74. ท�านมีความสามารถในการ
บริหารจัดการเงินทุน/เงินสด
หมุนเวียน ในการประกอบ
กิจการให�บรรลุตามเปGาหมาย 
แม�ต�องเผชิญกับการแข�งขันท่ีสูง
ในภาวะความยากลําบาก 

1.94 0.24 2.00 0.00 1.90 0.32 1.92 0.28 

75. ท�านมีความสามารถในการ
จัดการนวัตกรรมเทคโนโลยี เพ่ือ
สร�างสรรค-ผลงานท่ีมีความ
ทันสมัย 

1.95 0.20 1.96 0.19 1.94 0.26 1.95 0.23 

76. ตราสินค�าหรือเครื่องหมาย
การค�าของบริษัทท�านเป@นท่ีรู�จัก
และได�รับการยอมรับจากลูกค�า
ท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ 

1.99 0.11 1.96 0.19 1.94 0.34 1.96 0.26 
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 รูปแบบธุรกิจ 
ขีดความสามารถใน          
การจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

77. บริษัทของท�านได�รับการ
ยอมรับจากลูกค�าท้ังในประเทศ
และต�างประเทศ โดยการมาใช�
บริการอย�างสมํ่าเสมอ 

1.99 0.11 2.00 0.00 1.97 0.30 1.98 0.23 

78. บริษัทของท�านมีชื่อเสียงเป@น
ท่ียอมรับของลูกค�าภายในและ
ต�างประเทศ 

1.99 0.08 2.00 0.00 1.97 0.29 1.98 0.22 

79. บริษัทของท�านมีเทคนิคหรือ
กรรมวิธีการผลิตรายการนําเท่ียว
และการให�บริการท่ีเป@น
เอกลักษณ-เฉพาะซ่ึงยากต�อการ
ลอกเลียนแบบ 

1.95 0.22 1.92 0.27 1.93 0.28 1.94 0.25 

80. รายการนําเท่ียวและการ
ให�บริการในบริษัทของท�านมี
ความเป@นเอกลักษณ-แตกต�างจาก
คู�แข�งขัน 

1.97 0.16 1.92 0.27 1.93 0.30 1.95 0.25 

81. บริษัทของท�านมีการวาง
แผนการทํางานด�านต�างๆ อย�าง
เป@นลายลักษณ-อักษรท่ีชัดเจน 

1.97 0.16 1.96 0.19 1.96 0.26 1.96 0.22 

82. กระบวนการผลิตรายการนํา
เท่ียวและการให�บริการของ
บริษัทเป@นไปตามมาตรฐานและ
ได�รับการยอมรับจากลูกค�า
ภายในประเทศและต�างประเทศ 

1.98 0.13 1.96 0.19 1.96 0.31 1.97 0.24 
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ตารางท่ี 37 ค�าคะแนนเฉลี่ยขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียวของผู�ให�ข�อมูล (ต�อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปแบบธุรกิจ 
ขีดความสามารถใน         
การจัดการธุรกิจนําเท่ียว 

บริษัทจํากัด ห�างหุ�นส
วน เจ�าของคนเดียว รวม (n= 371) 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

83. บริษัทของท�านมีการปรับ 
เปลี่ยนแผนการทํางานให�สอด 
คล�องกับพฤติกรรมนักท�องเท่ียว
และสถานการณ-ทางการ
ท�องเท่ียวท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู�
เสมอ 

1.99 0.08 2.00 0.00 1.98 0.28 1.99 0.20 

84. บริษัทของท�านมีหลัก เกณฑ-
ในการประเมินผลการดําเนินงาน
ท่ีชัดเจน 

1.98 0.13 1.92 0.27 1.96 0.31 1.97 0.25 

รวม 1.97 0.15 1.96 0.13 1.95 0.29 1.96 0.23 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายช่ือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในการให�สัมภาษณ�เชิงลึก 
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ตารางท่ี 38 รายชื่อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ัง 3 กลุ�ม ท่ีให�การสัมภาษณ&เชิงลึก  

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง หน�วยงาน 
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว  
1. คุณสุทธิชัย  เฉิน ผู�จัดการท่ัวไป บริษัท ดา ภู ทราเวล จํากัด 
2. คุณกัลยา  รักราวี ผู�จัดการท่ัวไป บริษัท นนทศักด์ิ มารีน จํากัด 
3. คุณสมานนพพล          

รัตนธรรมทิตยา 
ผู�จัดการท่ัวไป บริษัท เอเออี ออล เอเซีย เอ็กซ&คลูซีฟ 

จํากัด 
4. คุณไชยยงค&  เจริญเมือง เจ�าของกิจการ ดีวายน&แทรเวลส& (ไทยแลนด&) 
5. คุณศรีพัน  เดเนียส ผู�จัดการท่ัวไป ห�างหุ�นส�วนจํากัด คลิ้ก แอนด& ทราเวล 
6. คุณมีพร  ทรายเทียมทอง เจ�าของกิจการ เพนกวิน ทัวร& 
7. คุณอําพร  วงศ&อ�าย รองผู�จัดการ แฮปปAB เวิลด& ทัวร& ฮอลิเดย& 
8. คุณบุญชัย  รุ�งเรืองแสนสุข กรรมการผู�จัดการ ห�างหุ�นส�วนจํากัด วีคเอนทัวร& จํากัด 

นักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว  
9. ดร.รุ�งโรจน&  สีเหลืองสวัสด์ิ รองประธานฝGาย

วิชาการ  
สภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�ง 
ประเทศไทย 

10. ดร.พิมมาดา  วิชาศิลปI กรรมการ สมาคมนักวิชาการการท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย 

11. ดร.จิรานุช  โสภา หัวหน�า โครงการตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศก& ประจําปA.2556 

12. รศ.ดร.บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน&
งามสม 

คณะกรรมการ สมาคมนักวิชาการการท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย 

13. อาจารย&พราวธีมา   
ศรีระทุ 

รองหัวหน�า โครงการตรวจประเมินมาตรฐานธุรกิจ
นําเท่ียวและมัคคุเทศก& ประจําปA.2556 

14. ดร.วีรเดช   พันธ&วิศวาส คณะกรรมการ สมาคมนักวิชาการการท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย 

15. คุณเพชรดา  ศรชัยไพศาล อุปนายก          
ฝGายวิชาการ 

สมาคมมัคคุเทศก&อาชีพแห�ง      
ประเทศไทย 

16. ดร.โฉมยง  โตMะทอง คณะกรรมการ สมาคมนักวิชาการการท�องเท่ียวแห�ง
ประเทศไทย 
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ตารางท่ี 38 รายชื่อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ัง 3 กลุ�ม ท่ีให�การสัมภาษณ&เชิงลึก (ต�อ)   

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง หน�วยงาน 
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ 
17. คุณเบญจ  มอนโกเมอรี่ ประธาน สมาคมส�งเสริมการท�องเท่ียว

แห�งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟOค 
ประจําประเทศไทย 

18. คุณศรัญญา  เกษมมงคล นักวิเคราะห&นโยบาย     
และแผน 

กระทรวงการท�องเท่ียวและ
กีฬา 

19. ดร.ขจรเดช  
อภิชาตตรากุล 

ผู�ช�วยผู�อํานวยการกลุ�ม
การตลาดในประเทศ  

การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 

20. ดร.วไลลักษณ&  น�อยพยัคฆ& ผู�อํานวยการฝGายติดตาม
และบริหารความเสี่ยง  

การท�องเท่ียวแห�งประเทศไทย 

21. คุณศุภฤกษ&  ศูรางกูร นายก สมาคมไทยบริการท�องเท่ียว 
22. คุณวิโรจน&  สิตประเสริฐนันท& นายก สมาคมมัคคุเทศก&อาชีพแห�ง

ประเทศไทย 
23. คุณวิริยะ  เกิดผล คณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผล 
กระทรวงการท�องเท่ียวและ
กีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพท่ี 6 การสัมภาษณ&เชิงลึกกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ัง 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

การสัมภาษณ&เชิงลึกกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ัง 3 กลุ�ม ด�วยการสัมภาษณ&แบบก่ึงโครงสร�าง
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กลุ�ม ด�วยการสัมภาษณ&แบบก่ึงโครงสร�าง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือผู�มีส�วนได�ส�วนเสียในการเข�าร�วมประชุมข�อเสนอเชิงนโยบายสู�ข�อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร'

การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการธุรกิจนําเท่ียว 
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ตารางท่ี 39 รายชื่อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ัง 3 กลุ�ม ท่ีเข�าร�วมประชุมข�อเสนอเชิงนโยบาย 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง หน�วยงาน 
ผู�ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว  
1. คุณสมพงษ-  นิธิวรรธนะ เจ�าของกิจการ Reliance Holiday (Thailand) 

Co.,Ltd. 
2. คุณสิริลักษณ-  ปราชญ-ปDญญาธร กรรมการ

ผู�จัดการ 
Smile Plus Holiday Co.,Ltd. 

3. คุณธนยศ  ณภัทรเท่ียงแท� เจ�าของกิจการ New Wave Tour 
นักวิชาการด�านอุตสาหกรรมการท�องเท่ียว  
4. ดร.รุ�งโรจน-  สีเหลืองสวัสด์ิ ฝVายวิชาการ  สภาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวแห�ง

ประเทศไทย 
5. คุณสร�อยนภา  พันธุ-คง ฝVายวิชาการ สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�ง          

ประเทศไทย 
6. คุณสพสันต์ิ เพชรคํา อาจารย- มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
7. เพชรดา  ศรชัยไพศาล ฝVายวิชาการ สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�ง          

ประเทศไทย 
ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาครัฐวิสาหกิจ 
8. คุณวิโรจน-  สิตประเสริฐนันท- นายก สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 
9. คุณวิฑูรย-  หินแก�ว กรรมการ สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 
10. คุณเพียร  หยดย�อย ท่ีปรึกษา สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 
11. คุณแก�วเล็ก  เหลืองอุดมเลิศ กรรมการ สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 
12. คุณพีรพล  อ�อนลํายอง อนุกรรมการ สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 
13. คุณวรานนท-  ผลเจริญ กรรมการ สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 
14. คุณชาติ  จันทนประยูร กรรมการ สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 
15. คุณสรรค-สนธิ  บุณโยท ยาน กรรมการ สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 
16. คุณนิธิรัฐ  มาตรากูล กรรมการ สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 
17. คุณอรทัย  เทิดนามวงศ- กรรมการ สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 
18. คุณอารีรัตน-  มนัสวงษ-กาญจน- กรรมการ สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 
19. คุณธวัชชัย  เงยเจริญ ท่ีปรึกษา สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 
20. นาย ณรงค- สุทธิพงศ-พิธาน ท่ีปรึกษา สมาคมมัคคุเทศก-อาชีพแห�งประเทศไทย 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 การจัดประชุมข�อเสนอเชิงนโยบายกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ัง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดประชุมข�อเสนอเชิงนโยบายกับผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ัง 3 กลุ�ม ด�วยการสนทนากลุ�ม
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กลุ�ม ด�วยการสนทนากลุ�ม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอเชิญเป�นผู�เช่ียวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



284 

 



285 

 



286 

 



287 

 



288 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
หนังสือขอความอนุเคราะห�ข�อมูล 
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ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นางสาวอัจฉราวรรณ  เพ็ญวันศุกร�  
ท่ีอยู   144/7 ซอยหัวหิน 55 ถนนชมสินธุ� อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ� 
  77110 
ท่ีทํางาน  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย�การศึกษานอกท่ีตั้งหัวหิน   
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2540  สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตร�บัณฑิต สาขาพัฒนาการท องเท่ียว 
   มหาวิทยาลัยแม โจ>  
พ.ศ. 2546  สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
   มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมป@ฟอร�ด  
พ.ศ. 2554 ศึกษาต อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2546 – 2548 อาจารย�ประจําสาขาธุรกิจการท องเท่ียวโรงเรียนพณิชยการหัวหิน  
พ.ศ. 2549 – ปDจจุบัน อาจารย�ประจําหลักสูตรอุตสาหกรรมการท องเท่ียวและบริการ 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย�การศึกษานอกท่ีตั้งหัวหิน   
 


