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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) กําหนดองค์ประกอบในการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว และ 2) พัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยวโดยใช้วิธีการวิจัยแบบเดลฟาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ามัธยฐาน
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ กลุ่มเป้าหมายในการสัมภาษณ์เชิงลึกและตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนํา
เที่ยว จํานวน 17 คน กลุ่มเป้าหมายในการจัดสนทนากลุ่มเพื่อให้มติเห็นชอบในร่างรูปแบบ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนํา
เที่ยวและนักวิชาการ รวมจํานวน 9 คน โดยกลุ่มเป้าหมายทัง้ หมดถูกเลือกโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า
1) องค์ประกอบในการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยวสามารถจําแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการ จํานวน 5
องค์ประกอบ (2) ด้านคุณภาพการบริการ จํานวน 5 องค์ประกอบ และ (3) ด้านการตลาดบริการ จํานวน 7 องค์ประกอบ
2) รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว พบว่า สามารถจําแนกออกเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้นตอนการกําหนด
นโยบายและกลยุทธ์ (2) ขั้นกําหนดวิธีการ (3) ขั้นการพัฒนา (4) ขั้นการสร้างนวัตกรรม และ (5) ขั้นคุณภาพ
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รับพิจารณา: 31 กรกฎาคม 2560
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Tour Business Management Model in Thailand
Siraphorn Ploenchit1* Vichai Rungreunganan2 and Thikamporn Thaweedech3
Abstract
The research aimed to 1) identify the tour business management factors and 2) develop a tour
business management model. The Delphi method was used in this research. The statistics used were
median and interquartile range. Based on the purposive sampling, seventeen entrepreneurs were
interviewed in depth and answered the questionnaire and nine experienced of the tour business and
related fields were test the reliability of model by focus group. The results showed that 1) there were
three components for the tour business management model which are (1) the management 5
elements, (2) the service quality 5 elements and (3) the service marketing 7 elements and 2) tour
business management model was divided to five steps which are (1) policies and strategies (2) method
(3) development (4) innovation and (5) quality
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1. บทนํา
ธุรกิจนําเที่ยวเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญของ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ และได้รับความ
สนใจอย่างมากในปัจจุบัน โดยเป็นธุรกิจทีเ่ กี่ยวกับการนํา
นักท่ องเที่ยวเดินทางไปท่ องเที่ ยวหรื อเดิ นทางไปเพื่ อ
วัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้มีบริการหรือการอํานวยความ
สะดวกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ได้แก่ ที่พัก
อาหาร มัคคุเทศก์ หรือบริการอื่นใดตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง [1] ธุรกิจนําเที่ยวมีส่วนช่วยให้เกิดการเชื่อมโยง
กั บธุ รกิ จอื่ น ๆ ภายในอุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวเป็ น
จํานวนมาก อาทิ ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจที่พักแรม
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจจําหน่ายสินค้าและ
สินค้าที่ระลึก ธุรกิจนําเที่ยวจึงเป็นธุรกิจที่ช่วยกระจาย
รายได้จากนักท่องเที่ยวไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรม
การท่ องเที่ ยว และทํ าให้ ธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้ องเติ บโตและ
ขยายตัวได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
การเปิดเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นส่งผล
ทางบวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาบุคลากร
ในหลายด้าน แต่ผลกระทบที่ตามมา คือ ผู้ค้าหรือผู้ผลิต
สินค้าสามารถเข้าพบเพื่อจําหน่ายสินค้าหรือบริการกับ
นักท่องเที่ยวได้โดยตรง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพื่อแย่ง
ชิงลูกค้าของผู้ประกอบการธุรกิจ นําเที่ยวในด้านราคา
อีกทั้งยังมีนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาเปิดธุรกิจในประเทศ
ไทยด้วยเงินลงทุนที่สูงกว่า และเครือข่ายสาขาที่ครอบคลุม
มากกว่า [2] จึงส่งผลให้ธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยมี
การแข่ ง ขั น สู ง ขึ้ น มาก ภายใต้ ก ารแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง
ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการ
องค์กรและสามารถดําเนินงานได้ตามกลยุทธ์ที่กําหนดไว้
อีกทั้งต้องมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
การวางกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ บริ โภคหรื อผู้ ใช้ บริ การที่ มี การเปลี่ ยนแปลงไปอย่ าง
รวดเร็วได้
เนื่องจากธุรกิจนําเที่ยวมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของประเทศ จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย
ที่จะต้องให้ความสําคัญเพื่อทําให้ธุรกิจนําเที่ยวขยายตัว
อย่างกว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของชาติ
อย่ างสู งสุ ด จากเหตุ ผลดั งกล่ าว ทํ าให้ ธุ รกิ จนํ าเที่ ยว
จําเป็นต้องดําเนินการอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ โดย
ธุรกิจนําเที่ยวจะต้องมีคุณภาพ และสามารถให้บริการที่
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สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทย
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา การบริหารจัดการให้กับ
ธุรกิจนําเที่ยว และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการ
บริการที่สอดคล้องกับปัจจุบันที่ตอ้ งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจ ผู้วิจัยมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่ารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทย
จะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการ
พัฒนาธุรกิจต่อผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวของไทยและ
ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการที่คล้ายคลึงกัน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกําหนดองค์ประกอบในการบริหารจัดการ
ธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทย
2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเทีย่ ว
ในประเทศไทย
3. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการจัดการ 7’s Framework เป็นทฤษฎีที่
โรเบิร์ต วอเตอร์แมน และโธมัส เจ ปีเตอร์สได้นําเสนอ
เพื่อใช้วิเคราะห์องค์การ โดยระบุว่า ประสิทธิภาพของ
องค์กรเกิดจากความสัมพันธ์ของปัจจัย 7 ประการ [3]
ได้แก่ โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบ รูปแบบ บุคคล ทักษะ
และค่ านิยมร่วม โดยสามารถใช้ ได้หลายวั ตถุประสงค์
เช่น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ และ
ประเมินให้ทราบความพร้อมขององค์การที่จะนําแผนกล
ยุทธ์ไปปฏิบัติให้เกิดผลที่ต้องการ เป็นต้น
เครื่ องมื อวั ดคุ ณภาพการให้ บริ การหรื อที่ เรี ยกว่ า
SERVQUAL ถูกพัฒนาขึ้นสําหรับประเมินคุณภาพการ
ให้ บริ การโดยอาศั ยการประเมิ นพื้ นฐานการรั บรู้ ของ
ผู้รับบริการหรือลูกค้า ประกอบด้วย 5 มิติ คือ ความเป็น
รูปธรรมของบริการ ความไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า
การประกันคุณภาพ และความเข้าอกเข้าใจ การประเมิน
คุณภาพการให้บริการตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปใน
รูปแบบของการเปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อการบริการที่
คาดหวังและการบริการตามที่รับรู้ว่ามีความสอดคล้อง
กันเพียงใด การให้บริการที่มีคุณภาพนั้ นหมายถึงการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการ
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หรือผู้บริโภคอย่างสม่ําเสมอ ดังนั้นความพึงพอใจของ
การบริการจึงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการทําให้เป็นไป
ตามความคาดหวังของผู้รับบริการหรือผู้บริโภค [4]
ส่วนประสมการตลาดบริการ หมายถึง การนํากลยุทธ์
ทางการตลาดมาประสมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างคุณค่าที่
สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ลูกค้าได้ โดยส่วนประสมทางการตลาด แบ่งเป็น
4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และการ
ส่งเสริ มการตลาด [5] แต่ สําหรั บการตลาดบริ การนั้ น
จะมี ส่ วนเพิ่ มเติ มจากส่ วนประสมทางการตลาดปกติ
4 ส่วน [6] ซึ่งได้แก่ บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ
กระบวนการ และผลผลิตและคุณภาพ
4. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้ใช้วิธีการวิจัยแบบเดลฟาย โดยผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
และผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวเพื่อหาองค์ประกอบที่
สําคัญ และใช้แบบสอบถามปลายปิด ในการสอบถาม
ความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการธุรกิจ
นําเที่ยว ใช้ การวิ เคราะห์ค่ ามัธยฐาน [7] และค่าพิ สั ย
ระหว่างควอไทล์ [8] เป็นเกณฑ์สําหรับการแปลผลความ
สอดคล้ อง จากนั้ นนํ าผลการวิ เคราะห์ มาพั ฒนาเป็ น
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว และประเมินผล
องค์ประกอบและรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว
ในประเทศไทย โดยผู้ประกอบการ และนักวิชาการใน
สาขาที่เกี่ยวข้องด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม
5. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ มเป้ าหมายในการวิ จั ยทั้ งหมดเป็ นการสุ่ มแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการหาองค์ประกอบและการ
พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วใน
ประเทศไทย ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ประกอบการ
ธุรกิจนําเที่ยวที่ได้รับรางวัลระดับมาตรฐานดีมากหรือ
ระดับมาตรฐานดี ประจําปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ของ
สํ านั กทะเบี ยนธุ รกิ จนํ าเที่ ยวและมั คคุ เทศก์ กรมการ
ท่ องเที่ ยว กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา ที่ ดํ าเนิ น
ธุรกิจมากกว่า 10 ปีขึ้นไป จํานวน 17 คน โดยใช้การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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(2) กลุ่มเป้าหมายในการจัดสนทนากลุ่มเพื่อให้มติ
เห็นชอบในร่างรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเทีย่ วใน
ประเทศไทย ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว จํานวน
5 คน จากสถานประกอบการธุรกิจนําเที่ยวที่ได้รับรางวัล
ระดับมาตรฐานดี มากหรือระดับมาตรฐานดี ประจําปี
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 ของสํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา และนักวิชาการสาขาการท่องเที่ยวและสาขา
การพัฒนาธุรกิจ จํานวน 4 คน จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการเรียนการสอนด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนา
ธุรกิจ รวมจํานวนทั้งสิ้น 9 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง
6. ผลการวิจยั
6.1 ผลการศึกษาองค์ประกอบในการบริหารจัดการ
ธุรกิจนําเที่ยว พบว่า องค์ประกอบแบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านการจัดการ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
นโยบายและกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร การพัฒนาบุคลากร
ความสามารถในการบริหาร และวัฒนธรรมองค์กร ดัง
แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 องค์ประกอบด้านการจัดการ
คําถาม
นโยบายและกลยุทธ์
การวางแผนงาน
การปฏิบัตงิ าน และ
การประเมินอย่างเป็นระบบ
สร้างรูปแบบการท่องเที่ยว
ใหม่ ๆ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การศึกษาความต้องการของ
ลูกค้าและตลาด
โครงสร้างองค์กร
กําหนดโครงสร้างให้เหมาะ
กับขนาดองค์กร
กําหนดความรับผิดชอบตาม
โครงสร้าง
กําหนดลักษณะงานอย่าง
ชัดเจน
กําหนดการเติบโตในสาย
อาชีพ

Me IQR

ความหมาย
ระดับ ระดับความ
ความสําคัญ สอดคล้อง

3.00 0.75 ปานกลาง สอดคล้อง
4.00 0.00

มาก

สอดคล้อง

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
4.00 0.75 มาก สอดคล้อง
3.00 0.00 ปานกลาง สอดคล้อง
4.00 0.00

มาก

สอดคล้อง

4.00 0.00

มาก

สอดคล้อง

4.00 0.00

มาก

สอดคล้อง
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบด้านการจัดการ (ต่อ)
คําถาม
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลเป็นรูปธรรม
สนับสนุนให้ทําความเข้าใจ
กระบวนการทํางานใหม่ ๆ
ส่งเสริมให้ได้รับการ
ฝึกอบรม
จัดอบรมเพื่อสร้างองค์
ความรู้
สร้างแรงจูงใจและให้รางวัล
ความสามารถในการบริหาร
ให้ทํางานตามความสามารถ
ระดมความคิดสร้างสรรค์
ส่งเสริมให้นําความรู้และ
ประสบการณ์มาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการทํางาน
สนับสนุนการฝึกอบรม
วัฒนธรรมองค์กร
ปลูกฝังคุณธรรม และ
จริยธรรมทางธุรกิจ
สร้างองค์กรแห่งการบริการ
ที่ดีเลิศ

ความหมาย
Me IQR ระดับ ระดับความ
ความสําคัญ สอดคล้อง

4.00 0.00
4.00 0.00

มาก
มาก

สอดคล้อง
สอดคล้อง

4.00 0.00

มาก

สอดคล้อง

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
4.00 0.00

มาก

สอดคล้อง

4.00 0.00

มาก

สอดคล้อง

4.00 0.00

มาก

สอดคล้อง

(2) ด้านคุณภาพการบริการ 5 องค์ประกอบ ได้แก่
การรับรู้ของลูกค้า ความน่าเชื่อถือ การตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า และการ
เอาใจใส่ลูกค้า ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 องค์ประกอบด้านคุณภาพการบริการ
ตัวแปร
การรับรู้ของลูกค้า
มีเอกสารถูกต้องตาม
กฎหมาย
ที่อยู่แน่นอนเป็นหลักแหล่ง
ยานพาหนะมีมาตรฐาน
ที่พักมีมาตรฐาน
อาหารมีความเหมาะสม
ความน่าเชื่อถือ
นําเที่ยวได้ครบถ้วน
โปรแกรมท่องเที่ยวเหมาะ
กับระยะเวลา
มีค่าบริการเหมาะสม
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Me IQR

ความหมาย
ระดับ ระดับความ
ความสําคัญ สอดคล้อง

4.00 0.00

มาก

สอดคล้อง

4.00
4.00
4.00
4.00

0.00
0.75
0.00
0.00

มาก
มาก
มาก
มาก

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

4.00 0.00
4.00 0.00

มาก
มาก

สอดคล้อง
สอดคล้อง

4.00 0.00

มาก

สอดคล้อง

ตารางที่ 2 องค์ประกอบด้านคุณภาพการบริการ (ต่อ)

ความหมาย
ตัวแปร
Me IQR ระดับ ระดับความ
ความสําคัญ สอดคล้อง
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ตอบข้อซักถามได้รวดเร็ว
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ช่องทางการติดต่อ
4.00 0.75 มาก สอดคล้อง
หลากหลาย
แก้ไขปัญหารวดเร็ว
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ความพึงพอใจของลูกค้า
จํานวนบุคลากรเหมาะสม
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
กับนักท่องเที่ยว
บุคลากรมีความรู้
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ตอบข้อสงสัยได้ถูกต้อง
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ครบถ้วน
บุคลากรมีความรู้ ทักษะและ
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ความเชีย่ วชาญ
การเอาใจใส่ลูกค้า
สนใจลูกค้าเป็นอย่างดี
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
ปรับเปลี่ยนบริการให้ตรง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
ตามความต้องการของลูกค้า
ได้
ให้บริการเฉพาะบุคคลแก่ 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
ลูกค้าได้

(3) ด้านการตลาดบริการ 7 องค์ประกอบ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด
บุคลากร กระบวนการ ภาพลักษณ์ และความร่วมมือ
ทางธุรกิจ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 องค์ประกอบด้านการตลาดบริการ
ตัวแปร
ผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เสนอผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ให้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อย่าง
เหมาะสม
ช่องทางการจัดจําหน่าย
ขายผ่านตัวแทนขาย
ขายผ่านพนักงานขาย
ขายผ่านบัตรเครดิต
ขายผ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

Me IQR

ความหมาย
ระดับ ระดับความ
ความสําคัญ สอดคล้อง

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคล้อง
4.00
4.00
4.00
4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

มาก
มาก
มาก
มาก

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

4.00
4.00
4.00
4.00

0.00
0.00
0.00
0.00

มาก
มาก
มาก
มาก

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ตารางที่ 3 องค์ประกอบด้านการตลาดบริการ (ต่อ)
ตัวแปร
ขายผ่านนิทรรศการของ
หน่วยงานรัฐ
ขายผ่านนิทรรศการของ
บริษัทท่องเที่ยว
การส่งเสริมการตลาด
ใช้การโฆษณา
ขอบคุณลูกค้าอยู่เสมอ
ขายผ่านพนักงานขาย
บุคลากร
ฝึกอบรมสม่ําเสมอ
รักในงานบริการ
สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า
เข้าใจความต้องการลูกค้า
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าได้
เครื่องแต่งกายเหมาะสม
กระบวนการ
จัดโครงสร้างการทํางาน
ตรงต่อเวลา
บริการตามลําดับก่อนหลัง
บริการมีคุณภาพ
ใส่ใจความต้องการ

ความหมาย
ระดับ ระดับความ
ความสําคัญ สอดคล้อง
4.00 0.00 มาก สอดคล้อง
Me IQR

4.00 0.00

มาก

สอดคล้อง

4.00 0.00
4.00 0.00
4.00 0.00

มาก
มาก
มาก

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

4.00 0.75

มาก

สอดคล้อง

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

ตารางที่ 3 องค์ประกอบด้านการตลาดบริการ (ต่อ)
ตัวแปร
ภาพลักษณ์
ตกแต่งสํานักงาน
รางวัลการรับรองมาตรฐาน
รับผิดชอบต่อสังคม
ความร่วมมือทางธุรกิจ
ให้ความสําคัญกับพันธมิตร
สร้างเครือข่าย
เป็นสมาชิกของสมาคม
ท่องเที่ยว

Me IQR

ความหมาย
ระดับ ระดับความ
ความสําคัญ สอดคล้อง

4.00 0.00
4.00 0.75
4.00 0.00

มาก
มาก
มาก

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

4.00 000.
4.00 000.
4.00 0.00

มาก
มาก
มาก

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

6.2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ
นําเที่ยว ผู้วิจัยนําองค์ประกอบการบริหารจัดการธุรกิจ
นําเที่ยวจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาพัฒนาเป็นร่างรูปแบบ
การบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยวและนําเข้าสู่กระบวนการ
สนทนากลุ่มเพื่อทําการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรูปแบบให้มีวามสมบูรณ์ ซึ่ง
พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว แบ่งเป็น
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นกําหนดนโยบายและ กลยุทธ์ ขั้น
กํ าหนดวิ ธี การ ขั้ นการพั ฒนา ขั้ นการสร้ างนวั ตกรรม
และขั้นคุณภาพ ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว
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7. สรุปและอภิปรายผล
7.1 องค์ประกอบในการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว
พบว่า มีจํานวนทั้งสิ้น 17 องค์ประกอบ จําแนกออกเป็น
3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ ด้านคุณภาพการบริการ
และด้านการตลาดบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อัจฉา [9] เรื่องการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว เชิง
อนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ระบุว่า การบริหาร
จัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสมุทรสงคราม
ประกอบด้ ว ย ด้ า นการจั ด การ ด้ า นการบริ ก าร
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นการเงิ น และด้ า น
การตลาด รวมถึ ง งานวิ จั ย ของคมสั น [10] เรื่ อ งการ
เปรียบเทียบการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน : โฮมสเตย์บ้านแม่กําปอง อําเภอแม่ออน และ
บ้านผานกกก อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ระบุว่า
การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
ประกอบด้ ว ย การบริ ห ารจั ด การด้ า นกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวและโฮมสเตย์ การดําเนินงานด้านการตลาด
การจัดรายการนําเที่ยว การดูแลสมาชิก และการบริหาร
จัดการด้านผลประโยชน์
7.2 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว พบว่า
มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการกําหนด
นโยบายและกลยุทธ์ ขั้นกําหนดวิธีการ ขั้นการพัฒนา
ขั้นการสร้างนวัตกรรม และขั้นคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวารัชต์ [11] เรื่องรูปแบบการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่พํานักระยะยาว
ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระบุว่า กระบวนการบริหารจัดการ
ประกอบด้วย ขั้นการวางแผน ขั้นการจัดองค์กร ขั้นการ
ประสานงาน ขั้นการควบคุมความต่อเนื่องของนโยบาย
และขั้นส่วนประสมทางการตลาด และบทความของวงศ์
พัฒนา [12] เรื่องกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจการท่อง
เที่ยวแบบยั่งยืนของจังหวัดมหาสารคาม โดยระบบห่วงโซ่
อุปทาน ที่ระบุว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
ควรจะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวย
ความสะดวก การปรับราคาท่องเที่ยวของบริษัทนําเที่ยว
และผู้ประกอบการ การปรับวิธีการและยกระดับการให้
บริ การ ตลอดจนการปรับกลยุทธ์ การตลาดท่องเที่ยว
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาขีดความสามารถ
ในการประสานงานกับธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนการที่จะ
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ทํ า ให้ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม คุ ณ ภาพการบริ ก ารได้ นั้ น
จําเป็นที่จะต้องมีการสร้างมาตรฐาน
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั
1) ผู้ประกอบการควรสร้างจิตสํานึกในการมี
ส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของแก่พนักงานทุกระดับ
เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ ซึ่งเป็น
การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เนื่องจากโอกาสที่
ลูกค้าเก่าจะเพิ่มยอดซื้อ ย่อมดีกว่าการที่จะเสียต้นทุนใน
การค้นหาลูกค้ารายใหม่
2) ผู้ ป ระกอบการควรมี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ์ ใ ห้
สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3) ภาครั ฐ สามารถนํ า รู ป แบบและคู่ มื อ การ
บริหารจัดการไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวให้มีคุณภาพ
8.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกลุม่
ธุรกิจบริการรูปแบบอื่น ๆ อาทิ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขนส่ง
2) ควรติดตามผลการใช้รูปแบบและคู่มือการ
บริหารจัดการธุรกิจนําเที่ยว
3) ควรพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประกอบการ
ธุรกิจนําเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ธุรกิจนําเที่ยว
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