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 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร 
ในบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม 2) ศึกษาอิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร ต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ 3) เสนอแนะแนวทาง
การพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยการเสริมสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการ โดยมีประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขต
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ผลการวิจัยพบว่า บริษัทนําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมมีคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในด้านการสร้างนวตักรรม การ
ดาํเนินงานเชิงรุก การกลา้เผชิญความเส่ียง การสร้างธุรกิจใหม่ และการปรับองคก์ารใหม่ และความ
เป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยการสร้างนวตักรรม เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกสูงสุด รองลงมา คือ การปรับ
องค์การใหม่ นาํไปสู่แนวทางในการพฒันาประสิทธิผลให้แก่บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาด
ยอ่มดว้ยการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ 2 แนวทาง คือ 1) การพฒันาประสิทธิผลของบริษทั
นาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยการเสริมสร้างนวตักรรม (Innovativeness) และ 2) การพฒันา
ประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) 
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ABSTRACT 
 

Title of Thesis  Guidelines in Developing Effectiveness of Small and Medium Tour  
Operator with the Entrepreneurship Reinforcement 

Author   Miss Chayanun Saikrajang 
Degree   Master of Arts (Integrated Tourism Management) 
Year   2015 
 
 

The objective of this research were 1) to study the characteristics of corporate 
entrepreneurship in small and medium tour operator, 2) to study the influences of corporate 
entrepreneurship on effectiveness of small and medium tour operator, 3) to suggest the guidelines   
in developing effectiveness of small and medium tour operator with the entrepreneurship 
reinforcement. Data were collected from 74 small and medium tour operators in Bangkok using 
questionnaire surveys and multiple regression analysis. 

The results show the characteristics of corporate entrepreneurship in small and medium 
tour operator is moderate level including Innovativeness, Proactiveness, Risk-taking, New 
business venturing and Self-renewal, and corporate entrepreneurship which positive influence on 
effectiveness of small and medium tour operator. Innovativeness has highest positive influence, 
followed by Self-renewal. Finally, This research has two guidelines in developing effectiveness of 
small and medium tour operator with the entrepreneurship reinforcement including 
Innovativeness reinforcement and Self-renewal reinforcement. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ภายใตพ้ลวตัของกระแสโลกาภิวฒัน์ การปรับตวัเขา้สู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนยก์ลาง 
ยุคการค้าเสรี และเทคโนโลยีท่ีแปรเปล่ียนไป ทาํให้เกิดยุคเศรษฐกิจใหม่ท่ีมุ่งสู่เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค ์(Creative Economy) โดยการใชสิ้นทรัพยท่ี์เกิดจากความคิดสร้างสรรคเ์ป็นตวัแปรหลกั
ช่วยผลกัดนัและพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญกา้วหน้าเพื่อหลุดพน้จากกบัดกัประเทศท่ีมี
รายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555) จากการพฒันาดงักล่าว ส่งผลต่อรูปแบบการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีแปรเปล่ียนไป ท่ี
องคก์ารธุรกิจสมยัใหม่ (Modern Organization) ไม่ไดมุ้่งวดัผลกาํไรจากการดาํเนินงานเพียงอย่าง
เดียว (Morris and Kuratko, 2002: 52) หากแต่พิจารณาผลการดาํเนินงานจากดา้นอ่ืนๆ ร่วมดว้ยเป็น
สําคญั ทาํให้รูปแบบการแข่งขนัมีความซบัซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.60 ของจาํนวนวิสาหกิจทั้งหมดใน
ประเทศไทย ซ่ึงถือเป็นภาคส่วนท่ีสําคญัในการเสริมสร้างความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่ง
จา้งงาน สร้างรายได้ และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประเทศ (สํานักงาน
ส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554: 6) 

ท่ีผ่านมาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเหล่าน้ีเคยอาศัยความได้เปรียบทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และตน้ทุนดา้นแรงงานผลิตสินคา้ให้มีราคาตํ่า  แต่ปัจจุบนัความได้เปรียบ
ดงักล่าวกลบักลายเป็นขอ้จาํกดั ท่ีทาํให้ตอ้งเผชิญกบัภาวะการถดถอยทางการแข่งขนั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมท่ีสร้างรายไดสู้งเป็นอนัดบัหน่ึงของภาค
การคา้บริการรวมของประเทศ โดยก่อให้เกิดผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จาํนวนทั้งส้ิน 
479,206 ลา้นบาทและจาํนวน 445,661 ลา้นบาท หรือร้อยละ 93.0 ดงักล่าว ลว้นเป็นผลิตภณัฑ์มวล
รวมในประเทศท่ีเกิดจากวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนั้น มีธุรกิจอยู่หลายประเภทดว้ยกนั 
สามารถจาํแนกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ไดแ้ก่ ธุรกิจสนบัสนุน ซ่ึงสนบัสนุนให้เกิดการเดินทาง
ท่องเท่ียว ธุรกิจเก่ียวเน่ือง เป็นธุรกิจท่ีไดรั้บประโยชน์จากอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจสวน
สนุก ธุรกิจสปา ธุรกิจของท่ีระลึก และประเภทสุดทา้ย คือ ธุรกิจหลกั ซ่ึงเป็นแหล่งรายไดห้ลกัและ
เป็นธุรกิจท่ีมีจาํนวนสถานประกอบการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.8 ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมท่ีพกั 
ธุรกิจภตัตาคารร้านอาหาร และธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์(สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม สาํนกัแผนยทุธศาสตร์และนโยบาย, 2555: 1-4) 

ธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์ เป็นหน่ึงในธุรกิจหลกัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในโซ่อุปทาน
ท่องเท่ียว เน่ืองจากทาํหน้าท่ีเสมือนเป็นตวักลาง (Focal Point) คอยเช่ือมโยงระหว่างอุปสงค ์
(Demand) และอุปทาน (Supply) ของนกัท่องเท่ียวและผูส่้งมอบปัจจยัการผลิต นอกจากน้ียงัเป็นผูท่ี้
มีอาํนาจในการต่อรองสูงสุด มีบทบาทในการบริหารจดัการผูเ้ก่ียวขอ้งภายในโซ่อุปทาน (Carey, 
Gountas and Gilbert, 1997: 425; Karamustafa, 2000: 23; Klemm and Parkinson, 2001: 367; 
Bastakis, Buhalis and Butler, 2004: 154;  Sigala, 2008: 1590; Khairat and Maher, 2012: 213) ท่ี
ผา่นมาธุรกิจนาํเท่ียว (Tour Operator) เหล่าน้ี เคยอาศยัความไดเ้ปรียบทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
และตน้ทุนแรงงานท่ีมีราคาตํ่า แต่ปัจจุบนัความไดเ้ปรียบดงักล่าวกลบักลายเป็นขอ้จาํกดั ทาํให้ตอ้ง
เผชิญกบัภาวะการถดถอยทางการแข่งขนั เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีความอ่อนไหวง่ายต่อปัจจยัลบทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศ ซํ้ ายงัตอ้งเผชิญกบัปัญหาการแข่งขนัดา้นการตดัราคาระหวา่ง
บริษัทนําเท่ียวด้วยกันเอง รวมถึงการตัดราคาจากบริษทัตัวแทนท่องเท่ียว (Travel Agency) 
ประกอบกบัธุรกิจนาํเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนจาํนวนมากก็สามารถจดัตั้งธุรกิจได้
โดยง่าย ทาํให้มีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ธุรกิจและออกจากธุรกิจอยู่บ่อยคร้ัง โดยล่าสุด สํานกั
ทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์ระบุวา่ ในหกเดือนแรกของปี 2555 มีผูป้ระกอบการขอยกเลิก
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวไปแลว้ กวา่ 356 ราย ซ่ึงถือเป็นจาํนวนท่ีเพิ่มมากข้ึนจากช่วงเวลา
เดียวกนัของปีก่อน (สาํนกังานธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก,์ 2558) 

จากสภาวการณ์ดงักล่าว จะเห็นวา่บริษทันาํเท่ียวไม่สามารถนาํกลยทุธ์การแข่งขนัดา้นราคา
มาใชไ้ดอี้กต่อไป จาํเป็นตอ้งปรับตวัใหม่เพื่อให้อยูร่อดท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของ
สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) โดยการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยา่ง
ย ัง่ยนืข้ึน (Sustainable Competitive Advantage) (Kuratko, Morris and Covin, 2011: 7)  

ความได้เปรียบในการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืนดงักล่าว มุ่งเน้นท่ีการพฒันาองค์การจากฐาน
ทรัพยากรภายใน (Resource-Based) และความสามารถ ท่ีมีอยู่  (Capability) ให้ เ กิดเ ป็นขีด
ความสามารถหลกั (Core Competency) ท่ีเกิดจากการสร้างคุณค่า (Value Added) ท่ีเป็นเอกลกัษณ์
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เฉพาะหาไดย้ากจากคู่แข่งขนั (Rareness) จนไม่สามารถลอกเลียนแบบ (Costly to Imitate) และไม่
สามารถหาส่ิงใดมาทดแทนได ้(Non-Substitutable) (Porter, 1985) ซ่ึงปัจจุบนัแนวคิดท่ีกาํลงัไดรั้บ
ความนิยมและถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในนิตยสารดา้นธุรกิจระดบัโลก (ดนยั เทียนพุฒ, 2553) 
รวมถึงได้รับความสนใจจากแวดวงนักวิชาการว่าสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัได้
อยา่งย ัง่ยนื คือ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (Corporate Entrepreneurship: CE) (Kuratko et 
al., 2011: 8) 

ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) เป็นกลยุทธ์ท่ีถูกนาํมาใช้เพื่อสร้างคุณค่าให้
ธุรกิจจากการใช้ทรัพยากรภายใน โดยมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบุคลากร
ภายในใหส้ามารถคิดและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เสมือนกบัเป็นผูป้ระกอบการเองโดยตรง 
(Hill and Hlavacek, 1972; Peterson and Berger, 1972; Hanan, 1976 อา้งถึงใน Morris and Kuratko, 
2002) ดงันั้น ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) จึงมีบทบาทสําคญัอย่างมากต่อความอยู่
รอดขององคก์ารธุรกิจ เพราะเป็นผูท่ี้รับผิดชอบโดยตรงต่อความเส่ียงและความไม่แน่นอนจากการ
ดาํเนินธุรกิจ และนาํพาองคก์ารให้บรรลุจุดมุ่งหมายดา้นผลกาํไรและความสําเร็จ (Kuratko, 2009: 
421-422) 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ส่วนใหญ่ถูก
ใช้อธิบายถึงคุณลักษณะของความเป็นผูป้ระกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
(Kuratko et al., 2011: 11) แต่มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้ความเห็นแยง้วา่การศึกษาวิเคราะห์เร่ือง
ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะประสบ
ความสาํเร็จมากกวา่ เน่ืองจากวสิาหกิจขนาดใหญ่มีโครงสร้างองคก์ารท่ีซบัซ้อนและมีลาํดบัขั้นการ
บงัคบับญัชาท่ีมากเกินไป ทาํให้ยากต่อการจดัการธุรกิจแก่ผูป้ระกอบการ (Schmelter, Mauer, 
Borsch and Brettel,  2010: 152-153) ดงันั้นการเลือกศึกษาเร่ืองความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร (CE) ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มจึงก่อให้เกิดประโยชน์มากกวา่ (Carrier,1994; 
Antoncic and Hisrich, 2001: 97) เพราะความเป็นผูป้ระกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมมีความสําคญั และจาํเป็นต่อการปรับตวัเพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองให้
องค์การสามารถอยู่รอดไดอ้ย่างย ัง่ยืน (Schmelter et al., 2010: 153) โดยแนวทางการปรับตวั
ดงักล่าว ไดแ้ก่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) นัน่เอง (Covin and Slevin, 1991: 121) 
เน่ืองจากความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) มีความสัมพนัธ์โดยตรงกบัประสิทธิผลการ
ดาํเนินงานขององคก์าร (Eser, Demirbag and Yozgat, 2012: 926)  

แมว้่ากระแสความสนใจศึกษาเร่ือง ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) จะไดรั้บ
ความนิยมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่ยงัไม่มีขอ้สรุปท่ีชัดเจนเก่ียวกบั องค์ประกอบของความเป็น
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ผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) และอิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ท่ีมีต่อ
ประสิทธิผลขององคก์ารธุรกิจ (Margarietha, 2007: 74-76) นอกจากน้ีการวิจยัส่วนใหญ่ท่ีพบใน
ประเทศไทยจะมุ่งศึกษาเฉพาะคุณลกัษณะทางจิตวิทยาของผูป้ระกอบการ ซ่ึงมีหน่วยการวิเคราะห์
ในระดับบุคคล มากกว่าท่ีจะศึกษาความเป็นผูป้ระกอบการในระดับองค์การ  และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ท่ีมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิผลการ
ดาํเนินงานโดยรวมขององคก์ารธุรกิจในประเทศไทย ยงัมีอยูเ่พียงจาํนวนนอ้ย (กอ้งเกียรติ บูรณศรี, 
2553: 7) โดยส่วนใหญ่จะวดัผลการดาํเนินงานเพียงมิติเดียว อาทิเช่น วดัผลการดาํเนินงานจาก
ตวัช้ีวดัดา้นการเงิน (Covin and Slevin, 1991: 122-124; Zahra and Covin, 1995: 64; Antoncic and 
Hisrich, 2000: 157; 2001) ส่วนการวดัผลการดาํเนินงานด้านอ่ืนๆ ยงัพบเห็นอยู่ไม่มากนัก
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ดังนั้ น เพื่อให้บริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถปรับตัวท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ตลอดจนมีขีดความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 
อีกทั้งเพื่อตอบสนองนโยบายการพฒันาประเทศภายใตยุ้ทธศาสตร์ แผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม รายสาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีมุ่งเสริมสร้างความ
เขม้แข็งแก่ผูป้ระกอบการให้มีศกัยภาพและองค์ความรู้ในการดาํเนินธุรกิจและกาํหนดกลยุทธ์ได้
อยา่งเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวใหมี้บทบาทในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ (สาํนกังานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สํานกัแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย, 2555) อนัจะทาํให้วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างย ัง่ยืน (Sustainable 
Competitive Advantage) บนยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Economy) ช่วยผลกัดนัและพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศไทยใหห้ลุดพน้จากกบัดกัประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) 
จึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งทาํการศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํ
เท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ  
 

1.2 ค าถามการวจิัย 
 

1) ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ในบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม มี
คุณลกัษณะอยา่งไร 

2) ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาด
กลางและขนาดยอ่ม อยา่งไร 
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3) แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยการ
เสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ ควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ในบริษทันาํเท่ียวขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ต่อประสิทธิผลของบริษทั
นาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาด
ยอ่มดว้ยการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) บริษทันาํเท่ียวสามารถนาํผลการวิจยัไปประยุกต์ใช้ โดยกาํหนดเป็นนโยบายหรือกล
ยุทธ์ระดบัองคก์าร (Corporate Strategy) เพื่อพฒันาวิธีการบริหารจดัการให้ช่วยเพิ่มประสิทธิผล
การดาํเนินงานแก่องคก์ารธุรกิจ 

2) สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มสามารถนาํผลการวิจยัท่ีไดไ้ปเป็น
แนวทางในการวางแผนการพฒันา หรือส่งเสริมความเป็นผูป้ระกอบการ เพื่อสร้างความเขม้แข็ง
และพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัให้แก่บริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 

3) สาํนกัทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์ กรมการท่องเท่ียว รวมถึงสถาบนัการศึกษา
สามารถนาํขอ้มูลมาใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดหัวขอ้และเน้ือหาการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความ
เป็นผูป้ระกอบการแก่บริษทันาํเท่ียว รวมถึงองคก์ารในธุรกิจท่องเท่ียวประเภทอ่ืนๆ  

4) สมาคมทางการท่องเท่ียวต่าง ๆ เช่น สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว (ATTA) สมาคม
ไทยบริการท่องเท่ียว (TTAA) สามารถนําผลการวิจยัท่ีได้ไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัใหก้บัสมาชิก เพื่อยกระดบัมาตรฐานผูป้ระกอบการบริษทันาํเท่ียวไทย 

5) องค์การวิชาการสามารถนาํผลการวิจยัไปใช้เป็นองค์ความรู้พื้นฐานทางดา้นวิชาการ 
เพื่อศึกษาเก่ียวเก่ียวกบัทฤษฎีความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารในบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม และเพื่อใชใ้นการคน้ควา้และพฒันางานวจิยัเชิงลึกต่อไป 
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1.5 ขอบเขตของการศึกษา 
 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา   
ขอบเขตดา้นเน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเน้ือหาดา้น 1) ความเป็นผูป้ระกอบการของ

องค์การ (CE) ตามแนวคิดของ Mokaya (2012)  2) ประสิทธิผลขององค์การ ตามแนวคิดของ 
Kaplan and Norton (1996) ท่ีไม่ไดว้ดัประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นการเงินเพียงอยา่งเดียว แต่
พิจารณาถึงผลการดาํเนินงานดา้นอ่ืน ๆ ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial 
Performance) ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) ผลการดาํเนินงานด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Process Performance) และผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการ
เติบโต (Learning and Growth Performance) 

 
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ธุรกิจนาํเท่ียวท่ีจดทะเบียนกบัสํานกัทะเบียนธุรกิจนาํ

เท่ียวและมคัคุเทศก ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 4,645 แห่ง (สาํนกังานธุรกิจนาํเท่ียวและ
มคัคุเทศก,์ 2558) 
 

1.5.3 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
พื้นท่ีท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมีจาํนวนธุรกิจนาํ

เท่ียวจดทะเบียนมากท่ีสุดในประเทศไทย 
 

1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 3 เดือน คือ ระหวา่งเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม 2558 

 

1.6 ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 

1) การศึกษาเร่ือง ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ขององคก์าร เน่ืองจากเป็นการศึกษาท่ีมีหน่วยการวเิคราะห์ในระดบัองคก์าร นกัวิจยัส่วนใหญ่จึงมกั
นิยมใชก้ลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีเป็นตวัแทนเพียงคนเดียว ซ่ึงตวัแทนดงักล่าวจะตอ้งทราบถึงขอ้มูล
เชิงลึกเก่ียวกบักระบวนการดาํเนินงานในภาพรวมขององคก์าร เช่น ตวัแทนจากผูบ้ริหารระดบัสูง 
(Top Management Level) ผูบ้ริหารระดบักลาง (Middle Management Level) หรือผูท่ี้มีความ
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เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน เน่ืองจากเป็นผู ้มีความรู้ 
ความสามารถ และเขา้ใจในทุกกลยุทธ์การดาํเนินงานขององคก์าร และยงัสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเชิง
ลึกในระดบัท่ีเป็นชั้นความลบัของบริษทัได ้(Antoncic and Hisrich, 2003; Bhardwaj and Momay, 
2007; กอ้งเกียรติ บูรณศรี, 2553: 8; Armesh, Wei and Marthandan, 2014: 40) จากเหตุดงักล่าว 
การศึกษาคร้ังน้ีจึงออกแบบงานวิจัยโดยให้ หน่วยวิเคราะห์เป็นระดับองค์การ (Corporate 
Entrepreneurship) แต่สืบขอ้มูลจากตวัแทนในระดบับุคคล ท่ีสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ารไดดี้
ท่ีสุด จาํนวน 1 คน  

2) การวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของผูบ้ริหารองค์การ และ
ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในธุรกิจนาํเท่ียว ท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัขององคก์ารเท่านั้น ดงันั้น 
แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยการเสริมสร้าง
ความเป็นผูป้ระกอบการ ท่ีได้จากงานวิจยัดังกล่าว จึงเป็นเพียงแนวทางท่ีมาจากมุมมองของ
ผูบ้ริหารองคก์าร และผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในธุรกิจนาํเท่ียวท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัของ
องคก์ารของตน 
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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
งานวิจยัฉบบัน้ี ได้รวบรวมประเด็นสําคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อศึกษาถึง แนวทางการ

พฒันาประสิทธิผลของบริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการ โดยไดแ้บ่งการนาํเสนอเน้ือหาในบทน้ี ออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (Corporate Entrepreneurship) 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผลขององคก์าร  
2.3 แนวคิดและทฤษฎีวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีธุรกิจนาํเท่ียว 
2.5 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship: 

CE) 
 

เน้ือหาการนาํเสนอแนวคิดและทฤษฎีความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ไดแ้บ่ง
การนําเสนอออกเป็น 5 ส่วน คือ 1) แนวคิดความเป็นผูป้ระกอบการ 2) แนวคิดความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) 3) การเปรียบเทียบลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการกบัความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) 4) ตัวบ่งช้ีของความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ (CE)             
5) สรุปการสร้างโมเดลการวดัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) 
 

2.1.1 แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ 
แนวคิดความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) นั้น มีมานานแลว้กวา่ 200 ปี (Kuratko 

et al., 2011: 9) ซ่ึงคาํวา่ “Entrepreneur” มีรากศพัทม์าจากภาษาฝร่ังเศสคาํว่า “Entre” หมายถึง 
“ระหว่าง”และคําว่า “Prendre” หมายถึง “ได้มา นําใช้” ค ําทั้ งสองมีความหมายรวมกันว่า 
“Undertake” หมายถึง ผูซ้ื้อ ผูข้าย ท่ียอมรับความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจาการเร่ิมตน้ทาํธุรกิจใหม่ หรือ  
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เป็นคนท่ีรับผิดชอบในการบริหารจดัการระบบ และสามารถคาดการณ์ความเ ส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบั
ธุรกิจได ้(Kuratko and Hodgetts, 2007: 32)  

ในปัจจุบนั แนวคิดความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) ไดรั้บความสนใจมากทั้ง
นกัวิจยัและผูด้าํเนินธุรกิจ เน่ืองมาจากเหตุผลสําคญั  คือ ความเป็นผูป้ระกอบการมีความเก่ียวขอ้ง
กบักระบวนการทาํงาน จึงสามารถนาํมาประยุกต์ใช้ได้กับองค์การทุกประเภท ทั้งภาคราชการ 
รัฐวิสาหกิจและองค์การธุรกิจ และยงัสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ สร้างทีมงานท่ีมีทกัษะและ
ศกัยภาพ นอกจากน้ียงัมีบทบาทต่อการกระตุน้กลไกทางเศรษฐกิจ โดยการเปล่ียนเทคโนโลยีและ
ระบบจดัการให้เป็นสินคา้และบริการท่ีดีข้ึน รวมทั้งยงักระตุน้คู่แข่งทางการคา้ให้ปรับปรุงสินคา้
และกระบวนการต่างๆ ใหพ้ฒันา ซ่ึงความเป็นผูป้ระกอบการดงักล่าว สามารถเกิดข้ึนไดก้บัองคก์าร
ทุกประเภทท่ีมีความตอ้งการอยา่งแรงกลา้ในการคน้หาโอกาสในการดาํเนินการ และการสนบัสนุน
ใหพ้นกังานในองคก์ารพฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยการใชค้วามเส่ียงอยา่งชาญฉลาด  

ดังนั้ น ความเป็นผู ้ประกอบการ (Entrepreneurship) จึงมีประโยชน์ต่อองค์การธุรกิจ 
เน่ืองจากความเป็นผูป้ระกอบการมีความสัมพนัธ์ต่อการเพิ่มข้ึนของผลกาํไรขององค์การ การ
เพิ่มข้ึนของสินทรัพย ์และทาํให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต อนัจะทาํให้องค์การธุรกิจเกิดความ
ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื (Kuratko et al., 2011: 7) 

Kuratko และคณะ (2011: 10-11) ไดร้วบรวมคาํจาํกดัความท่ีอธิบาย ความเป็นผูป้ระกอบการไว ้7 
ประการ คือ  

1) การสร้างความมัง่คัง่ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ (Creation of Wealth) 
2) การสร้างธุรกิจใหม่ (Creation of Entreprise) 
3) การสร้างนวตักรรม (Creation of Innovation) 
4) การสร้างโอกาสในการเปล่ียนแปลง (Creation of Change) 
5) การสร้างงานใหม่ (Creation of Jobs) 
6) การสร้างคุณค่าใหลู้กคา้ (Creation of Value) 
7) การสร้างความเติบโตแก่ยอดขาย รายได ้สินทรัพย ์และการจา้งงาน (Creation of 

Growth) 
และยงัได้ศึกษาความหมายของความเป็นผูป้ระกอบการโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) จากผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง จาํนวน 75 เร่ือง ดงัแสดงขอ้มูลในตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 จาํนวนการอา้งอิง ความหมายความเป็นผูป้ระกอบการ 
 

ล าดับ ความหมายความเป็นผู้ประกอบการ จ านวนการอ้างองิ 

1 การจดัตั้งธุรกิจ 41 
2 การสร้างธุรกิจใหม่/การสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ 40 
3 นวตักรรม/สินคา้หรือบริการใหม่/ตลาดใหม่ 39 
4 การแสวงหาโอกาส 31 
5 การกลา้เผชิญความเส่ียง/การบริหารความเส่ียง/ความไม่แน่นอน 25 
6 การคน้หาวธีิการทาํกาํไร 25 
7 การใชท้รัพยากรร่วมกนั/การประหยดัตน้ทุน 22 
8 การบริหารจดัการ 22 
9 การระดมทรัพยากร 18 

10 การสร้างคุณค่า 13 
11 การแสวงหาโอกาสในการเจริญเติบโต 12 
12 กิจกรรมในการดาํเนินงาน 12 
13 องคก์ารธุรกิจท่ีดาํเนินการมานาน 12 
14 การดาํเนินงานเชิงรุก 12 
15 การสร้างการเปล่ียนแปลง 9 
16 เจา้ของกิจการ 9 
17 ความรับผดิชอบ/อาํนาจ 8 
18 การกาํหนดกลยทุธ์ 6 

 
แหล่งทีม่า: Kuratko et al., 2011: 11. 
 

อย่างไรก็ตามนักวิจัยส่วนมากได้ให้ความหมาย ความเป็นผู ้ประกอบการ ว่า เป็น
กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการเร่ิมตน้ดาํเนินธุรกิจ สร้างธุรกิจใหม่ หรือเป็นการ
ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีดีข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงอาจจะเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเป็น
กระบวนการสร้างนวตักรรม หรือเป็นการเปล่ียนความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์หมี้คุณค่า  
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สําหรับแนวทางการศึกษาเก่ียวกบัความเป็นผูป้ระกอบการนั้น นกัวิจยัไดแ้บ่งแนวทาง
การศึกษาดงักล่าวออกเป็น 2 กลุ่มดว้ยกนั ไดแ้ก่  1) กลุ่มท่ีศึกษาถึงผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากความเป็น
ผูป้ระกอบการ เช่น การสร้างคุณค่า (Value Creation) การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business) การ
สร้างสินคา้หรือบริการใหม่ (New Product or Service) และ 2) กลุ่มท่ีศึกษาเก่ียวกบั คุณลกัษณะของ
ความเป็นผูป้ระกอบการ เช่น การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การแสวงหาโอกาส (Pursuit of 
Opportunity) การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking)การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) เป็นตน้ 
(Gartner, 1990: 15-28)  

นอกจากน้ียงัแบ่งประเภทความเป็นผูป้ระกอบการออกเป็น 3 ระดบัดว้ยกนั ไดแ้ก่  
1) ระดับปัจเจกบุคคล (Individual Entrepreneurship) มีลักษณะเป็นเจ้าของ

กิจการขนาดเล็กท่ีตอ้งการประสบความสาํเร็จในธุรกิจ มีความเช่ือมัน่ในตวัเองสูง และคอยแสวงหา
โอกาสในการทาํกาํไรอยูเ่สมอ โดยใหค้วามสาํคญักบัผลการดาํเนินงานดา้นการเงินมากเป็นพิเศษ 

2) ระดบัองคก์าร (Organization Level Entrepreneurship) สามารถแบ่งออกเป็น 3 
ระดบัย่อย ไดแ้ก่ ระดบัองค์การ (Organization Level) ระดบัหน่วยธุรกิจอิสระ (Intrapreneurship) 
และระดบัพนัธมิตรธุรกิจ (Inter-Organization Entrepreneurship) ความเป็นผูป้ระกอบการในระดบั
องค์การน้ีให้ความสําคญักบัการพฒันาบุคคลากร สร้างความสามารถ และสร้างความผูกพนัให้
เกิดข้ึนแก่บุคคลากรภายในองคก์าร เปรียบเสมือนเป็นผูป้ระกอบการ ท่ีจะทาํให้องคก์ารมีศกัยภาพ
พร้อมท่ีจะยนืหยดัและสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัในระยะยาวได ้ 

3) ระดบัประเทศ (National Level Entrepreneurship) ความเป็นผูป้ระกอบการใน
ระดบัน้ี เนน้เร่ืองระบบเศรษฐกิจมหภาค  (Macro Economy) เช่น การจดัสรรทรัพยากร อตัราการ
วา่งงานของคนในประเทศ  และการอพยพยา้ยถ่ินฐาน เป็นตน้ (Belinda, Martie-Louise and Kate, 
2007)  

โดยสรุปแลว้ ความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) ส่วนใหญ่ใช้ในความหมายว่า 
หมายถึง การจดัตั้งธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ โดยใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์สวงหาโอกาสในการ
ทาํกาํไรจากความเส่ียงท่ีผา่นการคิดวเิคราะห์มาดีแลว้ โดยการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าส่งมอบให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงความหมายของคาํว่า 
ความเป็นผูป้ระกอบการดงักล่าวมกัใช้กบัองค์การขนาดเล็กท่ีเพิ่งก่อตั้งหรือริเร่ิมประกอบกิจการ
ใหม่เท่านั้น 
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2.1.2 แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) 
ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) เร่ิมเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายในช่ือของ  

“ผูป้ระกอบการภายในองคก์าร (Intrapreneurship)” (Chang, 1998: 188) ซ่ึงถูกนิยามข้ึนเป็นคร้ังแรก 
โดย Pinchot (1985 อา้งถึงใน Chang, 1998: 188) หมายถึง บุคคลท่ีทาํงานในองคก์ารท่ีประกอบ
ธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน มีบทบาทในการทาํงานอยา่งอิสระ สามารถใชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
แสวงหาวิธีการสร้างผลผลิตในแนวทางใหม่ท่ีดีกว่า โดยการมองเห็นโอกาสจากสถานการณ์รอบ
ขา้ง โดยคาํวา่ ผูป้ระกอบการภายในองคก์ารดงักล่าวมกัใชเ้รียกบุคคลท่ีปฏิบติังานอยูภ่ายในองคก์าร
ท่ีก่อตั้งหรือดาํเนินงานมัน่คงแล้ว ในขณะท่ีคาํว่า ผูป้ระกอบการ จะใช้เรียกบุคคลท่ีเป็นเจา้ของ
กิจการ หรือปฏิบติังานอยู่ในองค์การท่ีกาํลงัก่อตั้งใหม่ ส่วนคาํว่า ความเป็นผูป้ระกอบการของ
องค์การ (CE) จะถูกใช้เรียกในบริบทขององค์การท่ีมีขนาดกลางและใหญ่ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความเห็นของนกัวิจยัหลายท่าน (Antoncic and Zorn, 2004: 6; Kuratko et al., 2011: 11; Ozdemirci, 
2011: 613) ท่ีนิยามความหมายของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) วา่เป็นคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการท่ีเกิดข้ึนในองค์การขนาดใหญ่ หรือเป็นองค์การธุรกิจท่ีดาํเนินธุรกิจมา
นานแลว้ ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่ทั้งสามคาํดงักล่าวมีความแตกต่างกนัตรงสถานภาพขององคก์าร
เท่านั้น อยา่งไรก็ตาม ถึงแมค้วามเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) จะนิยมใชใ้นความหมายของ
องค์การขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบันได้มีการศึกษาในองค์การขนาดกลางและขนาดเล็ก ธุรกิจ
ครอบครัว หรือ Family Business เพิ่มมากข้ึน (Antoncic and Hisrich, 2003: 7) โดยการเร่ิมให้
ความสําคญัต่อการสร้างธุรกิจใหม่หรือสามารถนาํเอานวตักรรมการบริหารจดัการสมยัใหม่มา
บริการ ทาํใหอ้งคก์ารธุรกิจเหล่าน้ีมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน 

ตลอดระยะเวลา 20 ปีท่ีผา่นมา มีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัเร่ือง ความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร (CE) มากมาย แต่ก็ยงัไม่สามารถกาํหนดความหมายหรือให้คาํจาํกดัความไดอ้ยา่งชดัเจน 
(Antoncic and Hisrich, 2003: 9; Dyduch, 2008; 16) ทาํให้ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร 
(CE)  ดังกล่าว ถูกเรียกในช่ือท่ีหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็น ผู ้ประกอบการภายในองค์การ 
(Intrapreneuring) การเป็นผูป้ระกอบการภายในองค์การ (Internal Entrepreneurship)  การลงทุน
ธุรกิจขององค์การ (Corporate Venturing) (Ozdemirci, 2011: 612) และคาํอ่ืนๆ ท่ีใช้แสดงถึง
ความหมายของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ดงัแสดงในตารางท่ี 2.2 
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ตารางที ่2.2 ความหมายของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) 
 

นักวจัิย ความหมาย ค าพ้องความหมาย 
Guth and Ginsberg 
(1990: 6) 

แนวทางใหม่ในการสร้างความมัง่คัง่แก่ธุรกิจโดย
การใชท้รัพยากรร่วมกนั 

Strategic Renerwal 

Pinchot (1985: XV) ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารขนาดใหญ่ Intrapreneurship 
Jenning and Lumpkin 
(1989: 489) 

ขอบเขตในการสร้างสินคา้และบริการใหม่ หรือ
ขอบเขตในการพฒันาดา้นการตลาดขององคก์าร 

- 

Kuratko et al (1990: 50) ความเป็นผูป้ระกอบการภายในองค์การขนาด
กลางและขนาดใหญ่ 

- 

Covin and Slevin 
(1991: 7) 

การเน้นความสําคัญเฉพาะกิจกรรหลักของ
องค์การ และกระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ่ม
บุ ค ค ล า ก ร ป ร ะ ส า น ง า น ร่ ว ม กั บ อ ง ค์ ก า ร 
สร้างสรรคอ์งคก์ารใหม่ หรือเร่งเร้าให้มีการฟ้ืนฟู
กิจการ หรือสร้างนวตักรรมภายในองคก์ารนั้นๆ 

- 

Struwig (1991: 11-12) ความเป็นผูป้ระกอบการภายในองค์การขนาด
ใหญ่ ส่ง เส ริมพนักงานให้ใช้ความคิดริ เ ร่ิม 
สร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ เสนอความคิดเห็นได้
อยา่งอิสระ และใหผ้ลตอบแทนท่ีดี 

Intrapreneurship 

Zahra (1991: 260-261) การก่อตั้งธุรกิจใหม่ภายใต้บริบทของธุรกิจเดิม 
เพื่อพฒันาความสามารถในการสร้างรายได ้และ
สร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัให้แก่องคก์าร 
หรือการเปล่ียนแปลงกลยทุธ์ขององคก์าร 

 
 
- 

Stopford and Barden-
Fuller (1994: 521) 

การมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างธุรกิจ
ใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับองค์การเดิม หรือการฟ้ืนฟู
กิจการใหก้ลบัดีข้ึนใหม่ 

 
Corporate 
Venturing 

Carrier (1996: 7) กระบวนการในการสร้างธุรกิจใหม่ให้เกิดข้ึนใน
อ ง ค์ ก า ร เ ดิ ม  ซ่ึ ง จ ะ ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ก า ร พัฒ น า
ความสามารถในการทํากําไรและสร้างความ
ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์าร 

- 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

นักวจัิย ความหมาย ค าพ้องความหมาย 
Lumpkin and Dess 
(1996: 136) 

กระบวนการ วิ ธีการปฏิบัติ  และกิจการการ
ตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 

Entrepreneurial 
Orientation 

Von Hippel (1997: 63) กิจกรรมในการคน้หาธุรกิจใหม่ขององค์การ ทั้ง
จากกระบวนการดาํเนินธุรกิจภายในและภายนอก
องคก์าร 

Corporate 
Venturing 

Hostager et al.  
(1998: 11-12) 

พนักงานหรือหน่วยงานอิสระในองค์การท่ีมี
ศกัยภาพ สามารถสร้างคุณค่าให้แก่องคก์ารได ้ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1) มีความสามารถ
ในการเสนอความคิดเพื่อผลิตสินค้าและบริการ
ใหม่ (2) สามารถเสนอความคิดในการสร้างสินคา้
หรือบริการท่ีสร้างผลกาํไรใหแ้ก่องคก์าร 

Intrapreneurship 

Covin and Miles  
(1999: 50) 

การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม ร่วมกับการ
กาํหนดวตัถุประสงค์การดาํเนินงานใหม่ในด้าน
การจัดโครงสร้างองค์การ การตล าด  ห รือ
อุตสาหกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แข่งขนัท่ีย ัง่ยนื  

- 

Dess et al. (2003: 85) ความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ ( CE) 
ประกอบไปดว้ย 2 กระบวนการ คือ (1) การก่อตั้ง
ห น่ ว ย ธุ ร กิ จ ใ ห ม่ ภ า ย ใ น อ ง ค์ ก า ร  ( 2)  ก า ร
ปรับเปล่ียนกลยทุธ์ขององคก์าร 

- 

Sharma and Chrisman 
(1999) 

กระบวนการดาํเนินงานของกลุ่มงานอิสระของ
องค์การ เพื่อสร้างหน่วยธุรกิจใหม่ หรือส่งเสริม
ให้องค์การธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงและการ
จดัการนวตักรรม 

- 

Antoncic and Hisrich 
(2001: 498, 2003: 9) 

พฤติกรรมการดาํเนินงานภายในองคก์ารทุกขนาด
ท่ีให้ความสําคญักบักิจกรรมนวตักรรม อาทิ เช่น 
การพฒันาสินคา้ บริการ เทคโนโลย ีเทคนิคการ 

 
Intrapreneurship 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 
 

นักวจัิย ความหมาย ค าพ้องความหมาย 

 สนบัสนุน และกลยทุธ์ขององคก์าร  
Hornsby, Kuratko and 
Zahra (2002: 255) 

ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) เป็น
ศูนยก์ลางของการกระตุน้และการพฒันาองคก์าร
เพื่อเพิ่มศกัยภาพขีดความสามารถและทกัษะดา้น
นวตักรรม 

 
 
- 

Ucbasaran et al.  
(2001: 63) 

กระบวนการปรับเปล่ียนการดําเนินงานของ
องค์การโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) การ
ก่อตั้งธุรกิจใหม่โดยการปรับเปล่ียนสินคา้ หรือ
ก า ร เ ป ล่ี ย นแ ป ล ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ดํา เ นิ น ง า น 
เทคโนโลยี และการจดัการนวตักรรม (2) เปล่ียน
แนวคิดการดาํเนินธุรกิจ หรือปรับปรุงโครงสร้าง
องคก์าร 

 
 
 
 

Corporate 
Venturing 

Altman and Zacharakis 
(2003: 3) 

กลยุทธ์เพื่อการเติบโตขององคก์าร ในการคน้พบ
โอกาสในการดาํเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ อาทิ การ
ก่อตั้งธุรกิจใหม่เพื่อการจดัหาวตัถุดิบในตน้ทุนท่ี
ตํ่ากวา่เดิมใหแ้ก่ธุรกิจหลกั หรือการขยายช่องทาง
การกระจายสินคา้ 

 
 

Corporate 
Venturing 

Garvin and Levesque 
(2006: 102) 

การสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนของ
หน่วยธุรกิจใหม่ท่ีตอ้งอาศยัรูปแบบการบริหาร
จดัการท่ีดี วฒันธรรมองคก์าร และการสนบัสนุน
จากองคก์ารหลกั 

 
- 

Wolcott and Lippitz 
(2007: 75) 

การดาํเนินงานเป็นทีมภายในองค์การ เพื่อสร้าง
หรือบริหารจดัการธุรกิจใหม่ ท่ีแยกจากองค์การ
เดิม แต่ยงัคงใชท้รัพยากรจากองคก์ารเดิมอยู ่

 
- 

 

แหล่งทีม่า: พฒันาจาก กอ้งเกียรติ บูรณศรี, 2553: 22-25. 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงใหเ้ห็นวา่มีผูใ้หค้าํนิยามคาํวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) 
ไวห้ลากหลาย ซ่ึงสามารถสรุปคุณลกัษณะท่ีสําคญัของความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) 
ได ้ดงัน้ี  

1) เป็นกิจกรรมเชิงประกอบการท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารท่ีก่อตั้งหรือดาํเนินกิจการมา
อย่างมัน่คงแลว้ โดยความแตกต่างระหว่าง ความเป็นผูป้ระกอบการและความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององคก์าร (CE) จึงข้ึนอยูก่บัสถานภาพขององคก์ารท่ีปฏิบติังานอยูใ่นขณะนั้น  

2) เป็นพฤติกรรมหรือการกระทาํท่ีไม่ได้มาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง แต่เป็น
พฤติกรรมหรือการกระทาํของภาพรวมทั้งองคก์าร  

3) เป็นการปรับเปล่ียนองคป์ระกอบขององคก์าร เช่น การปรับเปล่ียนโครงสร้าง
องคก์าร การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ขององคก์าร หรือการก่อตั้งหน่วยธุรกิจใหม่  

4) เป็นการดาํเนินงานท่ีเก่ียวกบันวตักรรมทางความคิด โดยการแสวงหาโอกาส
ในการพฒันาสินคา้หรือบริการ และกระบวนการทาํงานใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

5) มีเป้าหมายสุดทา้ยเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัอย่างย ัง่ยืนให้แก่
องคก์าร 

กล่าวโดยสรุป ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) หมายถึง ความสามารถโดยรวม
ขององค์การท่ีก่อตั้งมาอยา่งมัน่คงแลว้ ในการใช้นวตักรรมทางความคิด แสวงหาลู่ทางใหม่ๆ เพื่อ
พฒันาสินคา้หรือบริการ และกระบวนการทาํงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน และ
เป็นความร่วมมือกนัทั้งองคก์ารในการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบขององคก์าร อาทิ การก่อตั้งหน่วย
ธุรกิจใหม่ การปรับเปล่ียนกลยุทธ์การดาํเนินงานขององค์การ การปรับเปล่ียนโครงสร้างของ
องคก์าร โดยมีเป้ามหมายเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัอยา่งย ัง่ยนื อนัจะส่งผลต่อความอยู่
รอดขององคก์ารในระยะยาว  

 
2.1.3 การเปรียบเทียบความเป็นผู้ประกอบการกับความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ 

(CE) 
ความเป็นผูป้ระกอบการกบัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) มีคุณลกัษณะหลาย

อยา่งท่ีเหมือนกนั (Morris, Kuratko and Covin, 2008: 145) ไดแ้ก่ การสร้างธุรกิจใหม่ การก่อตั้ง
หน่วยธุรกิจใหม่ขององคก์าร การเติบโตขององคก์ารธุรกิจขนาดเล็ก และการปรับเปล่ียนกระบวน
กาดาํเนินงานในองคก์ารขนาดใหญ่ (Low and MacMillan, 1988: 141; Morris and Kuratko (2002: 
60-62) ซ่ึงความเหมือนระหวา่ง ความเป็นผูป้ระกอบการ กบัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร 
(CE) ดงักล่าว สรุปใหเ้ห็นตามตารางท่ี 2.3 ดงัน้ี 
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ตารางที ่2.3 ขอ้สรุปความเหมือนระหวา่งความเป็นผูป้ระกอบการกบัความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร (CE) 

 
1.  มีความชดัเจนในกระบวนการและเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 
2.  ใหค้วามสาํคญักบัการสร้างโอกาสใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
3.  ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานท่ีมีความเป็นผูป้ระกอบการ มีทกัษะการบริหารจดัการ  
     พร้อมท่ีจะดาํเนินงานเชิงรุก           
4.  ใหค้วามสาํคญักบัพนกังานท่ีมีความขยนั หมัน่เพียร ความอดทน 
5.  ความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ คือการส่งมอบคุณค่าสูงสุดใหลู้กคา้ 
6.  มีกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง 
7.  ความตอ้งการในการพฒันากลยทุธ์ท่ีสร้างสรรคเ์พื่อนาํทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ชใ้หเ้กิด 
      ประโยชน์สูงสุด  
8.  เก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์การเก็บเก่ียว (Harvesting Strategies) 

 
แหล่งทีม่า: พฒันาจาก Morris et al., 2008: 34 
 

จากตารางท่ี 2.3 แสดงถึงคุณลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัของ “ความเป็นผูป้ระกอบการ” ท่ีเป็น 
คุณลักษณะเฉพาะบุคคลท่ีสําคัญของผู ้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ กับ “ความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE)” ท่ีเป็นคุณลกัษณะขององคก์ารธุรกิจท่ีดาํเนินกิจการมาระยะหน่ึง
แลว้ แนวคิดทั้งสองใหค้วามสาํคญักบัความชดัเจนของการดาํเนินธุรกิจ และพนกังานท่ีมีคุณสมบติั
ความเป็นผูป้ระกอบการ สามารถบริหารจดัการโดยใชก้ลยทุธ์การบริหารความเส่ียง กลยุทธ์การเก็บ
เก่ียว  ตลอดจนกลยุทธ์ท่ีมีความสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขนัให้แก่องค์การ โดยใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคลอ้งกบั Busenitz et al. (2003: 258-308) กล่าวว่า 
ความเป็นผูป้ระกอบการมีส่วนคลา้ยกบัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ในดา้นการให้
ความสําคญัต่อการสร้างโอกาสและคุณค่า มีลกัษณะการทาํงานเชิงรุก มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
และกลา้เส่ียง 

นอกจากนั้นผลการศึกษาของ Morris and Kuratko (2002: 63) ยงัอธิบายถึงขอ้แตกต่าง
ระหวา่ง ความเป็นผูป้ระกอบการกบัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ไวห้ลายดา้น ดงั
แสดงในตารางท่ี 2.4 
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ตารางที ่2.4 ข้อสรุปความแตกต่างท่ีสําคัญระหว่าง ความเป็นผู ้ประกอบการกับความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) 

 

 
แหล่งทีม่า: พฒันาจาก Morris and Kuratko, 2002: 63.  
 

ความแตกต่างของรายละเอียดในตารางท่ี 2.4 จะเห็นว่า มีความแตกต่างกนัในเร่ืองของ
ความเส่ียง และแนวทางการดาํเนินงาน ในส่วนของความเส่ียง ผูป้ระกอบการจะเป็นผูรั้บความเส่ียง
ทั้งหมด ทั้งความเส่ียงจากความผิดพลาดของผูส่้งมอบปัจจัยการผลิต (Supplier) จากการเป็น
องค์การธุรกิจขนาดเล็กท่ีตั้งมาใหม่ไม่มีทรัพยากรท่ีมากพอ และไม่มีอาํนาจในการต่อรองกบัผูส่้ง

ความเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ 
Corporate Entrepreneurship 

1. อํานาจในการตัดสินใจทั้ งหมดข้ึนอยู่กับ
ผูบ้ริหารท่ีเป็นเจา้ของกิจการ 

1. แม้ผู ้บริหารจะมีจํานวนหุ้นน้อยหรือ
อาจจะไม่มีหุ้นเลย แต่มีอํานาจในการ
ตดัสินใจ 

2. มีความยดืหยุน่สูง สามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

2. การปฏิบัติงานไม่ยืดหยุ่น ต้องเป็นไป
ตามแผนการท่ีกาํหนดไว ้ 

3. ผูป้ระกอบการหรือเจ้าของกิจการเป็นผู ้รับ
ความเส่ียงทั้งหมด 

3. องค์การธุรกิจรับความเส่ียงหรือมีการ
กระจายความเส่ียงไปยงัผูรั้บผิดชอบใน
แต่ละส่วน 

4. ขอ้ผิดพลาดอาจหมายถึงการเลิกกิจการ หรือ
การลม้ละลาย 

4. ความผิดพลาด คือบทเรียน เน่ืองจาก
องคก์ารสามารถรองรับความผิดพลาดได้
ในระดบัหน่ึง 

5. เจ้าของกิจการเป็นผูพ้ิจารณาเงินพิเศษ หรือ
รางวลั 

5. การจ่ายเงินรางวลัมีความชดัเจน 

6. ผลการดําเนินงานได้รับอิทธิพลจากปัจจัย
ภายนอกสูง 

6. มีภูมิคุม้กนัอุปสรรคภายนอก 

7. ผูก้าํหนดแนวทางการดาํเนินงานหรือนาํเสนอ
แนวคิดใหม่ คือ ผูป้ระกอบการ 

7. แนวทางการดาํเนินงาน หรือแนวคิดใหม่
ได้จากการทํางานร่วมกันทั้ งองค์การ
ธุรกิจ 
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มอบปัจจยัการผลิต ในขณะท่ีองค์การขนาดใหญ่ท่ีมีความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) มี
การสั่งซ้ือวตัถุดิบจาํนวนมากทาํให้เกิดการประหยดัจากขนาด (Economic of Scale) จึงมีอาํนาจใน
การต่อรองมากกวา่ ทาํให้ตน้ทุนการผลิตตํ่า  เกิดความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัข้ึน ส่วนความเส่ียง
ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการเงิน จากระบบเศรษฐกิจตกตํ่า ความเส่ียงเร่ืองบุคลากรจากการ
บริหารงานของฝ่ายบุคคล เป็นตน้ 

ส่วนความแตกต่างในเร่ืองแนวทางการดาํเนินงาน พบวา่ ผูป้ระกอบการจะมีความยืดหยุ่น
ในการดาํเนินงานมากกว่า เพราะมีอาํนาจในการตดัสินใจสูงสุด สามารถกาํหนดแนวทางการ
ดําเนินงานได้ตามต้องการ และสามารถปรับเปล่ียนกลยุทธ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อทันต่อความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์าร แต่เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึน อาจหมายถึงการลม้ละลายหรือการ
ลม้เลิกกิจการ ส่วนองคก์ารธุรกิจขนาดใหญ่ ท่ีมีลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) 
จะมีความยืดหยุน่ในการทาํงานน้อย การปรับเปล่ียนกลยุทธ์จึงอาจเกิดข้ึนชา้กวา่ เพราะใชเ้วลาใน
การระดมความคิดเห็นหรือเปิดโอกาสให้พนกังานระดบัชั้นไดมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ  และเม่ือ
เกิดความผิดพลาดข้ึนจะถือวา่เป็นบทเรียนและแกไ้ขให้ดีข้ึนในคร้ังต่อไป (Morris et al., 2008: 35-
39)  

แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีการอธิบายถึงความแตกต่างของ ความเป็นผูป้ระกอบการกบัความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) โดยแยกตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ตามตารางท่ี 2.5  โดย ถา้
นกัวิจยัตั้งคาํถามการศึกษาเพื่อตอ้งการทราบคุณลกัษณะเฉพาะขององคก์าร อาทิ “ธุรกิจไหนท่ีเรา
จะเขา้ไปเก่ียวขอ้ง (What business do we enter?)” “ความเป็นเจา้ของกิจการตอ้งระกอบดว้ย
อะไรบา้ง “What entrepreneurship consists of?” หรือ “จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือผูป้ระกอบการเร่ิม
ดาํเนินงาน “What happens when entrepreneur act? แลว้ผูป้ระกอบการทาํอยา่งไร (How they act?)” 
หรือ “อะไรคือส่ิงท่ีผูป้ระกอบการจะตอ้งทาํโดยพื้นฐาน (What do entrepreneurs essentially?)”  

จากข้อความดังกล่าว จะเห็นว่านักวิจัยใช้ค ําว่า  “ความเป็นผู ้ประกอบการ หรือ 
Entrepreneurship” เพื่อศึกษาคุณลกัษณะขององค์การ หรือพฤติกรรมในการจดัการของเจ้าของ
กิจการเป็นหลัก แต่เม่ือนักวิจัยตั้ งคาํถามการศึกษาโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการการศึกษา
กระบวนการดาํเนินงาน กลยุทธ์ขององคก์ารธุรกิจ จะตั้งคาํถามว่า “จะเขา้ไปเร่ิมตน้ธุรกิจใหม่ได้
อย่างไร (How are new ventures undertaken?)” หรือ จะทาํอย่างไรให้กิจกรรมของความเป็น
ผูป้ระกอบการบรรลุผล (How are entrepreneurial activities implemented?) หรือทาํอย่างไรให้
เจา้ของกิจการดาํเนินงานโดยใชก้ระบวนการแบบผูป้ระกอบการ” หรือ  “เราจะทาํอย่างไรเพื่อให้
ธุรกิจใหม่ประสบความสําเร็จ How do we make the new business succeed?” หรือ “การเขา้ไปสู่
ธุรกิจใหม่จะตอ้งทาํอยา่งไร (How new entry is undertaken?)” จากคาํถามดงักล่าวท่ีใชถ้ามเพื่อ
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ตอ้งการศึกษากระบวนการดาํเนินงานหรือกลยุทธ์ขององคก์าร นกัวิจยัจะเรียกกระบวนการเหล่าน้ี
วา่ การศึกษาความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE)  

จะเห็นว่ามีความไม่ชดัเจนเกิดข้ึนระหวา่งความแตกต่างของ ความเป็นผูป้ระกอบการกบั
ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ดงันั้น กอ้งเกียรติ บูรณศรี (2553: 19) จึงไดร้วบรวม
คาํถามท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของแนวคิดทั้งสอง โดยพิจารณาจากวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาใหเ้ห็นดงัตารางท่ี 2.5 
 
ตารางที ่2.5 ความแตกต่างระหว่าง ความเป็นผูป้ระกอบการกับความเป็นผูป้ระกอบการของ

องคก์าร (CE) โดยพิจารณาวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 

นักวจัิย ความเป็นผู้ประกอบการ ความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การ 

Stevenson and 
Jarillo (1990) 

จะเกิดอะไรข้ึนเม่ือผูป้ระกอบการเร่ิม
ดาํเนินการ ? 

 

Richard et al. (2004) เราเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจไหน ? เราจะทาํธุรกิจใหม่ใหป้ระสบ
ความสาํเร็จไดอ้ยา่งไร ? 

Lumpkin and Dess 
(1996) 

ความเป็นผูป้ระกอบการมีองคป์ระกอบ
อะไรบา้ง ? 

จะเขา้ไปสู่ธุรกิจใหม่ได้
อยา่งไร ? 

 
แหล่งทีม่า: กอ้งเกียรติ บูรณศรี, 2553: 19. 
  

กล่าวโดยสรุป คุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการและความเป็นผูป้ระกอบการของ
องค์การ (CE) มีความเหมือนกนัในดา้นให้ความสําคญักบัความชดัเจนของการดาํเนินธุรกิจ และ
พนกังานท่ีมีคุณสมบติัความเป็นผูป้ระกอบการ สามารถบริหารจดัการโดยใช้กลยุทธ์การบริหาร
ความเส่ียง กลยุทธ์การเก็บเก่ียว  ตลอดจนกลยุทธ์ท่ีมีความสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสในการ
แข่งขนัใหแ้ก่องคก์าร โดยใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ทั้งคู่มีความแตกต่างกนัใน
ด้านการจัดการความเ ส่ียง และแนวทางการดํา เ นินงาน นอกจากนั้ น คําว่า  “ความเป็น
ผูป้ระกอบการ” จะใชเ้รียก ผูป้ระกอบการ หรือองคก์ารขนาดเล็กท่ีตั้งใหม่ ในขณะท่ีคาํว่า “ความ
เป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE)” ใชเ้รียกองคก์ารท่ีก่อตั้งอยา่งมัน่คงแลว้  
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เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีหน่วยการศึกษาในระดบัองคก์าร ดงันั้น คุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการดงักล่าว จึงมุ่งศึกษาถึงคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ มากกว่า
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการระดบัปัจเจกบุคคล ดงัตวับ่งช้ีท่ีแสดงในตารางท่ี 2.6 
 

2.1.4 ตัวบ่งช้ีของความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) 
จากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ มีนกัวิจยัจาํนวนมากไดน้าํเสนอมิติหรือตวับ่งช้ีท่ีสําคญั

ท่ีแสดงถึงความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ไวอ้ยา่งหลากหลาย โดยในระยะแรกมีนกัวิจยั
หลายท่าน (Miller, 1983; Ginsberg, 1985; Covin and Slevin, 1986; 1989; Morris and Paul, 1987; 
Schafer, 1990; Covin and Slevin, 1991; Naman and Slevin, 1993; Luo and  Zhou, 2005) ได้
นาํเสนอตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัท่ีแสดงถึงความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) วา่ควรประกอบดว้ย 3 
ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ Innovativeness Risk-Taking  และ Proactiveness ในขณะท่ีนกัวิจยัอีกท่าน (Zahra, 
1993; 1995; Zhang, Wan and Jia, 2008) ไดใ้หค้วามเห็นแยง้วา่ ตวับ่งช้ีความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร (CE) ทั้ง 3 ตวับ่งช้ีดงักล่าว ควรประกอบดว้ย Innovativeness New Business Venturing  
และ Self-Renewal จะมีความเหมาะสมมากกว่า  ทําให้ในระยะท่ีสอง ตัวบ่งช้ีความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ไดถู้กพฒันาเพิ่มเติมข้ึนเป็น 4 ตวับ่งช้ี (Miller and Friesen, 1982; 
Covin and Miles, 1999; Antoncic and Hisrich, 2001; 2004; Yang, Li-Hua, Zhang and Wang, 
2007; Wang and Zhang; 2009; Ozdemirci, 2011; Rojas, Morales and Sanchez, 2011) ไดแ้ก่ New 
Business Venturing Innovativeness Self-Renewal และ Proactiveness ในขณะท่ีนกัวิจยับางส่วน 
(Covin and Covin, 1990; Dean, 1993) ไดเ้สนอแนะวา่ตวับ่งช้ีความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร 
(CE) ทั้ง 4 ตวับ่งช้ีดงักล่าว ควรประกอบดว้ย Innovativeness Proactivenes Risk-Taking  และ 
Competitive Aggressiveness มากกวา่ 

ในระยะท่ีสาม Lumpkin and Dess (1996) จึงไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร (CE) เพิ่มเติมจาก Covin and Covin (1990) และ Dean (1993) ข้ึนมาเป็น 5 ตวับ่งช้ี โดยเพิ่ม
ดา้น Aotonomy เขา้มา ทาํให้ตวับ่งช้ีทั้ง 5 ตวัดงักล่าว ประกอบดว้ย Innovativeness Proactiveness 
Risk-Taking  Competitive Aggressiveness และ Aotonomy นอกจากน้ีในระยะหลงั ยงัพบวา่ มี
นกัวจิยัอีกท่าน (Antoncic and Hisrich, 2003) ไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร 
(CE) วา่ควรประกอบดว้ย 7 ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ New Business Venturing, Product/Service Innovation 
Process Innovation Self-Renewal Risk-Taking  Proactiveness และ Competitive Aggressiveness 

จากการทบทวนวรรณกรรมดงักล่าว  จะเห็นวา่ ยงัไม่มีมิติหรือตวับ่งช้ีท่ีชดัเจนท่ีแสดงถึง
ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) (Covin and Miles, 1999) ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงได้



33 

รวบรวมตวับ่งช้ีของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ทั้งหมดจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ โดยแสดงใหเ้ห็นในตารางท่ี 2.6 
 
ตารางที ่2.6 การรวบรวมตวับ่งช้ีของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) 
 

ล าดบั ช่ือผู้ศึกษา 
ตัวบ่งช้ี CE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Miller and Friesen 
(1982) 

X X    X X        

2 Miller (1983) X X X            
3 Ginsberg (1985) X X X            
4 Covin and Slevin 

(1986) 
X X X            

5 Morris and Paul 
(1987) 

X X X            

6 Covin and Slevin 
(1989) 

X X X            

7 Covin and Covin 
(1990) 

X X X  X          

8 Schafer (1990) X X X            
9 Guth and Ginsberg 

(1990) 
X 

     
X 

       
10 Longnecker and 

Moore (1991)   
X 

      
X 

   
X 

11 Covin and Slevin 
(1991) 

X X X            

12 Dean (1993) X X X  X          
13 Naman and Slevin 

(1993) 
X X X            

14 Hornsby et al. (2002) 
  

X X 
     

X X X 
  

15 Zahra  (1993) X 
    

X X 
       

16 Zahra  (1995) X 
    

X X 
       

17 Lumpkin and Dess 
(1996) 

X X X X X 
         

18 Zahra and Covin 
(1997)  

X X 
    

X 
      

19 Covin and Miles 
(1999) 

X X    X X        



34 

ตารางที ่2.6 (ต่อ) 
 

ล าดบั ช่ือผู้ศึกษา 
ตัวบ่งช้ี CE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

20 Rodermund and 
Silbereisen (1999)   

X 
      

X 
    

21 Antoncic and Hisrich 
(2000) 

X X 
   

X X 
       

22 Saly  (2001) X X X 
  

X X 
       

23 Antoncic and Hisrich 
(2001) 

X X 
   

X X 
       

24 Antoncic and Hisrich 
(2003)  

X X 
 

X X X X X 
     

25 Antoncic and Hisrich 
(2004) 

X X 
   

X X 
       

26 Luo and  Zhou (2005) X X X 
           

27 Yang et al. (2007) X X 
   

X X 
       

28 Narayanan, Yang and 
Zahra (2009) 

X 
     

X 
       

29 Zhang et al.  (2008) X     X X        
30 Wang and Zhang 

(2009) 
X X 

   
X X 

       
31 Simsek, Lubatkin, 

Veiga  and  Dino 
(2009) 

X     X X        

32 Ozdemirci (2011) X X 
   

X X 
       

33 Rojas et al.  (2011) X X    X X        
34 Zehir;  Muceldili and 

Zehir  (2012) 
X X X            

35 Mokaya (2012) X X X 
  

X X 
       

36 อาทิตย ์วฒิุคะโร 
(2543) 

  X            

37 ปรัชนนัท ์กงัวานปิย
ศกัด์ิ (2550) 

  X       X   X X 

38 กอ้งเกียรติ บูรณศรี 
(2553) 

X X X 
           

39 กฤศกร จิรภานุเมศ 
(2553)  

X X 
 

X 
       

X 
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ตารางที ่2.6 (ต่อ) 
 

ล าดบั ช่ือผู้ศึกษา 
ตัวบ่งช้ี CE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

40 อุบลวรรณา  
ภวกานนัท ์(2553) 

X  X X X     X     

41 ปรารถนา โฆสิโต 
(2554) 

  X       X    X 

รวมจ านวนตัวบ่งช้ี CE 32 28 26 3 6 16 18 2 1 6 1 1 2 3 

 
หมายเหตุ: ดชันีตวับ่งช้ี CE: 1 = Innovativeness, 2 = Proactiveness, 3 = Risk-Taking , 4 = 

Autonomy, 5 = Competitive aggressiveness, 6 = Self-Renewal, 7 = New business 
venturing, 8 = Product/service innovation, 9 = Process innovation, 10 = Need for 
achievement, 11 = Goal orientation, 12 = Internal locus of control, 13 = 
Independence, 14 = Self confidence 

 
ตารางที ่2.7 สรุปผลการจดัลาํดบัตวับ่งช้ีท่ีถูกอา้งอิงมากท่ีสุดจากการทบทวนวรรณกรรม 
 

 
จากการรวบรวมตวับ่งช้ีของความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ตามตารางท่ี 2.7 

พบว่า ตวับ่งช้ีท่ีถูกอ้างอิงถึงมากท่ีสุดในงานวิจยั ประกอบด้วย 5 ตวับ่งช้ี ได้แก่ 1) การสร้าง
นวตักรรม (Innovativeness) 2) การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) 3) การกล้าเผชิญความเส่ียง 
(Risk-Taking)4) การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) และ 5) การปรับองค์การใหม่ 

อนัดับ ตัวบ่งช้ีทีถู่กอ้างองิถึงมากทีสุ่ด จ านวนคร้ัง 

1 การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) 32 

2 การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) 28 

3 การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) 26 

4 การสร้างธุรกิจใหม่ (New business venturing) 18 

5 การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) 16 
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(Self-Renewal) ซ่ึงตัวบ่งช้ีท่ีสังเคราะห์ได้ดังกล่าวปรากฎว่าสอดคล้องกับโมเดลวดัความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ท่ี Mokaya (2012: 140) ได้เคยศึกษาไว ้โมเดลวดัความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ดังกล่าว ประกอบด้วย การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business 
Venturing) การสร้างนวัตกรรม (Innovativeness) การปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) การ
ดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) และ การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) ดงันั้นการศึกคร้ังน้ี
จึงเลือกใชโ้มเดลวดัความเป็นผูป้ระกอบการของ Mokaya (2012) เป็นโมเดลหลกัในการศึกษาวจิยั  

2.1.4.1 การสร้างนวตักรรม (Innovativeness)  
โดยทัว่ไปแลว้เม่ือกล่าวถึง “นวตักรรม” ผูค้นส่วนมากจะนึกถึงสินคา้หรือผลิตภณัฑ์

ท่ีใชเ้ทคโนโลยีสูง เช่น รถยนตรั์กษาส่ิงแวดลอ้ม (Eco Car) ทีวีจอแบน และโทรศพัทส์มาร์ทโฟน 
แต่การสร้างนวตักรรมไม่ไดใ้ห้ความสําคญัเฉพาะสินคา้ อุปกรณ์ ท่ีใช้เทคโนโลยีสูงในการผลิต
เท่านั้น ยงัครอบคลุมถึง การสร้างผลิตภณัฑ์นวตักรรม (Productive Innovation), นวตักรรมใน
กระบวนการดาํเนินงาน (Process Innovation) และนวตักรรมในการบริการ (Service Innovation) 
(Morris and Kuratko, 2002: 39-40) 

นักวิจัย ด้านนวัตกรรมได้แบ่ ง  การสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Productive 
Innovation) ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ “นวัตกรรมส่วนเพิ่ม และนวัตกรรมท่ีสร้างความ
เปล่ียนแปลงจากเดิมโดยส้ินเชิง” โดยนวตักรรมส่วนเพิ่มไดใ้ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีมีอยูแ่ลว้ 
ซ่ึงอาจเป็นการปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ใหดี้ยิง่ข้ึน ตวัอยา่งเช่น การพฒันาชิพประมวลผลคอมพิวเตอร์ 
ของ Intel ท่ีพฒันาเพิ่มเติมจากชิพประมวลผลรุ่นก่อน ในทางกลบักันนวตักรรมท่ีสร้างความ
เปล่ียนแปลงจากเดิมโดยส้ินเชิง เป็นการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีไม่เคยมีมาก่อน และไม่เก่ียวขอ้งกับ
เทคโนโลยีเดิม อาทิเช่น กล้องดิจิตอล ถือเป็นนวตักรรมท่ีสร้างความเปล่ียนแปลงจากเดิมโดย
ส้ินเชิง จากเทคโนโลยกีารใชฟิ้ลม์การใชฟิ้ลม์เคลือบสารเคมี 

ในอดีตท่ีผ่านมาเราจะคิดกันแต่เพียงว่า นวตักรรมอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ แต่ความจริงแล้ว นวตักรรมในกระบวนการดําเนินงานมีความสําคัญเท่าเทียมกันต่อ
ความสามารถเชิงการแข่งขนัขององคก์ารธุรกิจ (Ralph Katz, 2006 อา้งถึงใน ณัฐยา สินตระการผล, 
2549: 29) เพราะนวตักรรมการดาํเนิงานทาํให้ตน้ทุนและค่าใช้จ่ายลดลง การดาํเนินงานมีความ
รวดเร็วข้ึน และทาํให้มีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์ซ่ึงนาํไปสู่การบริการลูกคา้ท่ีดีข้ึนกว่าเดิม 
(Morris et al., 2008: 55) ยกตวัอยา่งเช่น นวตักรรมในกระบวนการดาํเนินงานขององคก์าร Nucor 
คือ การนาํเอาเทคโนโลยขีองเยอรมนัเขา้มาใชใ้นกระบวนการหล่อเหล็ก ทาํใหช่้วยลดตน้ทุน  

ในส่วนของนวตักรรมในการบริการ (Service Innovation) Morris et al. (2008: 55) 
ไดอ้ธิบายวา่ การบริการเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีนวตักรรมสามารถเขา้มามีบทบาทสาํคญั เม่ือองคก์ารธุรกิจ
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ยอ้นกลบัมาคิดวา่จะให้บริการลูกคา้ให้ดีท่ีสุดไดอ้ยา่งไร นวตักรรมในการบริการจึงเป็นส่ิงท่ีทาํให้
องค์การธุรกิจประสบความสําเร็จและสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขนัให้แก่องค์การ ตัวอย่าง
องคก์ารท่ีประสบความสําเร็จจากการใช้นวตักรรมในการบริการ เช่น America Online (AOL), Jet 
Blue, MSNBC, 3-Com, E*Trade และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีใช้นวตักรรมเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินงานของการตลาดท่องเท่ียว 
จากการดาํเนินแคมเปญ Amazing Thailand ท่ีทาํให้ชาวไทยเห็นความสําคญัของการท่องเท่ียวมาก
ยิง่ข้ึน 

แมว้า่นวตักรรมจะมีบทบาทสาํคญัในการสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั แต่สําหรับ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวนั้น พบวา่ มีการสร้างสรรคน์วตักรรมนอ้ยมาก ดงันั้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
จึงถือเป็นอุตสาหกรรมท่ีใชป้ระโยชน์จากนวตักรรมทางอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิเช่น นวตักรรมการ
คมนาคมขนส่ง ซ่ึงไดก่้อใหเ้กิดรูปแบบการท่องเท่ียวอ่ืนๆ ตามมา เช่น การท่องเท่ียวโดยรถไฟ การ
ท่องเท่ียวโดยรถยนต์ และการท่องเท่ียวโดยเคร่ืองบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวตักรรมสายการบิน
ตน้ทุนตํ่า ท่ีช่วยเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ปานกลางสามารถเดินทางท่องเท่ียวโดย
เคร่ืองบินได ้ นอกจากน้ี การพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการท่องเท่ียวยงัมีผลอยา่งมาก
ต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยไดล้ดบทบาทของผูค้า้คนกลางลง เช่น บริษทันาํเท่ียว และไดเ้พิ่มอาํนาจใน
การซ้ือขายรายการท่องเท่ียวหรือบริการท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บันกัท่องเท่ียวมากยิง่ข้ึน  

นวตักรรมการท่องเท่ียว จึงหมายถึง การสร้างสินคา้ใหม่ให้กบัวงการท่องเท่ียว เช่น 
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือ
การลดตน้ทุนในการให้บริการ เช่น การขายบตัรของขวญัรายการนาํเท่ียวผ่านทางระบบออนไลน์
ของบริษทันาํเท่ียว หรือเป็นนวตักรรมท่ีเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินงานการตลาดท่องเท่ียว เช่น การ
ดาํเนินแคมเปญ Amazing Thailand เป็นตน้ (วไลลกัษณ์ นอ้ยพยคัฆ,์ ม.ป.ป.: 1-5) 

 จากการสังเคราะห์วรรณกรรมท่ีผ่านมา พบว่า การสร้างนวตักรรม หมายถึง การ
เป็นองค์การท่ีดาํเนินงานโดยการมุ่งเนน้การรวบรวม การผสมผสาน หรือการสรรค์สร้างแนวทาง
ใหม่ๆ ในการเพิ่มคุณค่าใหก้บัผลิตภณัฑ ์การบริการ และกระบวนการท่ีแตกต่างไปจากเดิม และทาํ
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ หรือกล่าว
ไดว้า่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) พิจารณาไดจ้ากการกระทาํท่ีริเร่ิมสร้างสรรค ์การ
สร้างแนวคิดใหม่ท่ีดีกวา่และแตกต่างจากเดิม และสามารถนาํแนวคิดนั้นมาสร้างโอกาสการดาํเนิน
ธุรกิจต่อไปได ้(Carrier, 1996; Morris and Kuratko, 2002; Zhan, 2006)  
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นอกจากน้ีได้มีนักวิจัยจํานวนมากกล่าวอีกว่า   การสร้างนวัตกรรม หรือ 
Innovativeness เป็นมิติหรือตวับ่งช้ีคุณลักษณะท่ีสําคญัท่ีสุดของ ความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร (CE)  (Antoncic and Hisrich, 2000; Daniel, Mathew and Gretchen, 2007; Zahra, 1991)  

จากตารางท่ี 2.8 แสดงถึงตวัช้ีวดัการสร้างนวตักรรมขององคก์ารธุรกิจ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่  

1) ความสามารถดา้นนวตักรรม (Innovation Capability)  
2) ความสามารถดา้นการผลิต (Manufacture Capability)  
3) การปฏิสัมพนัธ์กบัภายนอก (Interaction with Outside Sources)  
4) การสนบัสนุนนวตักรรม (Innovation Encouragement)  
5) การส นับส นุนนวัตก รรม จากโครงสร้างองค์การ ( Organization 

Construction)   
 
ตารางที ่2.8 ตวัช้ีวดัการสร้างนวตักรรมขององคก์ารธุรกิจ 
 

ตวัช้ีวดัการสร้างนวตักรรมขององค์การธุรกจิ (Key Indicators of Innovativeness) 

ความสามารถดา้นนวตักรรม 
(Innovation Capability) 

ค่าใชจ่้ายดา้นการวิจยัและพฒันา 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จาํนวนผลิตภณัฑท่ี์เพ่ิมข้ึน 
การพฒันาผลิตภณัฑ ์กระบวนการ 
ระยะเวลาในการออกผลิตภณัฑใ์หม่ 

ความสามารถดา้นการผลิต 
(Manufacture Capability)  

การจดัหาเคร่ืองจกัร อุปกรณ์นวตักรรม 

การปฏิสมัพนัธ์กบัภายนอก  
(Interaction with Outside Sources)  

จาํนวนหน่วยงานภายนอกท่ีร่วมพฒันาเทคโนโลยี 
จาํนวนการศึกษาดา้นการตลาดร่วมกบัหน่วยงานภายนอก 
จาํนวนคร้ังในการร่วมพฒันาผลิตภณัฑก์บัลกูคา้ 

การสนบัสนุนนวตักรรม 
(Innovation Encouragement) 

จาํนวนคร้ังในการฝึกอบรม การศึกษาการสร้างนวตักรรม 
การวดัเงินรางวลัตอบแทนจากการพฒันาผลิตภณัฑ์ 

โครงสร้างองคก์าร 
(Organization Construction) 

ทีมงาน หรือการร่วมงานพฒันานวตักรรม 
ความยืดหยุน่ในการปรับโครงสร้างองคก์าร 

 
แหล่งทีม่า: กอ้งเกียรติ บูรณศรี, 2553: 36. 
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นอกจากน้ียงัมีนกัวิจยัอีกหลายท่านไดน้าํเสนอตวัช้ีวดัดา้นการสร้างนวตักรรม วา่
ควรประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

1) การพฒันาสินคา้และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดไดร้วดเร็วกวา่คู่แข่งขนั
(Knight, 1997; Wang and Zhang, 2009; Nkosi, 2011)  

2) การใหค้วามสาํคญักบัการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยใีหอ้ยูเ่หนือคู่
แข่งขนั (Knight, 1997; Wang and Zhang, 2009; Nkosi, 2011)  

3) การสนบัสนุนใหพ้นกังานนาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ (Bulut, 2008; 
Ozdemirci, 2011; Nkosi, 2011) 

4) การใหค้วามสาํคญักบัการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างความเป็นผูน้าํดา้น
เทคโนโลย ี(Knight, 1997; Wang and Zhang, 2009; Nkosi, 2011; Rojas et al., 2011) 

ดังนั้ นในการศึกษาขั้นต่อไป จะใช้ตัวช้ีวดัดังกล่าวเป็นขอบเขตในการสร้าง
แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างสรรคน์วตักรรม (รายละเอียดในบทท่ี 3) 

โดยสรุปแลว้ การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) หมายถึง การรวบรวม หรือการ
สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเพิ่มคุณค่าให้กบัสินคา้ หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ หรือช่วยลดต้นทุนในการดาํเนินงานให้แก่องค์การ โดยวดัการสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) ไดจ้ากตวัช้ีวดั เช่น การพฒันาสินคา้และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดไดร้วดเร็วกวา่
คู่แข่งขนั การให้ความสําคญักบัการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีให้อยู่เหนือคู่แข่งขนั การ
สนบัสนุนให้พนกังานนาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ และการให้ความสําคญักบัการวิจยัและพฒันาเพื่อ
สร้างความเป็นผูน้าํดา้นเทคโนโลย ี

2.1.4.2 การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) 
มิติหรือตัวบ่งช้ีความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ (CE) ลําดับท่ี 2 คือ การ

ดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะสําคญัท่ีองค์การทั้งหลายตอ้งการพฒันาให้
เกิดข้ึนในตวัพนักงาน ให้สามารถเล็งเห็นถึงวิกฤติและโอกาสและการเตรียมการเร่ืองต่างๆ ไว้
รับมือได้ล่วงหน้า ซ่ึงจะช่วยลดทอนความเสียหายหรือฉกฉวยประโยชน์ท่ีเกิดจากสถานการณ์
ดงักล่าวไดอ้ยา่งทนักาล  

Dyduch (2008: 27) ไดใ้หค้าํจาํกดัความของการดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) ไว้
ว่า หมายถึง การคาดการณ์ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต หรือการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ หรือการแสวงหาแนวทางการแกไ้ขปัญหารูปแบบใหม่ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Zhan (2006: 103) ท่ีสรุปความหมายของการดาํเนินงานเชิงรุก ไวว้า่ “เป็นการมุ่ง
ไปสู่ความสําเร็จ โดยเนน้การริเร่ิม การสร้างความเปล่ียนแปลง การคาดเดาเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจาก
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สถานการณ์คบัขนั และการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่
แน่นอน  

สําหรับตวัช้ีวดัดา้นการดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) Mokaya (2012: 135) ได้
เสนอไวห้ลายขอ้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

1) รูปแบบการตดัสินใจ (กลา้หาญ, แขง็ขนั) 
2) รูปแบบการแข่งขนั (ขจดัคู่แข่ง) 
3) การมีเทคนิคใหม่ๆ (การแนะนาํผลิตภณัฑใ์หม่, การจดัการดา้นเทคนิค,  

เทคโนโลยใีนการดาํเนินงาน) 
4) การเปล่ียนแปลงกลยทุธ์องคก์ารก่อนท่ีจะเกิดสภาวการณ์คบัขนั 

นอกจากน้ียงัมีนกัวิจยัอีกหลายท่านไดน้าํเสนอตวัช้ีวดัดา้นการดาํเนินงานเชิงรุก 
(Proactiveness) วา่ควรประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

1) การริเร่ิมทาํส่ิงใหม่ก่อนคู่แข่งขนั เช่น การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีใน
การดาํเนินงาน การใช้เทคนิคการบริหารงานรูปแบบใหม่ หรือการนาํเสนอสินคา้ใหม่ๆ มากกว่า
การเป็นแค่ผูต้อบสนอง (Wang and Zhang, 2009; Nkosi, 2011; Rojas et al., 2011) 

2) การมีรูปแบบการดําเนินงานเชิงรุก และการตัดสินใจท่ีกล้าหาญ  
(Knight, 1997; Wang and Zhang, 2009; Rojas et al., 2011) 

3) การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนาํไปสู่แนวทางในการพฒันา
ธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง (Knight, 1997; Rojas et al., 2011) 

4) การใชว้ิธีโตต้อบคู่แข่งท่ีทาํให้ไม่สามารถทาํการแข่งขนัไดอี้ก (Knight, 
1997; Wang and Zhang, 2009; Rojas et al., 2011) 

ดงันั้นในการศึกษาขั้นต่อไป จะใชต้วัช้ีวดัดงักล่าวขา้งตน้เป็นขอบเขตในการสร้าง
แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness)  (รายละเอียดในบทท่ี 3)  

โดยสรุปแลว้ การดาํเนินงานเชิงรุก หมายถึง การเป็นองคก์ารท่ีมีความพยายามเป็นผู ้
บุกเบิกริเร่ิมทดลองทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงก่อนท่ีอ่ืน เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ และสร้างความ
เป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั อนัจะช่วยสร้างการเจริญเติบโตให้องคก์ารสามารถ
แข่งขนัไดใ้นระยะยาว โดยวดัการดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) ไดจ้ากตวัช้ีวดั เช่น การริเร่ิมทาํ
ส่ิงใหม่ก่อนคู่แข่งขนั (การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในการดาํเนินงาน การใชเ้ทคนิคการบริหารงาน
รูปแบบใหม่ การนาํเสนอสินคา้ใหม่) การมีรูปแบบการดาํเนินงานเชิงรุก และการตดัสินใจท่ีกลา้
หาญ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนาํไปสู่แนวทางในการพฒันาธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง และ
การใชว้ธีิโตต้อบคู่แข่งท่ีทาํใหไ้ม่สามารถทาํการแข่งขนัไดอี้ก 
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2.1.4.3 การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking)  
ตวับ่งช้ีความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ตวัท่ี 3 คือ การกล้าเผชิญความ

เส่ียง (Risk-Taking) ความเส่ียงมีหลายประเภทดว้ยกนั ซ่ึงความเส่ียงแรก คือ ความเส่ียงจากการ
ยอมรับการประเมินส่ิงท่ีเสนอแก่ลูกคา้ หรือเรียกวา่ ความเส่ียงดา้นอุปสงค ์(Demand Side Risk)  
หรือความเส่ียงดา้นการตลาดไดแ้ก่ 1) ความเส่ียงเก่ียวกบัลูกคา้ เช่น การรวมกลุ่มของลูกคา้ทาํให้มี
อาํนาจการต่อรองสูง การไม่เลือกซ้ือผลิตภณัฑ์จากการไม่เช่ือมัน่ในช่ือเสียงของแบรนด์ 2) ความ
เส่ียงเก่ียวกบัความมัน่คงและการเมือง ทาํให้นกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่ในการทาํธุรกิจ 3) ความ
เส่ียงเก่ียวกบัการแข่งขนั จากการเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ 4) ความเส่ียงเก่ียวกบัขอ้กาํหนดหรือ
กฎหมาย เช่น องคก์ารธุรกิจถูกฟ้องร้องดาํเนินคดีส่งผลต่อการดาํเนินธุรกิจโดยรวม 5) ความเส่ียง
เก่ียวกบัการเงินหรือเศรษฐกิจ เช่น การเกิดวกิฤติเศรษฐกิจ ทาํใหก้ารใชจ่้ายของผูบ้ริโภคหดตวั 

ความเส่ียงท่ีสอง คือ ความเส่ียงดา้นอุปทาน (Supply Side Risk) หรือความเส่ียงดา้น
การผลิต ไดแ้ก่ 1) ความเส่ียงเก่ียวกบัห่วงโซ่อุปทาน เช่น ผูส่้งมอบปัจจยัการผลิต (Supplier)  มีนอ้ย
ราย ทาํให้ปัจจยัการผลิตเกิดการขาดแคลน ส่งผลกระทบต่อการผลิตสินคา้ 2) ความเส่ียงเก่ียวกบั
การดาํเนินงาน เช่น การประสานงานท่ีผิดพลาดส่งผลต่อประสิทธิภาพของงาน 3) ความเส่ียง
เก่ียวกบัเทคโนโลยี เช่น การถูกโจรกรรมขอ้มูล 4) ความเส่ียงเก่ียวกบัแรงงาน เช่น การประทว้ง
หยุดงานทาํให้การผลิตไม่ทันตามกําหนด 5) ความเส่ียงเก่ียวกับทรัพย์สิน เช่น การขาดการ
บาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรท่ีดีทาํให้เคร่ืองจกัรเกิดความเสียหาย เป็นตน้ (David, 2006; Morris et al., 
2008: 62)  

 

ตารางที ่2.9 ประเภทความเส่ียงทางธุรกิจ 

 

ความเส่ียงด้านการผลติ ความเส่ียงด้านการตลาด 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการด าเนินงาน 
1. ความลม้เหลวในการควบคุมและทาํตาม

ขอ้กาํหนด 
2. ความลม้เหลวในการประสานความร่วมมือ

กบัหุน้ส่วนธุรกิจ 

ความเส่ียงเกีย่วกบัความมั่นคงและการเมือง 
1. เหตุการณ์ท่ีทาํใหต้ลาดเกิดการหยดุชะงกั 

นกัลงทุนขาดความเช่ือมัน่ 
2. ความไม่แน่นอนของภูมิศาสตร์การเมือง 

ความเส่ียงเกีย่วกบัห่วงโซ่อุปทาน 
1. ความผดิพลาดของผูส่้งมอบปัจจยัการผลิต 
2. ความผนัผวนของตน้ทุนท่ีสาํคญั 

ความเส่ียงเกีย่วกบัลูกค้า 
1. ความเส่ือมเสียของช่ือเสียงองคก์าร 
2. การรวมกลุ่มกนัของลูกคา้ 
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ตารางที ่2.9 (ต่อ) 

 
แหล่งทีม่า: David, 2006. 
 

การกล้าเผชิญความเส่ียง (Risk-Taking)ให้ความสําคญักับเร่ือง ความเส่ียงเฉพาะ
บุคคล และความเส่ียงในระดบัองคก์าร องคก์ารธุรกิจจึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความกลา้เผชิญความเส่ียง
เพื่อแสวงหาโอกาสในการเอาตวัรอดจากการแข่งขนัท่ีรุนแรง เน่ืองจากการกลา้เผชิญความเส่ียงเป็น
คุณลกัษณะเชิงกลยุทธ์ท่ีสําคญัขององค์การธุรกิจท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งตดัสินใจอย่างรวดเร็วภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีไม่แน่นอน (David, 2006) ซ่ึง Zhan (2006: 102-106) กล่าวไวว้า่ องคก์ารธุรกิจท่ีมี
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) จะประสบความสําเร็จในการประกอบธุรกิจ 
เน่ืองจากสามารถควบคุมความเส่ียงได ้ 

สําหรับตัวช้ีวดัด้านการกล้าเผชิญความเส่ียง (Risk-Taking)มีนักวิจัย  (Kreiser, 
Marino and Weaver, 2002; Zhan, 2006) ไดน้าํเสนอตวัช้ีวดัการกลา้เผชิญความเส่ียง โดยแบ่ง
ตวัช้ีวดัออกเป็นหลายมิติ ดงัน้ี  

1) ตวัช้ีวดัการกลา้เผชิญความเส่ียงจากสภาพแวดลอ้มและตลาด ไดแ้ก่ 
(1) คะแนนการรับรู้ความเส่ียงจากการเขา้มาของคู่แข่งขนัรายใหม่ 
(2) คะแนนการรับรู้ความเส่ียงจากการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่ของ

คู่แข่งขนั 

ความเส่ียงด้านการผลติ ความเส่ียงด้านการตลาด 

ความเส่ียงเกีย่วกบัเทคโนโลยี 
1. การพงัทลายของระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
2. การล่วงละเมิดความปลอดภยัของขอ้มูล 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการแข่งขัน 
1. เทคโนโลยท่ีีก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง

คร้ังใหญ่ 
2. การเขา้มาของคู่แข่งรายใหม่ 

ความเส่ียงเกีย่วกบัแรงงาน 
1. การสูญเสียกาํลงัการผลิตและการหยดุชะงกั 
2. การสูญเสียพนกังานท่ีสาํคญั 

ความเส่ียงเกีย่วกบัข้อก าหนดหรือกฎหมาย 
1. การออกกฎหมายใหม่ การฟ้องร้อง 
2. การทุจริตของเจา้หนา้ท่ีทางการเมือง 

ความเส่ียงเกีย่วกบัสินทรัพย์ 
1. การสูญเสียเงินเช่ือท่ีคู่คา้ให้ 
2. การฉอ้โกงหรือการลกัขโมย 

ความเส่ียงเกีย่วกบัการเงินหรือเศรษฐกจิ 
1. ความผนัผวนของตลาดเงิน 
2. ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า 
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(3) คะแนนการรับรู้ความเส่ียงจากาการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
(4) คะแนนการรับรู้ความเ ส่ียงจากการเปล่ียนแ ปลงทางสังคม

วฒันธรรมของผูบ้ริโภค 
(5) กระบวนการดาํเนินงานรูปแบบใหม่ 

2) ตวัช้ีวดัการกลา้เผชิญความเส่ียงจากกระบวนการดาํเนินงาน ไดแ้ก่  
(1) คะแนนการรับรู้ความเส่ียงดา้นประสิทธิภาพของพนกังาน  

3) ตวัช้ีวดัการกลา้เผชิญความเส่ียงดา้นการเงิน ไดแ้ก่  
(1) คะแนนความเส่ียงของกระแสเงินสด (Cash Flow)  
(2) คะแนนความเส่ียงการจดัการทรัพยากรทางการเงินโดยรวม  

4)  ตวัช้ีวดัการกลา้เผชิญความเส่ียงดา้นกฎหมาย ไดแ้ก่ 
(1) คะแนนความเส่ียงจากการฟ้องร้องของคู่แข่งขนัทางธุรกิจ หรือผูส่้ง

ปัจจยัการผลิต หรือลูกคา้ หรือพนกังานภายในองคก์าร  
นอกจากน้ี David (2006) ไดเ้สนอตวัช้ีวดัการกลา้เผชิญความเส่ียง เรียกว่า “ระดบั

ความฉลาดในการรู้ความเส่ียง (Risk IQ)” ซ่ึงเป็นแบบทดสอบเพื่อวดัความสามารถขององค์การ
ธุรกิจในการประเมินความเส่ียงท่ีเรียนรู้ไดเ้ปรียบเทียบกบัคู่แข่งทางธุรกิจ  

และยงัมีนกัวจิยัอีกหลายท่านไดน้าํเสนอตวัช้ีวดัดา้นการกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-
Taking)วา่ควรประกอบไปดว้ยตวัช้ีวดัท่ีสาํคญั ดงัน้ี  

1) การดาํเนินงานในโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีสูง
ตาม (Fox, 2005;  Nkosi, 2011; Shamsuddin et al., 2012) 

2) พนักงานได้รับการสนับสนุนให้มีการประเมินความเส่ียงเม่ือมีการ
นาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ (Nkosi, 2011; Shamsuddin et al., 2012) 

3) การใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเส่ียง (กอ้งเกียรติ บูรณศรี, 2553) 
4) การนาํเสนอสินคา้และบริการออกสู่ตลาดท่ียงัมีความไม่แน่นอนเป็นคน

แรก (Lumpkin and Dess, 1996; Fox, 2005; Nkosi, 2011) 
ดงันั้น การศึกษาขั้นต่อไป จะใช้ตวัช้ีวดัดงักล่าวขา้งตน้เป็นขอบเขตในการสร้าง

แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) (รายละเอียดในบทท่ี 3) 
สรุป การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร

หรือความสามารถขององคก์ารในการประเมินความเส่ียงเก่ียวกบัการดาํเนินงานภายใตส้ถานการณ์
ท่ีไม่แน่นอนอย่างชาญฉลาด โดยตั้งใจท่ีจะยอมแลกทรัพยากรขององค์การกบัโอกาสท่ีจะทาํให้
ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ เม่ือพิจารณาแลว้วา่มีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียง โดยวดัการกลา้เผชิญความเส่ียง 
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(Risk-Taking)ได้จากตัวช้ีวดั เช่น การดําเนินงานในโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนท่ีสูงตาม พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนให้มีการประเมินความเส่ียงเม่ือมีการนาํเสนอ
แนวคิดใหม่ๆ การใหค้วามสาํคญักบัการบริหารความเส่ียง และการนาํเสนอสินคา้และบริการออกสู่
ตลาดท่ียงัมีความไม่แน่นอนเป็นคนแรก  

2.1.4.4 การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) 
Ozdemirci (2011: 612) กล่าววา่ การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing)  

เป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัซ่ึงแสดงถึงคุณลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการท่ีเด่นชดัท่ีสุด เน่ืองจากเป็น
ตวับ่งช้ีท่ีทาํให้เกิดการนาํสินคา้หรือบริการขององค์การท่ีมีอยู่เดิม มาสร้างประโยชน์ให้เกิดเป็น
ธุรกิจใหม่ และแข่งขนัในตลาดใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิม    

นกัวจิยัหลายท่านใหค้วามหมายของ การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) 
ว่า หมายถึง การขยายธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมเดิม การขยายธุรกิจเดิมหรือธุรกิจ
ใหม่ในอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างไปจากเดิม การพฒันาตลาดเพื่อลูกค้าใหม่ ตลอดจนการเสนอ
ผลิตภณัฑ์ใหม่แก่ลูกคา้ และหากเป็นองคก์ารธุรกิจขนาดใหญ่ จะหมายถึงการจดัตั้งองคก์ารท่ีเป็น
สาขาหรือเครือข่ายท่ีมีอิสระในการตดัสินใจดาํเนินธุรกิจเอง (Zahra, 1995: 234; Ozdemirci, 2011: 
617; Yang et al., 2007: 157) นอกจากน้ี การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) ยงัถือเป็น
ตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะของความเป็นผูป้ระกอบการท่ีเด่นชดัท่ีสุด 

สาํหรับตวัช้ีวดัการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) มีนกัวจิยั (Wang and 
Zhang, 2009; Ozdemirci, 2011; Rojas et al., 2011; Mokaya, 2012) นาํเสนอไวห้ลายตวัช้ีวดัดว้ยกนั 
ไดแ้ก่ 

1) อตัราส่วนของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากธุรกิจใหม่  
2) จาํนวนธุรกิจใหม่ท่ีองคก์ารสร้างข้ึน  
3) ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนจากธุรกิจใหม่  
4) การขยายสายธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมเดิม  
5) การแสวงหาธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมเดิม  
6) การสร้างความแปลกใหม่ให้แก่สินคา้และบริการในตลาดเดิม 
7) การเขา้สู่ธุรกิจใหม่หรือสร้างสายผลิตภณัฑใ์หม่ 

ดงันั้น การศึกษาขั้นต่อไป จะใช้ตวัช้ีวดัดงักล่าวขา้งตน้เป็นขอบเขตในการสร้าง
แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) (รายละเอียดในบทท่ี 3) 
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กล่าวโดยสรุป การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) หมายถึง การสร้าง
ความแปลกใหม่ให้กบัสินคา้หรือบริการขององค์การ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย โดยวดัการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) ไดจ้ากตวัช้ีวดั เช่น การสร้างความ
แปลกใหม่ให้แก่สินคา้และบริการในตลาดเดิม การขยายสายธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมเดิม การ
แสวงหาธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมเดิม การเขา้สู่ธุรกิจใหม่หรือสร้างสายผลิตภณัฑ์ใหม่ อตัราส่วน
ของรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากธุรกิจใหม่ จาํนวนธุรกิจใหม่ท่ีองค์การสร้างข้ึน ส่วนแบ่งทางการตลาดท่ี
เพิ่มข้ึนจากธุรกิจใหม่  

2.1.4.5 การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) 
การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) หมายถึง การเปล่ียนแปลงภายในองคก์าร ให้

สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งไดต่้อไปในระยะยาว เช่น การปรับโครงสร้างองคก์าร การเปล่ียนแนวคิด
ทางธุรกิจ การเปล่ียนกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจใหม่ และการเปล่ียนวิธีการดาํเนินงานทั้งระบบ 
(Ozdemirci, 2011: 613) 

มีนกัวิจยัหลายท่าน (Wang and Zhang, 2009; Romero-Martinez, Fernandez-
Rodriguez and Vazquez-Inchausti, 2010; Ozdemirci, 2011; Rojas et al., 2011; Shamsuddin et al., 
2012; Mokaya, 2012) ไดน้าํเสนอตวัช้ีวดัสําหรับการวดัดา้นการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) 
ไดแ้ก่  

1) การสร้างนิยามใหม่ใหก้บัแนวคิดทางธุรกิจ 
2) การปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์าร  
3) การปรับเปล่ียนแผนกหรือหน่วยงานเพื่อสร้างสรรคน์วตักรรมเพิ่ม  
4) การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการแข่งขนัของธุรกิจ  
5) การสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ  
6) ความมีอิสระในการสร้างสรรคน์วตักรรมของหน่วยธุรกิจในองคก์าร  
7) พฤติกรรมความกา้วร้าวในการแข่งขนั  
8) กิจกรรมท่ีแสดงถึงความร่วมมือกันของหน่วยธุรกิจในองค์การเพื่อ

สนบัสนุนการสร้างนวตักรรมองคก์าร  
ดงันั้น การศึกษาขั้นต่อไป จะใช้ตวัช้ีวดัดงักล่าวขา้งตน้เป็นขอบเขตในการสร้าง

แบบสอบถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) (รายละเอียดในบทท่ี 3) 
กล่าวโดยสรุป การปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) หมายถึง การปรับเปล่ียนกล

ยุทธ์ การเปล่ียนโครงสร้างองค์การ การเปล่ียนแนวคิดทางธุรกิจ หรือการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ดาํเนินงานใหม่ เพื่อใหเ้อ้ือต่อการสร้างสรรคน์วตักรรมองคก์รใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระยะยาว ซ่ึง
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การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลงภายในองค์การ โดยวดัการปรับองค์การใหม่ 
(Self-Renewal) ไดจ้ากตวัช้ีวดั เช่น การสร้างนิยามใหม่ให้กบัแนวคิดทางธุรกิจ การปรับเปล่ียน
โครงสร้างองค์การ การปรับเปล่ียนแผนกหรือหน่วยงานเพื่อสร้างสรรค์นวตักรรมเพิ่ม การ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการแข่งขนัของธุรกิจ การสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบการคิดคน้
นวตักรรมใหม่ๆ ความมีอิสระในการสร้างสรรคน์วตักรรมของหน่วยธุรกิจในองค์การ พฤติกรรม
ความกา้วร้าวในการแข่งขนั และกิจกรรมท่ีแสดงถึงความร่วมมือกนัของหน่วยธุรกิจในองคก์ารเพื่อ
สนบัสนุนการสร้างนวตักรรมองคก์าร  

จากตวับ่งช้ีความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ทั้ง 5 ตวับ่งช้ีขา้งตน้ อนัไดแ้ก่ การ
สร้างนวตักรรม (Innovativeness) การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) การกลา้เผชิญความเส่ียง 
(Risk-Taking) การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-
Renewal) สามารถสร้างเป็นโมเดลวดัความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ ( CE) เพื่อใช้ใน
การศึกษาคร้ังน้ี ดงัแสดงในภาพท่ี 2.1  

 
2.1.5 สรุปการสร้างโมเดลการวดัความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) 
จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีผา่นมา พบวา่ มีตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะของความเป็น

ผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ท่ีถูกอา้งอิงในงานวิจยัทั้งในประเทศและต่างประเทศมากท่ีสุด 
จาํนวน 5 ตวับ่งช้ี ซ่ึงตวับ่งช้ีดงักล่าวจะถูกนาํไปสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัในบทท่ี 3 ต่อไป 
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ภาพที ่2.1 โมเดลความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) 
แหล่งทีม่า: 1 = Miller and Friesen, 1982; 2 = Miller, 1983; 3 = Ginsberg, 1985; 4 = Covin and Slevin, 

1986; 5 = Morris and Paul, 1987; 6 = Covin and Slevin, 1989; 7 = Covin and Covin, 1990; 
8 = Schafer, 1990; 9 = Guth and Ginberg, 1990; 10 = Longnecker and Moore, 1991; 11 = 
Covin and Slevin, 1991; 12 = Dean, 1993; 13 = Naman and Slevin, 1993; 14 = Hornsby et 
al., 2002; 15 = Zahra, 1993; 16 = Zahra, 1995; 17 = Lumpkin and Dess, 1996; 18 = Zahra 
and Covin, 1997; 19 = Covin and Miles, 1999; 20 = Rodermund and Silbereisen, 1999; 21 
= Antoncinc and Hisrich, 2000; 22 = Saly, 2001; 23 = Antoncic and Hisrich, 2001; 24 = 
Antoncic and Hisrich, 2003; 25 = Antoncic and Hisrich, 2004; 26 = Luo and  Zhou, 2005; 
27 = Yang et al., 2007; 28 = Narayanan et al., 2009; 29 = Zhang et al., 2008; 30 = Wang 
and Zhang, 2009; 31 =  Simsek et al., 2009; 32 = Ozdemirci, 2011; 33 = Rojas et al., 2011; 
34 = Zehir et al., 2012; 35 = Mokaya, 2012; 36 = อาทิตย ์วุฒิคะโร, 2543;  37 = ปรัชนนัท ์
กงัวานปิยศกัด์ิ, 2550; 38 = กอ้งเกียรติ บูรณศรี, 2553; 39 = กฤศกร จิรภานุเมศ, 2553; 40 = 
อุบลวรรณา ภวกานนัท,์ 2553; 41 = ปรารถนา โฆสิโต, 2554. 
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2.2 แนวคดิและทฤษฎปีระสิทธิผลขององค์การ 
 

เน้ือหาการนาํเสนอแนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผลขององค์การ ได้แบ่งการนาํเสนอ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) แนวคิดการวดัประสิทธิผล และ 2) การวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล 
(Balance Scorecard: BSC) ดงัน้ี 

 
2.2.1 แนวคิดการวดัประสิทธิผลขององค์การ 
งานวิจัย ท่ี เ ก่ียวข้องกับองค์การส่วนใหญ่ล้วนมีจุดมุ่งหมายพื้นฐานเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิผลขององคก์าร (Noruzi and Rahimi, 2010) ดงันั้น การบรรลุประสิทธิผล จึงเป็นเป้าหมาย
สูงสุดท่ีทุกองค์การให้ความสําคัญ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและแสวงหา
ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุด (Profit Maximization) ให้แก่องคก์าร (นิภาพรรณ แสงหิรัญวฒันา, 
2554) ซ่ึงประสิทธิผลขององคก์ารดงักล่าว เกิดจากผลการดาํเนินงานท่ีบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ได้
กาํหนดไว ้ดงันั้น จะเห็นว่า ประสิทธิผลขององค์การครอบคลุมถึงเร่ืองการวดัผลการดาํเนินงาน
ขององคก์าร (Organizational Performance) (Lee and Choi, 2003) สืบเน่ืองจากตอ้งศึกษาหาความ
แตกต่างระหวา่งเป้าหมายท่ีกาํหนดไวก้บัผลการดาํเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การวดัผลการดาํเนินการในยุคแรกมีแนวทางในการ
วดัผลอยูห่ลายแนวทางดว้ยกนั ไดแ้ก่ การวดัผลโดยเนน้การบรรลุเป้าหมาย (The Goal - Attainment 
Approach) การวดัผลเชิงระบบ (The System Approach) การวดัผลเชิงกลยุทธ์-กลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง (The 
Strategic-Constituencies Approach) การวดัผลการแข่งขนั-คุณค่า (The Comperting - Values 
Approach) ซ่ึงการวดัผลการดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจในยุคแรกดงักล่าว มกันิยมใชต้วัช้ีวดัดา้น
การเงินเพียงอย่างเดียว ทาํให้องคก์ารตอ้งประสบกบัปัญหาในเชิงปฏิบติั เน่ืองจากตวัช้ีวดัดงักล่าว
ไม่สามารถอธิบายผลกระทบท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกองคก์ารได ้เช่น พฤติกรรมและความพึงพอใจ
ของลูกค้า ตลอดจนความสัมพนัธ์ขององค์การกับผูส่้งมอบปัจจยัการผลิต ผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมของคู่แข่ง และไม่สามารถใช้วดัหรือประเมินทรัพยากรท่ีไม่
สามารถจบัตอ้งได ้(Intangible) เช่น ภาพลกัษณ์องคก์าร ความรู้ ช่ือเสียง ความพึงพอใจของลูกคา้ 
เน่ืองจากตวัช้ีวดัดา้นการเงินเป็นเพียงขอ้มูลในอดีต ไม่ไดบ้อกให้ทราบถึงปัญหาและโอกาสท่ีจะ
เกิดข้ึนกับองค์การในอนาคต มุ่งเน้นท่ีผลการดําเนินงานในระยะสั้ นมากกว่าการเสริมสร้าง
ความสามารถเชิงแข่งขนัในระยะยาว จากปัญหาท่ีเกิดข้ึน ทาํให้การวดัผลการดาํเนินงานด้าน
การเงินเพียงอย่างเดียวไม่เหมาะกบับริบทของการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีสภาพแวดลอ้มมีการ
เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นการวดัผลการดาํเนินงานยุคใหม่จึงมีการนาํตวัแปรดา้นอ่ืนๆ ท่ี
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ไม่ใช่ตวัช้ีวดัดา้นการเงินเขา้มามากข้ึน ไดแ้ก่ การวดัความพึงพอใจของลูกคา้ การวดัความพึงพอใจ
ของพนักงาน และการวดัคุณภาพของการบริการ นอกจากน้ีการวดัผลการดาํเนินงานยุคใหม่ยงั
คาํนึงถึงเร่ืองของความสมดุล (Balance) ในแต่ละดา้นเป็นสําคญั ไม่วา่จะเป็นความสมดุลของการ
วดัผลในระยะสั้ นและระยะยาว ความสมดุลระหว่างตวับ่งช้ีดา้นการเงินและด้านอ่ืนๆ และความ
สมดุลระหว่างปัจจยัภายในองค์การและภายนอกองค์การ การวดัผลการดาํเนินงานดงักล่าวมีช่ือ
เรียกวา่ การวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard) นัน่เอง (พสุ เดชะรินทร์, 2544) 

 
2.2.2 การวดัผลการด าเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard: BSC) 
จากผลการศึกษาของ Lester (2004) พบวา่ 80% ขององค์การธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ลงความเห็นวา่ การวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard: BSC) เป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้วดัประสิทธิผลขององค์การได้ดีท่ีสุด เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถถ่ายทอด
วสิัยทศัน์ และแปลงกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัในหน่วยงานต่างๆ ไดอ้ยา่งทัว่ถึง และช่วยใหก้ารบริหาร
จดัการองค์การโดยรวมมีความสอดคล้อง และยงัมีงานวิจัยสํารวจช้ีให้เห็นว่า การวดัผลการ
ดาํเนินงานแบบสมดุล (BSC) ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือท่ีองคก์ารนิยมนาํมาใชม้ากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย
ความพึงพอใจต่อการใช้เคร่ืองมืออยู่ในระดบัสูง ซ่ึงเหตุผลท่ีทาํให้การวดัผลการดาํเนินงานแบบ
สมดุล (BSC) ดงักล่าวไดรั้บความนิยม เน่ืองมาจากช่วงเวลาของการเปิดตวัเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
ซ่ึงองค์การธุรกิจกาํลงัมองหาระบบการประเมินผลการดาํเนินงานแบบใหม่ เพื่อใช้ทดแทนระบบ
เก่าท่ีไม่สามารถตอบสนองแนวทางการดาํเนินธุรกิจท่ีมีความสลบัซับซ้อนและเปล่ียนแปลงไป
อยา่งรวดเร็วได ้ นอกจากน้ียงัเป็นโมเดลท่ีสามารถเขา้ใจไดง่้ายแมจ้ะมีความสลบัซบัซ้อนอยูภ่ายใน 
แต่ก็มีคุณลกัษณะท่ีเด่นชดัแตกต่างจากการประเมินผลการดาํเนินงานในรูปแบบอ่ืนๆ เน่ืองจากใช้
จาํนวนตวัช้ีวดัในแต่ละมุมมองตามท่ีจาํเป็นเท่านั้น และเป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถเช่ือมโยงเขา้ถึงกนัได ้
กนั (พสุ เดชะรินทร์, 2544) 

สาํหรับองคก์ารธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวนั้น พบวา่ นิยมนาํการวดัผลการดาํเนินงาน
แบบสมดุล (BSC) มาใช้ในธุรกิจโรงแรมเป็นส่วนใหญ่ สําหรับธุรกิจนาํเท่ียวนั้นพบว่ามีอยู่น้อย
มาก  

ภาพท่ี 2.2 แสดงผลการศึกษาของ Sainaghia, Phillips และ Cortia (2013) ซ่ึงรวบรวม
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (BSC) ในธุรกิจโรงแรม ตั้งแต่ปี 2535 
จนถึงปี 2554 ผลการวจิยัช้ีใหเ้ห็นถึงแนวโนม้ของการนาํตวัช้ีวดัในแต่ละดา้นมาปรับใช ้โดยตวัช้ีวดั
ท่ีในระยะหลังมีแนวโน้มถูกนํามาใช้มากท่ีสุด ได้แ ก่ ตัวช้ีวดัด้านการเรียนรู้และการพฒันา 
เช่นเดียวกบัตวัช้ีวดัดา้นลูกคา้ ท่ีถูกนาํมาใชเ้พิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั สาเหตุเน่ืองมาจากเป็นยุค
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ของการทาํธุรกิจท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองของการทาํการตลาด (Marketing Orientation) ซ่ึงสวนทางกบั
ตวัช้ีวดัดา้นการเงิน และดา้นกระบวนการภายในท่ีมีแนวโนม้ลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั 

 

 
ภาพที ่2.2 แนวโนม้การนาํตวับ่งช้ีการวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุลไปใชใ้นธุรกิจโรงแรม 
แหล่งทีม่า: Sainaghia  et al., 2013. 
 

จากภาพดงักล่าว จะเห็นว่า การวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (BSC) ประกอบไปดว้ย
ตวัช้ีวดัจาก 4 มุมมองดว้ยกนั ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspective), มุมมองดา้นลูกคา้ 
(Customer Perspective), มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ
มุมมองดา้นการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective)  

กล่าวโดยสรุป ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง ผลการดาํเนินงานขององคก์ารท่ีอาศยัแนวคิด
การวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (BSC) เป็นแนวทางในการวดัประสิทธิผล ซ่ึงให้ความสําคญั
ทั้งผลการดาํเนินงานในรูปตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน รวมถึงความสมดุลระหวา่งผลการดาํเนินงานใน
ระยะสั้นและระยะยาว ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial Performance) ผล
การดาํเนินงานด้านลูกคา้ (Customer Performance) ผลการดาํเนินการด้านกระบวนการภายใน 
(Internal Process Performance) และผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต  (Learning and 
Growth Performance) 
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2.2.2.1 ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial Performannce) 
มุมมองดา้นการเงินเป็นเคร่ืองมือท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใช้วดัผลกาํไรหรือขาดทุนแก่

องค์การธุรกิจ เช่น การวดัในเร่ืองการเพิ่มข้ึนของรายได ้(Revenue Growth) การลดลงของตน้ทุน 
(Cost Reduction) การเพิ่มข้ึนของผลิตภาพ (Productivity) และประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย ์
(Asset Utilzation) มุมมองดา้นการเงินมีความสาํคญัอยา่งมากต่อองคก์ารธุรกิจ (Kaplan and Norton, 
1996; Nils-Goran et al., 2006) เน่ืองจากเป็นตวับ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการดาํเนินงานวา่กลยุทธ์
ขององค์การธุรกิจท่ีกําหนดข้ึนมาและนําไปใช้นั้ น ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การหรือไม่ โดยมี
วตัถุประสงคท่ี์สาํคญัภายใตมุ้มมองน้ี คือ 

ถา้องคก์ารธุรกิจมีกลยทุธ์ท่ีจะเพิ่มรายได ้(Revenue Growth) องคก์ารจะตอ้งกาํหนด
วตัถุประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มข้ึนของรายได ้และจะตอ้งกาํหนดแนวทางในการเพิ่มรายได ้ดงั
ตวัอยา่งตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัต่อไปน้ี 

1) การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากสินคา้หรือบริการใหม่ ตวัช้ีวดัท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ 
รายไดจ้ากสินคา้หรือบริการใหม่ต่อรายไดท้ั้งหมด หรือกาํไรสุทธิจากสินคา้และบริการใหม่ 

2) การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม่ ตวัช้ีวดัท่ีนิยมใชไ้ดแ้ก่ รายได้
จากลูกคา้ใหม่ต่อรายไดท้ั้งหมด ซ่ึงกลุ่มลูกคา้ใหม่น้ีอาจจะเป็นกลุ่มใหม่ทั้งในดา้นภูมิภาคหรือกลุ่ม
ลูกคา้ 

3) การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากลูกคา้กลุ่มเดิม ซ่ึงไดแ้ก่ การพยายามหารายได้
ใหม้ากข้ึนจาดลูกคา้กลุ่มเดิม ตวัช้ีวดัไดแ้ก่ ร้อยละการเพิ่มข้ึนของรายไดต่้อลูกคา้ 

4) การเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างราคา ตวัช้ีวดั 
ไดแ้ก่ รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของราคา 

ถ้าองค์การธุรกิจมีกลยุทธ์หรือแนวทางท่ีจะทาํให้ต้นทุนลดลง องค์การจะต้อง
กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการลดตน้ทุน ซ่ึงมีตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

1) การลดลงของตน้ทุนต่อหน่วย ตวัช้ีวดัคือ ตน้ทุนของหน่วยท่ีลดลง หรือ
ตน้ทุนต่อผลผลิต หรือตน้ทุนต่อพนกังาน 

2) การลดลงของต้นทุนในการดําเนินงาน ตวัช้ีวดัได้แก่ ต้นทุนในการ
ดาํเนินงานท่ีลดลง หรืออตัราส่วนของตน้ทุนในการดาํเนินงานต่อตน้ทุนทั้งหมด 

3) การเพิ่มผลิตภาพในการดาํเนินงาน เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของผลิตภาพจะ
ส่งผลใหต้น้ทุนลดลง ตวับ่งช้ี ไดแ้ก่ รายไดข้ององคก์ารธุรกิจต่อพนกังาน หรือผลผลิตต่อพกังาน 
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4) การใช้ประโยชน์ของสินทรัพย ์เน่ืองจากถ้าองค์การธุรกิจมีสินทรัพย์
จาํนวนมาก แต่ไม่สามารถนาํมาใช้ประโยชน์ได้เต็มท่ี ก็จะก่อให้เกิดตน้ทุนแก่องค์การ ตวัช้ีวดั 
ไดแ้ก่ ผลตอบแทนต่อสินทรัพยท์ั้งหมด หรืออตัราการใชเ้คร่ืองจกัรของโรงงาน  

การประเมินผลการดาํเนินงานขององค์การดา้นการเงิน เป็นมุมมองท่ีมีความสําคญั
ยิ่งต่อองค์การธุรกิจ เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้สามารถวดัผลกาํไรหรือขาดทุนของ
ธุรกิจ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีสําคญัภายใตมุ้มมองน้ี คือ การเพิ่มข้ึนของรายได ้(Revenue Growth) 
และการลดลงของตน้ทุน (Cost Reduction) 

สําหรับการวดัผลการดาํเนินงานด้านการเงินในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว การศึกษา
คร้ังน้ีไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard: 
BSC) นาํเสนอใหเ้ห็นในตารางท่ี 2.10 
 
ตารางที ่2.10 การรวบรวมตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเงินในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

ล าดบั ช่ือผู้ศึกษา 
ตวัช้ีวดัด้านการเงนิ (Financial Performance) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Fitzgerald, Johnston, Brignall, 

Silvestro and Voss (1991) 
      X    

2 Brignall and Ballantine (1996) 
      

X X 
  

3 Lernner and Haber (2001)     X   X   
4 Denton and White (2000) 

   
X X 

    
X 

5 Antoncic and Hisrich (2001) X X X    X    
6 Atkinson and Brown (2001)       X X   
7 Harris and Mongiello (2001)     X X     
8 Antoncic and Hisrich (2003) X X X 

   
X 

   
9 Harrington (2004) 

   
X X 

  
X 

  
10 Antoncic and Zorn (2004) X X X 

   
X 

   
11 Evans (2005) 

    
X 

     
12 Reichel and Haber (2005)     X   X   
13 Atkinson (2006)  

      
X X 

  
14 Kim and Lee (2007) X 

 
X X X 
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ตารางที ่2.10 (ต่อ) 
 

ล าดบั ช่ือผู้ศึกษา 
ตวัช้ีวดัด้านการเงนิ (Financial Performance) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Lee and Jang (2007) X X         
16 Yang et al. (2007) 

      
X X 

  
17 Kuo and Chou (2008) X 

  
X X 

 
X X X X 

18 Doran, Haddad and Chow (2008) 
    

X 
 

X 
 

X 
 

19 Tseng, Kuo and Chou (2008)       X    
20 Antoncic and Prodan (2008) X X X    X    
21 Huang (2008) 

   
X 

  
X 

   
22 Chen (2010) X X 

        
23 Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011) 

    
X 

 
X 

   
24 Chen, Hsu, and Tzeng (2011) X X X  X   X   
25 Tyagi and Gupta (2013)  X   X      
26 Sourouklis and Tsagdis (2013) X X X X       
27 Wu and Lu (2012) X      X    
28 กอ้งเกียรติ บูรณศรี (2553) X X X    X X   

รวมตวัช้ีวดัด้านการเงนิ 12 10 8 6 12 1 16 10 2 2 

 
หมายเหตุ: ดัชนีตัวช้ีวัดด้านการเงิน (Financial Performance): 1 = Return on Assets (ROA), 2 = 

Return on Equity (ROE), 3 = Return on Sales (ROS), 4 = Return on Investment 
(ROI), 5 = Revenue Growth, 6 = Sales Revenue, 7 = Sales Growth, 8 = Net Profit 
Growth, 9 = Cash Flow, 10 = Cost Controls 
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ตารางที ่2.11 แสดงลาํดบัตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเงินในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

อนัดับ ตัวแปร 
จ านวนคร้ัง 

ทีอ้่างองิ 

1 อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) 16 
2 อตัราการเติบโตของรายได ้(Revenue Growth)  12 

 3 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) 12 
4 อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น (ROE) 10 

 5 อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ (Net Profit Growth) 10 
 

ตารางท่ี 2.11 แสดงลาํดบัตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานด้านการเงินท่ีถูกอา้งอิงถึงมาก
ท่ีสุดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จาํนวน 6 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales 
Growth) 2) อตัราการเติบโตของรายได ้(Revenue Growth) 3) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 
(Return on Assets: ROA) 4) อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น (Return on Equity: ROE) 5) อตัราการ
เติบโตของกาํไรสุทธิ (Net Profit Growth)  

กล่าวโดยสรุป ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial Performance) หมายถึง การ
ประเมินผลการดาํเนินงานในดา้นการเงินของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวดัผล
การดาํเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) ได้จากตวัช้ีวดั คือ อตัราการเติบโตของ
ยอดขาย (Sales Growth) อตัราการเติบโตของรายได ้(Revenue Growth) อตัราการเติบโตของกาํไร
สุทธิ (Net Profit Growth) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) และอตัราผลตอบแทนจากผู ้
ถือหุ้น (ROE) ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีได้จากการสังเคราะห์ดงักล่าว สามารถสร้างเป็นโมเดลวดัผลการ
ดาํเนินงานด้านการเงินของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม ดงัภาพท่ี 2.3 และสามารถ
นาํไปใชส้ร้างแบบสอบถามเพื่อวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเงินของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในบทท่ี 3 ต่อไป 
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ภาพที ่2.3 โมเดลวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเงินของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
แหล่งทีม่า: 1 = Fitzgerald et al., 1991; 2 = Brignall and Ballantine, 1996; 3 = Lernner and Haber, 

2001; 4 = Denton and White, 2000; 5 = Antoncic and Hisrich, 2001; 6 = Atkinson and 
Brown, 2001; 7 = Harris and Mongiello, 2001; 8 = Antoncic and Hisrich, 2003;  
9 = Harrington, 2004; 10 = Antoncic and Zorn, 2004; 11 = Evans, 2005; 12 = Reichel 
and Haber, 2005; 13 = Atkinson, 2006; 14 = Kim and Lee, 2007; 15 = Lee and Jang, 
2007; 16 = Yang et al., 2007; 17 = Kuo and Chen, 2008; 18 = Doran et al., 2008;  
19 = Tseng et al., 2008; 20 = Antoncic and Prodan, 2008; 21 = Huang, 2008;  
22 = Chen, 2010; 23 = Shwu-Ing and Hsin-Yi, 2011; 24  = Chen, Hsu, and Tzeng, 
2011; 25 = Tyagi and Gupta, 2013; 26 = Sourouklis and Tsagdis, 2013; 27 = Wu and 
Lu, 2012; 28 = กอ้งเกียรติ บูรณศรี, 2553. 
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2.2.2.2 ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) 
หากสินค้าหรือบริการไม่สามารถตอบสนองความพึงพอใจหรือไม่ตรงกบัความ

ตอ้งการของลูกคา้ ความเป็นเลิศขององคก์ารธุรกิจไม่สามารถเกิดข้ึนได ้(Kaplan and Norton อา้งถึง
ใน ทรงวทิย ์เขมเศรษฐ ์และหทยัชนก เตชะรัตนะวโิรจน์, 2546: 37)  

Nils-Goran และคณะ (2006: 20-21) กล่าววา่ มุมมุมดา้นลูกคา้เป็นตวับ่งช้ีท่ีแสดงวา่ 
องค์การธุรกิจสามารถแปลงกลยุทธ์มาสู่การปฏิบติัท่ีเน้นการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าได้มากน้อย
เพียงใด และมุมมองดา้นลูกคา้จะนาํมาสู่การสร้างผลตอบแทนทางการเงินในอนาคต แต่อยา่งไรก็
ตาม องคก์ารธุรกิจจะตอ้งวิเคราะห์ให้ชดัเจนวา่ใครคือกลุ่มลูกคา้หลกัขององคก์ารและอะไรคือคุณ
ค่าท่ีจะเสนอให้แก่ลูกคา้หลกั เพื่อให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีสําคญัภายใต้
มุมมองน้ีคือ การสร้างความพึงอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) การรักษาลูกค้าเก่า 
(Customer Retention) การเพิ่มลูกคา้ใหม่ (Customer Acquistion) การรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาด (Market Share) และกาํไรต่อลูกคา้ (Customer Profitability) (Kaplan and Norton, 1996: 
68) โดยรายละเอียดของวตัถุประสงค ์รวมถึงตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 

1) การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ตวัช้ีวดัท่ีสําคญั ได้แก่ การสํารวจ
ความพึงพอใจของลูกคา้ จาํนวนขอ้ร้องเรียน และความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 

2) การรักษาลูกคา้เก่า ตวัช้ีวดัท่ีสําคญั ไดแ้ก่ จาํนวนลูกคา้ท่ีสูญหายไปใน
แต่ละปีต่อจาํนวนลูกคา้ทั้งหมด หรือรายไดจ้ากลูกคา้เก่าต่อรายไดท้ั้งหมด 

3) การรักษาหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ตวัช้ีวดัท่ีสําคญัได้แก่ ส่วน
แบ่งการตลาดเปรียบเทียบกบัคู่แข่งท่ีสาํคญั 

4) กาํไรต่อลูกคา้ ตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัไดแ้ก่ กาํไรต่อลูกคา้ 1 ราย แต่การท่ีเราจะ
ทราบกาํไรต่อลูกคา้ 1 รายนั้น ตอ้งทราบรายไดแ้ละตน้ทุนต่อลูกคา้หน่ึงรายได ้ซ่ึงการจดัทาํตน้ทุน
ตามกิจกรรม (Activity Based Costing: ABC) จะทาํใหส้ามารถทราบตน้ทุนจากลูกคา้ได ้

Kaplan and Norton (1996) ไดก้ล่าววา่ ตวัช้ีวดัมุมมองดา้นลูกคา้ มีความสัมพนัธ์ต่อ
ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน และมีงานวจิยัพบวา่ ถา้องคก์ารธุรกิจสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้
และสามารถรักษาลูกคา้เดิมไวร้้อยละ 5 จะสามารถทาํให้ผลกาํไรเพิ่มข้ึนร้อยละ 80 ต่อปี และลูกคา้
ท่ีมีความพึงพอใจ 1 คน จะบอกต่อไปยงัลูกคา้อีก 10 คน  

การวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard) จะให้ความสําคญัต่อความ
พึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีของมุมมองดา้นลูกคา้ และมีความสัมพนัธ์ต่อ
การวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard) 
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สาํหรับการวดัผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว การศึกษาคร้ังน้ี
ไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard: BSC) 
นาํเสนอให้เห็นในตารางท่ี 2.12 

 
ตารางที ่2.12 การรวบรวมตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  
 

ล าดบั ช่ือผู้ศึกษา 
ตวัช้ีวดัด้านลูกค้า (Customer Performance) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Geller (1985) 

 
X 

 
X 

   
X X 

 
2 Fitzgerald et al. (1991) X 

       
X 

 
3 Brown and McDonnell (1995) X 

         
4 Brignall and Ballantine (1996) X        X  
5 Denton and White (2000) 

 
X X 

  
X X X X 

 
6 Atkinson and Brown (2001) X 

         
7 Harris and Mongiello (2001) 

 
X 

        
8 Reichel and Haber (2005)  X         
9 Evans (2005) 

 
X 

 
X 

      
10 Phillips and Louvieris (2005) X X X 

       
11 Jogaratnam and Tse (2006) 

        
X 

 
12 Atkinson (2006) X        X  
13 Kim and Lee (2007) 

 
X X 

 
X X X X X X 

14 Yang et al. (2007)         X  
15 Huang (2008)     X      
16 Kuo and Chou (2008) X X X 

       
17 Doran et al. (2008) X X 

 
X X 

     
18 Tseng et al.  (2008) 

 
X 

      
X 

 
19 Sainaghia (2010) X X 

        
20 Zigan and Zeglat (2010) X 

       
X 

 
21 Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011)  X       X  
22 Chen et al.  (2011) X X X 

      
X 

23 Avci, Madanoglu and Okumus (2011)  X X      X X 
24 Ozdemirci (2011)         X  
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ตารางที ่2.12 (ต่อ) 
 

ล าดบั ช่ือผู้ศึกษา 
ตวัช้ีวดัด้านลูกค้า (Customer Performance) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Wu and Lu (2012) 
 

X 
      

X 
 

26 Tyagi and Gupta (2013) 
 

X X 
       

27 Sourouklis and Tsagdis (2013) X X 
     

X 
 

X 
28 Detta (n.d.) X X 

        
29 กอ้งเกียรติ บูรณศรี (2553) 

 
X 

        
 รวมตวัช้ีวดัด้านลูกค้า 13 19 7 3 3 2 2 4 14 4 

 
หมายเหตุ: ดัชนีตัวช้ีวัดด้านลูกค้า (Customer Performance): 1 = Service Quality, 2 = Customer 

Satisfaction, 3 = Customer Loyalty/Retention, 4 = Customer Price-Value Perception, 
5 = Customer Complaints, 6 = Customer Profitability, 7 = New-Customer 
Acquisition, 8 = Market Segmentation, 9 = Market Share and 10 = Company Image 

 
ตารางที ่2.13 แสดงลาํดบัตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 

อนัดับ ตัวแปร จ านวนคร้ังทีอ้่างองิ 

1 ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) 19 
2 ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) 14 

 3 คุณภาพบริการ (Service Quality) 13 
 

ตารางท่ี 2.13 แสดงลาํดบัตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ท่ีถูกอา้งอิงถึงมากท่ีสุด
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จาํนวน 3 ตวัช้ีวดั ได้แก่ 1) ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer 
Satisfaction) 2) คุณภาพบริการ (Service Quality) 3) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  

กล่าวโดยสรุป ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) หมายถึง การ
ประเมินผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวดัไดจ้าก
ตวัช้ีวดั คือ อตัราความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) ส่วนแบ่งการตลาด (Market 
Share) และจาํนวนขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ดงักล่าว สามารถสร้าง
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เป็นโมเดลวดัผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงัภาพท่ี 2.4 
และสามารถนําไปใช้สร้างแบบสอบถามเพื่อวดัผลการดาํเนินงานด้านลูกคา้ของบริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในบทท่ี 3 ต่อไป 

 
ภาพที ่2.4 โมเดลวดัผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
แหล่งทีม่า: 1= Geller, 1985; 2 = Fitzgerald et al., 1991; 3 = Brown and McDonnell, 1995; 4 = 

Brignall and Ballantine, 1996; 5 = Denton and White, 2000; 6 = Atkinson and Brown, 
2001; 7 = Harris and Mongiello, 2001; 8 = Reichel and Haber, 2005; 9 = Evans, 2005; 
10 = Phillips and Louvieris, 2005; 11 = Jogaratnam and Tse, 2006; 12 = Atkinson, 
2006; 13 = Kim and Lee, 2007; 14 = Yang et al., 2007; 15 = Huang, 2008; 16 = Kuo 
and Chou, 2008; 17 = Doran et al., 2008; 18 = Tseng et al., 2008; 19 = Sainaghia, 
2010; 20 = Zigan and Zeglat, 2010; 21 = Shwu-Ing and Hsin-Yi, 2011; 22 = Chen et 
al., 2011; 23 = Avci et al., 2011; 24 = Ozdemirci, 2011; 25 = Wu and Lu, 2012; 26 = 
Tyagi and Gupta, 2013; 27 = Sourouklis and Tsagdis, 2013; 28 = Detta, n.d.; 29 = 
กอ้งเกียรติ บูรณศรี, 2553. 

 
2.2.2.3 ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) 
ภายใต้มุมมองต้องพิจารณาว่า การดําเนินงานภายในองค์การใดท่ีจะช่วยทาํให้

องคก์ารสามารถนาํเสนอคุฯค่าท่ีลูกคา้ตอ้งการและมีอิทธิพลสูงสุดต่อความพึงพอใจของลูกคา้ และ 
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ช่วยให้บรรลุวตัถประสงคภ์ายใตมุ้มมองดา้นการเงิน นอกจากนั้นมุมมองดา้นกระบวนการภายใน
จะแตกต่างจากการประเมอนผลการดาํเนินการแบบดั้งเดิม คือ ให้ความสําคญักบัการติดตามและ
ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ท่ีมีความสําคญัท่ีช่วยนาํเสนอคุณค่าท่ีลูกคา้ตอ้งการ โดยสามารถนาํ
แนวคิดสายโซ่แห่งคุณค่าดา้นกระบวนการภายใน (The Generic Value Chain Model) ซ่ึงมีความ
ใกลเ้คียงกบัแนวคิดโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) ของ Micheal E. Porter (1985) ท่ีระบุไวว้่า 
องคก์ารประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีสาํคญัเป็นกิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ 

1) Inbound Logistics หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการรับสินคา้ การ
ขนส่ง และการกระจายสินคา้หรือวตัถดิบ 

2) Outbound Logistics หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการจดัเก็บ รวบรวม จดั
จาํหน่ายสินคา้และบริการไปยงัลูกคา้ อาทิ การจดัการคลงัสินคา้ การจดัตารางการเดินรถเพื่อขนส่ง
สินคา้ 

3) Marketing and Sales หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัการชกัจูงให้
ลูกคา้ซ้ือสินคา้และบริการขององคก์าร เช่น การโฆษณา การจดัรายการส่งเสริมการขาย เป็นตน้ 

4) Operation หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่างๆ อาทิเช่น 
การจดัทีมงานขาย การเลือกสรรช่องทางการจดัจาํหน่าย การกาํหนดราคา 

5) Customer Service หมายถึง กิจกรรมท่ีครอบคลุมถึงการให้บริการเพื่อ
เพิ่มคุณค่าหรือบาํรุงรักษาสินคา้ รวมทั้งการบริหารหลงัการขาย อาทิ การติดตั้ง การซ่อมบาํรัง การ
จดัหาอะไหล่ และการอบรมการใชสิ้นคา้ เป็นตน้ 

สาํหรับกิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมสนบัสนุนสามารถแบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
1) ฝ่ายพฒันาเทคโนโลยี ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตวั

สินค้าหรือบริการ อาทิ กิจกรรมด้านการวิจยัหรือพฒันา การออกแบบสินค้า การเลือกใช้หรือ
แสวงหาเทคโนโลยใีหเ้หมาะกบัองคก์าร 

2) ฝ่ายจดัซ้ือ ไดแ้ก่ กิจกรรมหรือหนา้ท่ีในการจดัหาวตัถุดิบ เพื่อนาํเขา้มา
ใชใ้นกิจกรรมต่างๆ แต่ไม่ใช่กิจกรรมในการขนส่งหรือเคล่ือนยา้ยวตัถดิบ 

3) การพฒันาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ตั้ งแต่การวิเคราะห์ความต้องการด้านบุคคลากร การสรรหาและการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน 

4) กิจกรรมสนบัสนุนงานบริหาร ไดแ้ก่ กิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานทัว่ไปในองคก์าร การวางแผน การบญัชีและการเงิน 
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นอกจากน้ี Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011: 33) ไดศึ้กษาเร่ือง ตวัช้ีวดัการประเมินผล
การปฏิบติังานและรูปแบบความสัมพนัธ์  กรณีศึกษาบริษทัตวัแทนท่องเท่ียว (E-Travel Agencies) 
และไดน้าํเสนอตวัช้ีวดัดา้นกระบวนการภายในสําหรับใช้วดัผลการดาํเนินงานของอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 

1) ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Operating Efficiency) ตวัช้ีวดัท่ีสําคญั 
ได้แก่ ประสิทธิภาพการดาํเนินงานขององค์การท่ีเพิ่มข้ึน การประหยดัเวลาในการดาํเนินงาน 
ความสามารถในการบริหารความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึน ความสามารถในการรักษาฐานลูกคา้เก่า เวลาท่ี
ลดลงจากการแกไ้ขปัญหาท่ีลูกคา้ร้องเรียน การลดลงของระยะเวลาท่ีใชใ้นการอธิบายสินคา้และส่ง
มอบสินคา้หรือบริการ 

2) นวตักรรมการบริการ (Service Innovation) ตวัช้ีวดัท่ีสําคญั ไดแ้ก่ ความ
รวดเร็วในการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ การส่งเสริมให้เกิดการยอมรับรูปแบบการบริการแบบใหม่ 
การใหบ้ริการตามความตอ้งการของลูกคา้ 

3) ความปลอดภยัและการติดตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny) ตวัช้ีวดั
ท่ีสําคัญ ได้แก่ การบังคับใช้ความปลอดภัย การรับประกันและให้ความมั่นใจในการติดตาม
ตรวจสอบ 

Kaplan and Norton (1996) กล่าวไวว้า่ ตวัช้ีวดัมุมมองดา้นกระบวนการภายในมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ ซ่ึงให้เหตุผลวา่ถา้องคก์ารธุรกิจมีการจดัการ
ภายในท่ีดีจะส่งผลใหลู้กคา้มีความพึงพอใจเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Powers and Jack (2008) ท่ี
ศึกษาพบวา่ การดาํเนินงานภายในท่ีดีของโรงพยาบาล จะส่งอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของ
ลูกคา้และญาติท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั 

สําหรับการวดัผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายในในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
การศึกษาคร้ังน้ีไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (Balance 
Scorecard: BSC) แล้วทาํการสังเคราะห์ตวัช้ีวดั ซ่ึงผลจากการสังเคราะห์ พบว่า ตวัช้ีวดัด้าน
กระบวนการภายในในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัตามรูปแบบและกิจกรรม
ของแต่ละธุรกิจ ทาํให้จาํนวนความถ่ีมีค่ากระจาย ไม่สามารถจดักลุ่มเพื่อหาตวัช้ีวดัท่ีเด่นชัดได้
ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงพิจารณาใชต้วัช้ีวดัของ Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011) ซ่ึงศึกษาเร่ือง 
ตวัช้ีวดัการประเมินผลการปฏิบติังานและรูปแบบความสัมพนัธ์  กรณีศึกษาบริษทัตวัแทนท่องเท่ียว 
(E-Travel Agencies) เป็นตวัช้ีวดัหลักในการศึกษาวิจยั โดยมีตวัช้ีวดัท่ีสําคญั 3 ตวัช้ีวดั คือ 
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Operating Efficiency) นวตักรรมการบริการ (Service Innovation) 
และความปลอดภยัและการติดตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny) เป็นตน้ 
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กล่าวโดยสรุป ผลการดาํเนินการด้านกระบวนการภายใน (Internal Process 
Performance) หมายถึง การประเมินผลการดาํเนินงานในดา้นกระบวยการภายในของบริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวดัผลการดาํเนินการด้านกระบวนการภายใน (Internal Process 
Performance) ไดจ้ากตวัช้ีวดั คือ ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Operating Efficiency) นวตักรรม
การบริการ (Service Innovation) และความปลอดภยัและการติดตามตรวจสอบ (Safety and 
Scrutiny) ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ดงักล่าว สามารถนาํไปใชส้ร้างแบบสอบถาม เพื่อวดัผล
การดาํเนินงานด้านกระบวนการภายในของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมในบทท่ี 3 
ต่อไป 

2.2.2.4 ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth 
Performance) 

มุมมองดา้นการเรียนรู้และเติบโตเป็นมุมมองท่ีสําคญัมาก เพราะให้ความสําคญัต่อ
นาคตขององคก์าร อีกทั้งถา้ขาดมุมมองน้ีไป จะทาํให้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตมุ้มมอง
อ่ืนๆ (นวรัตน์ เจียรนยั, 2545: 35) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Kaplan and Norton (1996: 31) ท่ีกล่าววา่ การ
ประเมินผลการดําเนินงานด้านการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์การนั้ น เป็นการวิเคราะห์
โครงสร้างพื้นฐานท่ีองค์การธุรกิจสร้างข้ึน เพื่อการเติบโตและการปรับปรุงในระยะยาว โดยการ
เรียนรู้และการพฒันาขององค์การ ไดม้าจาก 3 แหล่ง คือ ความสามารถของพนักงาน โครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลย ีและบรรยากาศท่ีส่งเสริมการปฏิบติังาน 

ปัจจยัมุมมองน้ี เป็นมุมมองท่ีสําคญัมากต่อความสําเร็จในปัจจุบนัและอนาคตของ
องค์การ เพราะถา้ขาดการเรียนรู้และพฒันา จะทาํให้องค์การธุรกิจไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงค์
ภายไต้มุมมองด้านอ่ืนๆ สําหรับวตัถุประสงค์ภายใต้มุมมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา จะ
แบ่งเป็น เร่ืองของทรพยากรบุคคล ระบบข้อมูลสารสนเทศ และระเบียบวิธีปฏิบติัขององค์การ 
(กญัญา สุรินเปา, 2547: 22) ซ่ึงปกติแลว้ตวัช้ีวดัผลดา้นการเงิน ดา้นลูกคา้ และดา้นกระบวนการ
ภายใน จะมีช่องว่างระหว่างความสามารถของพนักงาน ระบบ และกระบวนการท่ีมีอยู่ กับ
คุณสมบติัท่ีตอ้งการจะนาํไปสู่ผลสําเร็จของงาน ดงันั้นองค์การธุรกิจจึงจาํเป็นตอ้งมีการทบทวน
ทกัษะของพนกังาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบร่วมกบัการกาํหนดวิธีการดาํเนินงานของ
องค์การ ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการเช่ือมต่อการเรียนรู้และการเติบโตของตวัช้ีวดัความสําเร็จ โดยการ
จดัการดา้นพนกังาน อาทิ ความพึงพอใจของพนกังาน การรักษาพนักงาน การฝึกอบรมและการ
พฒันาทกัษะจะเช่ือมโยงกบัผลสําเร็จดา้นการจดัการกระบวนการภายใน (Kaplan and Norton, 
1996) และนาํไปสู่ความสําเร็จดา้นการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Shwu-Ing and Hung (2008: 329) ท่ี
ศึกษาพบว่า ผลการดาํเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการ
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ดาํเนินงานภายใน และผลการดาํเนินงานภายในส่งผลต่อลูกคา้และดา้นการเงิน ดงันั้น การวดัผล
การดาํเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard: BSC) จึงให้ความสําคญัต่อการเรียนรู้และการ
เติบโตขององค์การ เพราะเป็นปัจจยัท่ีจะช่วยให้การดาํเนินการภายในองค์การเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

สาํหรับการวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโตในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว การศึกษาคร้ังน้ีไดร้วบรวมงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล 
(Balance Scorecard: BSC) นาํเสนอใหเ้ห็นในตารางท่ี 2.14 
 
ตารางที ่2.14 การรวบรวมตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโตในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว  
 

ล าดบั ช่ือผู้ศึกษา 

ตวัช้ีวดัด้านการเรียนรู้และการเตบิโต  
(Learning and Growth Performance) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Geller (1985) X                 
2 Brown and McDonnell (1995)     X   X       X 
3 Zahra (1995)         X         
4 Denton and White (2000) X X X             
5 Harris and Mongiello (2001) X   X             
6 Evans (2005) X   X     X       
7 Phillips and Louvieris (2005) X X X           X 
8 Kim and Lee (2007) X X X           X 
9 Kuo and Chou (2008) X     X X         
10 Doran et el. (2008) X X X     X       
11 Chen et al. (2011)       X X   X X   
12 Avci et al. (2011) X X               
13 Shwu-Ing  and Hsin-Yi (2011) X               X 
14 Wu and Lu (2012)               X   
15 Detta (n.d.)   X              X 
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ตารางที ่2.14 (ต่อ) 
 

ล าดบั ช่ือผู้ศึกษา 

ตวัช้ีวดัด้านการเรียนรู้และการเตบิโต  
(Learning and Growth Performance) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16 กอ้งเกียรติ บูรณศรี (2553) X   X             
รวมตวัช้ีวดัด้านการเรียนรู้และการเตบิโต 11 6 8 2 4 2 1 2 5 

 
หมายเหตุ: ดัชนีตัวช้ีวัดด้านการเรียนรู้และการเติบโต: 1 = Employee Satisfaction, 2 = Employee 

Retention, 3 = Training and Development, 4 = Employee Professional Ability, 5 = 
Employee Productivity, 6 = Improve Service and Facility, 7 = Employee Education, 8 
= Employee Ability To Manage Emergencies and 9 = Teamwork Efficiency 

 
ตารางที ่2.15 แสดงลาํดบัตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโตในอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว 
 

อนัดับ ตัวแปร จ านวนคร้ังทีอ้่างองิ 

1 ความพึงพอใจของพนกังาน (Employee Satisfaction) 11 
2 การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน (Training and 

Development 
8 

 3 อตัราการลาออกของพนกังาน (Employee Retention) 6 
 

ตารางท่ี 2.15 แสดงลาํดบัตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโตท่ี
ถูกอา้งอิงถึงมากท่ีสุดในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จาํนวน 3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) ความพึงพอใจของ
พนักงาน (Employee Satisfaction) 2) การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน (Training and 
Development) และ 3) อตัราการลาออกของพนกังงาน (Employee Retention)  

กล่าวโดยสรุป ผลการดาํเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and 
Growth Performance) หมายถึง การประเมินผลการดาํเนินงานในดา้นการเรียนรู้และการเติบโตของ
บริษัทนําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวดัได้จากตัวช้ีวดั คือ อัตราความพึงพอใจของ
พนกังาน (Employee Satisfaction) อตัราการลาออกของพนกังาน (Employee Retention) และ
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จาํนวนหลกัสูตรการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน (Training and Development) เป็นตน้ ซ่ึงตวัช้ีวดั
ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์ดงักล่าว สามารถสร้างเป็นโมเดลวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และ
การเติบโตของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม ดงัภาพท่ี 2.5 และสามารถนาํไปใช้สร้าง
แบบสอบถามเพื่อวดัผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายในของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในบทท่ี 3 ต่อไป 
 

 
ภาพที ่2.5 โมเดลวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์ารธุรกิจ 
แหล่งทีม่า: 1 = Geller, 1985; 2 = Brown and McDonnell, 1995; 3 = Zahra, 1995; 4 = Denton and 

White, 2000; 5 = Harris and Mongiello, 2001; 6 = Evans, 2005; 7 = Phillips and 
Louvieris, 2005; 8 = Kim and Lee, 2007; 9 = Kuo and Chen, 2008; 10 = Doran et al., 
2008; 11 = Chen et al., 2011; 12 = Avci et al., 2011; 13 = Shwu-Ing  and Hsin-Yi, 
2011; 14 = Wu and Lu, 2012; 15 = Detta, n.d.; 16 = กอ้งเกียรติ บูรณศรี, 2553. 

 
จากแนวคิดและทฤษฎีข้างตน้ สามารถสรุปได้ว่า การวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล 

(Balance Scorecard: BSC) เป็นแนวคิดท่ีนาํมาช่วยกาํหนดกรอบการวดัผลการดาํเนินงานของ
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้การดาํเนินงานของบริษทับรรลุตามเป้าหมายท่ี
กาํหนดไว ้โดยอาศยัการผสมผสานระวา่งการพิจารณาขอ้มูลจากปัจจยัภายนอกองคก์าร ซ่ึงไดม้า
จากลูกคา้และผูถื้อหุ้น กบัขอ้มูลจากภายในองคก์าร นอกจากนั้นยงัเป็นการผสมผสานระหวา่งการ
วดัผลความสาํเร็จของการปฏิบติังานในอดีตกบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อความสําเร็จในอนาคต โดย
ลกัษณะท่ีสําคญั 3 ประการ คือ 1) มีความสมดุลในแง่ของการใช้ตวัช้ีวดัดา้นการเงินและตวัช้ีวดัท่ี
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ไม่ใช่ด้านการเงิน 2) มีความสมดุลในแง่ของการใช้ตวัช้ีวดัท่ีมุ่งเน้นการวดัผลการดาํเนินงานใน
ระยะสั้นกบัระยะยาว และ 3) มีความสมดุลระหวา่งการเพิ่มรายไดแ้ละการควบคุมตน้ทุน โดยแบ่ง
ผลการดาํเนินงานออกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี 1) ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial Performance) 
วดัไดจ้ากตวับ่งช้ี 5 ตวั คือ อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) อตัราการเติบโตของรายได ้
(Revenue Growth) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return on Assets: ROA) อตัรา
ผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้ (Return On Equity: ROE) และอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ  (Net Profit 
Growth) 2) ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) วดัไดจ้ากตวับ่งช้ี 3 ตวั คือ ความ
พึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) และคุณภาพบริการ 
(Service Quality) 3) ผลการดาํเนินการดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) วดั
ไดจ้ากตวับ่งช้ี 3 ตวั คือ ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Operational Efficiency) นวตักรรมการ
บริการ (Service Innovation) และความปลอดภยัและการติดตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny) 
และ 4) ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance) วดัได้
จากตวับ่งช้ี 3 ตวั คือ ความพึงพอใจของพนกังาน (Employee Satisfaction) การฝึกอบรมและพฒันา
พนกังาน (Training and Development) และอตัราการลาออกของพนกังาน (Employee Retention) 
เป็นตน้ 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎวีสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม  
 
เน้ือหาการนาํเสนอแนวคิดและทฤษีวิสาหกิจขนากลางและขนาดยอ่ม ไดแ้บ่งการนาํเสนอ

ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ความหมายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2) วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทย 3) แนวทางการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของไทย ดงัน้ี 

 
2.3.1 ความหมายของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 กาํหนดไวว้่า 

"วสิาหกิจ" หมายถึง กิจการผลิตสินคา้ กิจการใหบ้ริการ กิจการคา้ส่ง กิจการ คา้ปลีก หรือกิจการอ่ืน 
และ “วิสาหกิจขนาดกลางหรือวิสาหกิจขนาดย่อม” หมายถึง วิสาหกิจท่ีมีจาํนวนการจา้งงาน มี
มูลค่าสินทรัพยถ์าวร หรือทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ตามจาํนวนท่ีกาํหนด มีหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 
 
 



67 

ตารางที ่2.16 เกณฑก์ารกาํหนดวสิาหกิจขนากลางและขนาดยอ่ม 
 

ลกัษณะวสิาหกจิ 
จ านวนการจ้างงาน (คน) จ านวนสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) 

ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง 
1. กิจการผลิตสินคา้ ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 
2. กิจการคา้ส่ง ไม่เกิน 25 26-50 ไม่เกิน 50 51-100 
3. กิจการคา้ปลีก ไม่เกิน 15 16-30 ไม่เกิน 30 31-60 
4. กิจการใหบ้ริการ ไม่เกิน 50 51-200 ไม่เกิน 50 51-200 
 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2554. 
 

จากตารางจะเห็นวา่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มครอบคลุมถึงกิจการ 3 กลุ่มหลกัๆ
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1) กิจการการผลิต ท่ีครอบคลุมถึง การผลิตในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
และเหมืองแร่ 2) กิจการการคา้ ครอบคลุมถึง การคา้ส่ง และการคา้ปลีก และ 3)  กิจการบริการ 
ครอบคลุมถึงกิจกรรมจาํนวนมาก ซ่ึงวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
จดัอยูใ่นกิจการประเภทน้ี 

สรุป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจการผลิตสินคา้ กิจการการคา้ และ
กิจการให้บริการ ท่ีมีจาํนวนพนกังานไม่เกิน 200 คน และมีจาํนวนสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 200 ลา้น
บาท แต่ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไม่สามารถใช้เกณฑ์ดงักล่าวเป็นตวักาํหนดประเภทของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในธุรกิจนาํเท่ียวได้ เน่ืองจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีลกัษณะเฉพาะ
แตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ท่ีเป็นธุรกิจให้บริการ การดาํเนินงานส่วนใหญ่จึงถูกขบัเคล่ือนดว้ย
คนเป็นหลกั ทาํให้มีอตัราการเขา้ - ออกของพนักงานท่ีไม่แน่นอน ดงันั้นการเลือกใช้เกณฑ์การ
กาํหนดประเภทวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มดงักล่าว จึงไม่เหมาะกบับริบทของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว  

 
2.3.2 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีบทบาทและความสาํคญัต่อมิติดา้นเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวก่อใหเ้กิดผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศรวมทั้งส้ิน 479,206 ลา้นบาท ซ่ึงร้อย
ละ 93.0 หรือคิดเป็นจาํนวน 445,661 ลา้นบาท เป็นผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศท่ีเกิดจากวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในสาขาการท่องเท่ียว  
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จากขอ้มูลของสาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สํานกัแผนยุทธศาสตร์
และนโยบาย (2555: 2-5) พบวา่ จาํนวนสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีจาํนวน
ทั้งส้ิน 499,214 แห่ง ในจาํนวนน้ี ร้อยละ 99.9 ลว้นเป็นวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงมีการ
จา้งงานคิดเป็น ร้อยละ 89.1 หรือจาํนวน 1,281,058 คน ของการจา้งงานทั้งหมดในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม 

 
ภาพที ่2.6 บทบาทของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สาํนกัแผนยทุธศาสตร์และ

นโยบาย, 2555: 2-6. 
 

ซ่ึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวดงักล่าว มีธุรกิจหลกัอยู ่3 
ประเภทดว้ยกนั ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจนาํเท่ียว โดยธุรกิจดงักล่าวคิดเป็น
ร้อยละ 72.8  ของจาํนวนสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งหมดใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว และมีอตัราการจา้งงานคิดเป็นร้อยละ 69.4 ของการจา้งงานทั้งหมดใน
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
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ภาพที ่2.7 จาํนวนสถานประกอบการและจาํนวนการจา้งงานของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สาํนกัแผนยทุธศาสตร์และ

นโยบาย, 2555: 1-6 
 

กล่าวโดยสรุป จะเห็นวา่การศึกษาเร่ือง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว มีความสําคญัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมดงักล่าวมีบทบาทสําคญัต่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งจา้งงาน 
สร้างรายได ้และเป็นกลไกในการแกไ้ขปัญหาความยากจนใหแ้ก่ประเทศ 
 

2.3.3 แนวทางการพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ไทย 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย พบว่า ส่วนใหญ่ยงัมี
จุดอ่อนในเร่ืองของการบริหารจดัการ มาตรฐานดา้นการท่องเท่ียว และการให้บริการ รวมถึงการ
ขาดแคลนแรงงานทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ (สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม สํานกัแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย, 2555: 4-4) จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนดงักล่าวไดมี้หน่วยงาน
ภาครัฐหลายหน่วยงานให้ความสนใจเพื่อพฒันาและแกไ้ขวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวให้สามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขนัได้ เช่น สํานักงานส่งเสริม
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
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สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้จดัทาํแผนการส่งเสริมและ
แผนปฏิบติัการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ปี 2555 -
2559 ข้ึน เพื่อใหผู้ป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในสาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวมี
แนวทางในการปฏิบติในทิศทางเดียวกนั รวมถึงเพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีแผนยุทธศาสตร์
นโยบายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีสอดรับกบันโยบายของรัฐบาล ซ่ึงแผนฯ 
ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ใหเ้ป็นกลไกในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม อยา่ง
ย ัง่ยนื โดยมุ่งกระตุน้ใหน้กัท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยมีค่าใชจ่้ายต่อ
วนัต่อคนเพิ่มข้ึน  
 

 
ภาพที ่2.8 แผนการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มรายสาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สาํนกัแผนยทุธศาสตร์และ

นโยบาย, 2555: 4-2) 
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โดยมีเป้าหมายแรก คือ เครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวไดรั้บการพฒันาความเขม้แขง็ และเป้าหมายท่ีสอง คือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้รับการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนั ผ่านวิธีการ 1) การ
ส่งเสริมการใชศ้กัยภาพของพื้นท่ีในการพฒันาการท่องเท่ียว 2) การส่งเสริมความเช่ือมโยงและการ
มีส่วนร่วมในพื้นท่ี 3) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว และ 4) การพฒันาปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินธุรกิจของ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ดงัแสดงในภาพท่ี 2.8 

กล่าวโดยสรุป วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจการผลิตสินคา้ กิจการ
การคา้ และกิจการใหบ้ริการ ท่ีมีจาํนวนพนกังานไม่เกิน 200 คน และมีจาํนวนสินทรัพยถ์าวรไม่เกิน 
200 ลา้นบาท และในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมถือเป็นฐานใหญ่
ของพิระมิดโครงสร้างอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดย 
สาํนกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไดจ้ดัทาํแผนการส่งเสริมและแผนปฏิบติัการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ปี 2555-2559 ข้ึน เพื่อ
ส่งเสริมความเขม้แขง็ของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย ให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงันั้น การศึกษาเร่ือง วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
จึงเป็นส่ิงสําคญั เพราะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกลไกหลกัสําคญัในการสร้างงาน 
สร้างรายได ้และแกไ้ขปัญหาความยากจนใหแ้ก่ประเทศ 

 

2.4 แนวคดิและทฤษฎธุีรกจิน าเทีย่ว 
  

เน้ือหาการนาํเสนอแนวคิดและทฤษฎีธุรกิจนาํเท่ียว ไดแ้บ่งการนาํเสนอออกเป็น 6 ส่วน 
คือ 1) ความหมายของธุรกิจนาํเท่ียว 2) ประเภทของธุรกิจนาํเท่ียว 3) สินคา้และบริการของธุรกิจนาํ
เท่ียว 4) ความสําคญัของธุรกิจนาํเท่ียวต่อโซ่อุปทานการท่องเท่ียว (Tourism Supply Chain)           
5) สถานการณ์ของธุรกิจนาํเท่ียวในปัจจุบนั และ 6) ธุรกิจนาํเท่ียวในประเทศไทย ดงัน้ี 
 

2.4.1 ความหมายของธุรกจิน าเทีย่ว 
พระราชบญัญติัธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์ (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2551: 2) ได้

ใหค้วามหมายธุรกิจนาํเท่ียววา่หมายถึง ธุรกิจเก่ียวกบัการนาํนกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียวหรือ
เดินทางไปเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืน โดยจดัให้มีบริการหรือการอาํนวยความสะดวกอยา่งใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่าง อนัได้แก่ สถานท่ีพกั อาหาร มคัคุเทศก์ หรือบริการอ่ืนๆ ในขณะท่ี สํานักงาน
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พฒันาการท่องเท่ียว (2551: 1) ได้ให้ความหมายธุรกิจนาํเท่ียวว่า หมายถึง การประกอบธุรกิจ
เก่ียวกบัการจดัหรือการให้บริการ หรือการอาํนวยความสะดวกเก่ียวกบัการเดินทาง สถานท่ีพกั 
อาหาร ทศันาจรและ/หรือมคัคุเทศกใ์หแ้ก่นกัท่องเท่ียว  

ดงันั้น ธุรกิจนาํเท่ียว จึงหมายถึง ธุรกิจท่ีให้บริการจดันาํเท่ียว หรืออาํนวยความสะดวก
เก่ียวกบัการเดินทาง เช่น สถานท่ีพกั อาหาร มคัคุเทศกห์รือบริการอ่ืนๆ แก่นกัท่องเท่ียว 
 

2.4.2 ประเภทของธุรกจิน าเทีย่ว 
ตาม กฎกระทรวง (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2556: 1) แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจนาํ

เท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ. 2551 ไดแ้บ่งธุรกิจนาํเท่ียว ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี  
1) ธุรกิจนาํเท่ียวเฉพาะพื้นท่ี หมายถึง การให้บริการธุรกิจนาํเท่ียวในพื้นท่ีจงัหวดั

หน่ึงจงัหวดัใด และจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกบัจงัหวดันั้น เช่น การให้บริการธุรกิจนาํเท่ียวแก่
นกัท่องเท่ียวชาวไทยในพื้นท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช และจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีติดต่อ ไดแ้ก่  จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี จงัหวดักระบ่ี จงัหวดัตรัง จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัสงขลา เป็นตน้ 

2) ธุรกิจนําเท่ียวในประเทศ (Domestic) หมายถึง การให้บริการธุรกิจนําเท่ียว
ภายในประเทศไทย เช่น การให้บริการนาํเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยในเส้นทางท่องเท่ียวอารย
ธรรมอีสานใต ้หรือการใหบ้ริการนาํเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวชาวไทยเพื่อดาํนํ้ าดูปะการังในหมู่เกาะสิมิ
รัน เป็นตน้ 

3) ธุรกิจนาํเท่ียวจากต่างประเทศ (Inbound) หมายถึง การให้บริการธุรกิจนาํเท่ียว
โดยการนาํนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางจากต่างประเทศเขา้มาท่องเท่ียวภายในประเทศไทย เช่น การ
ให้บริการนําเท่ียวเส้นทางท่องเท่ียววดัวงัในเขตกรุงเทพมหานครแก่นักท่องเท่ียวชาวจีน การ
ให้บริการนาํเท่ียวชมพื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ของไทยในจงัหวดัอยุธยาแก่นกัท่องเท่ียวชาวองักฤษ 
เป็นตน้ 

4) ธุรกิจนาํเท่ียวทัว่ไป (Domestic หรือ Outbound) หมายถึง การให้บริการธุรกิจนาํ
เท่ียวภายในประเทศไทยหรือภายนอกประเทศไทย เช่น การให้บริการนาํเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวชาว
ไทยในจงัหวดัเชียงใหม่ หรือในประเทศญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํประเภทของธุรกิจนาํเท่ียวทั้ง 4 ประเภท ดงักล่าว ไดแ้ก่ ธุรกิจนาํเท่ียว
เฉพาะพื้นท่ี ธุรกิจนาํเท่ียวในประเทศ (Domestic) ธุรกิจนาํเท่ียวจากต่างประเทศ (Inbound) และ
ธุรกิจนาํเท่ียวทัว่ไป (Domestic หรือ Outbound) ไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการออกแบบแบบสอบถามดา้น
ประเภทธุรกิจนาํเท่ียวท่ีประชากรตวัอยา่งเคยมีประสบการณ์ในบทท่ี 3 ต่อไป 
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2.4.3 สินค้าและบริการของธุรกจิน าเทีย่ว 
สินคา้และบริการของธุรกิจนาํเท่ียวจะมีความแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนๆ คือ เป็นสินคา้ท่ีไม่มี

ตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้งได ้เน่ืองจากส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นการให้บริการ โดยจะทาํหน้าท่ีเป็น
ธุรกิจคนกลางคอยซ้ือสินคา้และบริการจากผูผ้ลิต (Bulk) เช่น ท่ีพกั ตัว๋เคร่ืองบิน ตัว๋เขา้ชมการ
แสดง ร้านอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว บริการรถรับ-ส่ง ฯลฯ แลว้นาํมาจดัเป็นโปรแกรมการท่องเท่ียว 
หรือสินคา้ทางการท่องเท่ียวต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมาย 
(Budeanu, 1999) ดงันั้นธุรกิจนาํเท่ียวจึงไม่จาํเป็นตอ้งมีคลงัสินคา้ เน่ืองจากการสั่งซ้ือสินคา้และ
บริการจากผูผ้ลิตจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือได้รับการติดต่อสั่งจองจากนักท่องเท่ียวแลว้เท่านั้น ตวัอย่าง
สินคา้และบริการของธุรกิจนาํเท่ียว เช่น 

1) การขายรายการนาํเท่ียวแบบเหมาจ่าย (Package Tour)  
2) การเป็นตวัแทนจาํหน่ายตัว๋โดยสารการเดินทางทุกประเภท เช่น  ตัว๋เคร่ืองบิน 
3) การอาํนวยความสะดวกในการจดัจอง จดัหาสินคา้และบริการ เช่น การจองท่ีพกั 

บตัรเขา้ชมสถานท่ี การแสดง การใชบ้ริการภตัตาคาร ร้านคา้ของท่ีระลึก ฯลฯ 
4) การบริการจดัทาํหนงัสืออนุญาตเขา้ประเทศ (Visa)  
5) การจดัทาํประกนัภยัการเดินทาง  
6) การรับแลกเปล่ียนเงินตราระหวา่งประเทศ ตัว๋แลกเงินเพื่อการเดินทาง  
7) การบริการรับเขา้-ส่งออก (Transfer In-Out)  
8) การจาํหน่ายของท่ีระลึกและเอกสารคู่มือนาํเท่ียว ตลอดจนให้คาํแนะนาํด้าน

ต่างๆเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดน้าํประเภทสินคา้และบริการของธุรกิจนาํเท่ียวดงักล่าว ไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการกาํหนดนิยามเชิงปฏิบติัการ รวมถึงเป็นขอ้มูลในการออกแบบแบบสอบถามดา้นกิจกรรมท่ี
ธุรกิจนาํเท่ียวใหบ้ริการในบทท่ี 3 ต่อไป 
 

2.4.4 ความส าคัญของธุรกิจน าเที่ยวต่อโซ่อุปทานการท่องเที่ยว (Tourism Supply 
Chain) 

Zhang et al. (2009) ได้ให้ความหมายของโซ่อุปทานการท่องเท่ียว (Tourism Supply 
Chain) วา่ หมายถึง เครือข่ายขององคก์รดา้นการท่องเท่ียวท่ีมีส่วนร่วมในสร้างสรรคกิ์จกรรมและ
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว จนกระทัง่มีการส่งมอบบริการนั้นใหก้บันกัท่องเท่ียว 
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ภาพที ่2.9 โซ่อุปทานท่องเท่ียว 
แหล่งทีม่า: Sigala, 2008: 1591. 

 
โซ่อุปทานการท่องเท่ียวจึงเป็นการเช่ือมโยงกันของธุรกิจท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีส่งเสริม

สนับสนุนซ่ึงกนัและกนั เพื่อท่ีจะส่งมอบบริการต่างๆ ถึงมือลูกคา้หรือนักท่องเท่ียว โดยให้เกิด
ความพึงพอใจสูงสุดในการให้บริการ ซ่ึงมีกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งตั้งแต่การเคล่ือนยา้ยลูกคา้หรือ
นักท่องเท่ียวจากท่ีสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง การให้บริการด้านความบนัเทิง การบริการด้าน
อาหาร การบริการดา้นการเดินทาง ตลอดจนการบริการดา้นท่ีพกั โดยมีบริษทันาํเท่ียวเป็นตวักลาง
ในการบริหารจดัการ 

ธุรกิจนาํเท่ียวจึงเป็นหน่ึงในธุรกิจหลกัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด
ในโซ่อุปทานการท่องเท่ียว โดยเป็นตวักลาง (Focal Point) คอยเช่ือมโยงระหวา่งอุปสงค ์(Demand) 
และอุปทาน (Supply) ของนักท่องเท่ียวและผูส่้งมอบปัจจยัการผลิต เช่น โรงแรม สายการบิน 
สถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร ร้านขายสินคา้ท่ีระลึก ฯลฯ แลว้นาํมาออกแบบเป็นโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวเพื่อเสนอขายแก่ตวัแทนท่องเท่ียว (Travel Agent) หรือนกัท่องเท่ียวภายในแพ็คเก็จใด
แพ็คเก็จหน่ึง ซ่ึงมีราคาตํ่ากว่าผูส่้งมอบปัจจยัการผลิตขายดว้ยตนเอง โดยอาศยัการขายสินคา้และ
บริการจาํนวนมากในแต่ละคร้ัง ทาํให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economic of Scale) นอกจากน้ี
ธุรกิจนาํเท่ียวยงัมีอิทธิพลต่อกระแสการเดินทางของนกัท่องเท่ียว (Tourism Flow) ช่วยให้แหล่ง
ท่องเท่ียว เกิดการพัฒนา รวมถึงเป็นผู ้ท่ี มีอ ํานาจในการต่อรองสูงสุดคอยบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งภายในโซ่อุปทาน (Carey et al., 1997: 425; Karamustafa, 2000: 
23; Klemm and Parkinson, 2001: 367; Bastakis et al., 2004: 154;  Sigala, 2008: 1590; Khairat and 
Maher, 2012: 213) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.9 
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จากการท่ีธุรกิจนาํเท่ียวเป็นธุรกิจคนกลาง ทาํให้ธุรกิจนาํเท่ียวสามารถทราบถึงแนวโน้ม
ของอุปสงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) ไดก่้อนธุรกิจอ่ืนๆ รวมทั้งสามารถบริหารจดัการอุป
สงค ์(Demand) และอุปทาน (Supply) เหล่านั้นให้เกิดความสมดุลข้ึนในโซ่อุปทานการท่องเท่ียวได ้
(Curtin and  Busby, 1999) 
 

2.4.5 สถานการณ์ของธุรกจิน าเทีย่วในปัจจุบัน  
ปัจจุบนัโลกไดเ้ขา้สู่เศรษฐกิจยุคดิจิตอล (Digital Economy) ท่ีอินเตอร์เน็ทเขา้มามีบทบาท

ในทุกกระบวนการของธุรกิจ หลายอุตสาหกรรมจึงไดป้รับตวัเพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึน โดยการนาํเทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงในเคร่ืองมือการบริหารจดัการ ไม่เวน้แมก้ระทัง่
อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 

 
ภาพที ่2.10 อนัดบัธุรกิจนาํเท่ียวในปี 2004 
แหล่งทีม่า: Wijk และ Persoon, 2006: 386. 
 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวได้รับอิทธิพลอย่างมากจากส่ือออนไลน์ โดยจากผลสํารวจของ 
Euromonitor International (2014) ตั้งแต่ปี 2012 เป็นตน้มา พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการ
คน้หาขอ้มูลและจองการท่องเท่ียวผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากข้ึน โดยคิดเป็นยอดขายทัว่โลก
รวมกนัเท่ากบั 590 พนัลา้นดอลลาห์สหรัฐ หรือคิดเป็น 25% ของยอดขายรวมทั้งหมด และเม่ือแยก
ตามรายภูมิภาค พบว่า อเมริกาเหนือเป็นภูมิภาคท่ีมีการเติบโตของ Online Travel  มากสูงสุดเป็น
อนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ภูมิภาคยุโรปตะวนัออก และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรียงตามลาํดบั จะเห็น
วา่ในปัจจุบนั Online Travel เขา้มามีบทบาทมากข้ึนในตลาดธุรกิจนาํเท่ียว ซ่ึงจากผลการศึกษาของ 
Wijk and Persoon (2006) ไดร้วบรวมขอ้มูลส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจนาํเท่ียวทั้งแบบดั้งเดิมและ
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แบบออนไลน์ในปี 2004 ผลการศึกษาพบวา่ บริษทั TUI มีส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจนาํเท่ียว
แบบดั้งเดิมสูงท่ีสุด คิดเป็นมูลค่าทางการตลาดมากถึง 15.7 พนัลา้นดอลลาห์สหรัฐ รองลงมาคือ 
บริษทันาํเท่ียวเก่าแก่อยา่ง Thomas Cook และ My Travel Group ในขณะท่ีธุรกิจนาํเท่ียวแบบ
ออนไลน์ พบวา่ มีแนวโนม้เติบโตอย่างต่อเน่ือง และเร่ิมเขา้มาชิงพื้นท่ีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่ม
มากข้ึน โดยผูน้าํตลาดการท่องเท่ียวออนไลน์ท่ีสําคญั คือ บริษทั Expedia.com ท่ีมีมูลค่าส่วนแบ่ง
ทางการตลาดออนไลน์เท่ากบั 2.5 พนัลา้นดอลลาห์ และเพิ่มสูงข้ึนเป็น 33 พนัลา้นดอลลาห์สหรัฐ
ในปี 2012 (Euromonitor International, 2014: 24) นอกจากน้ี บริษทั Expedia.com ยงัติด 1 ใน 7 
อนัดบัของบริษทันาํเท่ียวท่ีมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสุดในโลก ดงัแสดงในภาพท่ี 2.10  

และจากผลการศึกษาของ Euromonitor International (2014: 27) ไดค้าดการณ์ไวว้า่ใน
อนาคตธุรกิจนาํเท่ียวแบบออนไลน์จะเขา้มามีบทบาทต่อการตดัสินใจท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว
เพิ่มมากข้ึน รวมถึงมีส่วนสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวให้หันมาวางแผน
เดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง หรือท่ีเรียกวา่ Tailor Made Tour ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะคน้ควา้หาขอ้มูล
ดว้ยตนเองผ่านเวป็ไซต์หรือแอฟพลิเคชั่น แล้วเปรียบเทียบราคา วางแผนการเดินทาง ตลอดจน
ตดัสินซ้ือสินคา้และบริการผา่นเวป็ไซตห์รือแอฟพลิเคชัน่ในท่ีเดียว ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบั Deloitte (2015: 4) ซ่ึงได้ร่วมกบั British Travel Award ในการสํารวจพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวปี 2014 พบวา่ 59% ของนกัท่องเท่ียวหนัมาใชก้ารเปรียบเทียบราคาสินคา้และบริการ
แบบออนไลน์มากข้ึน โดย 42% จะอ่านรีวิวก่อนตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว 
นอกจากน้ี 59% ของนกัท่องเท่ียวดงักล่าวยงัไดเ้นน้ย ํ้าวา่ รีวิวมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการทางการท่องเท่ียวเป็นมากท่ีสุด โดยทา้ยท่ีสุดแลว้ผลการศึกษาไดช้ี้ให้เห็นวา่การตลาดแบบ
รีววิมีอิทธิพลต่อการเพิ่มข้ึนของส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ขององคก์าร 

จากสถานการณ์ในปัจจุบนัดงักล่าว จะเห็นวา่ธุรกิจนาํเท่ียวตอ้งเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว กระแส
การท่องเท่ียวแบบ Tailor Made Tour ตลอดจนตอ้งเผชิญกบัการแข่งขนัทางธุรกิจจากคู่แข่งทั้ง
ทางตรง เช่น บริษทันาํเท่ียวออนไลน์ บริษทัตวัแทนท่องเท่ียว (Travel Agency) และคู่แข่งทางออ้ม 
เช่น บริษทัรับจองห้องพกั รับจองตัว๋เคร่ืองบินออนไลน์ ทาํให้ธุรกิจนาํเท่ียวตอ้งเปล่ียนจากตลาด
ของผูข้ายกลายเป็นตลาดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Market) ท่ีผูบ้ริโภคมีอาํนาจในการต่อรองมากข้ึน 
(Deloittem, 2015: 9) จึงถือเป็นความทา้ทายท่ีสาํคญัยิง่ ท่ีบริษทันาํเท่ียวจะตอ้งปรับตวัและรับมือให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
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ภาพที ่2.11 สรุปปัญหาและความทา้ทายของบริษทันาํเท่ียวในปี 2014 
แหล่งทีม่า: Mwita, 2014: 22. 

 
โดยจากผลการศึกษาของ Mwita (2014: 22) ไดส้รุปถึงปัญหาและความทา้ทายท่ีสําคญัซ่ึง

บริษทันาํเท่ียวตอ้งเผชิญในปี 2014 ผลการศึกษา พบวา่ ปัญหาขอ้จาํกดัดา้นเงินทุน การขาดทกัษะท่ี
เหมาะสมในการปฏิบติังาน การจดัการดา้นโลจิสติกส์ รวมถึงการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยี กลายเป็นปัญหาและความท้าทายท่ีสําคญั ท่ีบริษทันําเท่ียวต้องเผชิญและรับมือใน
ปัจจุบนั ดงัแสดงในภาพท่ี 2.11 

จากปัญหาและความทา้ทา้ยดงักล่าว Deloitte (2015: 13) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการ
ปรับตวัสําหรับธุรกิจนาํเท่ียวในยุคดิจิตอลให้สามารถรับมือและใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยูไ่ด้
อยา่งสูงสุด ดงัน้ี 

1) ธุรกิจนาํเท่ียวจะตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์การทาํธุรกิจจากการมุ่งเนน้ท่ีผลิตภณัฑ ์
(Product Centric) สู่การให้ความสําคญักบัผูบ้ริโภค (Consumer Centric) โดยจะตอ้งคาํนึงถึง
ผูบ้ริโภค (Consumer Centric) ในทุกกระบวนการตดัสินใจทางธุรกิจ  

2) ธุรกิจนําเท่ียวจะต้องใช้เคร่ืองมือท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและ
บริการของบริษทัไดห้ลากหลายช่องทาง ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)  

3) ธุรกิจนาํเท่ียวจะตอ้งมอบประสบการณ์ท่ีแตกต่างและหลากหลายให้กบัลูกคา้ 
(Integrated Experience) เช่น ประสบการณ์แบบ Tailor Made Tour 
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4) ธุรกิจนาํเท่ียวควรให้ความสําคญักบั Consumer Review และ Social Media ซ่ึงมี
ผลอยา่งมากต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ 

5) ธุรกิจอาจมีการยืน่ขอ้เสนอพิเศษเพื่อชกัจูงใหลู้กคา้มาลงทะเบียนในเวบ็ไซตห์รือ
แอปพลิเคชนัของทางบริษทั เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดตามพฤติกรรมของลูกคา้ จะทาํให้บริษทั
นาํเท่ียวสามารถตอบความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งตรงจุด 

6) ธุรกิจนาํเท่ียวจะตอ้งสร้างวฒันธรรมการแนะนาํสินคา้ โดยการเปิดโอกาสให้
ลูกคา้ไดแ้สดงความคิดเห็นต่อสินคา้และบริการของบริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ซ่ึงจะทาํให้เกิดการบอกต่อ
แบบปากต่อปาก และยงัช่วยประหยดัตน้ทุนในดา้นการทาํการตลาดใหแ้ก่บริษทัไดอี้กดว้ย 

กล่าวโดยสรุป สถานการณ์ของธุรกิจนาํเท่ียวในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัปัญหาและความทา้
ทายในหลากหลายด้าน ทั้ งการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียว ตลอดจนปัญหาดา้นการจดัการของธุรกิจ ส่ิงสําคญัคือบริษทันาํเท่ียวจะตอ้งตระหนกั
ถึงปัญหาดงักล่าว และรีบปรับตวัเพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยการให้
ความสําคญักับผูบ้ริโภค (Consumer Centric) ในทุกกระบวนการตดัสินใจของธุรกิจ มอบ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างและหลากหลายให้กบัลูกคา้ (Integrated Experience) ผ่านเคร่ืองมือทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงให้ความสําคญักบั Consumer Review และ Social Media เน่ืองจาก
เป็นช่องทางการทาํการตลาดท่ีสาํคญัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้  
 

2.4.6 ธุรกจิน าเทีย่วในประเทศไทย 
จากขอ้มูลของสํานกังานธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์1 (2558) พบวา่ ในปัจจุบนัประเทศ

ไทยมีธุรกิจนาํเท่ียวทัว่ประเทศรวมกนัทั้งส้ิน จาํนวน 11,346 บริษทั โดยแบ่งเป็นธุรกิจนาํเท่ียว
เฉพาะพื้นท่ี จาํนวน 3,016 บริษทั  ธุรกิจนาํเท่ียวในประเทศ (Domestic) จาํนวน 1,449 บริษทั ธุรกิจ
นาํเท่ียวจากต่างประเทศ (Inbound) จาํนวน 2,943 บริษทั และธุรกิจนาํเท่ียวทัว่ไป (Domestic หรือ 
Outbound) จาํนวน 3,938 บริษทั ในส่วนของจงัหวดักรุงเทพมหานครนั้นมีธุรกิจนําเท่ียวท่ีจด
ทะเบียนในพื้นท่ีจาํนวนทั้งส้ิน 4, 645 บริษทั (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2558) ซ่ึงธุรกิจนาํเท่ียว
ดงักล่าว พบวา่ ร้อยละ 99.9 ลว้นเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม สาํนกัแผนยทุธศาสตร์และนโยบาย, 2555: 2-5) ดงัแสดงในภาพท่ี 2.12 
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ภาพที ่2.12 จาํนวนธุรกิจนาํเท่ียวทั้งหมดในประเทศไทยแบ่งตามประเภท 
แหล่งทีม่า: พฒันาจาก สาํนกังานธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก1์, 2558. 

 
ธุรกิจนาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศไทย เป็นธุรกิจท่ีมีความอ่อนไหวง่ายต่อ

ทั้งปัจจยัลบภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทั้งปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย ปัญหาโรคระบาด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความไม่สงบทางการเมือง ซ่ึงเกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองข้ึนใน
ประเทศบ่อยคร้ังตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปี 2553 ทาํให้ธุรกิจนาํเท่ียวไดรั้บความเสียหายเป็นอยา่งมาก
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ประกอบกับปัญหาคู่แข่งรายใหม่ท่ีมีต้นทุนแรงงานท่ีตํ่ากว่า รวมถึงมี
ทรัพยากรท่ีมากกวา่เขา้มาอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากธุรกิจนาํเท่ียวยงัเป็นธุรกิจท่ีไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนจาํนวนมากก็สามารถจดัตั้งธุรกิจได้โดยง่าย (สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม, 2554: 24) ทาํให้มีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้สู่ธุรกิจและออกจากธุรกิจอยูบ่่อยคร้ัง โดย
จากรายงานของสํานกังานธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์2 (2558) ระบุวา่ ตั้งแต่วนัท่ี 6 เมษายน 2551 
จนถึงวนัท่ี 10 สิงหาคม 2558 มีผูป้ระกอบการธุรกิจนาํเท่ียวขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํ
เท่ียวไปแลว้กวา่ 5,660 ราย ดงัแสดงในภาพท่ี 2.13 
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ภาพที ่2.13 ธุรกิจนาํเท่ียวท่ีขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก2์, 2558. 
 

จากสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนดงักล่าว บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มจึงมีความจาํเป็น
อย่างยิ่ง ท่ีจะตอ้งหาแนวทางในการปรับตวั เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัแก่ธุรกิจ ให้
สามารถอยู่รอดได้อย่างย ัง่ยืนในระยะยาว จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันา
ประสิทธิผลของบริษัทนําเ ท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการ ในคร้ังน้ี 

 
2.5 ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  
 นกัวจิยัหลายท่านไดศึ้กษาเร่ือง อิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ต่อ
ผลการดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ทั้งผลการดาํเนินงานดา้น
การเงิน (Concrete Performance) และผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน (Abstract Performance) 
โดย Mokaya (2012) ไดศึ้กษากรอบแนวคิดในการวจิยัเก่ียวกบัอิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององคก์าร (CE) ต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงินขององคก์ารธุรกิจ ผลการศึกษาพบวา่ ความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ในดา้นการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) การสร้าง
นวตักรรม (Innovativeness) การปรับองค์การใหม่ (Self Renewal) การดําเนินงานเชิงรุก 
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(Proactiveness) และการกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk Taking) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนิน
ดา้นการเงินขององคก์ารธุรกิจ เช่นเดียวกบั Lumpkin และ Dess (2001) ท่ีศึกษาเร่ือง อิทธิพลของ
สภาพแวดล้อม และความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ  (CE) ในด้านการดาํเนินงานเชิงรุก 
(Proactiveness) และความก้าวร้าวในการแข่งขนั (Competitive Aggressiveness) ต่อผลการ
ดาํเนินงานขององค์การธุรกิจ ผลการศึกษาพบว่า การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) มีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการดาํเนินงานด้านการเงิน โดยทาํให้องค์การมียอดขาย (Sales Growth) อตัรา
ผลตอบแทนจากยอดขาย (Return on Sales) และผลกาํไร (Profitability) ท่ีเพิ่มข้ึน และจะยิ่งเพิ่ม
สูงข้ึนเม่ืออยู่ในองค์การระดับแรกเร่ิม (Early Stages) ท่ีมีสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาแบบไดนามิค (Dynamic Environments) ในขณะท่ีความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององค์การ (CE) ดา้นความกา้วร้าวในการแข่งขนั (Competitive Aggressiveness) นั้น พบว่า ส่ง
อิทธิพลนอ้ยมากต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงินขององคก์าร แต่จะส่งอิทธิพลมากข้ึนหากวา่อยูใ่น
องค์การท่ีมีสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกนั (Hostile Environments) ผลการศึกษา
ดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Antoncic และ Hisrich (2001) ท่ีศึกษาเร่ืองอิทธิพลความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององค์การ (CE) ต่อการสร้างความมัง่คัง่ (Wealth Creation) แก่องค์การธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศสโลเวเนียและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงค้นพบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการของ
องค์การ (CE) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานด้านการเงินขององค์การธุรกิจในประเทศ
สโลเวเนียและสหรัฐอเมริกา โดยทาํใหอ้งคก์ารมีอตัราการเติบโตและมีผลกาํไรท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี
ยงัมีนกัวิจยัอีกหลายท่านไดศึ้กษาถึงอิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ต่อผล
การดาํเนินงานดา้นลูกคา้ โดย Lekmat และ Chelliah (2014) ไดศึ้กษากบัตวัอยา่งองค์การธุรกิจ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การสร้างนวตักรรม
กระบวนการมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานด้านการเงิน โดยส่งอิทธิพลทางออ้มผ่านผล
การดาํเนินงานดา้นลูกคา้ ทาํให้องคก์ารธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศไทย
มีผลการดาํเนินงานดา้นยอดขาย (Sales Growth) และส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Shared) ท่ี
เพิ่มข้ึน นาํไปสู่ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction)  และองคก์ารธุรกิจไดรั้บผลกาํไร
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เช่นเดียวกบั Yang และคณะ (2007) ท่ีศึกษาอิทธิพลความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององค์การ (CE) ต่อผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ขององคก์ารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
ประเทศจีน ผลการศึกษาพบวา่ การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การปรับองคก์ารใหม่ (Self-
Renewal) และการดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้น
ลูกคา้ โดยการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) เป็นตวัแปรท่ีส่งอิทธิพลมากท่ีสุด และถือเป็น
คุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ท่ีสําคัญท่ีสุดซ่ึงช่วยขบัเคล่ือนผลการ
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ดาํเนินงานดา้นลูกคา้ขององคก์ารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศจีน สอดคลอ้งกบัผล
การศึกษาของ Liu, Luo และ Shi (2002) ท่ีศึกษาเร่ือง อิทธิพลของปัจจยัมุ่งเนน้ลูกคา้ ปัจจยัมุ่งเนน้
การเรียนรู้ และปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ต่อผลการดาํเนินงานขององค์การ
รัฐวสิาหกิจในประเทศจีน ผลการศึกษาช้ีให้เห็นวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ดา้น
การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การกลา้เผชิญความเส่ียง (RiskTaking) การดาํเนินงานเชิงรุก 
(Proactiveness) และความกา้วร้าวในการแข่งขนั (Competitive Aggressiveness) มีอิทธิพลทางบวก
ต่อผลการดาํเนินงานดา้นการตลาดขององคก์ารรัฐวิสาหกิจในประเทศจีน โดยส่งอิทธิพลทางออ้ม
ผ่านปัจจยัการมุ่งเน้นการเรียนรู้ ทาํให้องค์การมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน ไม่ว่าจะเป็นผลการ
ดาํเนินงานดา้นกลยุทธ์การขาย กลยุทธ์การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และส่วนผสมผลิตภณัฑ์
ต่างๆ (Product Mix)  

นอกจากน้ียงันักวิจยัอีกบางส่วนได้ศึกษาถึงอิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร (CE) ต่อผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน (Abstract Performance) ซ่ึง Zehir และคณะ 
(2012) ไดศึ้กษากบัตวัอย่างองคก์ารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศตุรกี พบวา่ ความ
เป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) มีอิทธิพลทางบวกต่อการสร้างความผกูพนัให้แก่พนกังานใน
องคก์าร โดยองคก์ารท่ีสร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการสร้างนวตักรรม (Innovativenss) และการกลา้
เผชิญความเส่ียง (RiskTaking) จะส่งผลให้พนักงานเกิดความมุ่งมั่นในการทาํงานให้ประสบ
ผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เช่นเดียวกบั  Bhardwaj และคณะ (2007) ท่ีศึกษาเร่ือง อิทธิพลความ
เป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการของประเทศอินเดีย ผลการศึกษาพบว่า การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) มี
อิทธิ พลท างบ วกต่อผล การดํา เ นินงานด้านกระ บวนการภา ยในของ องค์การ ธุรกิ จทั้ ง
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ โดยทาํให้องค์การสามารถนาํความคิดสร้างสรรค์มาพฒันาเป็น
สินคา้และบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดไดร้วดเร็วกวา่คู่แข่งขนั 

ในขณะท่ีนักวิจยัอีกหลายท่านได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร (CE) ต่อผลการดาํเนินงานทั้ง 2 ดา้น กล่าวคือ ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Concrete 
Performance) และผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน (Abstract Performance) โดย Özdemirci 
(2011) ไดศึ้กษาถึง อิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) และกลยทุธ์กระบวนการ 
ต่อผลการดาํเนินงานด้านการเงิน (Concrete Performance) และผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่ด้าน
การเงิน (Abstract Performance) ขององค์การธุรกิจในเมืองอิสตนับูล ประเทศตุรกี ผลการศึกษา
พบว่า การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) เป็นตวัแปรส่งผ่านระหว่างความเป็นผูน้าํ
เชิงกลยทุธ์และผลการดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจ โดยมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานของ
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องคก์ารธุรกิจทั้ง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Concrete Performance) และผลการ
ดํา เนินงานท่ีไม่ใช่ด้านการเงิน (Abstract Performance) ในขณะท่ีการสร้างนวัตกรรม 
(Innovativeness) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self Renewal) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงาน
ไม่ใช่ดา้นการเงิน (Abstract Performance) เพียงดา้นเดียว โดยทาํให้องคก์ารสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษยไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์ และปรับเปล่ียนกระบวนการ 
วธีิการผลิตใหม่ๆ รวมถึงปรับเปล่ียนโครงสร้างองคก์าร ทาํให้องคก์ารธุรกิจมีผลการดาํเนินงานท่ีดี
ข้ึนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ กอ้งเกียรติ บูรณศรี (2553: 228-229) 
ท่ีศึกษาพบวา่ สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) 
อยู่ในระดบัปานกลาง และความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ในดา้นการสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) และการกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk Taking) 
มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานขององค์การธุรกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ผลการดาํเนินด้าน
การเงิน ผลการดาํเนินดา้นลูกคา้ ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน และผลการดาํเนินงาน
ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต โดยมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโตมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ ผลการดําเนินงานด้านลูกค้า ผลการดําเนินงานด้านการเงิน และผลการ
ดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน เรียงตามลาํดบั  

ซ่ึงท้ายท่ีสุดแล้ว Mokaya (2012) ได้เน้นย ํ้ าให้เห็นความสําคัญของแนวคิดความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) ว่า องค์การท่ีมีความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) สูง มี
แนวโนม้ท่ีจะมีผลการดาํเนินงานท่ีสูงตาม รวมถึงองคก์ารท่ีมีโครงสร้างและค่านิยมเอ้ือต่อการสร้าง
ความเป็นผูป้ระกอบการก็มีแนวโน้มท่ีจะมีผลการดําเนินงานท่ีดีกว่าองค์การท่ีไม่มีความเป็น
ผูป้ระกอบการ เช่นเดียวกบั Margarietha (2007) ท่ีช้ีให้เห็นวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร 
(CE) มีอิทธิพลต่อระดบัความเป็นผูป้ระกอบการท่ีแตกต่างกนั (Entrepreneurship Intensity)   

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว สามารถสรุปไดว้า่ ความเป็นผูป้ระกอบการองคก์ารทั้งใน
ดา้นการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การปรับ
องค์การใหม่ (Self-Renewal) การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) และการกลา้เผชิญความเส่ียง 
(Risk Taking) ลว้นมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลขององคก์ารธุรกิจในแต่ละดา้นแตกต่างกนัทั้ง
ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน และผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน   

และจากงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว ได้รวบรวมข้อมูลค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) ของตวัแปรความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ในดา้นการสร้าง
ธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การปรับองคก์ารใหม่ 
(Self-Renewal) การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) และการกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk Taking) 
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ท่ีมีอิทธิพลต่อตวัแปรความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) เอง (X - X) และค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ (Correlation Coefficient) ของตวัแปรความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ใน
ดา้นการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การปรับ
องค์การใหม่ (Self-Renewal) การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) และการกลา้เผชิญความเส่ียง 
(Risk Taking) ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์ารธุรกิจ (X - Y) จากนั้นนาํค่าท่ีไดจ้ากตวัแปร
ทั้งสองฝ่ังดงักล่าวมาคาํนวณหาค่าอิทธิพล (Effect Size) ของแต่ละงานวิจยั และคาํนวณหาค่า
อิทธิพลเฉล่ีย  ดงัแสดงในตารางท่ี 2.17 
 
ตารางที ่2.17 แสดงค่าอิทธิพล (Effect Size) ของงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
ตารางท่ี 2.17 แสดงผลการคาํนวณค่าอิทธิพล (Effect Size) ของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์าร ซ่ึงผลการ
วเิคราะห์พบวา่ ค่าอิทธิพล (Effect Size) เฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.189393825 โดยค่าอิทธิพล (Effect Size) 
เฉล่ียท่ีไดจ้ากการคาํนวณดงักล่าวจะถูกนาํไปใชค้าํนวณหาขนาดตวัอยา่งท่ีเหมาะสมในการวิจยัตาม
หลกัการคาํนวณของโคเฮน (Cohen, 1988) ในบทท่ี 3 ต่อไป 

นักวจัิย งานวจัิย 
ค่าอทิธิพล 
(Effect Size) 

Lau และคณะ (2010) Corporate entrepreneurship of IJVs in China 0.4136023 
Lekmat และ Chelliah 
(2014) 

What Are The Antecedents to Creating Sustainable 
Corporate Entrepreneurship in Thailand? 

0.114082 

Lumpkin และ Dess 
(2001) 

Linking two dimensions of entrepreneurial orientation 
to firm performance: The moderating role of 
environment and industry life cycle 

0.1687705 

Liu, Luo และ Shi 
(2002) 

Integrating customer orientation, corporate 
entrepreneurship, and learning orientation in 
organizations-in-transition: an empirical study 

0.0666667 

ค่าอทิธิพล  (Effect Size) รวม 0.7575753 

ค่าอทิธิพล  (Effect Size) เฉลีย่ 0.189393825 
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ตารางที ่2.18 สรุปงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

งานวจิยั ตวัอย่าง เคร่ืองมอืการวจิยั การวเิคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา 

Zahra (1991)  องคก์ารธุรกิจขนาดใหญ่ในภาคอตุสาหกรรม จาํนวน 
119 แห่ง 

- แบบสอบถาม 
- ขอ้มูลทุติยภูมิ 

- Canonical Analisis 
- Correlation Analysis 

CE        Performance 

Russell และ Russell (1992)  หน่วยธุรกิจ จาํนวน 77 หน่วย ใน 36 องคก์ารของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- แบบสอบถาม 
 

- Multiple Regression 
Analysis 

CE        Performance 

Antoncic และ Hisrich (2001) องคก์ารธุรกิจ SMEs จาํนวน 192 แห่งในประเทศ
สโลเวเนียและสหรัฐอเมริกา โดยมีผูบ้ริหารเป็น
ตวัแทนตอบแบบสอบถาม 

- ขอ้มูลทุติยภูมิ 
- แบบสอบถาม  
  

- Structural Equation 
Modeling  

CE        Financial Performance 
 

Lumpkin และ Dess (2001) ผูป้ระกอบการ และผูบ้ริหารองคก์าร จาํนวน 124 คน 
ใน 94 องคก์ารธุรกิจ 

- แบบสอบถาม  
 

- Factor Analysis 
- Multiple Regression 
Analysis 

CE        Financial Performance 

Liu, Luo และ Shi (2002) ผูบ้ริหารขององคก์ารรัฐวสิาหกิจ จาํนวน 304 คน ใน
ประเทศจีน   

- แบบสอบถาม  
 

- Factor Analysis 
- Multiple Regression 
Analysis 

CE        Customer 
Performance 
 

Yang และคณะ (2007) องคก์ารธุรกิจ SMEs จาํนวน 131 แห่งในประเทศจีน 
โดยมีผูบ้ริหารเป็นตวัแทนตอบแบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม  
 

- Structural Equation 
Modeling 

CE        Customer 
Performance 
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ตารางที ่2.18 (ต่อ) 
 

งานวจิยั ตวัอย่าง เคร่ืองมอืการวจิยั การวเิคราะห์ข้อมูล ผลการศึกษา 

Bhardwaj และคณะ (2007) องคก์ารธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
จาํนวน 181 แห่งของประเทศอินเดีย โดยมีผูบ้ริหาร
เป็นตวัแทนตอบแบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม  
  

- Moderator analysis CE       Internal Performance 

Ozdemirci (2011) องคก์ารธุรกิจในเมืองอิสตนับูล ประเทศตรุกี - แบบสอบถาม  
 

- Multiple Regression 
Analysis 

CE       Abstract & Concrete  
            Performance 

Mokaya (2012) ศึกษากรอบแนวคิดในการวจิยั - - CE        Financial Performance 

Zehir และคณะ (2012) พนกังานในองคก์ารธุรกิจ SMEs จาํนวน 375 คนของ
ประเทศตรุกี 

- แบบสอบถาม - Factor Analysis 
- Multiple Regression 
Analysis 

CE       Abstract Performance 
 

Lekmat และ Chelliah (2014) องคก์ารธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ 
จาํนวน 287 แห่งของประเทศไทย โดยมีผูบ้ริหารเป็น
ตวัแทนตอบแบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม  
 

- Structural Equation 
Modeling 

CE        Customer Performance 
CE        Financial Performance 

Armesh และคณะ (2014) องคก์ารธุรกิจ SMEs จาํนวน 280 แห่งในประเทศ
อิหร่าน โดยมีผูบ้ริหารเป็นตวัแทนตอบ
แบบสอบถาม 

- แบบสอบถาม  
 

- Structural Equation 
Modeling 

CE        Financial Performance 
 

กอ้งเกียรติ บูรณศรี (2553) องคก์ารธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
จาํนวน 611 แห่ง 

- แบบสอบถาม  
 

- Structural Equation 
Modeling 

CE       Abstract & Concrete  
            Performance 
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บทสรุป การศึกษาในบทท่ี 2 ได้มีการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งการ
นาํเสนอออกเป็น 5 ตอนไดแ้ก่ 1) แนวคิดและทฤษฎีความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ซ่ึง
หมายถึง ความสามารถโดยรวมขององค์การในการแสวงหาวิธีการใหม่ๆ โดยใช้ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์สร้างคุณค่าใหแ้ก่สินคา้หรือบริการ และปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงข้ึน โดยมีตวับ่งช้ีท่ีสาํคญั 5 ตวั ไดแ้ก่ การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การ
ดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking)การสร้างธุรกิจใหม่ (New 
business Venturing) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) 2) แนวคิดและทฤษฎีประสิทธิผล
ขององคก์าร การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งวดัประสิทธิผลขององคก์ารจากผลการดาํเนินงานท่ีเป็นตวับ่งช้ีดา้น
การเงินและไม่ใช่ดา้นการเงิน ตามแนวคิดของ Kaplan และ Norton (1996) โดยผลการดาํเนินงาน
ดา้นการเงิน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั คือ อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth, อตัราการเติบโต
ของรายได ้ (Revenue Growth), อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return on Assets: ROA), 
อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น (Return on Equity: ROE) และอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ (Net 
Profit Growth) ผลการดาํเนินงานด้านลูกคา้ ประกอบด้วยตวัช้ีวดั คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ 
(Customer Satisfaction), ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) และคุณภาพบริการ (Service Quality)  
ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั คือ ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 
(Operational Efficiency), นวตักรรมการบริการ (Service Innovation) และความปลอดภยัและการ
ติดตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny) และผลการดาํเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต 
ประกอบดว้ยตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ ความพึงพอใจของพนกังาน (Employee Satisfaction) การฝึกอบรมและ
พฒันาพนกังาน (Training and Development) และอตัราการลาออกของพนกังาน  (Employee 
Retention) 3) แนวคิดและทฤษฎีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม อุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยมี
ธุรกิจหลกัอยู ่3 ประเภทดว้ยกนั คือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจนาํเท่ียว ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และถือเป็นฐานใหญ่ของพิระมิดโครงสร้างอุตสาหกรรม 
แต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มดงักล่าว ส่วนใหญ่ยงัพบวา่มีจุดอ่อนในเร่ืองของการบริหาร
จดัการ มาตรฐานดา้นการท่องเท่ียว และการใหบ้ริการ รวมถึงการขาดแคลนแรงงานทั้งดา้นปริมาณ
และคุณภาพ ดงันั้น สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จึงไดจ้ดัทาํแผนการ
ส่งเสริมและแผนปฏิบติัการส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม สาขาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
ปี 2555-2559 ข้ึน โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน 4) แนวคิด
และทฤษฎีธุรกิจนาํเท่ียว สถานการณ์ของธุรกิจนาํเท่ียวในปัจจุบนัตอ้งเผชิญกบัปัญหาและความทา้
ทายในหลากหลายด้าน ทั้ งการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรม
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นกัท่องเท่ียว ตลอดจนปัญหาดา้นการจดัการของธุรกิจ ส่ิงสําคญัคือบริษทันาํเท่ียวจะตอ้งตระหนกั
ถึงปัญหาดงักล่าว และรีบปรับตวัเพื่อรองรับกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว โดยการให้
ความสําคญักบัผูบ้ริโภค (Consumer Centric) ในทุกกระบวนการตดัสินใจของธุรกิจ 5) ผลงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุปได้ว่า ความเป็นผูป้ระกอบการองค์การในด้านการสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking)การ
สร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) มีอิทธิพล
ทางบวกต่อประสิทธิผลขององคก์ารธุรกิจในแต่ละดา้นแตกต่างกนั 
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บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 
 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อศึกษา แนวทางการ
พฒันาประสิทธิผลของบริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ใน
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2) ศึกษาอิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร 
ต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม 3) เสนอแนะแนวทางการพฒันา
ประสิทธิผลของบริษัทนําเ ท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการ ซ่ึงในบทน้ี ไดแ้บ่งการนาํเสนอ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
  3.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยัตามกรอบแนวคิดในการวิจยั 
  3.3  สมมติฐานการวจิยั 
  3.4  นิยามเชิงปฏิบติัการ 
  3.5  ประชากรและตวัอยา่ง 
  3.6  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
  3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  3.8  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.9  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3.10  สรุป 
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3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ท่ี
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์าร ดงัแสดงในภาพท่ี 3.1 

 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

3.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัยตามกรอบแนวคดิในการวจิัย 
 

3.2.1 ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE)  
วดัไดจ้ากตวับ่งช้ี 5 ตวั ไดแ้ก่ การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การดาํเนินงานเชิงรุก 

(Proactiveness) การกล้าเผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business 
Venturing) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) 

  
3.2.2 ประสิทธิผลขององค์การ  
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่   

1) ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial Performance) วดัไดจ้ากตวับ่งช้ี 5 ตวั 
คือ อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) อตัราการเติบโตของรายได ้(Revenue Growth) 
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อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return on Assets: ROA) อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น 
(Return on Equity: ROE) และอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ (Net Profit Growth) 

2) ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) วดัไดจ้ากตวับ่งช้ี 3 ตวั คือ 
ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) และคุณภาพ
บริการ (Service Quality)  

3) ผลการดาํเนินการดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) วดัได้
จากตวับ่งช้ี 3 ตวั คือ ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Operational Efficiency) นวตักรรมการ
บริการ (Service Innovation) และความปลอดภยัและการติดตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny)  

4) ผลการดําเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth 
Performance) วดัไดจ้ากตวับ่งช้ี 3 ตวั คือ ความพึงพอใจของพนกังาน (Employee Satisfaction) การ
ฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน (Training and Development) และอตัราการลาออกของพนกังาน 
(Employee Retention) 
 

3.3 สมมติฐานการวจิัย 
 

การศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาด
ยอ่มดว้ยการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ ไดมี้การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์าร (CE) ท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจ โดย Mokaya (2012) ไดศึ้กษา
พบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินดา้นการเงิน
ขององคก์ารธุรกิจ เช่นเดียวกบั Lumpkin และ Dess (2001) ท่ีศึกษาพบวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององคก์าร (CE) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน โดยทาํให้องคก์ารมียอดขาย 
(Sales Growth) อตัราผลตอบแทนจากยอดขาย (Return on Sales) และผลกาํไร (Profitability) ท่ี
เพิ่มข้ึน สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Antoncic และ Hisrich (2001) ท่ีพบว่า ความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงินขององคก์าร
ธุรกิจในประเทศสโลเวเนียและสหรัฐอเมริกา ในขณะท่ี Yang และคณะ (2007) ไดศึ้กษาพบว่า 
ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ของ
องคก์ารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในประเทศจีน ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Liu, Luo 
และ Shi (2002) ท่ีศึกษาพบวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) มีอิทธิพลทางบวกต่อผล
การดาํเนินงานด้านการตลาดขององค์การรัฐวิสาหกิจในประเทศจีน นอกจากน้ียงันักวิชาการ
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บางส่วนไดศึ้กษาถึงอิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ต่อผลการดาํเนินงานท่ี
ไม่ใช่ดา้นการเงิน (Abstract Performance) โดย Zehir และคณะ (2012) ไดศึ้กษา พบวา่ ความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) มีอิทธิพลทางบวกต่อการสร้างความผูกพนัให้แก่พนักงานใน
องค์การธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศตุรกี ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Bhardwaj และคณะ 
(2007) ท่ีศึกษาพบวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) มีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานของ
องคก์ารธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศอินเดียเช่นกนั ในขณะท่ีกอ้งเกียรติ 
บูรณศรี (2553: 228-229) ไดศึ้กษาพบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) มีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Concrete Performance) และผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่
ดา้นการเงิน (Abstract Performance) โดยมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการ
เติบโตมากท่ีสุด รองลงมาคือ ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน และผล
การดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน เรียงตามลาํดบั 

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่า ความเป็นผูป้ระกอบการองค์การ 
(CE) ลว้นมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลขององค์การธุรกิจในแต่ละดา้นแตกต่างกนัทั้งผลการ
ดาํเนินงานดา้นการเงิน และผลการดาํเนินงานท่ีไม่ใช่ดา้นการเงิน ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงกาํหนด
สมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

 
สมมติฐาน ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) มีอิทธิพลทางบวกต่อ 

ประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

3.4 นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 

1) การกล้าเผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารหรือ
บริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมในการประเมินความเส่ียงเก่ียวกับการดาํเนินงานของ
กิจการภายใตส้ถานการณ์ท่ีไม่แน่นอนอยา่งชาญฉลาด โดยตั้งใจท่ีจะยอมแลกทรัพยากรของบริษทั
กบัโอกาสท่ีจะทาํให้ไดม้าซ่ึงส่ิงท่ีตอ้งการ เม่ือพิจารณาแลว้ว่ามีความคุม้ค่าท่ีจะเส่ียง โดยวดัการ
กลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) ไดจ้ากตวัช้ีวดั คือ บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมมี
การสนบัสนุนให้พนกังานมีการประเมินความเส่ียงเม่ือมีการนาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ บริษทัมีการ
ดาํเนินงานในโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง เพื่อให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงตาม บริษทัเป็นเจา้แรกใน
การนาํเสนอสินคา้หรือบริการทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ ออกสู่ตลาดท่ียงัมีความไม่แน่นอน และ
บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารความเส่ียง เป็นตน้ 
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2) การด าเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึง การเป็นบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มท่ีมีความพยายามเป็นผูบุ้กเบิกริเร่ิมทดลองทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงก่อนบริษทัอ่ืน เพื่อแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจใหม่ และสร้างความเป็นผูน้าํในธุรกิจนาํเท่ียวเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนั อนัจะช่วย
สร้างการเจริญเติบโตให้แก่บริษทันาํเท่ียวสามารถแข่งขนัไดใ้นระยะยาว โดยวดัการดาํเนินงานเชิง
รุก (Proactiveness) ไดจ้ากตวัช้ีวดั คือ บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มมีการเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยใีนการดาํเนินงาน การใชเ้ทคนิคการบริหารงานรูปแบบใหม่ หรือการนาํเสนอสินคา้หรือ
บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ บริษทัมีการตดัสินใจท่ีกล้าหาญเม่ือตอ้งเผชิญกบัสภาวการณ์ท่ีไม่
แน่นอน เพื่อใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยูอ่ยา่งสูงสุด บริษทัมีความกระตือรือร้นในการแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจนาํเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง และบริษทัเลือกใชว้ิธีการ
ตอบโตคู้่แข่งขนัท่ีทาํใหไ้ม่สามารถทาํการแข่งขนัไดอี้ก เป็นตน้ 

3) การปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) หมายถึง การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ การเปล่ียน
โครงสร้างของบริษทั การเปล่ียนแนวคิดทางธุรกิจ หรือการเปล่ียนแปลงวิธีการดาํเนินงานใหม่ 
เพื่อให้เอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวตักรรมองค์กรในบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม ทาํให้
บริษทัสามารถแข่งขนัไดใ้นระยะยาว ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการเปล่ียนแปลงภายใน
องคก์าร โดยวดัการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ไดจ้ากตวัช้ีวดั คือ บริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีการสร้างนิยามใหม่ให้กับแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) บริษทัมีการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์การแข่งขนัรูปแบบใหม่ ในแต่ละหน่วยของธุรกิจ บริษทัมีการปรับเปล่ียน
โครงสร้างแผนกและหน่วยงาน เพื่อให้เอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวตักรรมองค์กร และบริษทัมีการ
ประสานงานระหวา่งหน่วยธุรกิจ เพื่อสนบัสนุนการสร้างสรรคน์วตักรรมขององคก์ร เป็นตน้ 

4) การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) หมายถึง การสร้างความแปลกใหม่
ให้กบัสินคา้หรือบริการของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของนกัท่องเท่ียว โดยวดัการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) ไดจ้ากตวัช้ีวดั คือ บริษทั
นาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมมีการสร้างสรรค์สินคา้หรือบริการทางการท่องเท่ียวใหม่เพื่อ
เสนอขายในตลาดปัจจุบนั บริษทัมีการขยายสายธุรกิจใหม่ในตลาดการท่องเท่ียวปัจจุบนั บริษทัมี
การขยายธุรกิจใหม่ในตลาดใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว และบริษทัมีการขยายสายผลิตภณัฑ์
ใหม่ ในธุรกิจใหม่ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

5) การสร้างนวัตกรรม (Innovativeness) หมายถึง การรวบรวม หรือการสร้างสรรค์ส่ิง
ใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มคุณค่าใหก้บัสินคา้ หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ หรือช่วย
ลดต้นทุนในการดาํเนินงานให้แก่บริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวดัการสร้าง
นวตักรรม (Innovativeness) ไดจ้ากตวัช้ีวดั คือ บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มมีการพฒันา
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สินคา้หรือบริการทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ ออกสู่ตลาดไดร้วดเร็วกว่าคู่แข่งขนั บริษทัมีการพฒันา
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการท่องเท่ียวใหอ้ยูเ่หนือคู่แข่งขนัเสมอ บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริม
ให้พนกังานนาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์สินคา้หรือบริการทางการท่องเท่ียว และบริษทั
มุ่งเนน้การวจิยัและพฒันา เพื่อสร้างความเป็นผูน้าํเทคโนโลยทีางการท่องเท่ียว เป็นตน้ 

6) ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) หมายถึง ความสามารถโดยรวมของบริษทั
นาํเท่ียวในการแสวงหาวิธีการใหม่ๆ โดยใช้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์สร้างคุณค่าให้แก่สินคา้หรือ
บริการ และปรับปรุงกระบวนการทาํงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงข้ึน โดยสังเกต
คุณลกัษณะของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมท่ีมีความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ
จาก การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) การกล้าเผชิญ
ความเส่ียง (Risk-Taking) การสร้างธุรกิจใหม ่(New Business Venturing) และการปรับองคก์ารใหม่ 
(Self-Renewal) เป็นตน้ 

7) แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของบริษัทน าเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการ
เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง แนวทางการพฒันาประสิทธิผลท่ีได้จากการศึกษา
สภาพปัจจุบนัของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

8) บริษัทน าเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง บริษทันาํเท่ียวประเภทเฉพาะพื้นท่ี 
หรือบริษทันาํเท่ียวในประเทศ (Domestic) หรือบริษทันําเท่ียวจากต่างประเทศ (Inbound) หรือ
บริษทันาํเท่ียวทัว่ไป (Outbound) ซ่ึงจดทะเบียนกบัสํานกัทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยบริษทันาํเท่ียวดงักล่าวจะตอ้งเปิดดาํเนินกิจการมาแลว้ไม่ตํ่ากว่า 3 ปี 
ประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องการจดันาํเท่ียวอย่างน้อย 3 กิจกรรมข้ึนไป ได้แก่ การเป็นตวัแทน
ท่องเท่ียว การรับจดัขายตัว๋การเดินทาง หรือรับจองห้องพกั หรือกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว เป็นตน้ 

9) ประสิทธิผลองค์การ หมายถึง ผลการดาํเนินงานของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม โดยอาศยัแนวคิดการวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล (BSC) เป็นแนวทางในการวดัผล
การดาํเนินงาน ซ่ึงให้ความสําคญัทั้งผลการดาํเนินงานในรูปตวัเงิน และไม่ใช่ตวัเงิน รวมถึงความ
สมดุลระหวา่งผลการดาํเนินงานในระยะสั้นและระยะยาว ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงานดา้น
การเงิน (Financial Performance) ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) ผลการ
ดาํเนินการดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) และผลการดาํเนินงานดา้นการ
เรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance) 

10) ผลการด าเนินการด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) หมายถึง 
การประเมินผลการดาํเนินงานในดา้นกระบวยการภายในเฉล่ีย 3 ปีล่าสุดเม่ือเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้ง
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ไวข้องบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวดัผลการดาํเนินการดา้นกระบวนการภายใน 
(Internal Process Performance) ไดจ้ากตวัช้ีวดั คือ ความรวดเร็วในการเปิดตวัสินคา้หรือบริการ
ทางการท่องเท่ียวใหม่ของบริษทั ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ ความ
รวดเร็วของระยะเวลาในการดาํเนินงานทั้งหมด (Operating Cycle) ของบริษทั ตั้งแต่การออกแบบ
สินคา้หรือบริการทางการท่องเท่ียว ขายสินคา้หรือบริการทางการท่องเท่ียว และการไดรั้บชาํระเงิน 
การปรับเปล่ียนสินค้าหรือบริการทางการท่องเท่ียวตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า 
(Customization) และการบงัคบัใชข้อ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและการรับประกนัของบริษทั เป็น
ตน้ 

11) ผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth 
Performance) หมายถึง การประเมินผลการดาํเนินงานในดา้นการเรียนรู้และการเติบโตเฉล่ีย 3 ปี
ล่าสุดเม่ือเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้ งไวข้องบริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวดัผลการ
ดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance) ไดจ้ากตวัช้ีวดั คือ 
อตัราความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) อตัราการลาออกของพนักงาน 
(Employee Retention) และจาํนวนหลกัสูตรการฝึกอบรมและพฒันาพนักงาน (Training and 
Development) เป็นตน้ 

12) ผลการด าเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) หมายถึง การประเมินผล
การดาํเนินงานในดา้นการเงินเฉล่ีย 3 ปีล่าสุดเม่ือเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไวข้องบริษทันาํเท่ียวขนาด
กลางและขนาดยอ่ม โดยวดัผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial Performance) ไดจ้ากตวัช้ีวดั 
คือ อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) อตัราการเติบโตของรายได ้(Revenue Growth) 
อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ (Net Profit Growth) อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) 
และอตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้ (ROE) เป็นตน้ 

13) ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า (Customer Performance) หมายถึง การประเมินผลการ
ดาํเนินงานในดา้นลูกคา้เฉล่ีย 3 ปีล่าสุดเม่ือเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไวข้องบริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยวดัผลการดาํเนินงานด้านลูกคา้ (Customer Performance) ไดจ้ากตวัช้ีวดั คือ 
อตัราความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) และ
จาํนวนขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ เป็นตน้ 
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3.5 ประชากรและตัวอย่าง 
 
3.5.1 การวจัิยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตามวตัถุประสงค์ข้อที ่1 และ 2 

3.5.1.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ธุรกิจนาํเท่ียวท่ีจดทะเบียนกบัสํานักทะเบียน

ธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 4,645 แห่ง ซ่ึงเป็นจงัหวดัท่ีมี
จาํนวนธุรกิจนาํเท่ียวจดทะเบียนมากท่ีสุดในประเทศไทย (สํานกังานธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก์1, 
2558) 

3.5.1.2 ตวัอยา่ง 
ตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี ใชว้ิธีการเลือกตวัอยา่งแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) 

และเน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรท่ีแน่นอนของธุรกิจนาํเท่ียว จาํนวน 
4,645 แห่งดงักล่าว ว่าเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม การวิจยัคร้ังน้ีจึง
เลือกใชว้ิธีการกาํหนดตวัอยา่งดว้ยค่าพารามิเตอร์ตามหลกัการคาํนวณของโคเฮน (Cohen, 1988) 
โดยมีสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มีตวั
แปรตน้ (Predictors) ท่ีใชท้าํนายตวัแปรตาม จาํนวน 5 ตวั กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ ท่ี 0.05 มีค่า
อาํนาจการทดสอบ (Power of Test) เท่ากบั 0.80 ซ่ึงเป็นค่ามาตรฐานท่ีใชก้นัทัว่ไปท่ีมีอาํนาจ
เพียงพอในการทดสอบทางสถิติ และมีค่าอิทธิพล (Effect Size) ท่ีคาํนวณไดจ้ากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานขององค์การธุรกิจเฉล่ีย
เท่ากบั 0.19 (แสดงในตารางท่ี 3.1) ไดต้วัอยา่งจาํนวนทั้งส้ิน 74 ราย โดยตวัอยา่งดงักล่าวจะตอ้งมี
คุณสมบติัเป็นบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มประเภทเฉพาะพื้นท่ี หรือนาํเท่ียวในประเทศ 
(Domestic) หรือนาํเท่ียวจากต่างประเทศ (Inbound) หรือนาํเท่ียวทัว่ไป (Outbound) ซ่ึงเปิดดาํเนิน
กิจการมาแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 ปี เน่ืองจากการศึกษาเร่ืองความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารท่ีผา่นมา
ส่วนใหญ่นกัวิชาการ (Zahra, 1993; Zahra and Covin, 1995; Lumpkin and Dess, 2001: 439; 
Antoncic and Hisrich, 2004; Armesh et al., 2014: 42) นิยมวดัผลการดาํเนินงานขององคก์ารในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากเป็นช่วงระยะเวลาท่ีบริษทัมีความคงท่ีในการดาํเนินงานแลว้ และ
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมดงักล่าวจะตอ้งประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งการจดันาํเท่ียว
อยา่งนอ้ย 3 กิจกรรมข้ึนไป ไดแ้ก่ เป็นตวัแทนท่องเท่ียว การรับจดัขายตัว๋การเดินทาง หรือรับจอง
หอ้งพกั หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 
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ตารางที ่3.1 ค่าอิทธิพล (Effect Size) 
 

 
3.5.2 การวจัิยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามวตัถุประสงค์ข้อที ่3 

3.5.2.1 ประชากร  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูป้ระกอบการ หรือผูบ้ริหารองค์การ หรือ

นกัวิชาการดา้นการท่องเท่ียว หรือผูท่ี้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในธุรกิจนาํเท่ียว หรือ หรือ
พนกังานระดบัปฏิบติัการ 

3.5.2.2 ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 
การศึกษาคร้ังน้ี พิจารณาเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัดงักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติั คือ ผูป้ระกอบการ หรือผูบ้ริหารองค์การ หรือ
นกัวิชาการดา้นการท่องเท่ียว หรือผูท่ี้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในธุรกิจนาํเท่ียวมาแลว้ไม่ตํ่า
กวา่ 10 ปี จาํนวน 9 ท่าน (นงนภสั คู่วรัญญู เท่ียงกมล, 2554: 91) 

 
 

นักวจัิย งานวจัิย 
ค่าอทิธิพล 
(Effect Size) 

Lau และคณะ 
(2010) 

Corporate entrepreneurship of IJVs in China 0.4136023 

Lekmat และ 
Chelliah (2014) 

What Are The Antecedents to Creating Sustainable 
Corporate Entrepreneurship in Thailand? 

0.114082 

Lumpkin และ Dess 
(2001) 

Linking two dimensions of entrepreneurial 
orientation to firm Performance: The moderating 
role of environment and industry life cycle 

0.1687705 

Liu, Luo และ Shi 
(2002) 

Integrating customer orientation, corporate 
entrepreneurship, and learning orientation in 
organizations-in-transition: an empirical study 

0.0666667 

ค่าอทิธิพล  (Effect Size) รวม 0.7575753 

ค่าอทิธิพล  (Effect Size) เฉลีย่ 0.189393825 
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3.6 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

3.6.1 การวจัิยเอกสาร (Documentary Research) 
โดยการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบ (Systematic Review) มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1) การสืบคน้ สืบคน้งานวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ และหลกัฐานทาง
วิชาการท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ ( Corporate 
Entrepreneurship) และประสิทธิผลขององคก์าร 

2) แหล่งข้อมูลในการสืบค้น โดยสืบค้นจากฐานข้อมูลของห้องสมุดสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และฐานขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Resource) ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยฐานขอ้มูลในประเทศ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลเอกสารฉบบัเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของ
ไทย (Thai Digital Collection) และฐานขอ้มูลต่างประเทศ ไดแ้ก่ Science Direct, Emerald, 
Hospitality & Tourism Complete, Business Source Complete, Academic Search Complete และ 
Google Scholar เป็นตน้ 

3) คาํสาํคญัในการสืบคน้ (Key words) โดยกาํหนดคาํสาํคญัในการสืบคน้ ดงัน้ี 
ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ไดแ้ก่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร

Corporate Entrepreneurship, Corporate Entrepreneurial, Corporate Venturing, Internal 
Entrepreneurship, Intrapreneurship และ Intrapreneuring 

ประสิทธิผลขององค์การ ได้แก่ ผลการดาํเนินงาน การวดัผลการดาํเนินงานแบบ
สมดุล Performance และ Balanced Scorecard  

4) การสังเคราะห์ขอ้มูล นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัมาสังเคราะห์ เพื่อรวบรวม
ตวับ่งช้ีความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) และประสิทธิผลขององคก์าร จากนั้นดาํเนินการ
ออกแบบเคร่ืองมือวจิยั 

 
3.6.2 แบบสอบถามส าหรับใช้ศึกษาวตัถุประสงค์ข้อที ่1 และ 2  
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซ่ึงเป็นตวัแทนของบริษทันาํ

เท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม ประกอบดว้ย  
1) เพศ ไดแ้ก่ เพศชาย, เพศหญิง 
2) อาย ุไดแ้ก่ ตํ่ากวา่ 20 ปี 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี และ 60 ปีข้ึนไป 
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3) ระดบัการศึกษาสูงสุด ไดแ้ก่ ตํ่ากว่ามธัยมศึกษา มธัยมศึกษา ประกาศนียบตัร/
อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก   

4) ตาํแหน่งงาน ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารองคก์าร ผูมี้ประสบการณ์และเช่ียวชาญในธุรกิจนาํ
เท่ียว และอ่ืนๆ 

5) ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นธุรกิจนาํเท่ียว ไดแ้ก่ 5-7 ปี 8-10 ปี 11-13 ปี และ 
14 ปีข้ึนไป 

6) ประเภทของธุรกิจนาํเท่ียวท่ีเคยมีประสบการณ์ ไดแ้ก่ ธุรกิจนาํเท่ียวเฉพาะพื้นท่ี 
ธุรกิจนาํเท่ียวในประเทศ (Domestic) ธุรกิจนาํเท่ียวนาํเท่ียวจากต่างประเทศ (Inbound) และธุรกิจนาํ
เท่ียวทัว่ไป (Domestic หรือ Outbound) 

7) ประเภทของกิจกรรมท่ีบริษทันาํเท่ียวให้บริการ ไดแ้ก่ บริการจดันาํเท่ียว บริการ
จดัสัมมนา บริการจองตัว๋เคร่ืองบิน บริการจองท่ีพกั และอ่ืนๆ 

ตอนที ่2 สภาพการด าเนินงานด้านความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชว้ดัตวัแปรความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ จาํนวน 5 ตวั ไดแ้ก่ 

การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) การกลา้เผชิญความ
เส่ียง (Risk-Taking) การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) และการปรับองคก์ารใหม่ 
(Self-Renewal) แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นการให้คะแนนแบบ 5 ระดบั โดยหากตรงกบัความเป็น
จริงน้อยท่ีสุดมีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน และหากขอ้ความตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุดมีค่า
คะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

ตอนที ่3  ผลการด าเนินงานขององค์การ 
มีจาํนวน 4 ตวัแปร ไดแ้ก่  

1) ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน  
มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้วดัตวัแปรผลการดาํเนินงานด้านการเงิน จาํนวน 6 ตวัแปร 

ไดแ้ก่ อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) อตัราการเติบโตของรายได ้(Revenue Growth) 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return on Assets: ROA) อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น 
(Return on Equity: ROE) และอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ (Net Profit Growth)  

2) ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance)  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชว้ดัตวัแปรผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ จาํนวน 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 

อตัราความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) อตัราส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) 
และคุณภาพบริการ (Service Quality)  
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3) ผลการดาํเนินการดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Performance)  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชว้ดัตวัแปรผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน จาํนวน 3 

ตวัแปร คือ ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Operational Efficiency) นวตักรรมการบริการ (Service 
Innovation) และความปลอดภยัและการติดตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny) 

4) ผลการดาํเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth 
Performance)  

มีวตัถุประสงค์เพื่อใช้วดัผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต จาํนวน 3 
ตวัแปร คือ อตัราความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction) อตัราการลาออกของ
พนกังาน (Turnover Rate) และการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน (Training and Development)  

โดยคาํถามในแต่ละขอ้ท่ีกล่าวมามีลกัษณะเป็นการใหค้ะแนนแบบ 5 ระดบั โดยหาก
ผลการดาํเนินงานลดลงมากเม่ือเทียบกบัเป้าหมายมีค่าคะแนนเท่ากบั 1 คะแนน และหากผลการ
ดาํเนินงานเพิ่มข้ึนมากเม่ือเทียบกบัเป้าหมายมีค่าคะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 

สําหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของแบบสอบถามสภาพการดาํเนินงานด้าน
ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ไดน้าํระดบัคะแนนเฉล่ียท่ี เฉลิมชยั วาสะสิริ (2553: 47) ใชใ้น
การแปลความหมายมาประยกุตใ์ชใ้นการแปลความหมาย ดงัน้ี 
 
ตารางที ่3.2 เกณฑ์ในการแปลความหมายสภาพการดาํเนินงานดา้นความเป็นผูป้ระกอบการของ

องคก์าร 
 

ระดับคะแนน ความหมาย 

4.50 - 5.00 สภาพการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูงมาก 
3.50 - 4.49 สภาพการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงขององคก์ารอยูใ่นระดบัสูง 
2.50 - 3.49 สภาพการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงขององคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.50 - 2.49 สภาพการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงขององคก์ารอยูใ่นระดบัตํ่า 
1.00 - 1.49 สภาพการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงขององคก์ารอยูใ่นระดบัตํ่ามาก 

 
สําหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายผลการดาํเนินงานขององค์การไดน้าํระดบัคะแนน

เฉล่ียท่ี เฉลิมชยั วาสะสิริ (2553: 47) ใชใ้นการแปลความหมายมาประยกุต์ใชใ้นการแปลความหมาย ดงั
ตารางท่ี 3.3 
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ตารางที ่3.3 เกณฑใ์นการแปลความหมายผลการดาํเนินงานขององคก์าร 
 

ระดับคะแนน ความหมาย 
4.50 - 5.00 ผลการดาํเนินงานขององคก์ารเพิ่มข้ึนมากเม่ือเทียบกบัเป้าหมาย 
3.50 - 4.49 ผลการดาํเนินงานขององคก์ารเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัเป้าหมาย 
2.50 - 3.49 ผลการดาํเนินงานขององคก์ารเท่ากบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
1.50 - 2.49 ผลการดาํเนินงานขององคก์ารลดลงเม่ือเทียบกบัเป้าหมาย 
1.00 - 1.49 ผลการดาํเนินงานขององคก์ารลดลงมากเม่ือเทียบกบัเป้าหมาย 

 
ตารางที ่3.4 แหล่งท่ีมาของแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร แหล่งทีม่าของแบบสอบถาม ข้อที่ 

ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ  
1. การสร้างนวตักรรม 
   (Innovativeness) 

ดดัแปลงจาก Knight (1997), Bulut (2008), Wang 
and Zhang (2009), Ozdemirci (2011), Rojas et al. 
(2011), Nkosi (2011) และ Mokaya (2012 

5-8 

2. การดาํเนินงานเชิงรุก 
    (Proactiveness) 

ดดัแปลงจาก Knight (1997), Wang and Zhang 
(2009) และ Rojas et al. (2011) และ Mokaya (2012) 

13-16 

3. การกลา้เผชิญความเส่ียง 
    (Risk-Taking) 

ดดัแปลงจาก  Lumpkin and Dess (1996),  Fox 
(2005), Nkosi (2011), Shamsuddin et al. (2012), 
Mokaya (2012) และ กอ้งเกียรติ บูรณศรี (2553) 

17-20 

4. การสร้างธุรกิจใหม่  
    (New Business Venturing) 

ดดัแปลงจาก Wang and Zhang (2009), Ozdemirci 
(2011) Rojas et al. (2011) และ Mokaya (2012) 

1-4 

5. การปรับองคก์ารใหม่ 
   (Self-Renewal) 

ดดัแปลงจาก Wang and Zhang (2009), Romero-
Martinez et al., (2010), Ozdemirci (2011), Rojas et 
al. (2011), Shamsuddin et al. (2012) และ Mokaya 
(2012) 

9-12 
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ตารางที ่3.4 (ต่อ) 
 

ตัวแปร แหล่งทีม่าของแบบสอบถาม ข้อที่ 

ประสิทธิผลของบริษัทน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม 
1. ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 
   (Financial Performance) 

ดดัแปลงจาก Antoncic and Hisrich (2001), 
Harrington (2004), Tseng, Kuo and Chou 
(2008), Wang and Zhang (2009), Shwu-Ing 
and Hsin-Yi (2011), Nkosi (2011), Avci et al. 
(2011), วรีดา เรืองรุ่ง (2550), กอ้งเกียรติ บูรณ
ศรี (2553) และ วฑูิร เจียมจิตตต์รง (2553) 

21-25 

2. ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ 
   (Customer Performance) 

ดดัแปลงจาก Reichel and Haber (2005), Tseng, 
Kuo and Chou (2008), Wang and Zhang 
(2009), Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011), Avci et 
al. (2011), วรีดา เรืองรุ่ง (2550), กอ้งเกียรติ 
บูรณศรี (2553) และ วฑูิร เจียมจิตตต์รง (2553) 

26-28 

3. ผลการดาํเนินงานดา้น 
    กระบวนการภายใน  
    (Internal Process Performance) 

ดดัแปลงจาก Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011) 29-33 

4. ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้ 
    และการเติบโต 
    (Learning and Growth  
    Performance) 

ดดัแปลงจาก Shwu-Ing and Hsin-Yi (2011), 
Nkosi (2011), Avci et al. (2011), วรีดา เรืองรุ่ง 
(2550) และกอ้งเกียรติ บูรณศรี (2553) 

34-36 

 
3.6.3 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) ส าหรับใช้ศึกษาวตัถุประสงค์ข้อที ่3 
การศึกษาในขั้นตอนน้ีได้นําผลการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จาก

วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 คือ ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม มาดาํเนินการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อหา
แนวทางในการพฒันาประสิทธิผลแก่บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยการเสริมสร้าง
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ความเป็นผูป้ระกอบการ ดว้ยวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขั้นตอนในการศึกษา 
ดงัน้ี 

3.6.3.1 กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) โดยการศึกษา
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอแนะแนวทางในการพฒันาประสิทธิผลแก่บริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดยอ่มดว้ยการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ 

3.6.3.2 ออกแบบแนวคาํถาม โดยคาํถามดังกล่าวมีลักษณะแบบก่ึงโครงสร้าง 
(Guideline) สามารถยืดหยุ่นได ้เป็นคาํถามปลายเปิด ท่ีพฒันามาจากการทบทวนวรรณกรรม และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม และแนวทางในการพฒันา
ประสิทธิผลแก่บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละครอบคลุมเน้ือหาของงานวจิยั 

3.6.3.3 กาํหนดผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั โดยสุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัจากประชากรเป้าหมาย 
ให้ได้ตามคุณสมบติัท่ีกาํหนด จากนั้นติดต่อขอความร่วมมือ และช้ีแจงรายละเอียดของงานวิจยั 
ได้แก่ ท่ีมาและความสําคัญของงานวิจัย วตัถุประสงค์ในการวิจยั วิธีการดาํเนินการวิจัย และ
ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัรับทราบถึงกระบวนการวิจยั โดยสามารถตอบ
รับหรือปฏิเสธการเขา้ร่วมการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) คร้ังน้ีได ้

3.6.3.4 ทาํหนงัสือขอความร่วมมือจากผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัทั้ง 9 ท่าน ท่ีตอบรับเขา้ร่วม
การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) พร้อมกับแนบรายละเอียดงานวิจัยแบบสรุปย่อ และ
กาํหนดการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) ส่งถึงผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั 

3.6.3.5 จดัเตรียมเอการ สถานท่ี และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการสนทนา
กลุ่มยอ่ย (Focus Group) เช่น แบบบนัทึกขอ้มูลภาคสนาม เคร่ืองบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายภาพ และ
อุปกรณ์เคร่ืองเขียนต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีครบถว้นสมบูรณ์ตามวตัถุประสงค ์
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3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 

3.7.1 แบบสอบถาม 
3.7.1.1 นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้มาร่างเป็นแบบสอบถาม จากนั้นนาํร่าง

แบบสอบถามท่ีได้เสนอแก่อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และความ
ครอบคลุมของเน้ือหา พร้อมทั้งแกไ้ขปรับปรุงแบบสอบถามใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

3.7.1.2 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแลว้จากอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
เสนอให้ผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 3 ท่าน (รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิปรากฏตามภาคผนวก ก) พิจารณา 
พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพื่อวดั
ความสอดคล้องของข้อคาํถามและวตัถุประสงค์ของงานวิจยั ตลอดจนความชัดเจนและความ
เหมาะสมในการใชภ้าษา  

3.7.1.3 วเิคราะห์ผลเพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถาม ซ่ึงจาก
ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถามงานวิจยัจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.66-1.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริชยั กาญจนวสี (2543) ท่ีกล่าวว่า เกณฑ์สําหรับใช้ในการ
ตดัสินความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ค่าดชันีท่ีคาํนวณไดต้อ้งมีค่ามากกวา่ 0.50 (IOC > 
.50) จึงจะถือวา่ขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ดงันั้นแบบสอบถามทุกขอ้ใน
การวิจยัคร้ังน้ี จึงมีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถนาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อ
ตอบวตัถุประสงคข์องงานวจิยัต่อไป 

3.7.1.4 นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย 
จาํนวน 30 ชุด เพื่อนาํมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990) ซ่ึงจะตอ้งมีค่า
สัมประสิทธ์ิอลัฟา ไม่ตํ่ากวา่ 0.70 จึงจะอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมีความเช่ือถือได ้(กฤศกร จิรภานุเมศ, 2553: 
48) 

3.7.1.5 วิเคราะห์ผลเพื่อทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ซ่ึงจากผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ .942 จึงสรุปได้ว่า
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมามีความน่าเช่ือถือ (Reliability) สูง สามารถนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบัตวัอยา่ง
ได ้

3.7.1.6 จดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ และนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบัตวัอยา่ง  
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3.7.2 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
หลงัจากท่ีไดอ้อกแบบแนวคาํถามปลายเปิด ซ่ึงมีลกัษณะแบบก่ึงโครงสร้าง (Guideline) ท่ี

สามารถยืดหยุน่ได ้จึงไดน้าํแนวคาํถามดงักล่าวให้ผูท้รงคุณวุฒิหรือผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบ เร่ือง
ความสอดคล้องของข้อคาํถามกับวตัถุประสงค์งานวิจยั และการใช้ภาษา จากนั้ นนํามาแก้ไข
ปรับปรุงตามคาํแนะนาํเพื่อให้ไดแ้นวคาํถามท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้นสมบูรณ์ สามารถนาํไปใช้
เก็บขอ้มูลกบัผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัได ้

 

3.8 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.8.1 แบบสอบถาม 
โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

3.8.1.1 จดัทาํเลขรหสัแบบสอบถามเพื่อสะดวกในการตรวจสอบและติดตาม 
3.8.1.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยจดัส่งแบบสอบถามและหนงัสือขอความอนุเคราะห์

ในการตอบแบบสอบถามไปยงับริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พร้อมระบุระยะเวลาในการขอรับแบบสอบถามกลบัคืน โดยแนบซองเอกสารตอบกลบัท่ีติดอากร
แสตมป์จ่าหนา้ซองถึงผูรั้บเรียบร้อย 

3.8.1.3 ในกรณีท่ีไม่ไดรั้บแบบสอบถามคืนตามระยะเวลาท่ีกาํหนด ไดด้าํเนินการ
ติดตามทวงถามทางโทรศพัท ์หรือเสนอแนะทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมกบับริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดย่อมในการส่งแบบสอบถามกลบัคืน เช่น ทางโทรสาร (Fax), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
(E-Mail) หรือเดินทางไปรับแบบสอบถามดว้ยตนเอง 

 
3.8.2 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) 
จดัการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) โดยช้ีแจงผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

ใหเ้ขา้ใจถึงวตัถุประสงคข์องการศึกษา และขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ี พร้อมกบัขอความร่วมมือ
ในการใหข้อ้มูลสาํคญัในดา้นต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้คิดเห็น ขอ้สรุป และขอ้เสนอแนะแนวทางใน
การพฒันาประสิทธิผลแก่บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการ ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
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3.9 วธิีการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ และใชส้ถิติ
ดงัต่อไปน้ี 

 
3.9.1 การวเิคราะห์ด้วยค่าสถิติพืน้ฐาน  
เพื่อทราบถึงลักษณะการแจกแจงของตัวอย่างด้วยสถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าความถ่ี 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) และตวัแปรประสิทธิผลขององค์การทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะการแจกแจง และ
การกระจายตวัของตวัแปรในแต่ละดา้นดงักล่าว 

 
3.9.2 การวเิคราะห์ค่าอทิธิพลของตัวแปร 
เพื่อทราบถึงค่าอิทธิพลของตัวแปรความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ต่อตัวแปร

ประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม วา่มีอิทธิพลต่อกนัมากนอ้ยเพียงใด โดย
ใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ท่ีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีเกณฑ์ในการแปลความหมายค่าอิทธิพลของตวัแปร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3.4 
 
ตารางที ่3.5 เกณฑก์ารแปลความหมายค่าอิทธิพลของตวัแปร 
 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ระดับอทิธิพล 

r > 0.8 สูง 
0.6 < r < 0.8 ค่อนขา้งสูง 
0.4 < r < 0.6 ปานกลาง 
0.2 < r < 0.4 ค่อนขา้งตํ่า 

r < 0.2 ตํ่า 
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3.9.3 การวเิคราะห์เนือ้หาและจัดหมวดหมู่ (Content Analysis)  
การวิเคราะห์เน้ือหาและจดัหมวดหมู่ (Content Analysis) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่ม

ยอ่ย (Focus Group) เพื่อเสนอแนะเป็นแนวทางการพฒันาประสิทธิผลแก่บริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

 

3.10 สรุป 
 

การศึกษาบทท่ี 3 มีเน้ือหาเก่ียวกบัระเบียบวิธีวิจยั โดยแบ่งหวัขอ้ท่ีศึกษาออกเป็น 9 ส่วน 
ไดแ้ก่ 1) กรอบแนวคิดในการวจิยั มีเน้ือหาเก่ียวกบัการพฒันากรอบแนวคิดความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององค์การ (CE) ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม 2) ตวั
แปรท่ีใช้ในการวิจยัตามกรอบแนวคิดในการวิจยั ไดแ้ก่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ซ่ึง
เป็นตวัแปรอิสระ และประสิทธิผลขององค์การเป็นตวัแปรตาม 3) สมมติฐานการวิจยั มีเน้ือหา
เก่ียวกบัการพฒันาสมมติฐานการวิจยัจากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ซ่ึงพบว่า ความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การ มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 4) นิยามเชิงปฏิบติัการ กล่าวถึง ความหมายเฉพาะของแต่ละคาํท่ีใชเ้รียกในงานวิจยัคร้ัง
น้ี ได้แก่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การ
ดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) การสร้างธุรกิจใหม่ (New 
Business Venturing) การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ประสิทธิผลองคก์าร ผลการดาํเนินงาน
ดา้นการเงิน (Financial Performance) ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) ผลการ
ดาํเนินการด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) ผลการดาํเนินงานดา้นการ
เรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance) บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาด
ย่อม  และแนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการ
เสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ 5) ประชากรและตวัอย่าง โดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัเกณฑ์การ
คดัเลือกตวัอยา่งท่ีใชใ้นการตอบแบบสอบถามและการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) ประชากรท่ี
ใช้ในการตอบแบบสอบถาม คือ ธุรกิจนาํเท่ียวท่ีจดทะเบียนกบัสํานกัทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและ
มคัคุเทศก์ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 4,645 แห่ง และมีตวัอย่างท่ีใช้ในการตอบ
แบบสอบถาม จาํนวน 74 ตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการคดัเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ซ่ึงตวัอยา่ง
ดงักล่าวจะตอ้งมีคุณสมบติัเป็นบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มประเภทเฉพาะพื้นท่ี หรือ
นําเท่ียวในประเทศ (Domestic) หรือนําเท่ียวจากต่างประเทศ (Inbound) หรือนําเท่ียวทั่วไป 
(Outbound) ซ่ึงเปิดดาํเนินกิจการมาแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 3 ปีและประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งการจดันาํเท่ียว



108 

อยา่งนอ้ย 3 กิจกรรมข้ึนไป ไดแ้ก่ การเป็นตวัแทนท่องเท่ียว การรับจดัขายตัว๋การเดินทาง หรือรับ
จองหอ้งพกั หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ส่วนประชากรท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่ม
ยอ่ย (Focus Group) ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบการ หรือผูบ้ริหารองคก์าร หรือนกัวิชาการดา้นการท่องเท่ียว 
หรือผูท่ี้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในธุรกิจนาํเท่ียว หรือ หรือพนกังานระดบัปฏิบติัการ มีผูใ้ห้
ขอ้มูลสาํคญัในการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) เป็นผูป้ระกอบการ หรือผูบ้ริหารองคก์าร หรือ
นกัวิชาการดา้นการท่องเท่ียว หรือผูท่ี้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในธุรกิจนาํเท่ียวมาแลว้ไม่ตํ่า
กว่า 10 ปี จาํนวน 9 ท่าน ด้วยวิธีการคดัเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)                 
6) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา มีเน้ือหาเก่ียวกบั ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั และ
รายละเอียดของเคร่ืองมือ โดยเลือกใช้ การวิจยัเอกสาร (Documentary Research) แบบสอบถาม 
และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล 7) การทดสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือ มีเน้ือหาเก่ียวกบัการนาํแบบสอบถาม และแนวคาํถามการสนทนากลุ่มยอ่ย 
(Focus Group) ท่ีสร้างข้ึนมาตรวจสอบหาความเท่ียงตรง (Content Validity) และความเช่ือมัน่ 
(Reliability) โดยแบบสอบถามมีค่าความเท่ียงตรง (Content Validity) อยูร่ะหวา่ง 0.66 - 1.00 และมี
ค่าความเช่ือมมัน่ (Reliability) เท่ากบั .942 ซ่ึงมีความน่าเช่ือถือสูงสามารถนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบั
ตวัอยา่งได ้ส่วนแนวคาํถามการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) มีความสอดคลอ้งของขอ้คาํถาม
กบัวตัถุประสงคง์านวิจยั สามารถนาํไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบัผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัได ้8) วิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล ใช้วิธีการรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากการส่งทางไปรษณีย ์และติดตามทวงถามทาง
โทรศพัท ์หรือเสนอแนะทางเลือกอ่ืนท่ีเหมาะสมในการส่งแบบสอบถามกลบัคืน เช่น ทางโทรสาร 
(Fax) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือผูว้จิยัเดินทางไปรับแบบสอบถามดว้ยตนเอง 9) วิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์ โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน การวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรโดยใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) และการวิเคราะห์เน้ือหาและจดัหมวดหมู่ (Content Analysis) ท่ีได้
จากการสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus Group) 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
  

การวจิยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ดว้ยการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ” มีวตัถุประสงค ์คือ  1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การ ในบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ย
การเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ โดยแบ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  

4.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
4.2 คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ และผลการดาํเนินงานของ

บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
4.3 อิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ต่อประสิทธิผลของบริษทันาํ

เท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
4.4 แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม

ดว้ยการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ 
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ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดก้าํหนดสัญลกัษณ์เพื่อใช้แทนค่าสถิติและตวัแปรต่างๆ ท่ีทาํการศึกษา 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติ 
Adjusted R2 หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับแกแ้ลว้ 

 B หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรูป 
     คะแนนดิบ 

β  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Standardized  
Regression Coefficient) 

df หมายถึง  ค่าองศาอิสระ (Degree of Freedom) 
N  หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
p  หมายถึง  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
R  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์พหุคูณ 
R2  หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Coefficient of  

Determination) 
 R2 Change หมายถึง  ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีเปล่ียนไป 
 S.D.  หมายถึง  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 SEb หมายถึง  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการ 
     ถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ (Standard Error) 

SEest  หมายถึง  ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์  
(Standard Error of the Estimate) 

Sig.  หมายถึง  ค่าความน่าจะเป็นท่ีคาํนวณไดจ้ากตวัสถิติท่ีใชท้ดสอบ 
สมมติฐาน 

 SS  หมายถึง  ค่าผลรวมของความเบ่ียงเบนกาํลงัสอง (Sum of Squares) 
 t  หมายถึง  ค่าสถิติ t ท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

*  หมายถึง  ค่าท่ีมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  หมายถึง  ค่าท่ีมีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
X   หมายถึง  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
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สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนตวัแปร 
CE  หมายถึง  ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (Corporate  

Entrepreneurship) 
Cus  หมายถึง  ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) 
Fin  หมายถึง  ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial Performance) 
Inno  หมายถึง  การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) 
Internal  หมายถึง  ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน  

(Internal Process Performance) 
Lern  หมายถึง  ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต  

(Learning and Growth Performance) 
NewBus หมายถึง  การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing)Pro 

   หมายถึง  การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) 
OrgEff  หมายถึง  ผลการดาํเนินงานขององคก์าร (Performance) 
Renew  หมายถึง  การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) 
Risk  หมายถึง  การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) 

  

4.1 คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง  
  

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยั ซ่ึงถูกส่งให้กบัผูบ้ริหารองคก์ร และผูท่ี้มี
ประสบการณ์และเช่ียวชาญในธุรกิจนาํเท่ียวมาแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 5 ปี จาํนวน 74 ฉบบั ไดรั้บกลบัคืน
ทุกฉบบั เม่ือทาํการตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อทาํการวจิยั พบวา่ ทุกฉบบัมีความสมบูรณ์ครบถว้น
สามารถนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลไดท้ั้งหมด โดยไดน้าํเสนอผลการวิเคราะห์คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ออกเป็น 7 ส่วน คือ 1) เพศ  2) อายุ  3) ระดับการศึกษาสูงสุด 4)  ตําแหน่งงาน                    
5) ประสบการณ์ในการทาํงานดา้นธุรกิจนาํเท่ียว 6) ประเภทของธุรกิจนาํเท่ียวท่ีเคยมีประสบการณ์ 
และ 7) ประเภทของกิจกรรมท่ีบริษทันาํเท่ียวใหบ้ริการ ซ่ึงผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 ค่าความถ่ีและร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของตวัอยา่ง  
 

ตัวแปรจัดประเภท รายการ ความถี่ ร้อยละ 

1. เพศ  1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

34 
40 

45.9 
54.1 

 
2. อายุ   

 

2.1 ตํ่ากวา่ 20 ปี   
2.2 20-30 ปี   
2.3 31-40 ปี 
2.4 41-50 ปี   
2.5 51-60 ปี   
2.6 61 ปีข้ึนไป 

 

0 
15 
31 
17 
8 
3 

0.0 
20.3 
41.9 
23.0 
10.8 
4.1 

 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
 

3.1 ตํ่ากวา่มธัยมศึกษา 
3.2 มธัยมศึกษา       
3.3 ประกาศนียบตัร/อนุปริญญา   
3.4 ปริญญาตรี         
3.5 ปริญญาโท  
3.6 สูงกวา่ปริญญาโท 

2 
3 
2 

40 
23 
4 

2.7 
4.1 
2.7 

54.1 
31.1 
5.4 

 
4. ต าแหน่งงาน  

 
4.1 ผูบ้ริหารองคก์ร 
4.2 ผูมี้ประสบการณ์และเช่ียวชาญในธุรกิจ

นาํเท่ียว 
  

39 
 

35 
 

52.7 
 

47.3 
 

5. ประสบการณ์ในการ
ท างานด้านธุรกจิน าเที่ยว    

 

5.1 5-7 ปี 
5.2 8-10 ปี  
5.3 11-13 ปี  
5.4 14 ปีข้ึนไป  

17 
18 
8 

31 

23.0 
24.3 
10.8 
41.9 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ)    
    

ตัวแปรจัดประเภท ประเภท ความถี่ ร้อยละ 

6. ประเภทของธุรกจิน าเทีย่ว
ทีเ่คยมีประสบการณ์ 
(สามารถเลอืกได้มากกว่า  
1 ข้อ) 

 

6.1 ธุรกิจนาํเท่ียวเฉพาะพื้นท่ี 
6.2 ธุรกิจนาํเท่ียวในประเทศ (Domestic) 
6.3 ธุรกิจนาํเท่ียวนาํเท่ียวจากต่างประเทศ 

(Inbound) 
6.4 ธุรกิจนาํเท่ียวทัว่ไป (Domestic หรือ 

Outbound)   

23 
32 
28 

 
43 

 

31.1 
43.2 
37.8 

 
58.1 

7. ประเภทของกจิกรรมที่
บริษัทน าเทีย่วให้บริการ
(สามารถเลอืกได้มากกว่า  
1 ข้อ) 

 

7.1 บริการจดันาํเท่ียว 
7.2 บริการจดัสัมมนา 
7.3 บริการจองตัว๋เคร่ืองบิน 
7.4 บริการจองท่ีพกั 
7.5 อ่ืนๆ  

73 
40 
43 
56 
15 

98.6 
54.1 
58.1 
75.7 
20.3 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูบ้ริหารองค์กร (ร้อยละ 52.7) ซ่ึงมี

ประสบการณ์ในการทํางานด้านธุรกิจนําเท่ียวมาแล้วมากกว่า 14 ปี (ร้อยละ  41.9)  
จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 54.1) และมีอายุเฉล่ียอยูใ่นช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 41.9)  
โดยส่วนใหญ่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจนาํเท่ียวทัว่ไป (Domestic หรือ Outbound) 
(ร้อยละ 58.1) และธุรกิจนาํเท่ียวในประเทศ (Domestic) (ร้อยละ 43.2) โดยมีกิจกรรมท่ีบริษทันาํ
เท่ียวให้บริการส่วนใหญ่เป็นบริการจดันาํเท่ียว (ร้อยละ 98.6) บริการจองท่ีพกั (ร้อยละ 75.7) 
บริการจองตัว๋เคร่ืองบิน (ร้อยละ 58.1) และบริการจดัสัมมนา (ร้อยละ 54.1) เรียงตามลาํดบั 
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4.2 คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ และผลการด าเนินงานของบริษัท
น าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
 การนําเสนอผลการศึกษาในส่วนน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การ ในบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยไดท้าํการวิเคราะห์
คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ และผลการดาํเนินงานของบริษทันาํเท่ียวขนาด
กลางและขนาดย่อม ดว้ยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้นาํเสนอผล
การศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร และ 2) ผลการ
ดาํเนินงานของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 และ 4.3 
 

4.2.1 คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ 
 
ตารางที ่4.2 แสดงคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร   
 

 
 
 

คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) X  S.D ระดับ CE 

 การสร้างนวตักรรม (Innovativeness)    
1. บริษทัพฒันาสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ ออกสู่

ตลาดไดร้วดเร็วกวา่คู่แข่งขนั 
3.27 0.941 ปานกลาง 

2. บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางการท่องเท่ียวใหอ้ยูเ่หนือคู่แข่งขนัเสมอ 

2.99 1.027 นอ้ย 

3. บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานนาํเสนอแนวคิด
ใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรคสิ์นคา้/บริการทางการท่องเท่ียว 

2.91 1.463 นอ้ย 

4. บริษทัมุ่งเนน้การวจิยัและพฒันา เพื่อสร้างความเป็นผูน้าํ
เทคโนโลยทีางการท่องเท่ียว 

3.41 0.920 ปานกลาง 

รวม 3.14 0.900 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) X  S.D ระดับ CE 

 การด าเนินงานเชิงรุก (Proactiveness)    
5. บริษทัมกัเป็นผูริ้เร่ิมทาํส่ิงใหม่ก่อนคู่แข่งขนัเสมอ เช่น การ

เปล่ียนแปลงเทคโนโลยกีารดาํเนินงาน การใชเ้ทคนิคการ
บริหารงานรูปแบบใหม่ หรือการนาํเสนอสินคา้/บริการ
ทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ มากกวา่การเป็นแค่ผูต้อบสนอง 

3.34 1.114 ปานกลาง 

6. บริษทัมีการดาํเนินงานเชิงรุก และการตดัสินใจท่ีกลา้หาญ 
เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน เพื่อใชป้ระโยชน์
จากโอกาสท่ีมีอยูอ่ยา่งสูงสุด 

3.34 1.126 ปานกลาง 

7. บริษทัมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ เพื่อพฒันาธุรกิจนาํเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 

3.16 1.324 ปานกลาง 

8. บริษทัมกัเลือกใชว้ธีิการตอบโตคู้่แข่งขนัท่ีทาํใหไ้ม่สามารถ
ทาํการแข่งขนัไดอี้ก 

3.08 1.214 ปานกลาง 

รวม 3.23 0.863 ปานกลาง 

 การกล้าเผชิญความเส่ียง (Risk Taking)    
9. พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การประเมินความเส่ียงเม่ือ

มีการนาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ 
3.12 .891 ปานกลาง 

10. บริษทัมีแนวโนม้ดาํเนินงานในโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง 
เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงตาม 

3.07 .816 ปานกลาง 

11. บริษทักลา้ท่ีจะเป็นเจา้แรกในการนาํเสนอสินคา้/บริการ
ทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ ออกสู่ตลาดท่ียงัมีความไม่แน่นอน 

3.55 .938 ปานกลาง 

12. บริษทัใหค้วามสาํคญัมากต่อการบริหารความเส่ียง 3.26 1.135 ปานกลาง 

รวม 3.23 0.863 ปานกลาง 

 การสร้างธุรกจิใหม่ (New Business Venturing)    
13. การสร้างสรรคสิ์นคา้/บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีความ

เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ เพื่อเสนอขายในตลาดปัจจุบนั 
3.15 1.279 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

 
จากตารางท่ี 4.2  พบวา่ บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มมีค่าเฉล่ียคุณลกัษณะความ

เป็นผูป้ระกอบการขององค์การโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งในด้านการสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) การ
สร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) แสดงให้เห็น

คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) X  S.D ระดับ CE 

14. บริษทัมีการขยายสายธุรกิจใหม่ ในตลาดการท่องเท่ียว
ปัจจุบนั 

3.07 1.058 ปานกลาง 

15. บริษทัมีการขยายธุรกิจใหม่ ในตลาดใหม่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว 

3.09 1.100 ปานกลาง 

16. บริษทัมีการขยายสายผลิตภณัฑใ์หม่ ในธุรกิจใหม่ ท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

2.96 1.232 นอ้ย 

รวม 3.07 0.806 ปานกลาง 

 การปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal)    
17. บริษทัมีการสร้างนิยามใหม่ใหก้บัแนวคิดทางธุรกิจ 

(Business Concept) เพื่อใหมี้มุมมองท่ีต่างไปจากเดิม 
3.09 1.049 ปานกลาง 

18. บริษทัมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์การแข่งขนัรูปแบบใหม่ ใน
แต่ละหน่วยของธุรกิจ 

3.16 1.135 ปานกลาง 

19. บริษทัมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงาน เพื่อใหเ้อ้ือต่อ
การสร้างสรรคน์วตักรรมองคก์ร 

3.07 0.984 ปานกลาง 

20. บริษทัมีการประสานงานระหวา่งหน่วยงาน เพื่อสนบัสนุน
การสร้างสรรคน์วตักรรมขององคก์ร 

3.19 1.002 ปานกลาง 

รวม 3.13 0.901 ปานกลาง 

คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) X  S.D ระดับ CE 

ค่าเฉลีย่คุณลกัษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ 3.16 0.719 ปานกลาง 
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วา่บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มมีแนวทางในการดาํเนินงานเชิงรุก ท่ีริเร่ิมทาํส่ิงใหม่ก่อน
คู่แข่งขนั โดยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ภายใต้การประเมินความเส่ียงมาอย่างดี เพื่อ
สร้างสรรค์สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียวท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ รวมถึงการขยายสาย
ธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการแข่งขนั และการปรับเปล่ียน
โครงสร้างของหน่วยงาน เพื่อให้เอ้ือต่อการประสานงานและสนบัสนุนการสร้างสรรคน์วตักรรม
ทางการท่องเท่ียวอยูใ่นระดบัปานกลาง ในขณะท่ีดา้นการขยายสายธุรกิจใหม่ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว และการสนบัสนุนให้พนกังานนาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ รวมถึงการพฒันานวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการท่องเท่ียวให้อยู่เหนือคู่แข่งขนันั้น ผลการวิเคราะห์ช้ีให้เห็นวา่ บริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัมีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการใน 3 ดา้นดงักล่าวอยูใ่นระดบัตํ่า 
 

4.2.2 ผลการด าเนินงานของบริษัทน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม  
 
ตารางที ่4.3 แสดงผลการดาํเนินงานของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

 

ผลการด าเนินเฉลีย่ 3 ปีล่าสุด เมื่อเทยีบกบัเป้าหมาย 
X  S.D ผลการด าเนินงาน 

 ด้านการเงิน (Financial Performance)    
21. อตัราการขยายตวัของยอดขาย  3.14 1.174 เท่าเดิม 
22. อตัราการขยายตวัของรายได ้ 3.23 1.117 เท่าเดิม 
23. อตัราการขยายตวัของกาํไรสุทธิ  3.24 1.018 เท่าเดิม 
24. อตัราการขยายตวัของผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม 

(ROA)  
3.19 0.989 เท่าเดิม 

25. อตัราการขยายตวัของผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น (ROE)  3.22 0.969 เท่าเดิม 
รวม 3.20 0.938 เท่าเดิม 

 ด้านลูกค้า (Customer  Performance)    
26. อตัราความพึงพอใจของลูกคา้ 3.16 1.395 เท่าเดิม 
27. ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) 3.03 0.965 เท่าเดิม 
28. จาํนวนขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 3.32 1.304 เท่าเดิม 

รวม 3.17 0.582 เท่าเดิม 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มมีผลการดาํเนินงานโดยรวม

เฉล่ีย 3 ปีล่าสุด ตรงตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ทั้งในดา้นการเงิน (Financial Performance) ดา้น
ลูกคา้ (Customer Performance) ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) และดา้น
การเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance) แสดงวา่ บริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดยอ่มสามารถควบคุมการดาํเนินงาน (Operating Cycle) ของบริษทัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ผลการด าเนินเฉลีย่ 3 ปีล่าสุด เมื่อเทยีบกบัเป้าหมาย 
X  S.D ผลการด าเนินงาน 

 ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance)    

29. ความรวดเร็วในการเปิดตัวสินค้า /บริการทางการ
ท่องเท่ียวใหม่ 

3.24 0.904 เท่าเดิม 

30. ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 2.89 1.340 ลดลง 

31. ความรวดเร็วของระยะเวลาในการดาํเนินงานทั้งหมด 
(Operating Cycle) ตั้ งแต่การออกแบบสินค้า/บริการ
ทางการท่องเท่ียว ขายสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียว 
และไดรั้บชาํระเงิน 

3.12 1.020 เท่าเดิม 

32. การปรับเปล่ียนสินค้า /บริการทางการท่องเท่ียวตาม
ความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ (Customization 

2.97 1.227 ลดลง 

33. การบังคับใช้ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการ
รับประกนั 

3.23 1.299 เท่าเดิม 

รวม 3.09 1.004 เท่าเดิม 

ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance) 
34. อตัราความพึงพอใจของพนกังาน 2.93 1.064 ลดลง 
35. อตัราการลาออกของพนกังาน (Turnover Rate) 3.14 1.220 เท่าเดิม 
36. จาํนวนหลกัสูตรการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน 3.19 1.043 เท่าเดิม 

รวม 3.08 0.619 เท่าเดิม 

ผลการด าเนินงานเฉลีย่ 3.14 0.630 เท่าเดิม 
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ตรงตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ตั้งแต่การออกแบบสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียว การขายสินคา้/
บริการทางการท่องเท่ียว จนกระทัง่การไดรั้บชาํระเงิน รวมทั้งบริษทัสามารถนาํเสนอสินคา้/บริการ
ทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ ออกสู่ตลาดไดท้นัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงมีการจดัฝึกอบรมและ
พฒันาให้กบัพนักงาน และมีความเขม้งวดในการบงัคบัใช้ขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและการ
รับประกนั ทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจเม่ือใช้บริการ นาํมาสู่ยอดขายและกาํไรสุทธิท่ีตรงตาม
เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ในขณะเดียวกนัก็สามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ด ้

ในส่วนของผลการดาํเนินงานดา้นการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน และการปรับเปล่ียนสินคา้/
บริการทางการท่องเท่ียวตามความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ (Customization) รวมถึงดา้นอตัราความ
พึงพอใจของพนกังานนั้น ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่า บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมมีผล
การดาํเนินงานในทั้ง 3 ดา้นดงักล่าวลดลงจากเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 

4.3 อทิธิพลของความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ ต่อประสิทธิผลของบริษัทน าเที่ยว
ขนาดกลางและขนาดย่อม  

 
การนําเสนอผลการศึกษาในส่วนน้ี เพื่อตอบวตัถุประสงค์ เร่ือง อิทธิพลของความเป็น

ผูป้ระกอบการขององค์การ ต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยได้
กาํหนดสมมติฐานการวจิยัและวเิคราะห์ผลตามสมมติฐาน ดงัน้ี 

 
สมมติฐาน ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) มีอิทธิพลทางบวกต่อ 

ประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

การวิจัยค ร้ัง น้ีได้ทําการทดสอบอิทธิพลของ ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยความเป็น
ผู ้ประกอบการขององค์การ ซ่ึงประกอบด้วย 5 ตัวแปรย่อย ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม 
(Innovativeness) การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) การ
สร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ท่ีมีอิทธิพล
ต่อตวัแปรตาม คือ ประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่        
1) ด้านการเงิน (Financial Performance) ประกอบด้วย 5 ตวัแปรย่อย คือ อตัราการเติบโตของ
ยอดขาย อตัราการเติบโตของรายได ้อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) อตัราผลตอบแทน
จากผูถื้อหุ้น(ROE) และอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ 2) ดา้นลูกคา้ (Customer Performance) 
ประกอบดว้ย 3 ตวัแปรย่อย คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ ส่วนแบ่งการตลาด และคุณภาพบริการ    
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3) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) ประกอบด้วย 3 ตวัแปรย่อย คือ
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน นวตักรรมการบริการ ความปลอดภยัและการติดตามตรวจสอบ 
และ 4) ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance) ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร
ย่อย คือ ความพึงพอใจของพนกังาน การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน และอตัราการลาออกของ
พนกังาน โดยใชส้ถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อ
คาํนวณหาค่าสัมประสิทธ์ิต่างๆ ในการอธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตามวา่มี
อิทธิพลต่อกนัมากนอ้ยเพียงใด โดยไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี  

1) การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  
2) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เพื่อหาค่าอาํนาจการพยากรณ์

ของตวัแปรความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม 

3) การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ เพื่อคน้หาตวัแปรพยากรณ์ท่ีดี
ท่ีสุดของปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดยอ่มในแต่ละดา้น 

4) สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ต่อ
ประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 
4.3.1 การวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร 
 

ตารางที ่4.4 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร 
 

  1 2 3 4 5 6 

1. Inno         (X1) 1           
2. Pro          (X2) .796** 1         
3. Risk         (X3) .586** .661** 1       
4. NewBus   (X4) .664** .600** .590** 1     
5. Renew     (X5) .840** .746** .582** .649** 1   
6. CE           (XX) .915** .889** .777** .812** .898** 1 

 
หมายเหตุ: **p<0.01 
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จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในระหว่างตวัแปรความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์ารแต่ละดา้นมีค่าอยูร่ะหว่าง .582-.840 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 โดยความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารดา้นการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) (X1) และ
การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) (X5) มีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ 
เท่ากบั .840 ในขณะท่ีดา้นการกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) (X3) และดา้นการปรับองคก์าร
ใหม่ (Self-Renewal) (X5) มีความสัมพนัธ์กนัตํ่าสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .582 

 
ตารางที ่4.5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร

และประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

 
หมายเหตุ: *p<0.05; **p<0.01 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Inno  
(X1) 

1                     

2. Pro    
(X2) 

.796** 1                   

3. Risk  
(X3) 

.586** .661** 1                 

4. NewBu 
(X4) 

.664** .600** .590** 1               

5. Renew 
(X5) 

.840** .746** .582** .649** 1             

6. CE   
(XX) 

.915** .889** .777** .812** .898** 1           

7. Fin   
(Y1) 

.633** .576** .466** .399** .635** .636** 1         

8. Cus  
(Y2) 

.529** .548** .384** .464** .460** .557** .552** 1       

9. Internal 
(Y3) 

.830** .675** .545** .618** .814** .818** .659** .588** 1     

10.Lern 
(Y4) 

.498** .430** .342** .386** .518** .511** .355** .264* .486** 1   

11.OrgEff  
(YY) 

.811** .716** .564** .597** .794** .817** .849** .734** .900** .632** 1 
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จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธ์ิผล
ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.817 และเม่ือพิจารณาตวัแปรในแต่ละดา้น พบว่า ความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การดา้นการสร้างนวตักรรม (X1) มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์มากท่ีสุด 
(0.811) รองลงมาคือ ดา้นการปรับองค์การใหม่ (X5) (0.794) และดา้นการดาํเนินงานเชิงรุก (X2) 
(0.716) เรียงตามลาํดบั 
 

4.3.2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อหาค่าอ านาจการพยากรณ์ของ
ตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ ต่อประสิทธิผลของบริษัทน าเที่ยว
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
ตารางที ่4.6 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) ของปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ต่อประสิทธิผลของบริษทั
นาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยรวม 

 

R R2 Adjusted R2 SEest Durbin-Watson 

.837 .701 .693 .349 1.954 
 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), Inno, Renew 

Dependent Variable: OrgEff 
 

ผลการวิเคราะห์จากจากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) มีค่าค่อนขา้ง
สูง เท่ากบั 0.701 แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ประสิทธิผลของบริษัทนําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยตัวแปรพยากรณ์ความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์ารเป็นตวัแปรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลของ
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มไดสู้งถึงร้อยละ 70.1 โดย มีค่าความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน
จากการการพยากรณ์โดยเฉล่ีย (SEest) เท่ากับ 0.349 และมีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.954 
ใกลเ้คียงกบั 2.5 แสดงถึงค่าความคลาดเคล่ือนท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
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ตารางที ่4.7 แสดงค่าความแปรปรวนปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารต่อประสิทธิผล
ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

 

 
หมายเหตุ: Dependent Variable: OrgEff 

Predictors: (Constant), Inno, Renew 
 

ผลการวเิคราะห์จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ มีตวัแปรอิสระในดา้นความเป็นผูป้ระกอบการของ
องค์การอย่างน้อย 1 ตวัแปร ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม อยา่งมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์ารมีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงกบัประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 
ตารางที ่4.8 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis)  ของปัจจัยความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การในแต่ละด้าน ต่อ
ประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

 

CE B SEb β t Sig. 

(Constant) 1.225 .154  7.962 .000 
การสร้างนวตักรรม    (X2) .340 .084 .486** 4.070 .000 
การปรับองคก์ารใหม่ (X3) .270 .084 .386** 3.231 .002 
 
หมายเหตุ: Dependent Variable: OrgEff 

**p<0.01 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df Mean Square F Sig. 

       Regression 20.291 2 10.146 83.199 .000 
       Residual 8.658 71 .122   
       Total 28.950 73    
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จากตารางท่ี 4.8 เม่ือพิจารณาตวัแปรความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารแต่ละดา้น พบวา่ 
มีตวัแปรเพียง 2 ตวัท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.01) ไดแ้ก่ การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) (Beta = 0.486) และ
การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) (Beta = 0.386) โดยการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) มี
อิทธิพลทางบวกสูงสุด กล่าวคือ เม่ือจาํนวนหน่วยของการสร้างนวตักรรมเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผล
ให้ประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมเพิ่มข้ึน 0.486 หน่วย ส่วนตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลทางบวกรองลงมา คือ การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) กล่าวคือ เม่ือจาํนวนหน่วยของ
การปรับองค์การใหม่เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มท่ีเพิ่มข้ึน 0.386 หน่วย ในขณะท่ีอีก 3 ตวั ไดแ้ก่ การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) 
การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) และการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) พบวา่ ไม่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ดังนั้ นจึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การท่ีสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มไดดี้ท่ีสุด คือ การสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) 
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4.3.3 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ เพื่อค้นหาตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุด
ของปัจจัยความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของบริษัท
น าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อมในแต่ละด้าน 
4.3.3.1 ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 

 
ตารางที ่4.9 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) ของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 
 

 
หมายเหตุ: Dependent Variable: Fin 

*p<0.05 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) ความเป็นผูป้ระกอบการของ
องค์การต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน มีค่าอยูใ่นระดบัตํ่า เท่ากบั 0.437 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยั
ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงินค่อนขา้ง
น้อย สามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลการดาํเนินงานด้านการเงินได้เพียงร้อยละ 43.7 โดยมีค่าความ
ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการการพยากรณ์โดยเฉล่ีย (SEest) สูงถึง 0.714 และเม่ือทดสอบนยัสําคญั
ดว้ยสถิติ t ของทั้ง 5 ตวัแปร พบวา่ มีเพียง 2 ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้น
การเงิน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) ได้แก่ การปรับองค์การใหม่ (X5) และการสร้าง

ตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การ (CE) ทีเ่ข้าสมการ 

ผลการด าเนินงานด้านการเงิน  
(Financial Performance) 

B SEb β t Sig. 

  (Constant) .951 .314  3.024 .003 
  การปรับองคก์ารใหม่ (X5) .367 .171 .353* 2.151 .035 
  การสร้างนวตักรรม    (X1) .351 .171 .337* 2.055 .044 
  R .661     
  R2 .437     
  Adjusted R2 .421     
  SEest .714     
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นวตักรรม (X1) โดยการปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) (Beta = .353) มีอิทธิพลทางบวกมาก
ท่ีสุด กล่าวคือ เม่ือจาํนวนหน่วยของการปรับองค์การใหม่ เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อผลการ
ดาํเนินงานดา้นการเงินท่ีเพิ่มข้ึน 0.353 หน่วย ในขณะท่ีการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) (Beta 
= .337) มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา กล่าวคือ เม่ือจาํนวนหน่วยของการการสร้างนวตักรรมเพิ่มข้ึน 
1 หน่วย  จะส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานดา้นการเงินเพิ่มข้ึน 0.337 หน่วย  

ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ ท่ีสามารถ
พยากรณ์ผลการดาํเนินงานดา้นการเงินของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมไดดี้ท่ีสุด คือ 
การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) และการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) เรียงตามลาํดบั 

4.3.3.2 ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ต่อผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ 
 
ตารางที ่4.10 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้ นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ของความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ ต่อผลการ
ดาํเนินงานดา้นลูกคา้ 

 

 
หมายเหตุ: Dependent Variable: Cus 

**p<0.01 
 
 

ตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การ (CE) ทีเ่ข้าสมการ 

ผลการด าเนินงานด้านลูกค้า 
(Customer Performance) 

B SEb β t Sig. 

(Constant) 1.977 .222  8.900 .000 
การดาํเนินงานเชิงรุก (X2) .370 .066 .548** 5.561 .000 

  R .548     
  R2 .300     
  Adjusted R2 .291     
  SEest .490     
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) มีค่าอยูใ่นระดบัตํ่า เท่ากบั 
0.300 แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ดาํเนินงานด้านลูกคา้น้อยมาก โดยสามารถพยากรณ์ผลการดาํเนินงานด้านลูกคา้ ได้เพียงร้อยละ 
30.0 มีค่าความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการการพยากรณ์โดยเฉล่ีย (SEest) เท่ากบั 0.490 และเม่ือ
ทดสอบนยัสําคญัดว้ยสถิติ t ของทั้ง 5 ตวัแปร พบวา่ การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) (Beta = 
0.548) เป็นเพียงตวัแปรเดียวท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติ (p<0.01) กล่าวคือ เม่ือจาํนวนหน่วยของการดาํเนินงานเชิงรุกเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผล
ใหผ้ลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้เพิ่มข้ึน 0.548 หน่วย  

ดังนั้ นจึงสรุปได้ว่า ตัวแปรความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ ท่ีสามารถ
พยากรณ์ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มไดดี้ท่ีสุด คือ การ
ดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) 

4.3.3.3 ความเป็นผู ้ประกอบการขององ ค์การ ต่อผลการดํา เ นินงานด้า น
กระบวนการภายใน 

 
ตารางที ่4.11 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้ นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ของความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ ต่อผลการ
ดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน 

 

 

หมายเหตุ: Dependent Variable: Internal 
**p<0.01 

ตวัแปรความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การ (CE) ที่เข้าสมการ 

ผลการด าเนินงานด้านกระบวนการภายใน  
(Internal Process Performance) 

B SEb β t Sig. 

  (Constant) -.032 .231  -.140 .889 
  การสร้างนวตักรรม    (X1) .552 .126 .495** 4.402 .000 
  การปรับองคก์ารใหม่ (X5) .444 .125 .398** 3.541 .001 
  R .857     
  R2 .735     
  Adjusted R2 .728     
  SEest .524     
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จากตารางท่ี  4.11 พบวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) มีค่าสูงถึง 0.735 แสดงให้
เห็นว่า ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานด้าน
กระบวนการภายในมากท่ีสุด โดยสามารถร่วมกนัพยากรณ์ผลการดาํเนินงานด้านกระบวนการ
ภายในไดสู้งถึงร้อยละ 73.5 มีค่าความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการการพยากรณ์โดยเฉล่ีย (SEest) 
เท่ากบั 0.524 และเม่ือทดสอบนยัสําคญัดว้ยสถิติ t ของทั้ง 5 ตวัแปร พบวา่ มีเพียง 2 ตวัแปรท่ีมี
อิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.01) 
ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม (X1) และการปรับองค์การใหม่ (X5) โดยการสร้างนวัตกรรม 
(Innovativeness) (Beta = .495) มีอิทธิพลทางบวกมากท่ีสุด กล่าวคือ เม่ือจาํนวนการสร้างนวตักรรม
เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายในท่ีเพิ่มข้ึน 0.495 หน่วย 
ในขณะท่ีการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) (Beta = .398) มีอิทธิพลทางบวกรองลงมา กล่าวคือ 
เม่ือจาํนวนหน่วยของการปรับองค์การใหม่เพิ่มข้ึน 1 หน่วย  จะส่งผลให้ผลการดาํเนินงานดา้น
กระบวนการภายในเพิ่มข้ึน 0.398 หน่วย 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ตวัแปรความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารท่ีสามารถพยากรณ์
ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายในของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมไดดี้ท่ีสุด 
คือ การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) เรียงตามลาํดบั 

4.3.3.4 ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้ 
และการเติบโต 

 
ตารางที ่4.12 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้ นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารต่อผลการดาํเนินงาน
ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต 

 

 
 

ตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การ (CE) ทีเ่ข้าสมการ 

ผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการเตบิโต  
(Lerning & Growth Performance) 

B SEb β t Sig. 

  (Constant) 1.972 .226  8.744 .000 
  การปรับองคก์ารใหม่ (X5) .356 .069 .518** 5.137 .000 
  R .518     
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ตารางที ่4.12 (ต่อ)  
 

 
หมายเหตุ: DependentVariable: Lern 

**p<0.01 
 

จากตารางท่ี  4.12 พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (R2) มีค่าตํ่า เท่ากบั 0.268 
แสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงาน
ดา้นการเรียนรู้และการเติบโตนอ้ยมาก โดยสามารถพยากรณ์ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และ
การเติบโตได้เพียงร้อยละ 26.8 มีค่าความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนจากการการพยากรณ์โดยเฉล่ีย 
(SEest) เท่ากบั 0.534 และเม่ือทดสอบนยัสําคญัดว้ยสถิติ t ของทั้ง 5 ตวัแปร พบวา่ การปรับองคก์าร
ใหม่ (Self-Renewal) (Beta = 0.518) เป็นเพียงตวัแปรเดียวท่ีมีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงาน
ดา้นการเรียนรู้และการเติบโต อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (p<0.01) กล่าวคือ เม่ือจาํนวนหน่วยของ
การปรับองคก์ารใหม่เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต
เพิ่มข้ึน 0.518 หน่วย  

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ ตวัแปรความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารท่ีสามารถพยากรณ์
ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโตของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมไดดี้
ท่ีสุด คือ การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) 

 
 
 
 
 
 

ตัวแปรความเป็นผู้ประกอบการของ
องค์การ (CE) ทีเ่ข้าสมการ 

ผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และการเตบิโต  
(Lerning & Growth Performance) 

B SEb β t Sig. 

  R2 .268     
  Adjusted R2 .258     
  SEest .534     
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4.3.3.5 สรุปผลการวิเคราะห์ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ต่อผลการ
ดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น 

 
ตารางที ่4.13 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณแบบขั้ นตอน (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ของความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ ต่อผลการ
ดาํเนินงานทั้ง 4 ดา้น 

 

CE 
Fin Cus  Internal  Lern 

β Sig. β Sig. Β Sig. β Sig. 
Inno        
(X1) 

.337* .044 - - .495** .000 - - 

Pro          
(X2) 

- - .548** .000 - - - - 

Renew     
(X5) 

.353* .035 - - .398** .001 .518** .000 

R .661  .548  .857  .518  
R2 .437  .300  .735  .268  
Adjusted 
R2 

.421  .291  .728  .258  

SEest .714  .490  .524  .534  
 

หมายเหตุ: Predictors: (Constant), Inno, Pro, Risk, NewBus, Renew 
Dependent Variable: Fin, Cus, Internal, Lern 
*p<0.05; **p<0.01 
- หมายถึง ไม่มีอิทธิพล 

 
ตารางท่ี 4.13 พบวา่ ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารมีอิทธิพลทางบวกต่อ

ผลการดาํเนินงานของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงาน
ดา้นการเงิน ผลการดาํเนินงานด้านลูกคา้ ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน และผลการ
ดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต   



151 

ผลการดําเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) มีตัวแปรความเป็น
ผู ้ประกอบการขององค์การท่ีส่งอิทธิพลทางบวก จํานวน 2 ตัว คือ การสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal)  

ผลการดาํเนินงานด้านลูกค้า  (Customer Performance) มีตวัแปรความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การท่ีส่งอิทธิพลทางบวก จาํนวน 1 ตวั คือ การดาํเนินงานเชิงรุก 
(Proactiveness) 

ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) มีตวัแปร
ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารท่ีส่งอิทธิพลทางบวก จาํนวน 2 ตวั คือ การสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) 

ผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Lerning and Growth Performance) 
มีตวัแปรความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การท่ีส่งอิทธิพลทางบวก จาํนวน 1 ตวั คือ การปรับ
องคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ดงัแสดงในภาพท่ี 4.1 

  หมายถึง  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 
     หมายถึง  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
ภาพที ่4.1 ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของบริษทันาํ

เท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มในแต่ละดา้น  
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4.3.4 สรุปผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ ต่อ
ประสิทธิผลของบริษัทน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
  หมายถึง  ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 
ภาพที ่4.2 ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของบริษทันาํ

เท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
 
จากภาพท่ี 4.2 สามารถสรุปไดว้า่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร มีอิทธิพลทางบวก

ต่อประสิทธิผลของบริษัทนํา เ ท่ี ยวขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการสร้างนวัตกรร ม
(Innovativeness) เป็นปัจจยัมีอิทธิพลทางบวกสูงสุด รองลงมา คือ การปรับองค์การใหม่ (Self-
Renewal) ดงันั้นจึงยอมรับสมมติฐานท่ีว่า ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) มีอิทธิพล
ทางบวกต่อประสิทธิผลของบริษัทน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม  

ดังนั้ น  เ ม่ือบริษัทนํา เ ท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมมีการสร้างสรรค์นว ัตกรรม 
(Innovativeness) และการปรับเปล่ียนรูปแบบขององคก์ารใหม่ (Self-Renewal) หรือเรียกรวมกนัวา่ 
ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (Corporate Entrepreneurship) ในบริษทัให้มีระดบัสูงข้ึนแลว้ 
จะส่งผลให้บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมมีประสิทธิผลท่ีสูงข้ึนตาม โดยวดัไดจ้าก การ
เพิ่มข้ึนของผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial Performance) ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ 
(Customer Performance) ผลการดําเนินงานด้านกระบวนการภายใน (Internal Process 
Performance) และผลการดําเนินงานด้านการเรียนรู้และการเติบโต ( Lerning and Growth 
Performance) 
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4.4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของบริษัทน าเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย
การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 

 
การนําเสนอผลการศึกษาในส่วนน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ เสนอแนะแนวทางการพฒันา

ประสิทธิผลของบริษัทนําเ ท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการ โดยการนาํผลการวิเคราะห์อิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ต่อ
ประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงศึกษาพบวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการ
ขององค์การด้านการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) และด้านการปรับองค์การใหม่ (Self-
Renewal) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมมาก
ท่ีสุด จึงนําปัจจัยดังกล่าวมาระดมความคิดเห็นด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อ
เสนอแนะเป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิผลให้กบับริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม 
โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัเป็นผูป้ระกอบการ หรือผูบ้ริหารองคก์าร หรือนกัวิชาการดา้นการท่องเท่ียว 
หรือผูท่ี้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในธุรกิจนาํเท่ียวมาแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 10 ปี จาํนวน 9 ท่าน(นงน
ภสั คู่วรัญญู เท่ียงกมล, 2554: 91) ซ่ึงรายช่ือผูใ้หข้อ้มูลสาํคญั มีดงัน้ี  

1) ผูป้ระกอบการ จาํนวน 3 ท่าน 
คุณศุภชยั  ตนัพนัธ์  General Manager   

บริษทั ชยัทวัร์ จาํกดั 
คุณณฐัวฒิุ  คงศรี  General Manager   

บริษทั Easy Tours of Asia จาํกดั 
คุณนรินทร์พร  อภิรักษไ์พบูลย ์ General Manager   

บริษทั Four Ladies จาํกดั 
2) ผูบ้ริหารองคก์าร จาํนวน 3 ท่าน 

คุณไพฑูลย ์ มนตพ์านทอง Operation Manager  
บริษทั SEA ทวัร์ จาํกดั 

คุณกุสุมา  เหาะเหิน  Ticketing Manager 
   บริษทั The Ultima Vacation Club จาํกดั 
คุณคมสันต ์ สุวรรณรัตน์  Operation & Product Manager   

บริษทั Smart Travel จาํกดั  
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3) นกัวชิาการดา้นการท่องเท่ียว จาํนวน 1 ท่าน 
อาจารยค์มกฤต  วงศน์าง  คณบดี     

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัพายพั 
4) ผูท่ี้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในธุรกิจนาํเท่ียวมาแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 10 ปี จาํนวน 2 ท่าน 

คุณธนณฏัฐ ์ โชคปรีดาพานิช ผูน้าํทวัร์   
บริษทั ชยัทวัร์ จาํกดั 

คุณประวทิย ์ เจริญนวม  มคัคุเทศกอิ์สระรางวลักินรี 
จากนั้นทาํการวิเคราะห์เน้ือหาและจดัหมวดหมู่ (Content Analysis) ตามประเภทของปัจจยั 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ย

การเสริมสร้างนวตักรรม (Innovativeness) 
2) แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ย

การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) 
 

4.4.1 แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษัทน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย
การเสริมสร้างนวตักรรม (Innovativeness) 

จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทั้ง 9 ท่าน แสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคือ ส่ิงแรกท่ีบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมจะตอ้งคาํนึงถึงก่อนจะนาํแนวทางการ
พฒันาประสิทธิผลของบริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) ไปปรับใช ้คือ บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มจะตอ้งทราบถึงกลุ่มลูกคา้
เป้าหมายหลกั (Targeting) ของตนเองก่อน วา่มีพฤติกรรมการใชสิ้นคา้และบริการอยา่งไร เพื่อจะ
ได้กาํหนดตาํแหน่งทางการตลาดของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม (Positioning) ได้
อยา่งถูกตอ้ง และสามารถเลือกนาํแนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มดว้ยการเสริมสร้างนวตักรรม (Innovativeness) ในแต่ละดา้นไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม  

สําหรับแนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ย
การเสริมสร้างนวตักรรม (Innovativeness) นั้น ไดแ้บ่งการนาํเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 แนวทาง
ตามคาํแนะนาํของผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ไดแ้ก่ 1) แนวทางการเสริมสร้างนวตักรรมสินคา้และบริการ 
(Product and Service Innovation) และ 2) แนวทางการเสริมสร้างนวตักรรมกระบวนการ (Process 
Innovation) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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4.4.1.1 แนวทางการเสริมสร้างนวตักรรมสินคา้และบริการ (Product and Service 
Innovation)  

การเสริมสร้างนวตักรรมสินคา้และบริการ ผูใ้ห้ขอ้มูลมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั
ในเร่ืองของการเสริมสร้างคุณค่า (Value Added) เพื่อใหผ้ลิตภณัฑห์รือบริการมีคุณภาพก่อนท่ีจะส่ง
มอบไปยงักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยผูใ้ห้ขอ้มูลเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้าง คือ การสร้าง
ความแตกต่างให้กบัสินคา้และบริการ (Product and Service  Differentiation) โดยการใชค้วามคิด
สร้างสรรค ์(Creative) สร้างเป็นจุดขายให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ (Unique) แตกต่างจากคู่แข่งขนั โดย
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มควรออกแบบโปรแกรมการท่องเท่ียวให้มีลกัษณะเฉพาะ
เหมาะกบักลุ่มนกัท่องเท่ียวเป้าหมายของตนเอง ทั้งในแง่ของสถานท่ีท่องเท่ียวและประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บ การพิจารณาเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวเพื่อจดัโปรแกรมการท่องเท่ียวใหเ้ลือกเฉพาะสถานท่ีท่ีคิด
วา่เป็นจุดเด่นภายในบริเวณนั้นจริงๆ โดยไม่จาํเป็นตอ้งเลือกมาทั้งหมด จากนั้นนาํมาสร้างคุณค่า
เพิ่ม (Value Added) ดว้ยวิธีการนาํเสนอท่ีแตกต่างแทน ซ่ึงการนาํเสนอดงักล่าว มคัคุเทศก์จะตอ้งมี
ความสามารถในการบอกเล่าเร่ืองราว (Story) โดยสามารถเช่ือมโยงวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินให้เขา้กบัสถานท่ีนั้นๆ ได ้ส่ิงสําคญั คือ มคัคุเทศก์จะตอ้งมีเทคนิคและนวตักรรมในการ
ถ่ายทอดเร่ืองราว (Interpretation) ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจ สามารถส่ือสารเน้ือหาไปยงักลุ่มนกัท่องเท่ียว
เป้าหมายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวมถึงมีการเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดท้าํกิจกรรมร่วมกนั และแบ่งปัน
ประสบการณ์ร่วมกบัชุมชน (Create Share Value) ซ่ึงวิธีการเหล่าน้ีจะเป็นวิธีท่ีช่วยสร้างความ
แตกต่างใหก้บัสินคา้และบริการ รวมถึงเป็นแนวทางท่ีจะนาํไปสู่การสร้างคุณค่า (Value) และความ
น่าเช่ือถือให้แก่ตราสินคา้และบริการ (Branding) ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมได ้
ผูใ้ห้ขอ้มูลให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า การให้บริการท่ีดีจะช่วยเปล่ียนภาพลกัษณ์ของสินคา้ท่ีไม่
น่าสนใจให้สามารถดูดีข้ึนได ้และยงัเป็นการกระตุน้ความสนใจของลูกคา้ให้กลบัมาใชบ้ริการอีก
คร้ังในภายหลงั ดงันั้น การบริการจึงถือเป็นอีกหน่ึงในนวตักรรมท่ีบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มควรใหค้วามสาํคญั โดยการพฒันาความสามารถใหแ้ก่บุคคลากร ใหช่้วยยกระดบัคุณภาพ
สินคา้และบริการของบริษทั และเป็นแนวทางท่ีจะนาํไปสู่การเพิ่มประสิทธิผลให้แก่บริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยการเสริมสร้างนวตักรรมสินคา้และบริการต่อไปในอนาคต 

กล่าวโดยสรุป แนวทางการเสริมสร้างนวตักรรมสินคา้และบริการท่ีบริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดยอ่มควรให้ความสําคญั ไดแ้ก่ 1) กระบวนการคดัเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว ให้
เลือกเฉพาะท่ีคิดว่าเป็นจุดเด่นภายในบริเวณนั้ น ไม่จ ําเป็นต้องเลือกมาทั้ งหมด 2) การมอบ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างให้กับนักท่องเท่ียว 3) การเปิดโอกาสให้นักท่องเท่ียวได้แบ่งปัน
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ประสบการณ์ร่วมกบัชุมชน (Create Share Value) และ 4) การมีเทคนิคการถ่ายทอดเร่ืองราว 
(Interpretation) ท่ีน่าสนใจของมคัคุเทศก ์

4.4.1.2 แนวทางการเสริมสร้างนวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
แนวทางการเสริมสร้างนวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) ผูใ้ห้ขอ้มูล

สําคญัมีความเห็นวา่ นวตักรรมท่ีนาํมาปรับใชก้บับริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มดงักล่าว 
ควรเป็นนวตักรรมท่ีสามารถพฒันาระบบ หรือเปล่ียนแปลงวิธีการดาํเนินงานปกติของบริษทันาํ
เท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยู่ โดยร่วมกนัเสนอแนะแนว
ทางการเสริมสร้างนวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) ดงัน้ี 

1) การนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการดาํเนินงานของบริษทันาํเท่ียวขนาด
กลางและขนาดย่อม เพื่อให้กระบวนการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยดัเวลา และช่วย
ประหยดัทรัพยากรของบริษทั ยกตวัอยา่งเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ เช่น 

(1) เทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสาร ไดแ้ก่ การตั้ง Line Group และ 
Facebook Group เพื่อสร้างกลุ่มสําหรับการสนทนาเฉพาะของพนกังานภายในบริษทั รวมถึงกบั
กลุ่มลูกคา้ภายนอก ใหส้ามารถส่ือสารถึงกนัไดใ้นรูปแบบขอ้ความ, สต๊ิกเกอร์, รูปภาพ, คลิปวิดีโอ, 
ไฟล์เอกสาร, การสนทนาด้วยเสียง ฯลฯ ทาํให้สามารถส่ือสารโต้ตอบกันได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว รวมถึงส่ือสารไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ียงัช่วยให้บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม
สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการสนทนาทางโทรศพัท ์ดงันั้น Line Group และ Facebook Group 
จึงเป็นอีกหน่ึงนวตักรรมกระบวนการท่ีบริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถนาํมา
ประยุกต์ใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการติดต่อส่ือสาร และเป็นช่องทางในการเขา้ถึงผูบ้ริโภค
ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

(2) เทคโนโลยีในการบริหารจดัการในองคก์าร เช่น การใชแ้อปพลิเค
ชนั (Application) ช่วยบริหารจดัการระบบงานภายในบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม 
ยกตวัอย่างแอปพลิเคชนัท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น FLOW Account แอปพลิเคชัน่ท่ีช่วยจดัการระบบ
บญัชีออนไลน์ InDinero แอปพลิเคชั่นช่วยจดัการระบบการเงินออนไลน์ LocalVox เว็บ
แอปพลิเคชั่นท่ีช่วยจดัการระบบการตลาดออนไลน์ ASANA แอปพลิเคชั่นท่ีช่วยบริหารงาน
โครงการออนไลน์ (Project Management) Roambi Analytics แอปพลิเคชัน่ท่ีช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล
ทางการตลาด Evernote แอปพลิเคชัน่ช่วยจดบนัทึกการประชุมของบริษทั นอกจากเทคโนโลยี
แอปพลิเคชัน่ท่ีช่วยให้บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถบริหารจดัการงานภายใน
องค์การได้แล้ว ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัยงัได้เสนอแนะเทคโนโลยีในการบริหารจดัการกลุ่มลูกค้า
ภายนอก ได้แก่ การสร้างแอปพลิเคชัน (Application) หรือเว็บไซต์ให้นักท่องเท่ียวสามารถ
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ออกแบบโปรแกรมการท่องเท่ียวไดด้ว้ยตวัเอง (Customization) เพื่อรองรับกระแสนกัท่องเท่ียวใน
ยคุดิจิตอล ท่ีนกัท่องเท่ียวนิยมวางแผนเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองผ่านเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนั 
(Tailor Made Tour) ซ่ึงมีแนวโน้มเพิม่สูงขึน้ในปัจจุบัน 

(3) เทคโนโลยีการตลาด ด้วยกลยุทธ์การทาํการตลาดแบบ Digital 
Marketing เป็นวิธีการทาํการตลาดบนโลกออนไลน์ โดยใช้อินเตอร์เน็ทและเทคโนโลยีเป็น
เคร่ืองมือในการส่ือสารไปยงักลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมาย ผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Line, LinkedIn, Blog ฯลฯ ซ่ึงผูใ้ห้
ขอ้มูลสําคญัทั้ง 9 คน ลงความเห็นว่า บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมควรนาํไปปรับใช ้
เน่ืองจากมีตน้ทุนในการดาํเนินงานท่ีตํ่า และสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กบับริษทันาํเท่ียวขนาด
กลางและขนาดยอ่มไดอ้ยา่งมหาศาล ตวัอยา่งการทาํการตลาดแบบ Digital Marketing เช่น การเปิด 
Line Official Accounts เพื่อแจง้ข่าวสารและความเคล่ือนไหวของบริษทั การใช ้Hashtag จดักลุ่ม
เร่ืองท่ีน่าสนใจในช่วงเวลานั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามและสร้างกระแสให้กบักิจกรรมของทาง
บริษทั การใช้ QR codes (Quick Response) แสดงไวบ้นสินคา้ หรือส่ือโฆษณาต่างๆ เพื่อบรรจุ
ขอ้มูลต่างๆ ไวเ้ป็นช่องทางในการติดต่อกบับริษทันาํเท่ียวโดยตรง การโฆษณาสินคา้และบริการ
บน Facebook หรือเรียกว่า Facebook Ads. เพื่อเพิ่มจาํนวนการเขา้ชมเวบ็ไซต์หรือแฟนเพจของ
บริษทั การใช ้Social Media Influencer หรือ Blogger ซ่ึงเป็นผูมี้อิทธิพลในวงการท่องเท่ียวให้ช่วย
วจิารณ์สินคา้และบริการของบริษทั หรือเป็นผูส้นบัสนุน Blogger ในการทาํกิจกรรมท่องเท่ียวต่างๆ 
เน่ืองจาก Blogger มีอิทธิพลสูงมากต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของนกัท่องเท่ียวในสังคม
ออนไลน ์แต่ทั้งน้ี การนาํกลยทุธ์การตลาด Digital Marketing ดงักล่าวไปปรับใชน้ั้น บริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดยอ่มมีขอ้ควรคาํนึงถึง คือ เน้ือหาท่ีนาํเสนอ (Content) จะตอ้งมีความน่าสนใจ 
สามารถนาํเสนอไดอ้ยา่งตรงประเด็น และสะทอ้นลกัษณะท่ีโดดเด่นของตราสินคา้ (Branding) ของ
บริษัทได้อย่างลงตัว รวมถึงต้องมีความแปลกใหม่แตกต่างจากคู่แข่งขัน ช่วยเพิ่มการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์กบัลูกคา้เป้าหมาย และกระตุน้ให้เกิดการแชร์เม่ือลูกคา้เห็นวา่เป็นเน้ือหา (Content) ท่ีมี
ประโยชน์ ซ่ึงจะช่วยสร้างทศันคติหรือภาพลกัษณ์เชิงบวกท่ีดีให้กบัตราสินคา้ของบริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดยอ่มได ้นาํไปสู่การจดจาํตราสินคา้ (Awareness) และเกิดความจงรักภกัดีแก่
บริษทัต่อไปในอนาคต (Brand Loyalty) ตวัอย่างของการสร้างสรรคเ์น้ือหา (Content) ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น บทความ รูปภาพ อินโฟกราฟฟิค (Infographics) หรือวดีิโอ เป็นตน้ 

กล่าวโดยสรุป แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ดว้ยการเสริมสร้างนวตักรรม (Innovativeness) ประกอบดว้ย 2 แนวทางดว้ยกนั คือ แนวทางการ
เสริมสร้างนวตักรรมสินคา้และบริการ (Product and Service Innovation) และแนวทางการ
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เสริมสร้างนวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) สําหรับแนวทางการเสริมสร้างนวตักรรม
สินคา้และบริการนั้น บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มควรให้ความสําคญักบักระบวนการ
คดัเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว การมอบประสบการณ์ท่ีแตกต่างให้กบันกัท่องเท่ียว การเปิดโอกาสให้
นกัท่องเท่ียวไดแ้บ่งปันประสบการณ์ร่วมกบัชุมชน (Create Share Value) และการมีเทคนิคการ
ถ่ายทอดเร่ืองราว (Interpretation) ท่ีน่าสนใจของมคัคุเทศก์ เพื่อสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวเป้าหมายได้อย่างสูงสุด ส่วนแนวทางการเสริมสร้างนวตักรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) นั้น ประกอบดว้ย การนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการติดต่อส่ือสาร เช่น การ
ตั้ง Line Group หรือ Facebook Group การใช้แอปพลิเคชนัช่วยในการบริหารจดัการงานภายใน
บริษทั รวมถึงการทาํการตลาดดว้ยกลยุทธ์ Digital Marketing เพื่อทาํให้บริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดย่อมมีแนวทางในการเสริมสร้างนวตักรรมกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ นาํไปสู่การ
เพิ่มข้ึนของประสิทธิผลในองคก์ารต่อไปในอนาคต 
 

4.4.2 แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของบริษัทน าเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย
การปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) 

จากการศึกษา พบว่า ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัทั้ง 9 ท่าน แสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกนั 
กล่าวคือ ส่ิงแรกท่ีบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมจะตอ้งคาํนึงถึงก่อนจะนาํแนวทางการ
พฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ยการปรับองค์การใหม่ (Self-
Renewal) ไปปรับใช ้คือ บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มจะตอ้งทราบถึงเป้าหมาย นโยบาย 
และแผนงานในการดําเนินงานขององค์การก่อน เพื่อสามารถเลือกนําแนวทางในการพฒันา
ประสิทธิผลไปปรับใช้ได้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีองค์การกาํหนดไวไ้ด้อย่างเหมาะสม สําหรับ
แนวทางในการพฒันาประสิทธิผลให้กบับริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการปรับ
องค์การใหม่ (Self-Renewal) นั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัได้ร่วมกนัเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
นาํไปปรับใช ้ดงัน้ี  

4.4.2.1 การปรับโครงสร้างองคก์ารใหมี้ขนาดเล็กลง  
ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกนัวา่ บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มควรจดัโครงสร้างองคก์ารใหมี้ลกัษณะแนวราบ โดยการรวมหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง
เขา้ดว้ยกนั หรือแยกหน่วยงานให้องคก์ารมีขนาดเล็กลง หรือมีระดบัชั้นนอ้ยลง เพื่อให้เอ้ือต่อการ
ประสานงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และช่วยเพิ่มความร่วมมือในการทาํงานระหวา่งแผนก รวมถึงช่วยลด
ขั้นตอนและกฎระเบียบท่ีซํ้ าซ้อน และลดการใช้ทรัพยากรท่ีส้ินเปลืองในแต่ละแผนก ซ่ึงแนวทาง
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ดงักล่าวจะทาํให้บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถบริหารงานและบริหารจดัการ
ตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน   

4.4.2.2 การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ (Decentralized Management)  
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมควรให้อาํนาจการตดัสินใจแก่หน่วยงาน 

ทีมงาน หรือพนกังานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัลูกคา้ หรือบริษทัคู่คา้ เช่น แผนก Operation
แผนกบริการลูกคา้ มคัคุเทศก์ ฯลฯ เพื่อให้พนกังานรู้สึกมีอิสระ สามารถกาํหนดเป้าหมายในการ
ทาํงานของตนเองได้อย่างเต็มท่ี และมีอาํนาจในการตดัสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาขอ้ร้องเรียน
ใหก้บัลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.4.2.3 การสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการแสดงความคิดเห็น 
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมจะตอ้งรักษาบรรยากาศของการเป็นบริษทั

ขนาดเล็ก และสร้างวฒันธรรมของการเปิดกวา้งทางความคิด เพื่อให้พนกังานทุกคนในบริษทัรู้สึก
สบายใจท่ีจะแบ่งปันขอ้มูล ไอเดีย และความคิดสร้างสรรค ์รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกนั
ไดอ้ยา่งอิสระ เช่น การจดักิจกรรมสนทนายามเชา้ (Morning Talk)  เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานได้
สอบถามและพูดคุยกบัผูบ้ริหารไดโ้ดยตรง ซ่ึงเป็นอีกวิธีหน่ึงท่ีจะทาํให้พนกังานทุกคนรู้สึกมีส่วน
ร่วมในการถ่ายทอดความรู้ และมีส่วนสําคญัต่อการสร้างความสําเร็จขององคก์ารร่วมกนัอย่างเท่า
เทียมกนั นอกจากน้ียงัเป็นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานในบริษทั 

4.4.2.4 การออกแบบสถานท่ีการทาํงานใหเ้อ้ือต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค ์
จากแนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ย

การเสริมสร้างนวตักรรม (Innovativeness) ความคิดสร้างสรรค์เป็นหน่ึงในปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วย
สร้างความแตกต่างใหก้บัสินคา้และบริการของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงันั้น การ
ออกแบบสถานท่ีทาํงานในบริษทัให้เอ้ือต่อการเกิดความคิดสร้างสรรคจึ์งเป็นส่ิงสําคญั โดยบริษทั
นาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มจะตอ้งออกแบบสถานท่ี จดัวางสถานท่ีท่ีทาํให้พนกังานรู้สึกผอ่น
คลายเม่ือปฏิบติังาน และสนบัสนุนให้พนกังานเกิดการมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัภายในแผนกและต่าง
แผนก รวมถึงเพื่อจุดประกายใหเ้กิดการแลกเปล่ียนทางความคิด จนนาํมาสู่แนวคิด (Idea) ใหม่ๆ ใน
การใชส้ร้างสรรคสิ์นคา้และบริการทางการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนัได ้

4.4.2.5 การปรับคนในองคก์ารใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ี
ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ไดเ้น้นย ํ้าถึงความสําคญัของการปรับตวัของบริษทัเพื่อให้ทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบนั เพื่อให้
บริษทันาํเท่ียวสามารถแข่งขนัและอยูร่อดท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มดงักล่าวได ้
โดยบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม ควรให้ความสําคญักบัการปรับคนในองค์การให้ทนั
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ต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพนกังานคนรุ่นเก่า หรือ คน Generation X 
และ Baby Boomer ท่ีไม่ค่อยเช่ียวชาญดา้นการใชเ้ทคโนโลยใีนการทาํงานมากนกั ต่างจากพนกังาน
รุ่นใหม่ หรือ คน Generation Y ท่ีเช่ียวชาญเร่ืองการใช้งานเทคโนโลยีเป็นอย่างดี บริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดยอ่มจึงควรมีวธีิในการบริหารคนทั้งสองรุ่นดงักล่าว ใหส้ามารถทาํงานร่วมกนั
ไดมี้ประสิทธิภาพ และส่งเสริมการทาํงานซ่ึงกนัและกนั โดยผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัไดเ้สนอแนะแนวทาง
ในการปรับตวั คือ บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มควรจดัฝึกอบรมดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
ให้กบัพนกังานในองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนกังานคนรุ่นเก่า โดยช้ีให้คนรุ่นเก่าเห็นถึงความ
จาํเป็นของการใช้เทคโนโลยีในการทาํงานในยุคปัจจุบนั รวมถึงขอ้ดีขอ้เสียต่างๆ ว่าสามารถช่วย
อาํนวยความสะดวกและสร้างประสิทธิผลในการทาํงานไดม้ากนอ้ยเพียงใด และจดัให้พนกังานซ่ึง
เป็นคนรุ่นใหม่ทําหน้าท่ีคอยเป็นพี่เ ล้ียงด้านเทคโนโลยีให้ รวมถึงคอยแนะนําและให้ความ
ช่วยเหลือให้สามารถใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ยา่งถูกตอ้ง นอกจากน้ีบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาด
ยอ่มควรจดัสรรกาํลงัคนให้เหมาะกบัลกัษณะของงาน โดยดึงจุดเด่นของคนแต่ละรุ่นออกมาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์มากท่ีสุด กล่าวคือ ใหค้นรุ่นใหม่ (Generation Y) รับผดิชอบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
ความคิดสร้างสรรค ์เช่น การออกแบบสินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว รวมถึงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ ส่วนคนรุ่นเก่า (Generation X-Baby Boomer) ท่ีมีประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญในการแก้ไขปัญหา ให้รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการ
จดัการต่างๆ แทน วิธีการเหล่าน้ีจะทาํให้คนสองรุ่นสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งสมดุล และเป็น
แนวทางในการพฒันาประสิทธิผลให้กบับริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการปรับ
องคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ต่อไป 

กล่าวโดยสรุป แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาด
ยอ่มดว้ยการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ประกอบดว้ย การจดัโครงสร้างองคก์ารให้มีขนาด
เล็กลง เพื่อเอ้ือต่อการประสานงานไดอ้ย่างรวดเร็ว การกระจายอาํนาจการตดัสินใจแก่หน่วยงาน 
ทีมงาน หรือพนักงานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัลูกคา้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เตม็ท่ี การสร้างวฒันธรรมองคก์ารใหเ้อ้ือต่อการแสดงความคิดเห็น การออกแบบสถานท่ีการทาํงาน
ให้เอ้ือต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการท่ีมีความแตกต่าง และการ
ปรับคนในองคก์ารทั้งคนใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีเป็นตน้ 
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บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ดว้ยการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ” มีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการขององค์การ ในบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของ
ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ย
การเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ  

การวิจัยคร้ังน้ีได้ทบทวนวรรณกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีความเป็น

ผูป้ระกอบการขององค์การ และประสิทธิผลขององค์การ จากฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวบรวมตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการของ

องคก์าร และประสิทธิผลขององคก์าร ผลจากการทบทวนวรรณกรรม พบวา่ คุณลกัษณะความเป็น

ผูป้ระกอบการขององคก์ารสามารถวดัไดจ้าก การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การดาํเนินงาน

เชิงรุก (Proactiveness) การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business 

Venturing) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ซ่ึงมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์ารทั้ง 4 

ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกคา้ ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต 

จากนั้นไดน้าํปัจจยัในแต่ละดา้นดงักล่าวมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาในคร้ังน้ี พร้อมกบั

ตั้ งสมมติฐานการวิจัยว่า ความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ (CE) มีอิทธิพลทางบวกต่อ

ประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คือ 

บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีจดทะเบียนกบัสาํนกัทะเบียนธุรกิจนาํเท่ียวและมคัคุเทศก ์

ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 74 แห่ง มีผูบ้ริหารองคก์ร และผูท่ี้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญใน

ธุรกิจนาํเท่ียวมาแลว้ไม่ตํ่ากวา่ 5 ปีเป็นตวัแทนในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นนาํแบบสอบถามท่ี

เก็บรวบรวมได ้จาํนวน 74 ฉบบั มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) เพื่อศึกษาถึงคุณลกัษณะความเป็น 
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ผูป้ระกอบการขององคก์าร และอิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ต่อประสิทธิผล
ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวมถึงเสนอแนะแนวทางการพฒันาประสิทธิผลของ
บริษัทนําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การท่ีส่ง
อิทธิพลดงักล่าว โดยการนาํเสนอในบทท่ี 5 ไดแ้บ่งหวัขอ้ในการนาํเสนอดงัรายละเอียด ดงัน้ี 

5.1  สรุปผลการวจิยั 
5.2  อภิปรายผลการวจิยั  
5.3  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
5.4  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย  
 

การสรุปผลการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 หวัขอ้ตามวตัถุประสงคง์านวิจยั ไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร ในบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 2) อิทธิพลของ
ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
และ 3) แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการ
เสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ ดงัน้ี 

 
5.1.1 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ  ในบริษัทน าเที่ยวขนาดกลางและ

ขนาดย่อม 
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มมีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร

โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งในดา้นการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) การดาํเนินงานเชิง
รุก (Proactiveness) การกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) การสร้างธุรกิจใหม่ (New Business 
Venturing) และการปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) แสดงให้เห็นว่าบริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดยอ่มมีแนวทางในการดาํเนินงานเชิงรุก ท่ีริเร่ิมทาํส่ิงใหม่ก่อนคู่แข่งขนัในระดบัปานกลาง 
โดยการแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ภายใต้การประเมินความเส่ียงในระดับปานกลาง  เพื่อ
สร้างสรรค์สินคา้และบริการทางการท่องเท่ียว รวมถึงการขยายสายธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท่องเท่ียว การปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการแข่งขนั การปรับเปล่ียนโครงสร้างของหน่วยงาน เพื่อให้
เอ้ือต่อการประสานงาน และเอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวตักรรมทางการท่องเท่ียวอยู่ในระดบัปาน
กลาง  
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5.1.2 อทิธิพลของความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ ต่อประสิทธิผลของบริษัทน าเที่ยว
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยการสร้างนวตักรรม(Innovativeness) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวก
สูงสุด รองลงมา คือ การปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) และเม่ือพิจารณาปัจจยัความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์ารท่ีส่งอิทธิพลต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในแต่ละดา้น พบว่า ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผล
ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ผลการดาํเนินงานด้านการเงิน 
(Financial Performance)  ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) ผลการดาํเนินงาน
ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) และผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และ
การเติบโต (Learning and Growth Performance) โดยผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial 
Performance) มีปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลทางบวก คือ การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) และการปรับ
องค์การใหม่ (Self-Renewal) ผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) มีปัจจยัท่ีส่ง
อิทธิพลทางบวก คือ การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการ
ภายใน (Internal Process Performance) มีปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลทางบวก คือ การสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) และผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้
และการเติบโต (Learning and Growth Performance) มีปัจจยัท่ีส่งอิทธิพลทางบวก คือ การปรับ
องคก์ารใหม่ (Self-Renewal) 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่า ปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การท่ีสามารถพยากรณ์ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทนําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมได้ดีท่ีสุด คือ การสร้างนวัตกรรม 
(Innovativeness) และการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) โดย เม่ือบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดย่อมมีการสร้างสรรค์นวตักรรม (Innovativeness) และการปรับเปล่ียนรูปแบบขององค์การ
ใหม่ (Self-Renewal) หรือเรียกรวมกันว่า ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (Corporate 
Entrepreneurship) ในบริษทัใหมี้ระดบัสูงข้ึนแลว้ จะทาํให้บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม
มีประสิทธิผลท่ีสูงข้ึนตาม 

 
5.1.3 แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของบริษัทน าเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย

การเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ 
แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษัทนําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการ

เสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการนั้น อนัดบัแรกบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มจะตอ้ง
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ทราบถึงเป้าหมายขององคก์าร วา่มีทิศทางการดาํเนินงานอยา่งไร รวมถึงมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็น
ใคร เพื่อจะได้กาํหนดตาํแหน่งทางการตลาดได้อย่างถูกตอ้ง และสามารถเลือกนาํแนวทางการ
พัฒนาประสิทธิผลในแต่ละด้านไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  สําหรับแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลของบริษัทนําเ ท่ียว ขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็น
ผูป้ระกอบการนั้น ประกอบดว้ย 2 แนวทางหลกั คือ  

1) แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม
ดว้ยการเสริมสร้างนวตักรรม (Innovativeness) ได้แก่ การเสริมสร้างนวตักรรมสินคา้และบริการ 
(Product and Service Innovation) โดยการใหค้วามสาํคญักบักระบวนการคดัเลือกสถานท่ีท่องเท่ียว
ท่ีเป็นจุดเด่น การมอบประสบการณ์ท่ีแตกต่างใหก้บันกัท่องเท่ียว การเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวได้
แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกบัชุมชน (Create Share Value) และการมีเทคนิคการถ่ายทอดเร่ืองราว 
(Interpretation) ท่ีน่าสนใจของมคัคุเทศก์ เพื่อสามารถตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว
เป้าหมายไดอ้ยา่งสูงสุด และแนวทางการเสริมสร้างนวตักรรมกระบวนการ (Process Innovation) 
ได้แก่ การนาํเทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการติดต่อส่ือสาร ยกตวัอย่างเช่น การตั้ง Line Group 
Facebook Group การใช้แอปพลิเคชนัช่วยในการบริหารจดัการงานภายในบริษทั การสร้างแอป
พลิเคชันหรือเว็บไซต์ให้นักท่องเท่ียวสามารถออกแบบโปรแกรมการท่องเท่ียวได้ด้วยตวัเอง 
(Customization) รวมถึงการทาํการตลาดดว้ยกลยุทธ์ Digital Marketing ยกตวัอยา่งเช่น การเปิด 
Line Official Accounts การใช ้Hashtag จดักลุ่มเร่ืองท่ีน่าสนใจในช่วงเวลานั้นๆ การใช ้QR Codes 
เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบับริษทั การใชโ้ฆษณา Facebook Ads. การให้ Social Media 
Influencer ช่วยวิจารณ์สินคา้และบริการของบริษทั ทั้งน้ี เน้ือหาท่ีนาํเสนอ (Content) ในส่ือ Digital 
Marketing ดงักล่าวนั้น จะตอ้งมีความน่าสนใจ และสามารถนาํเสนอไดอ้ยา่งตรงประเด็น รวมถึง
สามารถสะทอ้นลกัษณะท่ีโดดเด่นของตราสินคา้ (Branding) ของบริษทัไดอ้ยา่งลงตวั 

2) แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม
ดว้ยการปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) ประกอบดว้ย การปรับโครงสร้างองค์การให้มีขนาด
ลดลง เพื่อให้เอ้ือต่อการประสานงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว การกระจายอาํนาจการตดัสินใจแก่หน่วยงาน 
ทีมงาน หรือพนกังานท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกบัลูกคา้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การสร้างวฒันธรรมองค์การให้เอ้ือต่อการแสดงความคิดเห็น การ
ออกแบบสถานท่ีการทาํงานให้เอ้ือต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค ์เพื่อสร้างสรรคสิ์นคา้และบริการ
ท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่งขัน และการปรับคนในองค์การให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของ
เทคโนโลย ีเป็นตน้ 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 

จากการศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันําเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารองคก์าร และผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท่ี้มีประสบการณ์ในธุรกิจนาํเท่ียว ท่ีมีต่อสภาพปัจจุบนัของ
องค์การ ทาํให้ทราบถึงคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การในบริษทันาํเท่ียวขนาด
กลางและขนาดยอ่ม และอิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารดา้นการสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) และดา้นการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวมถึงแนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ด้วยการเสริมสร้างนวตักรรม (Innovativeness) และการปรับองค์การใหม่ (Self-
Renewal) ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีไดจ้ากการศึกษาสภาพปัจจุบนัของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาด
ยอ่มดงักล่าว 

จากผลการศึกษาดงักล่าวนาํมาสู่การอภิปรายผลร่วมกบัแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
พบวา่ มีประเด็นท่ีน่าสนใจในการอภิปรายผล ไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร
ในบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม 2) ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ กบัประสิทธิผล
ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 3) อิทธิพลของการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) 
ต่อผลการดาํเนินงานด้านการเงิน (Financial Performance) 4) อิทธิพลของการสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) ต่อผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Performance)      
5) อิทธิพลของการปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) ต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial 
Performance) 6) อิทธิพลของการปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) ต่อผลการดาํเนินงานด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Process Performance) 7) อิทธิพลของการปรับองคก์ารใหม่ (Self-
Renewal) ต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance) 
8) อิทธิพลของการดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) ต่อผลการดาํเนินงานด้านลูกคา้ (Customer 
Performance) 9) แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมดว้ย
การเสริมสร้างนวตักรรม (Innovativeness) 10) แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ดงัน้ี 
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5.2.1 คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการขององค์การในบริษัทน าเที่ยวขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มมีคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งในดา้นการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business Venturing) การสร้าง
นวัตกรรม (Innovativeness) การปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) การดําเนินงานเชิงรุก 
(Proactiveness) และการกลา้เผชิญความเส่ียง (Risk-Taking) แสดงให้เห็นวา่ บริษทันาํเท่ียวขนาด
กลางและขนาดยอ่ม มีรูปแบบในการดาํเนินงานเชิงรุก โดยแสวงหาลู่ทางในการสร้างสรรค์สินคา้
และบริการตอบเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวไดไ้ม่สูงมากนกั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ลกัษณะของบริษทันาํเท่ียวท่ีดาํเนินบทบาททางธุรกิจแตกต่างจากธุรกิจอ่ืนๆ ในห่วงโซ่อุปทานการ
ท่องเท่ียว โดยทาํหนา้ท่ีเสมือนเป็นตวักลางหรือตวัแทนคอยเช่ือมโยงระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัผูส่้ง
มอบปัจจัยการผลิต เช่น โรงแรม  ภตัตาคาร แหล่งท่องเท่ียว สายการบิน บริษัทเดินรถ ฯลฯ 
(Gartner and Bachri, 1994; Carey et al., 1997; Buhalis, 2000; Karamustafa, 2000; Klemm and 
Parkinson, 2001; Bastakis et al., 2004; Tepelus, 2005; Wijk and Persoon, 2006: 381; Buhalis, 
2008; Fyall and Wanhill, 2008; Sigala, 2008: 1589)  ดงันั้นสินคา้ของบริษทันาํเท่ียวส่วนใหญ่จึง
เป็นสินคา้บริการท่ีไม่มีตวัตน ไม่สามารถจบัตอ้งได ้และไม่มีสินคา้เป็นของตนเองอยา่งแทจ้ริง 
การสร้างสรรค์สินคา้และบริการจึงข้ึนอยู่กบัผูส่้งมอบปัจจยัการผลิตเป็นหลกั ด้วยเหตุน้ี ทาํให้
กระบวนการในการตดัสินใจทางธุรกิจตลอดจนการดาํเนินงานต่างๆ ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดย่อมไม่สามารถทาํไดอ้ย่างเต็มท่ี อีกทั้งธุรกิจนาํเท่ียวเป็นธุรกิจท่ีมีความอ่อนไหวง่ายต่อ
ปัจจยัลบทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ เช่น ปัญหาจากภยัธรรมชาติ ปัญหาความมัน่คง
ทางการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจตกตํ่า ฯลฯ ดว้ยสถานการณ์ดงักล่าว ทาํให้บริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดย่อมตอ้งดาํเนินธุรกิจโดยการประเมินความเส่ียงอย่างรอบคอบ ส่งผลให้ลกัษณะการ
ดาํเนินงานดูไม่หวือหวามากนกัเม่ือเทียบกบัธุรกิจอ่ืนๆ ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคล้องกบั กอ้ง
เกียรติ บูรณศรี (2553: 229) ท่ีศึกษาพบว่า องคก์ารธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมี
คุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองมาจากองค์การธุรกิจ
ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นองค์การสาขาจากต่างประเทศ ทาํให้การตัดสินใจตลอดจนการดําเนิน
นโยบายต่างๆ ทางธุรกิจไม่สามารถทาํได้อย่างเต็มท่ี ต้องข้ึนอยู่กับนโยบายของบริษทัแม่ใน
ต่างประเทศ เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ สํานกังานนวตักรรมแห่งชาติ (2550: 2) ท่ีระบุวา่ องคก์าร
ธุรกิจในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความสามารถดา้นนวตักรรมองคก์ารในระดบัปาน
กลาง 
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5.2.2 ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ กับประสิทธิผลของบริษัทน าเที่ยวขนาดกลาง
และขนาดย่อม 

ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) เป็นปัจจัยความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์ารท่ีมีอิทธิพลทางบวกมากท่ีสุด รองลงมา คือ การปรับองคก์ารใหม่ (Self-
Renewal) แสดงว่า เม่ือบริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมมีการสร้างสรรค์นวตักรรม 
(Innovativeness) และการปรับเปล่ียนรูปแบบองค์การใหม่ (Self-Renewal) จะส่งผลให้บริษทันาํ
เท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มมีผลการดาํเนินงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
นกัวิชาการหลายท่าน (Antoncic and Hisrich, 2001; Yang et al., 2007; Zehir et al., 2012; Armesh, 
et al., 2014) ท่ีศึกษาพบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
บริษทัขนาดกลางและขนาดยอ่ม เช่นเดียวกบั Wang และ Zhang (2009) ท่ีศึกษาพบวา่ การสร้าง
นวตักรรม (Innovativeness) และการปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) เป็นคุณลกัษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์าร ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์ารธุรกิจในประเทศจีนมากท่ีสุด ทาํ
ใหอ้งคก์ารธุรกิจในประเทศจีนสามารถเปิดตวัสินคา้และบริการใหม่ไดอ้ยา่งรวดเร็ว นาํไปสู่จาํนวน
ยอดขายและผลกาํไรท่ีเพิ่มมากข้ึน รวมถึงการขยายตวัของส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) 
ผลการศึกษาดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบั กอ้งเกียรติ บูรณศรี (2553) ท่ีศึกษาพบวา่ การสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) เป็นหน่ึงในปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การท่ีทาํให้องค์การธุรกิจใน
ประเทศไทยมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน ทั้งผลการดาํเนินงานด้านการเงิน ผลการดาํเนินงานด้าน
ลูกคา้ ผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน และผลการดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการ
เติบโต ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่า การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) เป็นตวับ่งช้ีท่ีสําคญัท่ีสุดท่ี
แสดงถึงคุณลักษณะของความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวิจยัของ
นกัวิชาการหลายท่านท่ีไดศึ้กษามาก่อนหนา้น้ี (Zahra, 1991; Antoncic and Hisrich, 2000; Daniel, 
Mathew and Gretchen, 2007) 

จะเห็นไดว้า่ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดกบัผลการ
ดาํเนินงานของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Ozdemirci, 2011; Eser et al., 2012: 926) 
รวมถึงเป็นกลยทุธ์ท่ีสาํคญัท่ีจะนาํไปสู่การช่วยสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบับริษทันาํ
เท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขนัได้ในระยะยาว (Sustainable Competitive 
Advantage) (Schmelter et al., 2010: 153; Kuratko, Morris and Covin, 2011: 7) โดยทา้ยท่ีสุดแลว้ 
Covin และ Slevin (1991) ได้เน้นย ํ้าว่า ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การเป็นกลยุทธ์ท่ีช่วย
ทาํนายการเติบโตขององคก์ารขนาดกลางและขนาดยอ่มไดเ้ป็นอยา่งดี  
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5.2.3 อทิธิพลของการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) ต่อผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
(Financial Performance) 

การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 
(Customer Performance) ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 แสดงว่า เม่ือบริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม มีการสนับสนุนให้พนักงาน
นาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์สินคา้/บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ ออกสู่ตลาดไดร้วดเร็ว
กว่าคู่แข่งขนั รวมถึงมุ่งเน้นการวิจยัและพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีทางการท่องเท่ียวให้อยู่
เหนือคู่แข่งขนัเสมอ เพื่อสร้างความเป็นผูน้าํเทคโนโลยีทางการท่องเท่ียว หรือเรียกรวมกนัวา่ การ
สร้างนวตักรรม (Innovativeness) ในบริษทัใหมี้ระดบัสูงข้ึนแลว้ จะทาํให้บริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดยอ่มมีผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial Performance) ท่ีสูงข้ึนตาม วดัไดจ้าก การ
ขยายตวัของยอดขาย, การขยายตวัของรายได้, การขยายตวัของกาํไรสุทธิ และผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวม (ROA) รวมถึงผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น (ROE) ท่ีเพิ่มสูงข้ึน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Luo และ Zhou (2005) ท่ีพบวา่ สร้างนวตักรรม (Innovativeness) มีอิทธิพลต่อผลการ
ดาํเนินงานดา้นการเงินขององคก์ารธุรกิจในประเทศจีน โดยทาํให้องคก์ารมียอดขายและผลกาํไรท่ี
เพิ่มข้ึน เช่นเดียวกบั Zahra (1993) และ Luo และ Zhou (2005) ท่ีศึกษาพบวา่ กิจกรรมท่ีสนบัสนุน
ให้เกิดการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) จะนาํมาซ่ึงการเพิ่มข้ึนของกาํไรสุทธิและยอดขาย 
นอกจากน้ียงัทาํให้องค์การมีผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) ท่ีเพิ่มสูงตาม (Rojas et al., 
2011) โดย กอ้งเกียรติ บูรณศรี (2553: 233) ไดเ้นน้ย ํ้าวา่ เม่ือองคก์ารธุรกิจให้ความสําคญักบัการ
วิจยัและพฒันาเทคโนโลยี รวมถึงแสวงหาแนวทางการเพิ่มพูนความรู้ และทกัษะให้แก่พนกังาน
แล้ว จะทาํให้องค์การสามารถพฒันาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และนาํไปสู่การ
ขยายตวัของยอดขายและผลกาํไรจากการดาํเนินงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน เช่นเดียวกับผลการวิจยัของ 
Antoncic และ Scarlat (2005) ท่ีศึกษาพบวา่ การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) เป็นคุณลกัษณะ
ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารท่ีสําคญัซ่ึงสามารถทาํนายผลการดาํเนินงานดา้นการเงินของ
องคก์ารธุรกิจในประเทศ Slovenia และ Romania ไดดี้ท่ีสุด 
 

5.2.4 อิทธิพลของการสร้างนวัตกรรม (Innovativeness) ต่อผลการด าเนินงานด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Process Performance)  

ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การด้านสร้างนวตักรรม  (Innovativeness) มีอิทธิพล
ทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) ของบริษทั
นาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงว่า เม่ือบริษทันาํ



156 

เท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม มีการสนบัสนุนให้พนกังานนาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์
สินคา้/บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ ออกสู่ตลาดไดร้วดเร็วกวา่คู่แข่งขนั รวมถึงมุ่งเนน้การทาํวิจยั
และพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีทางการท่องเท่ียวให้อยู่เหนือคู่แข่งขนัเสมอ เพื่อสร้างความ
เป็นผูน้าํเทคโนโลยีทางการท่องเท่ียว หรือเรียกรวมกนัวา่ การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) ใน
บริษทัให้มีระดบัสูงข้ึนแลว้ จะทาํให้บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลการดาํเนินงาน
ดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) ท่ีสูงข้ึนตาม โดยสังเกตไดจ้าก บริษทันาํ
เท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเปิดตวัสินค้า/บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ ได้อย่าง
รวดเร็ว, สามารถแก้ไขปัญหาขอ้ร้องเรียนของลูกค้าได้ทนัระยะเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงบริษทัมี
ระยะเวลาในการดาํเนินงานทั้งหมดสั้ นลง (Operating Cycle) ตั้งแต่การออกแบบสินคา้/บริการ
ทางการท่องเท่ียว การขายสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียว และการไดรั้บชาํระเงิน นอกจากน้ีบริษทั
ยงัมีการปรับเปล่ียนสินค้า/บริการทางการท่องเท่ียวตามความต้องการเฉพาะของลูกคา้มากข้ึน
(Customization) และสามารถบงัคบัใช้ขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและการรับประกนัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบั Bhardwaj et al. (2007) ซ่ึงศึกษาพบวา่ การสร้าง
นวตักรรม (Innovativeness) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานด้านกระบวนการภายในของ
องค์การธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของประเทศอินเดีย โดยทาํให้องค์การสามารถ
พฒันาความคิดสร้างสรรคใ์ห้เกิดเป็นสินคา้และบริการใหม่ๆ ท่ีมีความหลากหลายและออกสู่ตลาด
ไดอ้ย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกบั Wang และ Zhang (2009) ท่ีศึกษาพบว่า การสร้างนวตักรรม 
(Innovativeness) เป็นปัจจยัความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การท่ีมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงาน
ขององค์การธุรกิจในประเทศจีนมากท่ีสุด  โดยทําให้องค์การธุรกิจในประเทศจีนมี
กระบวนการพฒันาสินคา้และบริการออกสู่ตลาดได้รวดเร็วกว่าคู่แข่งขนั ในขณะเดียวกัน ก้อง
เกียรติ บูรณศรี (2553: 234) ก็ไดเ้นน้ย ํ้าถึงความสําคญัของการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) ใน
องค์การว่า เม่ือองค์การธุรกิจให้ความสําคญักบัการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี รวมถึงแสวงหา
แนวทางเพิ่มพนูความรู้ และทกัษะให้แก่พนกังานแลว้ จะทาํให้องคก์ารธุรกิจมีกระบวนการในการ
ผลิตสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยสังเกตไดจ้ากกระบวนการผลิตท่ีเกิดความผิดพลาดนอ้ยลง 
สามารถผลิตสินคา้ได้ตรงตามแผนงานท่ีกาํหนดไว ้รวมถึงสามารถจดัส่งสินคา้ได้ตรงเวลามาก
ยิง่ข้ึน 
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5.2.5 อทิธิพลของการปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) ต่อผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
(Financial Performance)  

การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน 
(Financial Performance) ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  แสดงวา่ เม่ือบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์การ
แข่งขนัรูปแบบใหม่ ปรับเปล่ียนโครงสร้างของหน่วยงานให้เอ้ือต่อการประสานงาน และเอ้ือต่อ
การสร้างสรรคน์วตักรรม รวมถึงมีการสร้างนิยามใหม่ให้กบัแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) 
หรือเรียกรวมกนัวา่ การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ในบริษทัให้มีระดบัสูงข้ึนแลว้ จะทาํให้
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มมีผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial Performance) ท่ี
สูงข้ึนตาม วดัได้จาก อตัราการขยายตวัของยอดขาย, อตัราการขยายตวัของรายได้, อตัราการ
ขยายตวัของกาํไรสุทธิ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA) รวมถึงอตัราผลตอบแทน
จากผูถื้อหุ้น (ROE) ท่ีสูงข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Zahra (1993) ท่ีพบว่า กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปรับเปล่ียนรูปแบบขององค์การ ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ หรือปรับเปล่ียนโครงสร้าง
ของหน่วยงาน จะนาํมาซ่ึงการเติบโตของยอดขาย (Sale Growth) และกาํไรสุทธิต่อยอดขาย (Return 
on Sales) ท่ีเพิ่มสูงข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบั Lengnick-Hall (1992), Murray และ Kotabe (1999) 
และAntoncic และ Prodan (2008) ท่ีศึกษาพบวา่ การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) เป็นปัจจยั
ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การท่ีช่วยสร้างผลกําไรให้แก่องค์การธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ Mokaya (2012) ซ่ึงช้ีให้เห็นถึงความสําคญัของการปรับองคก์ารใหม่ 
(Self-Renewal) ว่า เป็นปัจจยัสําคญัท่ีส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์การธุรกิจ โดยทาํให้องค์การ
สามารถบรรลุเป้าหมายดา้นผลกาํไรและความสาํเร็จได ้
 

5.2.6 อิทธิพลของการปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) ต่อผลการด าเนินงานด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Process Performance)  

การปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดําเนินงานด้าน
กระบวนการภายใน (Internal Process Performance) ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงวา่ เม่ือบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์การแข่งขนัรูปแบบใหม่ ปรับเปล่ียนโครงสร้างของหน่วยงานให้เอ้ือต่อการ
ประสานงาน และเอ้ือต่อการสร้างสรรคน์วตักรรม รวมถึงมีการสร้างนิยามใหม่ให้กบัแนวคิดทาง
ธุรกิจ (Business Concept) หรือเรียกรวมกนัวา่ การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ในบริษทัให้มี
ระดับสูงข้ึนแล้ว จะทําให้บริษัทนําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลการดําเนินงานด้าน
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กระบวนการภายใน (Internal Process Performance) ท่ีสูงข้ึนตาม วดัไดจ้าก บริษทัมีความรวดเร็ว
ในการเปิดตวัสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ มีความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน
ของลูกคา้ มีรอบระยะเวลาในการดาํเนินงานสั้ นลง (Operating Cycle) ตั้งแต่การออกแบบสินคา้/
บริการทางการท่องเท่ียว ขายสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียว และไดรั้บชาํระเงิน มีการปรับเปล่ียน
สินคา้/บริการทางการท่องเท่ียวตามความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ (Customization) มากข้ึน รวมถึง
มีการบงัคบัใช้ขอ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและการรับประกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้ง
กบัผลงานวจิยัของ Wang และ Zhang (2009) ท่ีศึกษาพบวา่ การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) มี
อิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายในขององคก์ารธุรกิจในประเทศจีน โดย
ทาํให้องค์การธุรกิจในประเทศจีนมีกระบวนการพฒันาสินคา้และบริการออกสู่ตลาดได้รวดเร็ว
มากกวา่ปกติ 
 

5.2.7 อิทธิพลของการปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) ต่อผลการด าเนินงานด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต (Internal Process Performance) 

การปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต (Internal Process Performance) ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงวา่ เม่ือบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์การแข่งขนัรูปแบบใหม่ ปรับเปล่ียนโครงสร้างของหน่วยงานให้เอ้ือต่อการ
ประสานงาน และเอ้ือต่อการสร้างสรรคน์วตักรรม รวมถึงมีการสร้างนิยามใหม่ให้กบัแนวคิดทาง
ธุรกิจ (Business Concept) หรือเรียกรวมกนัวา่ การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ในบริษทัให้มี
ระดบัสูงข้ึนแล้ว จะทาํให้บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมมีผลการดาํเนินงานด้านการ
เรียนรู้และการเติบโต (Internal Process Performance) ท่ีสูงข้ึนตาม วดัไดจ้าก บริษทัมีอตัราความพึง
พอใจของพนกังาน  มีและจาํนวนหลกัสูตรการฝึกอบรมและพฒันาพนกังานท่ีเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงมี
อตัราการลาออกของพนกังาน (Turnover Rate) ท่ีลดนอ้ยลง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Dess et 
al. (2003) ท่ีศึกษาพบว่า การปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการ
ดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์ารธุรกิจ (Internal Process Performance) โดยทาํ
ให้พนกังานในองค์การเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั นาํมาสู่องค์ความรู้
พื้นฐานในการพฒันาสมรรถนะอาชีพหรือสร้างสมรรถนะอาชีพใหม่ให้แก่พนกังาน และเกิดการ
พฒันาเป็นองคค์วามรู้ใหม่ใหแ้ก่องคก์ารในท่ีสุด 
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5.2.8 อิทธิพลของการด าเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) ต่อผลการด าเนินงานด้านลูกค้า 
(Customer Performance) 

การดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ 
(Customer Performance) ของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 แสดงว่า เม่ือบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม มีรูปแบบการดาํเนินงานเชิงรุก 
และการตดัสินใจท่ีกลา้หาญ เม่ือตอ้งเผชิญกบัสภาวการณ์ท่ีไม่แน่นอน เพื่อใชป้ระโยชน์จากโอกาส
ท่ีมีอยู่อย่างสูงสุด เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ อนัจะนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจนาํเท่ียวอย่าง
ต่อเน่ือง หรือเป็นผูริ้เร่ิมทาํส่ิงใหม่ก่อนคู่แข่งขนั เช่น การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีการดาํเนินงาน 
การใชเ้ทคนิคการบริหารงานรูปแบบใหม่ การนาํเสนอสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ หรือ
การเลือกใชว้ิธีการตอบโตคู้่แข่งขนัท่ีทาํให้ไม่สามารถทาํการแข่งขนัไดอี้ก ซ่ึงเรียกรวมกนัว่า การ
ดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) ในบริษทัใหมี้ระดบัสูงข้ึนแลว้ จะทาํให้บริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดยอ่มมีผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) ท่ีสูงข้ึนตาม วดัไดจ้าก อตัรา
ความพึงพอใจของลูกคา้ และส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ท่ีเพิ่มสูงข้ึน รวมถึงจาํนวนขอ้
ร้องเรียนของลูกคา้ท่ีลดนอ้ยลง สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กอ้งเกียรติ บูรณศรี (2553: 234) ซ่ึง
ศึกษาพบว่า ดาํเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานด้านลูกคา้
ขององค์การธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยทาํให้องค์การธุรกิจมีจาํนวนข้อ
ร้องเรียนจากลูกคา้ลดลง  และมีจาํนวนลูกคา้รายใหม่เพิ่มมากข้ึน ในขณะท่ีลูกคา้รายเก่ายงัคงสั่งซ้ือ
สินคา้อยา่งต่อเน่ือง เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ Yang et al. (2007) ท่ีศึกษาพบวา่ การดาํเนินงาน
เชิงรุก (Proactiveness) มีอิทธิพลทางบวกต่อผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ โดยทาํให้องคก์ารธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศจีนมีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) เพิ่มสูงข้ึน 
ทา้ยท่ีสุดแลว้ Lumpkin และ Dess (2001) ไดช้ี้ให้เห็นวา่ เม่ือองคก์ารธุรกิจมีการดาํเนินงานเชิงรุก 
(Proactiveness) ท่ีแข็งแกร่งแล้ว จะทาํให้องค์การสามารถคาดเดาความต้องการของตลาด และ
เล็งเห็นโอกาสจากการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทางธุรกิจได ้ซ่ึงจะเป็นส่ิงสําคญัท่ีทาํให้องคก์ารมุ่งสู่การ
เป็นผูน้าํทางการตลาดเม่ือเทียบกบัคู่แข่งขนัได ้

 
5.2.9 แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษัทน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย

การเสริมสร้างนวตักรรม (Innovativeness) 
5.2.9.1 การสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้และบริการ (Product and Service 

Innovation) โดยการใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) และการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Added) 
รวมถึงการมอบประสบการณ์ท่ีแตกต่างและแปลกใหม่ให้กับนักท่องเท่ียว แนวทางดังกล่าว
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สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Miller (1986: 238) ท่ีศึกษาพบวา่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
ให้แก่สินคา้และบริการ สามารถทาํได ้2 วิธี คือ การสร้างความแตกต่างดา้นนวตักรรม (Innovative 
Differentiation Strategy) และการสร้างความแตกต่างด้านการตลาด (Marketing Differentiation 
Strategy) และยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Deloitte (2015: 13) เร่ืองแนวทางการปรับตวัของ
ธุรกิจนําเท่ียวในยุคดิจิตอล ซ่ึงได้เสนอแนะแนวทางในการปรับตวัไวว้่า ธุรกิจนําเท่ียวจะต้อง
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์จากการมุ่งเนน้ท่ีผลิตภณัฑ์ (Product Centric) สู่การให้ความสําคญักบัผูบ้ริโภค 
(Consumer Centric) โดยจะตอ้งคาํนึงถึงผูบ้ริโภค (Consumer Centric) ในทุกกระบวนการตดัสินใจ
ทางธุรกิจ และจะต้องมอบประสบการณ์ท่ีแตกต่างและหลากหลายให้กับลูกค้า (Integrated 
Experience) ผ่านเคร่ืองมือทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ เช่นเดียวกับ Bain (1956) 
และ Dickson and Ginter (1987) ท่ีศึกษาพบวา่ การสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้และบริการเป็น
หน่ึงในยุทธวิธีท่ีจะทาํให้องค์การมีผลการดาํเนินงานท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
และยงัช่วยใหอ้งคก์ารสามารถลดภยัคุกคามจากการแข่งขนัลงได ้(Porter, 1985) 

5.2.9.2 การใช้ Line Group เป็นเคร่ืองมือช่วยอาํนวยความสะดวกในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่งพนกังาน รวมถึงติดต่อส่ือสารกบักลุ่มลูกคา้ภายนอกองคก์าร เพื่อให้บริษทันาํ
เ ท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมเกิดความรวดเร็วในการดํา เนินการ รวมถึงประหยัดค่า
โทรศพัทมื์อถือในการติดต่อส่ือสาร ส่งผลถึงตน้ทุนในการดาํเนินงานท่ีลดลง และยงัเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีสอดรับกับพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนของพนักงานในยุคปัจจุบัน แนวทางการพัฒนา
ประสิทธิผลดงักล่าวเป็นไปตามผลการศึกษาของ เอแบคโพลล์ (2556) ท่ีสํารวจพบว่า กลุ่มคนวยั
ทาํงานมากกวา่ 81% ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชไ้ลน์เพื่อการติดต่อส่ือสารเร่ือง
การทํางาน เร่ืองธุรกิจ และเร่ืองค้าขาย ในช่วงเวลางานมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่าไลน์ เป็น
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีสําคญัซ่ึงสามารถเขา้มาช่วยสนบัสนุนระบบการทาํงานของบริษทันาํเท่ียว
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และเพื่อให้สอดรับกบัพฤติกรรมการใช้งาน
สมาร์ทโฟนท่ีเพิ่มมากข้ึนของลูกคา้และพนกังานในปัจจุบนั 

5.2.9.3 การใชแ้อปพลิเคชนั (Application) ช่วยบริหารจดัการระบบงานภายในของ
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวมถึงการสร้างเวบ็ไซตห์รือแอปพลิเคชนัให้นกัท่องเท่ียว
สามารถออกแบบโปรแกรมการท่องเท่ียวได้ด้วยตวัเอง (Customization) เพื่อรองรับกระแส
นกัท่องเท่ียวท่ีนิยมวางแผนเดินทางท่องเท่ียวผา่นเวบ็ไซต์หรือแอปพลิเคชนั (Tailor Made Tour) 
และเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยอาํนวยความสะดวกให้นกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการของ
บริษัทได้หลากหลายช่องทาง อันจะนําไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มนักท่องเท่ียว
เป้าหมายไดอ้ยา่งสูงสุด แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Euromonitor International 
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(2014: 27) ท่ีพบวา่ ธุรกิจนาํเท่ียวแบบออนไลน์จะเขา้มามีบทบาทต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว
มากข้ึนในอนาคต และมีส่วนสําคัญต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวให้หันมา
วางแผนเดินทางท่องเท่ียวดว้ยตนเอง หรือท่ีเรียกวา่ Tailor Made Tour ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะคน้ควา้หา
ข้อมูลด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์หรือแอฟพลิเคชั่น แล้วเปรียบเทียบราคา วางแผนการเดินทาง 
ตลอดจนตดัสินซ้ือสินคา้และบริการผา่นเวบ็ไซตห์รือแอฟพลิเคชัน่ในท่ีเดียว เช่นเดียวกบั Alsaleh 
(2007) ท่ีช้ีให้เห็นถึงความสําคญัของการนาํแอปพลิเคชนั (Application) มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
วดัระบบการจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) ในองค์การ ว่าสามารถทาํให้
องค์การธุรกิจด้านอาหารในประเทศอินเดียมีผลการดําเนินงานเพิ่มสูงข้ึน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Chung, Lee และ Choi (2015) ท่ีศึกษาพบวา่ การนาํแอปพลิเคชนั (Application) เขา้
มาช่วยบริหารจัดการระบบงานแก่พนักงานในองค์การ ทําให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Productivity) สามารถเขา้ถึงทรัพยากรท่ีสําคญัของบริษทัไดจ้ากทุกสถานท่ี ทุกเวลา 
และเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีช่วยอาํนวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารให้เกิดกระบวนการทาํงาน
ร่วมกันภายในองค์การ รวมถึงเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีช่วยเพิ่มกระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้แก่
พนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.2.9.4 การทาํการตลาดดว้ยกลยุทธ์ Digital Marketing โดยใช้อินเตอร์เน็ทและ
เทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการส่ือสารไปยงักลุ่มนกัท่องเท่ียวเป้าหมาย ผา่นช่องทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Media) เช่น Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Line, LinkedIn, Blog ฯลฯ 
เพือ่ประชาสัมพนัธ์ ส่งข่าวสารสินคา้และบริการของบริษทั และเปิดโอกาสให้นกัท่องเท่ียวสามารถ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัได ้เช่น การเปิด Line Official Accounts การใช ้Hashtag จดั
กลุ่มเร่ืองท่ีน่าสนใจในช่วงเวลานั้นๆ การใช ้QR Codes เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อส่ือสารกบั
บริษทั การใชโ้ฆษณา Facebook Ads. การให ้Social Media Influencer ช่วยวจิารณ์สินคา้และบริการ
ของบริษทั แนวทางการพฒันาประสิทธิผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Deloitte (2015: 
13) ซ่ึงไดเ้สนอแนะแนวทางในการปรับตวัของธุรกิจนาํเท่ียวในยุคดิจิตอลไวว้่า ธุรกิจนาํเท่ียว
จะต้องใช้เคร่ืองมือท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของบริษทัได้หลากหลาย
ช่องทาง ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และแบบออฟไลน์ (Offline) โดยจะตอ้งให้ความสําคญักับ 
Consumer Review และ Social Media ซ่ึงปัจจุบนัไดก้ลายเป็นส่ือท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
ตดัสินใจซ้ือของนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีบริษทันาํเท่ียวจะตอ้งสร้างวฒันธรรมการแนะนาํสินคา้ 
โดยเปิดโอกาสใหน้กัท่องเท่ียวไดแ้สดงความคิดเห็นต่อสินคา้และบริการไดอ้ยา่งเต็มท่ี ซ่ึงจะทาํให้
บริษัทนําเท่ียวสามารถติดตามและทราบถึงพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเท่ียวเป้าหมาย และ
ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งตรงจุด รวมถึงช่วยประหยดัตน้ทุนดา้นการทาํการตลาด นอกจากน้ี
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ผลการศึกษายงัช้ีให้เห็นวา่ การตลาดแบบรีวิวมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ของบริษทั 
โดยทาํให้บริษทัมีส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ท่ีเพิ่มข้ึน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ 
Risius และ Beck (2015) ท่ีศึกษาพบวา่ การนาํเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เขา้มาใชใ้น
การดาํเนินงานขององคก์าร สามารถทาํให้องคก์ารมีผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ท่ีดีข้ึน โดยช่วยให้
ลูกคา้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) และช่วยเพิ่มการรับรู้ดา้นภาพลกัษณ์ให้แก่
องคก์าร เช่นเดียวกบั Parveen, Jaafar และ Ainin (2015) ซ่ึงศึกษาพบวา่ เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Media) มีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานดา้นลูกคา้ขององคก์ารธุรกิจในประเทศมาเลเซีย โดย
ทาํให้องคก์ารสามารถลดตน้ทุนการดาํเนินงานดา้นการตลาดและการบริการ รวมถึงทาํให้องคก์าร
สามารถสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัลูกคา้ไดม้ากข้ึน 

 
5.2.10 แนวทางการพัฒนาประสิทธิผลของบริษัทน าเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วย

การปรับองค์การใหม่ (Self-Renewal) 
5.2.10.1 การปรับโครงสร้างองคก์ารให้มีขนาดเล็กลง โดยการรวมหน่วยงานใด

หน่วยงานหน่ึงเขา้ดว้ยกนั หรือแยกหน่วยงานใหอ้งคก์ารมีขนาดเล็ก หรือมีระดบัชั้นนอ้ยลง เพื่อให้
เอ้ือต่อการประสานงานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยเพิ่มความร่วมมือในการทาํงานระหว่างแผนก 
รวมถึงช่วยลดขั้นตอนและกฎระเบียบท่ีซํ้ าซ้อน ลดการใช้ทรัพยากร ทาํให้บริษทันาํเท่ียวขนาด
กลางและขนาดย่อมสามารถบริหารงานและบริหารจดัการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนว
ทางการพฒันาประสิทธิผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Alas, Zernand-Vilson และ Vadi 
(2012: 496-498) ท่ีพบว่า การปรับร้ือระบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Re-
Engineering) ทาํให้องค์การธุรกิจในประเทศเอสโตเนียมีผลการดาํเนินงานท่ีเพิ่มสูงข้ึน โดยทาํให้
ระบบการควบคุมองค์การมีประสิทธิภาพและมีความเป็นสากลมากข้ึน ทั้งยงัช่วยให้องค์การ
สามารถบริหารความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ (Customer Relation Management รวมถึงทาํให้พนกังาน
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน สามารถจดัสรรหน้าท่ีการทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่นเดียวกบัผลการวิจยัของ McAdam และ McIntyre (1997) ท่ีศึกษาพบว่า การปรับร้ือระบบ
กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Re-Engineering) สามารถทาํให้องค์การธุรกิจบรรลุ
เป้าหมายดา้นผลกาํไรและความสาํเร็จได ้

5.2.10.2 การกระจายอาํนาจการตดัสินใจ แก่หน่วยงาน ทีมงาน หรือพนกังานท่ี
ตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงกับลูกค้า หรือบริษทัคู่ค้า เช่น แผนก Operation, แผนกบริการลูกค้า, 
มคัคุเทศก์ ฯลฯ เพื่อให้พนกังานมีอาํนาจในการตดัสินใจ สามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนให้กบั
ลูกคา้ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Wöß-
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mann (2003) และ Hoxby and Murarka (2009) ท่ีศึกษาพบว่า โรงเรียนท่ีมีระบบการศึกษาแบบ
กระจายอาํนาจ (Decentralized Education Systems) โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียนมีอิสระในการทาํ
กิจกรรม และแสดงความคิดเห็นในดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ี จะทาํให้นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีดีข้ึน
ตามลาํดบั และยงัส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของโรงเรียนท่ีดีข้ึนตามมา 

5.2.10.3 การสร้างวฒันธรรมองค์การให้เอ้ือต่อการแสดงความคิดเห็นโดยสร้าง
วฒันธรรมของการเปิดกวา้งทางความคิด เพื่อให้พนกังานทุกคนในบริษทัรู้สึกสบายใจท่ีจะแบ่งปัน
ข้อมูล ไอเดีย และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกันได้อย่างอิสระ 
แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ นรวฒัน์ ชูติวงศ ์และณัฐสิทธ์ิ เกิดศรี (2554) ซ่ึงได้
ศึกษาพบว่า การส่ือสารภายในองค์การอย่างเปิดกว้าง จะนําไปสู่ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดาํเนินงานขององค์การ โดยช่วยประหยดัเวลา ประหยดัทรัพยากรของบริษทั 
รวมถึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหอ้งคก์ารมุ่งสู่การเป็นองคก์ารแห่งนวตักรรมไดใ้นอนาคต  

5.2.10.4 การออกแบบสถานท่ีการทาํงานให้เอ้ือต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค ์
เน่ืองจากความคิดสร้างสรรคเ์ป็นหน่ึงในปัจจยัสําคญัท่ีจะช่วยสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้และ
บริการของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม แนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ Chang และ Yu (2015: 38) ท่ีศึกษาพบวา่ การสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเกิดปฏิสัมพนัธ์
กนัระหวา่งผูเ้รียนและผูส้อนในห้องเรียน ทาํให้นกัศึกษาในมหาวิทยาลยัของประเทศไตห้วนั เกิด
องคค์วามรู้ และสามารถสร้างสรรคแ์นวคิด (Idea)เพื่อออกแบบผลิตภณัฑต่์างๆ ไดเ้พิ่มมากข้ึน 

5.2.10.5  การปรับคนในองคก์ารให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ดว้ย
การจดัฝึกอบรมดา้นการใชเ้ทคโนโลยีให้กบัพนกังานรุ่นเก่า (Generation X-Baby Boomer) โดยมี
พนกังานคนรุ่นใหม่ (Generation Y) คอยเป็นพี่เล้ียงดา้นเทคโนโลยีให้ รวมถึงให้พนกังานคนรุ่น
ใหม่ (Generation Y) รับผิดชอบงานท่ีตอ้งใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบสินคา้และ
บริการทางการท่องเท่ียว รวมถึงงานท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ส่วนคนรุ่นเก่า 
(Generation X-Baby Boomer) ท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการแก้ไขปัญหา ให้
รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการจดัการต่างๆ วิธีเหล่าน้ีจะทาํให้คน
สองรุ่นสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ยา่งสมดุล แนวทางในการพฒันาประสิทธิผลขา้งตน้มีผลการวิจยั
ช่วยสนบัสนุนแนวคิด คือ Chen และ Choi (2008) ไดเ้สนอแนะวา่ หวัใจหลกัสําคญัของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้คนทั้ง 3 รุ่น (Baby Boomer, Generation X, Generation Y) สามารถทาํงาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คือ การเขา้ใจในความเหมือนและความแตกต่างของคุณค่าท่ีคนแต่
ละรุ่นยดึถือ  
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5.3 ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในเชิงวชิาการ 
5.3.1.1 การศึกษาเร่ืองความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่มุ่ง

ศึกษาถึงคุณลกัษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
และวดัผลการดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจในดา้นการเงินเพียงมิติเดียว ทาํให้งานวิจยัเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์าร (CE) ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการดาํเนินงานโดยรวมของ
องค์การธุรกิจ ยงัมีอยู่จาํนวนจาํกดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของประเทศ
ไทย ยงัไม่พบว่ามีงานวิจัยท่ีศึกษาถึงความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการดาํเนินงานโดยรวมของธุรกิจท่องเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม ดงันั้น ผลการวิจยั
คร้ังน้ีจึงช่วยเติมช่องว่าง (Gap) ดงักล่าว โดยการศึกษาถึง “แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของ
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ” ซ่ึงวดัผลการ
ดาํเนินงานของธุรกิจนาํเท่ียวไดอ้ย่างรอบด้าน และจากผลการวิจยัในคร้ังน้ี สามารถเพิ่มพูนองค์
ความรู้พื้นฐานทางดา้นวชิาการเก่ียวกบัความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารในธุรกิจนาํเท่ียวขนาด
กลางและขนาดยอ่ม ท่ีศึกษาพบวา่ การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) และการปรับองคก์ารใหม่ 
(Self-Renewal) เป็นคุณลักษณะความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การท่ีช่วยพยากรณ์ผลการ
ดาํเนินงานของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มไดดี้ท่ีสุด โดยผูส้นใจสามารถนาํผลการวิจยั
ดงักล่าวไปใชเ้ป็นแนวทางในการคน้ควา้และศึกษาวิจยัเชิงลึกเก่ียวกบัความเป็นผูป้ระกอบการของ
องคก์ารในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อไปในอนาคต 

5.3.1.2 การวิจัยในคร้ังน้ี ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านการวดัผลการ
ดาํเนินงานแบบสมดุล (Balance Scorecard: BSC) ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีได้
รวบรวมตวับ่งช้ีท่ีใช้วดัผลการดาํเนินงานของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อมทั้ง 4 ดา้น
แสดงไว ้ไดแ้ก่ 1) ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน (Financial Performance) ประกอบดว้ย 5 ตวัช้ีวดั 
คือ อตัราการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) อตัราการเติบโตของรายได ้(Revenue Growth), 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (Return on Assets: ROA) อตัราผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น 
(Return on Equity: ROE) และอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ (Net Profit Growth) 2) ผลการ
ดาํเนินงานดา้นลูกคา้ (Customer Performance) ประกอบดว้ย 3 ตวัช้ีวดั คือ ความพึงพอใจของลูกคา้ 
(Customer Satisfaction), ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) และคุณภาพบริการ (Service Quality) 
3) ผลการดาํเนินการด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Performance) ประกอบด้วย 3 
ตวัช้ีวดั คือ ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Operational Efficiency) นวตักรรมการบริการ (Service 
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Innovation) และความปลอดภยัและการติดตามตรวจสอบ (Safety and Scrutiny) และ 4) ผลการ
ดาํเนินงานดา้นการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance) ประกอบดว้ย 2 
ตวัช้ีวดั  คือ ความพึงพอใจของพนกังาน (Employee Satisfaction) และการฝึกอบรมและพฒันา
พนกังาน (Training and Development) ซ่ึงผูส้นใจสามารถนาํแบบวดัผลการดาํเนินงานแบบสมดุล 
(Balance Scorecard: BSC) ในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวดงักล่าว ไปใชเ้ป็นแนวทางในการคน้ควา้และ
ศึกษาวจิยัเชิงลึกเก่ียวกบัประสิทธิผลขององคก์ารในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวต่อไปไดใ้นอนาคต 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติ 
ผลการวิจัยยืนย ันว่า  ความเป็นผู ้ประกอบการขององค์การ มีอิทธิพลทางบวกต่อ

ประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีอิทธิพลต่อผลการดาํเนินงานดา้น
กระบวนการภายในมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผลการดาํเนินงานดา้นการเงิน และผลการดาํเนินงาน
ดา้นลูกคา้ และเม่ือพิจารณารายปัจจยั พบวา่ การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) เป็นปัจจยัความ
เป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารท่ีสามารถพยากรณ์ผลการดาํเนินงานของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง
และขนาดยอ่มไดดี้ท่ีสุด รองลงมา คือ การปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ดงันั้น ในการกาํหนด
นโยบายหรือกลยุทธ์ขององคก์าร (Corporate Strategy) ผูบ้ริหารของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จึงควรให้ความสําคัญกับกิจกรรมท่ี เ ก่ียวข้องกับการสร้าง สรรค์นว ัตกรรม 
(Innovativeness) และการปรับรูปแบบองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) เป็นอนัดบัแรกๆ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลการดาํเนินงานดา้นกระบวนการภายใน ดา้นการเงิน รวมถึงดา้นลูกคา้ให้แก่บริษทันาํ
เท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม และผูบ้ริหารไม่ควรมุ่งเน้นท่ีผลการดาํเนินงานในระยะสั้ นเพียง
อยา่งเดียว แต่ควรใหค้วามสาํคญักบัผลการดาํเนินงานในระยะยาว ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตมากกวา่
ในอนาคต 
 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 

จากผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถนาํมาเป็นแนวทางในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 
1) การวิจัยคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเ ก่ียวกับปัจจัยการสร้างนวัตกรรม 

(Innovativeness) และปัจจยัการปรับองคก์ารใหม่ (Self-Renewal) ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม เพื่อหาแนวทางในการพฒันาประสิทธิผลให้กบับริษทันาํ
เท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยการเสริมสร้างนวตักรรม (Innovativeness) และการปรับองคก์าร
ใหม่ (Self-Renewal) ดว้ยการศึกษาวจิยัเชิงลึกต่อไป 
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2) จากผลงานวจิยัของนกัวิชาการหลายท่าน (Covin and Slevin, 1991; Zahra, 1991; Zahra 
and Covin, 1997; Hornsby et al., 2002; Antoncic and Hisrich, 2003; กอ้งเกียรติ บูรณศรี, 2553) 
แสดงให้เห็นว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในธุรกิจ  มีอิทธิพลต่อความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ
และประสิทธิผลขององคก์าร เช่น วฒันธรรมองค์การ (Organizational Culture), กลยุทธ์ทางธุรกิจ 
(Business Strategy), การสนบัสนุนจากองค์การ (Management Support) รวมถึงโครงสร้างของ
องคก์ารและขอบเขตการดาํเนินงาน (Organizational Boundaries) ฯลฯ ดงันั้น ในการวิจยัคร้ังต่อไป
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัสภาพแวดล้อมในธุรกิจดงักล่าว เพื่อให้ผลงานวิจยัมีความ
ครบถว้นสมบูรณ์รอบดา้นมากยิง่ข้ึน 

3) การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัท่ีวดัผลการดาํเนินงานของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในช่วงระยะเวลาหน่ึง (3 ปี) ซ่ึงในการวจิยัคร้ังต่อไป ผูว้จิยัควรศึกษาโดยใชก้รอบแนวคิด
ท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีกบัการวดัผลการดาํเนินงานของบริษทันาํเท่ียวในระยะยาว ตามแนวคิดของ 
Zahra and Covin (1995) ท่ีศึกษาพบวา่ ความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารส่งผลโดยตรงต่อความ
อยูร่อดขององคก์ารธุรกิจ โดยทาํให้องคก์ารมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึนในระยะยาว ซ่ึงเม่ือเวลาผา่น
ไประยะหน่ึงแลว้ จะยิง่ทวคูีณเพิ่มมากข้ึน 

4) จากการศึกษาคร้ังน้ี พบว่า ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ (CE) มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของบริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป ควร
ทาํการศึกษาโดยใชก้รอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ีกบัประชากรท่ีแตกต่างออกไปในห่วงโซ่อุปทาน
ท่องเท่ียว เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจของท่ีระลึก ชุมชนท่องเท่ียว ฯลฯ 
หรือศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในภาคบริการ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเก่ียวกบัความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์ารในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่อไป 
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม 
 

 แบบสอบถามงานวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะความเป็น
ผูป้ระกอบการขององคก์าร ในบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม และ 2) ศึกษาอิทธิพลของ
ความเป็นผูป้ระกอบการขององค์การ ต่อประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
โดยผูว้ิจยัได้พฒันาแบบสอบถาม แล้วนําส่งให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูท้รงคุณวุฒิ 
จาํนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) เพื่อวดัความสอดคล้องของข้อคาํถามและวตัถุประสงค์ของงานวิจยั ซ่ึงผูท้รงคุณวุฒิ 
จาํนวน 3 ท่าน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณี โภชากรณ์  
 คณบดีคณะเทคโนโลยกีารจดัการ  

คณะเทคโนโลยกีารจดัการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิชาภพ พนัธ์ุแพ 
  หวัหนา้สาขาวชิาบริหารธุรกิจ 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัพายพั  
3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทดัพงศ ์อวโิรธนานนท ์
  อาจารยป์ระจาํ 
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

 ผลจากการวิเคราะห์ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถามงานวิจยัจากผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน 
พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.66 - 1.00 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริชยั กาญจนวสี (2543) ท่ีกล่าวว่า เกณฑ์
สําหรับใช้ในการตดัสินความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ค่าดัชนีท่ีคาํนวณได้ตอ้งมีค่า
มากกวา่ 0.50 (IOC > .50) จึงจะถือวา่ขอ้คาํถามนั้นสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องงานวิจยั ดงันั้น
แบบสอบถามทุกข้อของผูว้ิจยัในคร้ังน้ี จึงมีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) สามารถ
นาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องงานวิจยัต่อไป ดงัแสดงในตารางท่ี ข1 
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ตารางที ่ข.1 ค่าดชันี IOC ของแบบสอบถามในงานวจิยั 
 

ข้อค าถาม IOC 

ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (Corporate Entrepreneurship) 
ด้านการสร้างนวตักรรม (Innovativeness) 
1. บริษทัพฒันาสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ ออกสู่ตลาดไดร้วดเร็วกวา่คู่แข่ง 
    ขนั 

1.00 

2. บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยทีางการท่องเท่ียวให ้ 
    อยูเ่หนือคู่แข่งขนัเสมอ 

0.66 

3. บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมใหพ้นกังานนาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค ์
    สินคา้/บริการทางการท่องเท่ียว 

1.00 

4. บริษทัมุ่งเนน้การวจิยัและพฒันา เพื่อสร้างความเป็นผูน้าํเทคโนโลยทีางการ 
    ท่องเท่ียว 

1.00 

ด้านการด าเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) 
5. บริษทัมกัเป็นผูริ้เร่ิมทาํส่ิงใหม่ก่อนคู่แข่งขนัเสมอ เช่น การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 
    การดาํเนินงาน การใชเ้ทคนิคการบริหารงานรูปแบบใหม่ หรือการนาํเสนอสินคา้/   
    บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ มากกวา่การเป็นแค่ผูต้อบสนอง 

1.00 

6. บริษทัมีรูปแบบการดาํเนินงานเชิงรุก และการตดัสินใจท่ีกลา้หาญ เม่ือตอ้งเผชิญ 
    กบัสภาวะการณ์ท่ีไม่แน่นอน เพื่อใชป้ระโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยูอ่ยา่งสูงสุด 

1.00 

7. บริษทัมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อนาํไปสู่การ  
    พฒันาธุรกิจนาํเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 

1.00 

8. บริษทัมกัเลือกใชว้ธีิการตอบโตคู้่แข่งขนัท่ีทาํใหไ้ม่สามารถทาํการแข่งขนัไดอี้ก 0.66 
ด้านการกล้าเผชิญความเส่ียง (Risk Taking) 
9. พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การประเมินความเส่ียงเม่ือมีการนาํเสนอแนวคิด 
    ใหม่ๆ  

1.00 

10. บริษทัมีแนวโนม้ดาํเนินงานในโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง เพื่อใหไ้ดรั้บ 
      ผลตอบแทนท่ีสูงตาม 

1.00 

11. บริษทักลา้ท่ีจะเป็นเจา้แรกในการนาํเสนอสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ  
      ออกสู่ตลาดท่ียงัมีความไม่แน่นอน 

1.00 



212 

ตารางที ่ข.1 (ต่อ) 
 

ข้อค าถาม IOC 

12. บริษทัใหค้วามสาํคญัมากต่อการบริหารความเส่ียง 1.00 
ด้านการสร้างธุรกจิใหม่ (New Business Venturing)  
13. บริษทัมีการสร้างสรรคสิ์นคา้/บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีความเป็น 
      เอกลกัษณ์เฉพาะ เพื่อเสนอขายในตลาดปัจจุบนั 

0.66 

14. บริษทัมีการขยายสายธุรกิจใหม่ ในตลาดการท่องเท่ียวปัจจุบนั 1.00 
15. บริษทัมีการขยายธุรกิจใหม่ ในตลาดใหม่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 1.00 
16. บริษทัมีการขยายสายผลิตภณัฑใ์หม่ ในธุรกิจใหม่ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 0.66 
ด้านการปรับองค์การใหม่ (Self Renewal)  
17. บริษทัมีการสร้างนิยามใหม่ใหก้บัแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) เพื่อใหมี้ 
     มุมมองท่ีต่างไปจากเดิม  

0.66 

18. บริษทัมีการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ทางการแข่งขนัรูปแบบใหม่ ในแต่ละหน่วยของ 
      ธุรกิจ 

1.00 

19. บริษทัมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างแผนกและหน่วยงาน เพื่อเอ้ือต่อการสร้างสรรค ์ 
      นวตักรรมขององคก์ร 

0.66 

20. บริษทัมีการประสานงานระหวา่งหน่วยธุรกิจ เพื่อสนบัสนุนการสร้างสรรค ์
      นวตักรรมขององคก์ร 

1.00 

ผลการด าเนินงานของบริษัทน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม  
ด้านการเงิน (Financial Performance)  
21. อตัราการขยายตวัของยอดขาย  1.00 
22. อตัราการขยายตวัของรายได ้ 1.00 
23. อตัราการขยายตวัของกาํไรสุทธิ  1.00 
24. อตัราการขยายตวัของผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA)  1.00 
25. อตัราการขยายตวัของผลตอบแทนจากผูถื้อหุ้น (ROE)  1.00 
ด้านลูกค้า (Customer  Performance)  
26. อตัราความพึงพอใจของลูกคา้ 1.00 
27. ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) 1.00 
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28. จาํนวนขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 1.00 
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Performance)  
29. ความรวดเร็วในการเปิดตวัสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียวใหม่ 0.66 
30. ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ 1.00 
31. ความรวดเร็วของระยะเวลาในการดาํเนินงานทั้งหมด (Operating Cycle) ตั้งแต่ 
      การออกแบบสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียว ขายสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียว   
      และไดรั้บชาํระเงิน 

1.00 

32. การปรับเปล่ียนสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียวตามความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้   
     (Customization) 

1.00 

33. การบงัคบัใชข้อ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและการรับประกนั 0.66 
ด้านการเรียนรู้และการเติบโต (Learning and Growth Performance)  
34. อตัราความพึงพอใจของพนกังาน 0.66 
35. อตัราการลาออกของพนกังาน (Turnover Rate) 1.00 
36. จาํนวนหลกัสูตรการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน 1.00 
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 แบบสอบถามน้ีใชใ้นการศึกษาวิทยานิพนธ์ หลกัสูตร การจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณา
การ คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในหวัขอ้ เร่ือง “แนวทางการ
พัฒนาประสิทธิผลของบริษัทน าเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการเสริมสร้างความเป็น
ผู้ประกอบการ” ซ่ึงได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา จากส านักงาน
คณะกรรมการวจัิยแห่งชาติ (วช.) ประจ าปี ๒๕๕๗  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไป 
  ส่วนท่ี 2  สภาพการดาํเนินงานดา้นความเป็นผูป้ระกอบการของบริษทั 
  ส่วนท่ี 3  ผลการดาํเนินงานของบริษทั 
  ส่วนท่ี 4  ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
 
 แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อศึกษาอิทธิพลของความเป็นผูป้ระกอบการขององคก์ารต่อผล
การดาํเนินงานของบริษทันําเท่ียวขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีเหมาะสมและ
นาํไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ
ในธุรกิจน าเที่ยวมาแล้วไม่ต ่ากว่า 5 ปี หรือผู้บริหารที่มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ขององค์กร เป็นผู้ตอบแบบสอบถามนีต้ามความเป็นจริง เพราะขอ้มูลท่ีเป็นจริงจากองคก์รของท่าน
จะมีคุณค่ายิ่ง ท่ีจะนาํไปสู่แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาด
ยอ่มของประเทศไทยต่อไป 
  ทั้งน้ี ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกสรุปเป็นผลการวิจยัในภาพรวม และนาํไปใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น 
จะไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลรายบริษทั และจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อย่างใด 
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

นางสาวชญานนัท ์ใสกระจ่าง นกัศึกษาปริญญาโท 
หลกัสูตรการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 



216 

ส่วนที ่1: ข้อมูลทัว่ไป 

ค าช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  และเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุด 
 
1. เพศ    
  (1) ชาย    (2) หญิง 
2. อายุ   
  (1) ตํ่ากวา่ 20 ปี   (2) 20-30 ปี   (3) 31-40 ปี 
        (4) 41-50 ปี    (5) 51-60 ปี   (6) 61 ปีข้ึนไป 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด   
        (1) ตํ่ากวา่มธัยมศึกษา   (2) มธัยมศึกษา        (3) ประกาศนียบตัร/อนุปริญญา   
        (4) ปริญญาตรี    (5) ปริญญาโท  (6) สูงกวา่ปริญญาโท 
4. ต าแหน่งงาน  
        (1) ผูบ้ริหารองคก์ร   (2) ผูมี้ประสบการณ์และเช่ียวชาญในธุรกิจนาํเท่ียว 
  (3) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………….. 
 
5. ประสบการณ์ในการท างานด้านธุรกจิน าเทีย่ว    
  (1) 5-7 ปี    (2) 8-10 ปี         (3) 11-13 ปี  (4) 14 ปีข้ึนไป  
6. ประเภทของธุรกจิน าเทีย่วทีเ่คยมีประสบการณ์ (สามารถเลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        (1) ธุรกิจนาํเท่ียวเฉพาะพื้นท่ี  
  (2) ธุรกิจนาํเท่ียวในประเทศ (Domestic) 
  (3) ธุรกิจนาํเท่ียวนาํเท่ียวจากต่างประเทศ (Inbound) 
  (4) ธุรกิจนาํเท่ียวทัว่ไป (Domestic หรือ Outbound)   
7. บริษัทน าเทีย่วของท่านด าเนินกจิกรรมใดบ้าง (สามารถเลอืกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
        (1) บริการจดันาํเท่ียว 
  (2) บริการจดัสัมมนา 
  (3) บริการจองตั๋วเคร่ืองบิน 
  (4) บริการจองท่ีพกั 
  (5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………….. 
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ส่วนที ่2: สภาพการด าเนินงานด้านความเป็นผู้ประกอบการของบริษัท 

ค าช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง เพื่อประเมินสภาพการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงด้านความ
เป็นผูป้ระกอบการของบริษทั โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี มีการปฏิบัติมากที่สุด = 5 
คะแนน, มีการปฏิบัติมาก = 4 คะแนน, มีการปฏิบัติปานกลาง = 3 คะแนน, มีการปฏิบัติน้อย = 2 
คะแนน, มีการปฏิบัติน้อยทีสุ่ด = 1 คะแนน  
 

ปัจจัยความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ 

ระดบัสภาพการด าเนินงานทีแ่ท้จริง 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

การสร้างนวตักรรม (Innovativeness) 

1. บริษทัพฒันาสินค้า/บริการทางการท่องเทีย่วใหม่ๆ ออกสู่ 
    ตลาดไดร้วดเร็วกวา่คู่แข่งขนั 

     

2. บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ี
    ทางการท่องเทีย่วใหอ้ยูเ่หนือคูแ่ข่งขนัเสมอ 

     

3. บริษทัสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานน าเสนอแนวคดิ  
    ใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรคสิ์นคา้/บริการทางการท่องเท่ียว 

     

4. บริษทัมุ่งเน้นการวจิยัและพฒันา เพื่อสร้างความเป็นผูน้าํ 
    เทคโนโลยทีางการท่องเท่ียว 

     

การด าเนินงานเชิงรุก (Proactiveness) 

5. บริษทัมกัเป็นผู้ริเร่ิมท าส่ิงใหม่ก่อนคู่แข่งขันเสมอ เช่น การ 
    เปล่ียนแปลงเทคโนโลยกีารดาํเนินงาน การใชเ้ทคนิคการ   
    บริหารงานรูปแบบใหม่ หรือการนาํเสนอสินคา้/บริการ 
    ทางการท่องเท่ียวใหม่ๆ มากกวา่การเป็นแค่ผูต้อบสนอง 

     

6. บริษทัมีรูปแบบการด าเนินงานเชิงรุก และการตดัสินใจทีก่ล้า 
    หาญ เม่ือตอ้งเผชิญกบัสภาวะการณ์ท่ีไม่แน่นอน เพ่ือใช ้
    ประโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยูอ่ยา่งสูงสุด 

     

7. บริษทัมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาโอกาสทางธุรกจิ  
    ใหม่ๆ เพ่ือนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจนาํเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 

     

8. บริษทัมกัเลือกใชว้ธีิการตอบโต้คู่แข่งขันท่ีทาํใหไ้ม่สามารถทาํ 
    การแข่งขนัไดอี้ก 
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ปัจจยัความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ 

ระดบัสภาพการด าเนินงานทีแ่ท้จริง 

มาก
ทีสุ่ด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ทีสุ่ด 
(1) 

การกล้าเผชิญความเส่ียง (Risk Taking) 

9. พนกังานไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การประเมนิความเส่ียงเม่ือมี 
    การนาํเสนอแนวคิดใหม่ๆ  

     

10. บริษทัมีแนวโนม้ด าเนินงานในโครงการทีม่คีวามเส่ียงสูง  
      เพือ่ให้ได้รับผลตอบแทนทีสู่งตาม 

     

11. บริษทักลา้ท่ีจะเป็นเจ้าแรกในการน าเสนอสินค้า/บริการ 
      ทางการท่องเทีย่วใหม่ๆ ออกสู่ตลาดท่ียงัมีความไม่แน่นอน 

     

12. บริษทัใหค้วามสาํคญัมากต่อการบริหารความเส่ียง      
การสร้างธุรกจิใหม่ (New Business Venturing) 

13. บริษทัมีการสร้างสรรค์สินค้า/บริการทางการท่องเทีย่วใหม่ท่ี 
      มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ เพื่อเสนอขายในตลาดปัจจุบนั 

     

14. บริษทัมีการขยายสายธุรกจิใหม่ ในตลาดการท่องเท่ียว 
      ปัจจุบนั 

     

15. บริษทัมีการขยายธุรกจิใหม่ ในตลาดใหม่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
      ท่องเท่ียว 

     

16. บริษทัมีการขยายสายผลติภณัฑ์ใหม่ ในธุรกจิใหม่ ท่ีไม่ 
      เก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว 

     

การปรับองค์การใหม่ (Self Renewal) 

17. บริษทัมีการสร้างนิยามใหม่ให้กบัแนวคดิทางธุรกจิ  
     (Business Concept) เพ่ือใหมี้มุมมองท่ีต่างไปจากเดิม  

     

18. บริษทัมีการปรับเปลีย่นกลยุทธ์ทางการแข่งขนัรูปแบบใหม่  
     ในแต่ละหน่วยของธุรกิจ 

     

19. บริษทัมีการปรับเปลีย่นโครงสร้างแผนกและหน่วยงาน เพื่อ 
      เอ้ือต่อการสร้างสรรคน์วตักรรมขององคก์ร 

     

20. บริษทัมีการประสานงานระหว่างหน่วยธุรกจิ เพื่อสนบัสนุน 
      การสร้างสรรคน์วตักรรมขององคก์ร 
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ส่วนที ่3: ผลการด าเนินงานของบริษัท 

ค าช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง เพื่อประเมินผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริงของบริษทัท่าน 
โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี เพิ่มขึน้มากเมื่อเทียบกับเป้าหมาย = 5 คะแนน, เพิ่มขึน้เมื่อ
เทยีบกบัเป้าหมาย = 4 คะแนน, เท่ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้ = 3 คะแนน, ลดลงเมื่อเทียบกับเป้าหมาย = 
2 คะแนน, ลดลงมากเมื่อเทยีบกบัเป้าหมาย = 1 คะแนน 

 

ผลการด าเนินเฉลีย่ 3 ปีล่าสุดเมือ่เทยีบกบัเป้าหมาย 

ระดบัผลการด าเนนิงานทีแ่ท้จริง 

เพิม่ 
ขึน้
มาก 

เพิม่ 
ขึน้ 

เท่า 
กบั 

ลดลง ลดลง
มาก 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านการเงนิ (Financial Performance)  

21. อตัราการขยายตวัของยอดขาย       
22. อตัราการขยายตวัของรายได ้      
23. อตัราการขยายตวัของกาํไรสุทธิ       
24. อตัราการขยายตวัของผลตอบแทนจากสินทรัพยร์วม (ROA)       
25. อตัราการขยายตวัของผลตอบแทนจากผูถื้อหุน้ (ROE)       
ด้านลูกค้า (Customer  Performance)  
26. อตัราความพึงพอใจของลูกคา้      
27. ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)      
28. จาํนวนขอ้ร้องเรียนของลูกคา้      
ด้านกระบวนการภายใน (Internal Performance)  
29. ความรวดเร็วในการเปิดตวัสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียวใหม่      
30. ความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนของลูกคา้      
31. ความรวดเร็วของระยะเวลาในการดาํเนินงานทั้งหมด  
     (Operating Cycle) ตั้งแต่การออกแบบสินคา้/บริการทางการ 
     ท่องเท่ียว ขายสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียว และไดรั้บชาํระ 
     เงิน  

     

32. การปรับเปล่ียนสินคา้/บริการทางการท่องเท่ียวตามความ 
      ตอ้งการเฉพาะของลูกคา้ (Customization) 

     

33. การบงัคบัใชข้อ้ปฏิบติัดา้นความปลอดภยัและการรับประกนั      
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ส่วนที ่4: ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
1. ท่านคิดวา่อะไรคือ “ปัญหาหรืออุปสรรค” ต่อการเพิ่มประสิทธิผลการดาํเนินงานให้แก่บริษทันาํ
เท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
2. จากปัญหาหรืออุปสรรคดงักล่าว ท่านคิดวา่พอจะมีแนวทางใดบา้งท่ีช่วยปรับปรุงประสิทธิผลให้
บริษทันาํเท่ียวขนาดกลางและขนาดยอ่มมีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

ผลการด าเนินเฉลีย่ 3 ปีล่าสุดเมือ่เทยีบกบัเป้าหมาย 

ระดบัผลการด าเนนิงานทีแ่ท้จริง 

เพิม่ 
ขึน้
มาก 

เพิม่ 
ขึน้ 

เท่า 
กบั 

ลดลง ลดลง
มาก 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านการเรียนรู้และการเตบิโต (Learning and Growth Performance)  
34. อตัราความพึงพอใจของพนกังาน      
35.อตัราการลาออกของพนกังาน (Turnover Rate)      
36. จาํนวนหลกัสูตรการฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน      
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ภาคผนวก ง 
 

ภาพการจดัเสวนากลุ่ม (Focus Group) 
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ภาพการจดัเสวนากลุ่ม (Focus Group) 
 

เร่ือง “แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทัน าเทีย่วขนาดกลางและขนาดย่อม 
ด้วยการเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ” 

วนัพฤหัสบดีที ่9 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 คณะการจัดการการท่องเทีย่ว สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ประวตัผู้ิเขยีน 

 

ช่ือ ช่ือสกุล   นางสาวชญานนัท ์ใสกระจ่าง 
 
ประวตัิการศึกษา   บริหารธุรกิจบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1) สาขาการจดัการการ 

โรงแรมและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2554 
 

ต าแหน่งและสถานที่ท างาน นกัวจิยั ศูนยว์จิยัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
รางวลั/ทุนการศึกษา  พ.ศ. 2550-2552 

 นกัศึกษาทุนคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2553 
นกัศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2554 

 นกัศึกษาทุนปริญญาโท สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2555 

 นกัศึกษาเรียนดี หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  
คณะการจดัการการท่องเท่ียว สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2557 

    ทุนอุดหนุนการวจิยั ประเภทบณัฑิตศึกษา ประจาํปี 2557 เร่ือง  
“แนวทางการพฒันาประสิทธิผลของบริษทันาํเท่ียวขนาดกลาง 
และขนาดยอ่มดว้ยการเสริมสร้างความเป็นผูป้ระกอบการ”  
สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
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