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การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
การจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จังหวัดอุตรดิตถ์ 3) เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้การด าเนินการวิจัยแบบเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยมี
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมเป็นแบบสอบถามที่ได้จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารวิจัยต่าง  ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับปัจจัยการจัดการที่ส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 151 ท่านวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบเส้นตรง 
และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  

ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่า 1) ปัจจัยการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น า การท างานเป็น
ทีม การวิจัยและพัฒนา/ความรู้และการจัดการคุณภาพ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จังหวัดอุตรดิตถ์ 2) หากองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ต้องการที่จะท าการส่งเสริมปัจจัยการจัดการที่ก่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแล้ว ทางองค์กรต่าง ๆ จะต้องท าการส่งเสริม ด้าน
การวิจัยและพัฒนา/ความรู้ต่อความสามารถในการแข่งขันมาเป็นอันดับแรก ตามด้วยการส่งเสริม ด้าน
การท างานเป็นทีมต่อความสามารถในการแข่งขัน ล าดับต่อมาคือการส่งเสริม ด้านการจัดการคุณภาพต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน และการส่งเสริมปัจจัยการจัดการ ด้านภาวะผู้น าต่อความสามารถในการ
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แข่งขัน หากองค์กรต่าง ๆ มีความสามารถเพียงพอในการด าเนินงาน 
นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ ยังแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัด
อุตรดิตถ์ สามารถน าผลการศึกษาไปส่งเสริมปัจจัยการจัดการด้าน การก าหนดกลยุทธ์ นโยบายต่าง ๆ 
เพ่ือให้ เกิดการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเพ่ือเตรียม
สภาพแวดล้อมในองค์กรได้ออกแบบการด าเนินงาน  เพ่ือรองรับสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในรูปแบบนั้น ๆ ควบคู่ไปกับแนวทางการจัดการแต่ละแนว โดยให้ความส าคัญกับการวิจัย
พัฒนาและความรู้มาเป็นอันดับแรก ตามด้วย การการท างานเป็นทีม ต่อมาคือคุณภาพการจัดการ และ
ภาวะผู้น า เป็นล าดับสุดท้าย ตามความสะดวกด้านการจัดการของแต่ละองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถน าผลวิจัยไปปรับใช้ในการเติมเต็มความต้องการของ
องค์กรที่มีความเฉพาะด้าน รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการท่องเที่ยว คือจุดหมายปลายทาง 
เพ่ือให้องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 
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ABSTRACT  

ABSTRACT 
  

Title of Thesis The development guidelines to enhance the 
competitiveness of the tourism industry Uttaradit 

Author Weerasak Yungyuen 
Degree Master of Management (Integrated Tourism and 

Hospitality Management) 
Year 2018 

  
 

This research aims to study “A Guidelines for developing the level of 

competitiveness of tourism industry in Uttaradit Province”. The objective of this 

research are three main that learn about the relationship between the factors of 

management and competitiveness. This research need to present about the factors of 

management that make competitiveness. In term of  quantitative data were collected 

by using the questionnaire from 151 Thai persons who work in organization of tourism 

industry at Uttaradit province for this quantitative research. The sample data were 

analyzed  by statistics such as descriptive statistics, percentage, median, frequency, 

standard deviation, multiple linear regression , correlation coefficient and confirmatory 

Factor Analysis . Finally, we show our result via descriptive presentation for suggest a 

new guidelines to many independent organization of tourism industry at Uttaradit 

province. 

The result revealed that, firstly,the management factors positively 

competitiveness which the most influence factors was research and 

 



 ง 

development/knowledge, Teamwork, quality manangement and leaddership. Secondly, 

the management factors positively competitiveness which the most influence factors 

was research and development/knowledge. Thirdly, the competitiveness positively to 

development. Furthermore, the distribution of this research was including filling the 

academic gap of competitiveness retreat in supply side about compeptitiveness in 

tourism indusrty. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในยุคสมัยโลกาภิวัตน์ (Globalizations) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
ท าให้สิ่งต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง ปราณี ปตนียวรวงศ์ (2550) ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา เทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ โดยส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ในทั่วทุกมุมโลก
ได้มีการคิดค้น ผลิตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาใช้กันอยู่เสมอ ซึ่งหากประเทศใดสามารถคิดค้น ผลิต
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ก่อนประเทศอ่ืน ๆ ประเทศนั้นก็จะกลายเป็นชาติมหาอ านาจที่สามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (ก าพล ตั้งเอกชัย, 2549) 
 โดยศักยภาพการแข่งขันในปัจจุบันนั้นเป็นยุคของการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ที่แนวความคิด
การจัดการของคนและประเทศที่มีอ านาจไม่ได้มีความแตกต่างไปจากในยุคสมัยก่อนที่ผ่านมามากนัก 
โดยประเทศท่ีมีความเข้มแข็ง มีการจัดการที่ทันสมัยและมีศักยภาพในการแข่งขันมากกว่าประเทศอ่ืน 
จะแสวงหาอ านาจในรูปแบบของการสร้างผลก าไรและผลประโยชน์ให้ประเทศตนเองเป็นหลัก ดัง
ปรากฏในรายงานของสหประชาชาติว่า กลุ่มคนรวยที่สุด 20% ของโลกเป็นเจ้าของทรัพย์สินมากกว่า 
85% ของทรัพย์สินที่มีอยู่ในโลกและคนรวยที่สุด 3 คนแรกของโลกมีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า
ประชากร 600 ล้านคนในกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดของโลก โดยช่องว่างความต่างนี้ก าลังมีการ
ขยายตัวเพ่ิมมากยิ่งขึ้นในยุคสมัยโลกาภิวัตน์ (Globalizations) ด้วยเหตุนี้ในสังคมโลกปัจจุบัน 
ประเทศต่าง ๆ จึงต้องเอาตัวรอดด้วยการพยายามสร้างและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจประเทศตนเอง
ให้มีศักยภาพเท่าเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันให้สามารถต่อสู้และแข่งขันกับ
นานาประเทศในเวทีการค้าโลกได้ (ก าพล ตั้งเอกชัย, 2549) ซ่ึงปัจจุบันระบบการค้าในเวทีโลกนั้นได้มี
การพัฒนาปรับตัวเปลี่ยนเป็นระบบสงครามเศรษฐกิจ ที่เกิดการแข่งขันกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่ว
โลกขึ้น โดยประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศบนโลกที่ต้องดิ้นรนให้มีการพัฒนา สร้างความเข้มแข็ง
และศักยภาพให้กับประเทศเพ่ือความอยู่รอด ซึ่งจะต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 
โดยการน าจุดแข็งไปขยายผลสร้างโอกาสให้เป็นประโยชน์และด าเนินการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เป็น
จุดอ่อนให้ตรงประเด็น ดังนั้นการปรับตัวและการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นนี้ ก็เพ่ือเตรียมความพร้อมในการแข่งขันใน
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ตลาดโลก ดังนั้นการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่ง (Haar & Ray, 2002; Tamamura, 2002; Wignaraja, 2002) ในการแข่งขันของประเทศ
และรวมไปถึงองค์กรธุรกิจต่าง ๆ  
 จากผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ของ
สถาบัน IMD World Competitiveness Center ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้เผยแพร่รายงาน IMD 
World Competitiveness Yearbook 2017 เป็นการรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่าง ๆ 63 ประเทศทั่วโลก โดยจากผลการจัดอันดับดังกล่าว พบว่าในปีนี้ ประเทศ
ไทยมีผลที่ดีขึ้นทั้ งโดยคะแนนและอันดับ โดยมีคะแนนรวมในปี พ.ศ.2560 เท่ากับ 80.095 
เปรียบเทียบกับ 74.681 ในปี พ.ศ. 2559 และมีอันดับที่ดีขึ้น 1 อันดับ โดยเลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 28 
ในปี พ.ศ. 2559 เป็นอันดับที่ 27 ในปี พ.ศ. 2560 (IMD World Competitiveness Center, 2017) 
จึงเป็นที่น่ายินดีที่ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันโดยรวมอยู่ในชั้นแนวหน้าของโลกและมีการ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันสูงขึ้นในทุก ๆ ปี  
 จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปดังกล่าวท าให้อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ มีส าคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบนั้นก็คือ อุตสาหกรรมท่องเที่ ยว โดยอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ เห็น
ได้จากปี ค.ศ.2015 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกสามารถสร้างรายได้กว่า 7.86 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือร้อยละ 9.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั่วโลก จากรายงานขององค์กรการ
ท่องเที่ยวโลก (The United Nations World Tourism Organization: UNWTO) นอกจากนี้พบว่า
ในปี ค.ศ. 2015 มีจ านวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่ที่ 1.2 พันล้านคน โดยในช่วงปี 2010-2015 จ านวน
นักท่องเที่ยวทั่วโลกมีอัตราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.6 (UNWTO, 2015) ทั้งนี้องค์กรการท่องเที่ยวโลกยัง
ได้รวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกถึงความเชื่อมั่นกับสถานการณ์การ
ท่องเที่ยวโลกในปี พ.ศ. 2560 ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 60 มองว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวโลกจะดีขึ้น
กว่าปีผ่านมา แต่การเติบโตจะยังอยู่ในระดับที่ ใกล้เคียงกันด้วยอัตราร้อยละ 3-4 โดยภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกและแอฟริกายังคงเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง
ท่องเที่ยวเข้าประเทศสูงสุดในอัตราร้อยละ 5-6 ตามด้วยภูมิภาคอเมริกาที่คาดว่าจะมีการเติบโตร้อย
ละ 4-5 (UNWTO, 2016) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และเป็นอุตสาหกรรมส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก และนอกจากนี้
องค์การการท่องเที่ยวโลก ยังได้มีการพยากรณ์ล่วงหน้าว่า เมื่อถึงปี  พ.ศ. 2563 จะมีจ านวน
นักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศเพ่ิมมากยิ่งขึ้นถึง 1 ,600 ล้านคน นอกจากนี้ได้มีพยากรณ์
ล่วงหน้าจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศในปี ค.ศ. 2030 ดังภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 แสดงกราฟการพยากรณ์ล่วงหน้าจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2559) 
 
  
 จากภาพที่ 1.1 จะเห็นได้ว่าการพยากรณ์ล่วงหน้าจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางระหว่าง
ประเทศในปี ค.ศ. 2030 จะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศท่ัวโลกจ านวนกว่า 1.8 
พันล้านคน หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี ซึ่งคาดการณ์เป็นนักท่องเที่ยวที่
เดินทางมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จ านวน 535 ล้านคน คิดเป็นอัตราเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 57 ใน
จ านวนดังกล่าวแบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 293 ล้านคน 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 187 ล้านคนโอเชียเนีย จ านวน 19 ล้านคน และเอเชียใต้ จ านวน 36 
ล้านคน ท าให้ในภูมิภาคต่าง ๆ มีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยม อาทิ ภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกและแปซิฟิก และกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางในการ
เดินทางท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของนักเดินทาง และจะท าให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น เมื่อการท่องเที่ยวเกิดการเติบโตและขยายตัวขึ้นจึงท าให้ เกิดการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและมีแนวโน้มเพ่ิมมากยิ่งขึ้น (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) จึงท าให้
รัฐบาลในหลายประเทศให้ความส าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วน
แบ่งทางการตลาดการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศแถบทวีปเอเชียและภูมิภาคอาเซียนต่าง
ให้ความส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก 
เพราะฉะนั้นภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศใน
ทุกมิติ (World Economic Forum, 2016) 
 ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่สามารถช่วย
สร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 2.23 ล้านบาท มีมูลค่ากว่าร้อยละ 17 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
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ประเทศ และเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ส าคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
โดยในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยยังได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากจ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นติดอันดับที่ 11 ของโลก สะท้อนให้เห็นจากแนวโน้มจ านวน
นักท่องเที่ยวและรายได้ที่ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามแนวโน้มและสถานการณ์การท่องเที่ยว ท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว
ไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือรักษาและพัฒนาขีดความสามารถด้านท่องเที่ยวของ
ประเทศ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2559) ดังนั้นภาครัฐจึงให้ความส าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยมีการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นการวางรากฐานและการแก้ไข
ปัญหาที่เป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยว 
บุคลากรการท่องเที่ยว และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนาทั้งในมิติของ
พ้ืนที่ เวลา กิจกรรม รูปแบบ และกลุ่มนักท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559a) เช่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืนสร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยวโดยการส่งเสริมความสมดุลเชิงพ้ืนที่ในการ
ท่องเที่ยว ทั้งในแง่การกระจายรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดและ
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ การพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองรองการพัฒนาการท่องเที่ยวในชนบท ยุทธศาสตร์
ที่ 2 กล่าวว่าการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งในการเดินทางทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศเพ่ือเชื่อมโยงระหว่างเมืองท่องเที่ยวหลักและ
เมืองท่องเที่ยวรอง และยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้กล่าวถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเที่ยวทั้งในส่วนภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนทั้งระบบให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
รวมถึงการส่งเสริม ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand 4.0 เป็นต้น (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) นอกจากนี้แผนการพัฒนานั้นยังมีเป้าหมายเพ่ือเป็นการรองรับการเปิดเสรี
อาเซียน เพื่อเป็นการเสนอแนวทางให้ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้
มีการปรับตัวในการเปิดเสรีทางการท่องเที่ยวและเตรียมความพร้อมทางด้านการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว และเป็นการพัฒนาในด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประเทศ (นุสรา สุขคาภา, 2558) ดังนั้นในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงต้องมีการ
ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน โดยควรมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
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ท่องเที่ยวในการแข่งขันในตลาด (Rainer Feurer & Kazem Chaharbaghi, 1994) รวมถึงเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการให้สูงขึ้น เพ่ิมคุณค่าและการใช้
ประโยชน์ของสินค้าและบริการให้หลากหลายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยใช้ปัจจัยการผลิต
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดทั้งในและนอกประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด 
อาทิ บุคลากร เงินทุน วัตถุดิบ และสิ่งแวดล้อมในประเทศ เพ่ือให้ ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่า มี
ปริมาณการผลิตมากกว่าและมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ ากว่าคู่แข่งอ่ืน ส่งผลให้เกิดสามารถผลิตสินค้าและ
บริการได้โดยมีความสามารถในการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งอ่ืน ๆ รวมทั้งสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
ทางการผลิตให้สูงขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง หากประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันดังกล่าวก็จะ
ส่งผลให้เกิดความสามารถในแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดโลกได้และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของประเทศในระยะยาว (ทนง พิทยะ, 2539) นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้และสร้าง
งานให้แก่ประชากรในท้องถิ่นและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ดีขึ้น (Bahar & Kozak, 2007; Bordas Rubíes, 2001; Buhalis, 2000; Crouch & 
Ritchie, 1999; Larry Dwyer & Kim, 2003; L Dwyer, Mellor, Livaic, Edwards, & Kim, 2004; 
Kim, 2000; J. R. B. Ritchie & Crouch, 2003) จึงอาจกล่าวได้ว่าความสามารถในการแข่งขันเป็น
เสาหลักที่ส าคัญของระบบเศรษฐกิจ (Neuman, 1997) ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงกลายเป็น
เหตุผลที่มีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นโดยผ่านการแข่งขัน 
(Bordas Rubíes, 2001) ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศ 
 ในบริบทพ้ืนที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว โดย
เป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้ง ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาที่มี เอกลักษณ์ เฉพาะตัว โบราณสถาน และธรรมชาติที่สวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานของ 3 
วัฒนธรรมที่ส าคัญ คือ 1) ล้านช้าง 2) ล้านนา 3) สุโขทัยหรือรัตนโกสินทร์ และมีต านานมายาวนาน 
(ประภาศรี ศรีประดิษฐ์, 2555) นอกจากนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ยังถูกยกให้เป็นเมืองรองทางด้านการ
ท่องเที่ยวที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ท าแผน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนและเมืองรองมากยิ่งขึ้น (ประชาชาติธุรกิจ, 2018) อย่างไรก็ตาม
จากทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีนั้น ท าให้จังหวัดอุตรดิตถ์มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์  การท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ และนอกจากนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีแนวเขตติดต่อกับประเทศ สาธารณะประชาธิปไตย
ประชาชนชนลาว เป็นแนวยาวท าให้เอ้ือต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวตามแนวชายแดน โดยมีการ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตลาดการค้าตาม
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แนวชายแดน วิถีชีวิตชาติพันธ์ ศิลปะวัฒนธรรมที่ผสมผสานจากสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ท าให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความหลากหลายที่วัฒนธรรม ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่สามรถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เดินทางมายังจังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้นจึงถือได้ว่าการมีแนวเขตติดต่อกับสาธารณะประชาธิปไตย
ประชาชนชนลาวนั้นเป็นข้อได้เปรียบทางด้านลักษณะภูมิประเทศ (นุสรา สุขคาภา, 2558) และ
ก่อให้เกิดความสามรถในการแข่งขัน จากกิจกรรมทางการท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวต่าง 
ๆ ที่มีในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น ท าให้เกิดความสามรถในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 
สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวและเรียนรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ผู้คนในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสถิติของจ านวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2559-2560 
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยอยู่ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน มี
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนจากปี พ.ศ. 2559 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 470,594 คน ซึ่ง
รายได้เฉลี่ยเท่ากับ 989.30 และเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ กระทั่งในปี พ.ศ. 2560 ได้เพ่ิมขึ้น เป็น 513,383  
คน และรายได้เฉลี่ยเท่ากับ 1069 (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุตรดิตถ์, 2560) อย่างไร
ก็ตามส าหรับการท่องเที่ยวโดยรวมของจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นยังไม่เป็นที่นิยมเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับพ้ืนที่
จังหวัดอ่ืนที่ใกล้เคียง เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักจังหวัดอุตรดิตถ์ และไม่เคยคิดที่
จะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวมองเห็นเป็นเพียงแค่เมืองผ่านเพ่ือเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังจังหวัดอ่ืนในภาคเหนือ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวยังมีไม่มากเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง 
เช่น จังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย ที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเห็นได้จากสถิติ
จ านวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2554 – 2558 ดังแสดงตารางที่ 1.1 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 
2558)  
 
ตารางที่ 1.1 จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และ
สุโขทัยระหว่างปี 2554 – 2558 
 

จังหวัด 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวนคน จ านวนคน จ านวนคน จ านวนคน จ านวนคน 

อุตรดิตถ์ 578,242 762,212 756,933 784,214 852,441 
พิษณุโลก 2,100,184 2,543,766 2,714,770 2,811,609 2,968,364 

สุโขทัย 784,555 998,277 1,116,585 1,177,107 1,246,967 
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ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559b) 
  
 จากการเปรียบเทียบตัวเลขสถิติของจ านวนนักท่องเที่ยวในตารางระหว่างจังหวัดอุตรดิตถ์กับ
จังหวัดอ่ืนที่ใกล้เคียง พบว่า จ านวนนักท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ยังน้อยกว่าทั้ง 2 จังหวัดที่
ใกล้เคียงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามถึงแม้บางปีจะมีจ านวนของนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นแต่ก็อาจเป็น
จ านวนที่เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจังหวัดอุตรดิตถ์จึงต้องหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับความสารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับการท่องเที่ยว
จังหวัดอ่ืนที่ใกล้เคียงได้ ซึ่งการพัฒนาความสามรถในการแข่งขันจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต่อเมื่อมีการจัดการ
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้าน 1) การท างานเป็นทีม(Teamwork)  2) การลงทุน
(Investment 3) การวิจัยพัฒนาและความรู้(Research and Development / Knowledge)  4) 
การจั ด ก ารคุ ณ ภ าพ (Quality of Management) (Teri Elkins & Robert T. Keller, 2003 ; 
Wingwon B & Piriyakul M, 2010; ชวลิต นิ่มละออ, 2557; มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต, 2553) ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีส าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยัง
ต้องมีผู้ที่ เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาททั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งการเข้ามามีบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(นุสรา สุขคาภา, 2558) เพ่ือที่จะน าไปสู่ซึ่งกระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและท าให้แหล่งท่องเที่ยวมี
ศักยภาพด้านข้อได้เปรียบทีย่ั่งยืน  
 ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าควรต้องมี
การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยปัจจัยการจัดการ
ที่ส าคัญมีอิทธิพลต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้น
ประกอบด้วย 1) การท างานเป็นทีม(Teamwork 2) ภาวะผู้น า(Leadership)  3) การวิจัยพัฒนาและ
ความรู้ (Research and Development / Knowledge)  4) การจั ดการคุณ ภ าพ (Quality of 
Management) ซึ่งปัจจัยทางการจัดการนี้จะมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันในด้าน 1) การ
สร้างความแตกต่าง (Differentiation) 2) การเป็นผู้น าต้นทุน (Cost Leadership) 3) การตอบสนอง
ลูกค้า (customer response) โดยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด
อุตรดิตถ์เกิดความสามารถในการแข่งขัน 
 การศึกษาในครั้งนี้จึงจะท าการศึกษาในเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์” โดยที่มีหลักส าคัญในการศึกษาถึงปัจจัย
การจัดการที่มีความสัมพันธ์ต่อความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือที่จะน าผลมาท าการวิเคราะห์ให้ได้



8 
 
ข้อเสนอแนะในแนวทางที่ เกี่ยวกับการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในการเอ้ืออ านวยต่อการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ือน าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปสู่ความส าเร็จ 
 

1.2 ค าถามงานวิจัย 

 1.2.1 ปัจจัยการจัดการเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปัจจัยอะไรบ้าง 
 1.2.2 ปัจจัยการจัดการมีส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว
จังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างไร 
 1.2.3 ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถวัดได้จากปัจจัยของตัว
แปรใดบ้าง 
 1.2.4 แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ควรเป็นอย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์ 

 1.3.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 1.3.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้จัดท าวิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้มีการก าหนดขอบเขตของการวิจัยครอบคลุมปัญหา
และวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือให้ผลของการศึกษาการวิจัยครั้งนี้สามารถตอบปัญหาและ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ซึ่งขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย  
 1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร  



9 
 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัด
อุตรดิตถ์  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 
 ภาครัฐ ประกอบด้วย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส านักเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  
 ภาคเอกชน ประกอบด้วย ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจ าหน่ายสินค้า
และสินคา้ที่ระลึก ธุรกิจการคมนาคม ธุรกิจนันทนาการ 
 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองลับแล ชุมชนท่องเที่ยวหาดสองแคว 
หมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวบ้านน้ าพ้ี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยคา ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าเรือ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวทุ่ง 
 
 1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา  

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ในครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยปัจจัยการจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ได้แก่ 1) การท างานเป็นทีม(Teamwork 2) ภาวะผู้น า(Leadership)  3) การวิจัยพัฒนาและความรู้
(Research and Development / Knowledge)  4) ก า ร จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ( Quality of 
Management) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 1) 
การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 2) การเป็นผู้น าต้นทุน (Cost Leadership) 3) การ
ตอบสนองลูกค้า (customer response) 

 
1.4.3 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
พ้ืนที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ จังหวัดอุตรดิตถ ์ 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 ในการศึกษาครั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ประกอบด้วย 2 ส่วน ทั้งด้านวิชาการและ ด้าน
พ้ืนที ่โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.5.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นองค์ความรู้ใหม่ และ
ฐานข้อมูลแก่นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน าทฤษฎีความสามารถ
ทางการแข่งขันไปใช้ในการอธิบาย และก าหนดกลยุทธ์เป็นแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
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ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่
คล้ายคลึงกัน  
 1.5.2 ประโยชน์ทางด้านพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในองค์กรต่าง ๆ ทั้ง ส่วนภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถน าผลการศึกษาไปเป็นแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
การก าหนดกลยุทธ์ทางด้านการท่องเที่ยว การวางแผนการด าเนินการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นและรวมถึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ตลอดจนสามารถน าผลการศึกษาเพ่ือ
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป 
   

1.6  ช่องวางการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในพ้ืนที่การวิจัยที่เกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบว่า งานวิจัยก่อนหน้านี้ได้มีผู้สนใจท าการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถใน
การแข่งขัน ซึ่งในงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการศึกษาความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กรหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ (Wignaraja, 2002; ก าพล ตั้งเอกชัย, 2549; ชนานารถ ศรีเบญจ
พลางกูร, 2548; ทนง พิทยะ, 2539; พนิดา ไชยา, 2559; มนัสนันท์ พงษ์ประเสริฐชัย, 2550; สรวิศ 
ปิ่นรัตนานนท์, 2555; สุนทรารักษ์ สุทธิจันทร์, 2557; สุรกิจ จันทร์แสงศรี, 2550) โดยในด้านของ
การท่องเที่ยวนั้นก็ได้มีผู้วิจัยที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่ (Bahar & 
Kozak, 2007 ; Buhalis, 2000 ; Claver-Cortés, Molina-Azorín, & Pereira-Moliner, 2007 ; 
Craigwell, 2007; Crouch & Ritchie, 1999, 2012; L Dwyer, Forsyth, & Rao, 2000; Larry 
Dwyer & Kim, 2003; L Dwyer et al., 2004; J. R. B. Ritchie & Crouch, 2003) 
 แต่ส าหรับประเทศไทยการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขันด้านพ้ืนที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังปรากฏการศึกษาค่อนข้างน้อย โดยมีการศึกษาของ สรวิศ ปิ่นรัตนานนท์ 
(2555) ความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถของผู้ประกอบการต่อความส า เร็จทาง
การตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย รุ่งระวี วีระเวสส์ (2016) ศักยภาพการแข่งขันการ
ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในตลาดโลก : วิเคราะห์ด้วยดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ โดยในส่วน
ของความสามารถในการแข่งขันในเมืองรองของการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังมีงานวิจัยจ านวนน้อย
เนื่องจากการท่องเที่ยวเมืองรองนั้นถูกก าหนดโดยภาครัฐขึ้นในปี   พ.ศ.2561 แต่ส าหรับจังหวัด
อุตรดิตถ์นั้น ยังไม่พบการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีเพียงการศึกษาของ นุสรา สุขคาภา (2558) ที่ได้ศึกษา
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในด้านของการมีส่วนร่วม
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ของคนในชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงเป็นการศึกษาเพียงในอ าเภอลับแลเท่านั้น อย่างไรก็ตามจากการ
ทบทวนวรรณกรรม จากงานวิจัยต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ยังไม่มีการศึกษาวิจัย
ในบริบทพื้นท่ีนี้ 
 จากปัญหาของการวิจัยและการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์  เพ่ือน าผลการศึกษาเสนอเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยส่งเสริมให้จังหวัดอุตรดิตถ์ มีศักยภาพใน
การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาเที่ยวชมในจังหวัดที่เป็น
เมืองรองด้านการท่องเที่ยว โดยสอดรับกับการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเมืองรอง ของประเทศไทย เพ่ือเป็นการขยายการเติบโตของการท่องเที่ยวและการ
กระจายการท่องเที่ยวสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย 



 
 

 
 

บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมปริทัศน์ 

 การทบทวนวรรณกรรมถือเป็นหัวใจส าคัญของการทางานวิจัย ซึ่ งเป็นการสรุปงาน
วรรณกรรมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันในสาขาวิชาที่ศึกษา การทบทวนวรรณกรรมท าให้สามารถนาไปสู่
การต่อยอดในการพัฒนางานวิจัยได้ และท าให้ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่าง
ละเอียดลึกซึ้ง (อัศวิน แสงพิกุล , 2556) โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า และเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์
น ามาเป็นแนวทางในยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรวมทั้งบริบทต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐานและแนวทางในการศึกษา โดยมีประเด็นรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 2. แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว 
  2.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า (Leadership) 
  2.2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม (Teamwork) 
  2.3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาและความรู้  (Research and 
Development / Knowledge) 
  2.4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ (Quality of Management) 
 3. แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) 
  3.1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 
  3.2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นผู้น าต้นทุน (Cost Leadership) 
  3.3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตอบสนองลูกค้า (customer response) 
 4. แนวคิดการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 5. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก ซึ่งในปัจจุบัน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้มีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีบทบาทที่ส าคัญในการช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศท่ัวโลก ดังนั้น หน่วยทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายประเทศต่าง
ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดการ
ท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศนั้น ๆ และมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
เพราะฉะนั้นภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศใน
ทุกมิต ิ(World Economic Forum, 2016) 
 
 2.1.1 ความหมาย 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้อธิบายศัพท์ การท่องเที่ยว (Tourism) ไว้ว่าเป็นค าที่มี
ความหมายค่อนข้างกว้าง เพราะว่าไม่ได้หมายความแต่เฉพาะเพียงการเดินทางเพ่ือพักผ่อนหรือเพ่ือ
ความบันเทิงเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเดินทางเพ่ือการติดต่อธุรกิจ เพ่ือการประชุมสัมมนา เพ่ือ
การกีฬา เพ่ือศึกษาหาความรู้ ตลอดจนการเยี่ยมเยียนญาติพ่ีน้อง เช่นเดียวกับ นิคม จารุมณี (2544) 
ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ประการ คือ การเดินทาง
จากที่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว การเดินทางด้วยความสมัครใจ และการเดินทางด้วย
วัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม ที่ไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได้  นอกจกานี้ในปี ค.ศ. 1963 
องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ้นที่กรุงโรม 
ประเทศอิตาลี โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากค าว่าการท่องเที่ยวเป็นค าที่มีความหมาย
กว้างขวางดังกล่าวแล้ว จึงเห็นสมควรก าหนดค าจ ากัดความของค าว่านักท่องเที่ยวที่เดินระหว่าง
ประเทศโดยทีม่ีการค้างคืน (International Tourist) โดยมีการให้เน้นค าที่มีความหมายที่กว้าขึ้น เพื่อ
ใช้ประกอบเป็นหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวในเชิงสถิติ ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบซึ่ง
กันและกันได้ต่อไป และนอกจากนี้ยังได้มีการเสนอแนะค าว่า ผู้มาเยือน (Visitors) โดยให้ใช้แทนค าว่า 
นักท่องเที่ยวค้างคืน (Tourist) ซึ่งค าว่าผู้มาเยือนนั้นให้มีความมหายว่า บุคคลที่ได้มีการเดินทางไปยัง
ประเทศอ่ืนซึ่งมิใช่ที่ตนพักอาศัยอยู่เป็นประจ าและเดินทางด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ไปประกอบ
อาชีพเพ่ือหารายได้ ดังนั้นค าว่า ผู้มาเยือนจึงสามารถรวมถึงผู้เดินทาง ทั้งนักท่องเที่ยวที่ค้างคืน และ 
นักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน (Excursionists) ขณะที่การศึกษา สุวัฒน์ จุธากรณ์ และ จริญญา เจริญ
สุกใส (2552) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของการท่องเที่ยวว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยว
ประกอบด้วย  
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  1) นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญที่สุดของการ
ท่องเที่ยว โดยจะต้องการศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ลักษณะ
พ้ืนฐานและทัศนคติของนักท่องเที่ยว จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้วางแผน
การตลาด โดยปัจจัยหลักที่ควรศึกษาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ลักษณะพ้ืนฐานหรือลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลถึงพฤติกรรมการเดินทางและการเลือก
แหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน  
  2) การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว ศึกษาเปรียบเทียบได้จากสถิติจ านวน
นักท่องเที่ยวที่มีการเดินทางเข้าไปในแต่ละพ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยพิจารณาดูว่ามีการเดินทางเข้าไปยัง
สถานที่ใดบ้าง มีการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในบางแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ เพ่ือน าวางแผนด้านขีด
ความสามารถในการรองรับของแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักและการวางแผนที่จะ
กระจายนักท่องเที่ยวออกไปยังพ้ืนที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่มีศักยภาพรองลงมา 
  3) กิจกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพ่ือนาวางแผนการสร้างและ
พัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
  4) ฤดูกาลท่องเที่ยว ในแต่ละช่วงเดือน จ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวมีมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแหล่งท่องเที่ยวและถิ่นที่อยู่ของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งระยะเวลาวันหยุดพักผ่อนของนักท่องเที่ยวด้วย หากช่วงใดแหล่งท่องเที่ยวมี
สภาพภูมิอากาศที่เหมาะกับการเดินทาง และตรงกับช่วงวันหยุดยาวของนักท่องเที่ยวหรือตรงกับ
สภาพอากาศท่ีเลวร้ายในถิ่นที่อยู่ของนักท่องเที่ยว มักมีผลท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นจ านวนมาก การศึกษาฤดูกาลท่องเที่ยว สามารถศึกษาได้จากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละเดือน ช่วงเดือนที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามามาก เรียกว่าช่วงฤดู
ท่องเที่ยว (Seasonal season) ส่วนช่วงเดือนที่มีนักท่องเที่ยวน้อยเรียกว่า นอกฤดูท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
ช่วงที่จะต้องการมีการประชาสัมพันธ์ หรือจัดรายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
เข้ามามากขึ้น 
 นอกจากนี้การศึกษาของ สรวิศ ปิ่นรัตนานนท์ (2555) ยังได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวนั้น
นอกจากจะมีองค์ประกอบหลักแล้วก็ยังจะต้องมี องค์ประกอบที่สนับสนุนการท่องเที่ยวซึ่ ง
ประกอบด้วย ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ความปลอดภัย และอ านวยความสะดวกในการเข้า
เมือง โครงสร้างพื้นฐาน และการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรเอกชน  
  1) ข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยว ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวเป็นข้อความที่มี
จุดประสงค์เพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวได้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งคนใน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการท่องเที่ยว และตัวนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้ใช้บริการทางการท่องเที่ยว 
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  2) ความปลอดภัยและการอ านวยความสะดวกในการเข้าเมือง ซึ่งความปลอดภัย
นับเป็นปัจจัยหลักส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว หากแหล่ง
ท่องเที่ยวเกิดภาวะสงคราม การก่อการร้ายข้ามชาติ การชุมนุมประท้วง การลอบวางระเบิด หรือสถิติ
การก่ออาชญากรรมในระดับสูง แหล่งท่องเที่ยวนั้นก็ไม่ได้รับความไว้วางในในการเดินทางเข้ามาจาก
นักท่องเที่ยว ดังนั้นทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรที่ให้ความส าคัญกับความปลอดภัย 
นอกจากนี้ ด้านการอ านวยความสะดวกในการเข้าเมืองและด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวช้องกับการท่องเที่ยวก็ 
เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความไว้วางในให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางเข้ามา เนื่องปัจจัยด้านความ
สะดวกนี้สามารถสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวโดยเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้เดินทางเข้าสู่ประเทศ
นั้น ๆ  
  3) โครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สนับสนุนให้การท่องเที่ยวสามารถ
ด าเนินไปได้ด้วยดี สามารถท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว ซึ่งหากแหล่งท่องเที่ยวใดที่ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานในการรองรับที่ดี แหล่งท่องเที่ยวนั้นก็จะ
ไม่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยว โครงสร้างพ้ืนฐานหลัก ๆ สาหรับรองรับการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบการสื่อสาร ระบบสาธารณสุข และระบบขนส่ง
สาธารณะ 
  4) การสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลและองค์กรเอกชน การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นองค์กรฝ่ายรัฐ และ
องค์กรเอกชน ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรประชาชน หรือองค์กรที่ไม่หวังผลประโยชน์ทางการค้า และ
เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดจากการผสมผสานสินค้าและบริการต่าง
ประเภทเข้าด้วยกัน ลักษณะขององค์กรที่ เกี่ยวข้องจึงมีความเกี่ยวกันกับองค์กรต่าง ๆ จาก
หลากหลายสาขาอาชีพ การแบ่งความรับผิดชอบเรื่องหนึ่งใดของแต่ละองค์กรให้เด็ดขาดและชัดเจน
จึงเป็นเรื่องยาก องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว มี 2 ประเภทใหญ่ คือ องค์กรของรัฐ
ได้แก่ องค์กรของรัฐที่มีฐานะเป็นราชการและองค์กรที่มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือกึ่งราชการ และ
องค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาลได้แก่ องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรและไม่หวังผลประโยชน์
ทางการค้าและองค์กรเอกชนที่แสวงหาก าไรด าเนินการในรูปของธุรกิจ  ซึ่งในเรื่องของการให้การ
สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวนี้ เป็นเรื่องที่ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนจะต้องประสานความ
ร่วมมือกัน โดยทั่วไปมักจะเป็นที่เข้าใจกันว่าภาครัฐบาลมีบทบาทที่จะกระตุ้นส่งเสริมการด าเนินงาน
ของเอกชน ในการจัดสินค้าและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการลงทุนในด้านการสร้าง
สาธารณูปโภคที่เอกชนไม่มีขีดความสามารถที่จะด าเนินการได้เอง ส่วนเอกชนนั้นมีบทบาทในการ
วางแผนพัฒนาสินค้าและบริการในส่วนของตนให้มีประสิทธิภาพที่สุด ประเทศใดก็ตามที่องค์กร
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ภาครัฐและภาคเอกชนมีความเข้าใจกัน ร่วมมือกันในการวางแผนพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว ภาค
การท่องเที่ยวก็จะพัฒนาเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว   
 จากค าว่า การท่องเที่ยว นั้นจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวประกอบด้วยธุรกิจต่าง ๆ มากมายที่
เกี่ยวข้อง จึงส่งผลให้การท่องเที่ยวกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นตามล าดับ  โดยใน
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ซึ่งธุรกิจในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตในหลายสาขา ทั้งการผลิตในสายการผลิตเดียวกันและการ
ผลิตในต่างสายการผลิต นอกจากนั้นสินค้าและบริการที่นักท่องเที่ยวบริโภคอาจเป็นทั้งสินค้าหรือการ
บริการ (สุวัฒน์ จุธากรณ์ และ จริญญา เจริญสุกใส , 2552) ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism 
Industry) สามารถแบ่งธุรกิจออกเป็นหลายประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประกอบด้วย ธุรกิจ
ด้านการขนส่ง ธุรกิจด้านโรงแรมและที่พัก ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร และธุรกิจการจัดน าเที่ยว 
ซึ่งผลผลิตหลักที่นักท่องเที่ยวซื้อโดยตรงนั้นจะเป็นในลักษณะของบริการ (Service) ต่าง ๆ รวมทั้ง
ความสะดวกสบายตลอดการเดินทางท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจสนับสนุนต่าง 
ๆ โดยธุรกิจเหล่านี้จะใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งด้านความสวยงามตามธรรมชาติ 
ศิลปกรรม โบราณสถาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิธีการด าเนินชีวิตของประชาชน ท าให้ผล
ผลิตในลักษณะในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการทั้งของนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่ น 
หรืออาจเป็นสินค้าหรือบริการเฉพาะที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยก่อให้เกิดความ
พึงพอใจและยังมุ่งเน้นในเรื่องของจ านวนนักท่องเที่ยวที่การเดินทางเข้ามามากขึ้นและมีระยะเวลาการ
พักค้างคืนในประเทศยาวนานขึ้นและมีการใช้จ่ายในประเทศสูงขึ้น นอกจากนี้การท่องเที่ยวมีบาท
บาทช่วยกระตุ้นให้มีการน าเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง (สรวิศ ปิ่นรัตนา
นนท,์ 2555) เช่น ผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บวัสดุจากธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ขายเป็น
ของที่ระลึก (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552) แก่นักท่องเที่ยวและสามารถดึงดูดนักเที่ยวให้เกิดความสนใจ
และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว  
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ภาพที ่2.2.1 แสดงความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับธุรกิจโดยตรงและโดยอ้อม 

 นอกจากนี้ นิคม จารุมณี (2544) ได้อธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
กับธุรกิจต่าง ๆ ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: นิคม จารุมณี (2544) 

 

ธุรกิจเก่ียวขอ้งโดยตรง 
ต่อนกัท่องเท่ียว 

ธุรกิจสนบัสนุน 
โดยทางตรง/ ทางออ้ม 
ต่อนกัท่องเท่ียว 
 

หน่วยงานหรือองคก์ารต่าง 
ๆ ท่ีพัฒนาการท่องเท่ียว 
และเอกชนโดยทางตรง
และโดยออ้ม 
 

-โรงแรม  
- ภตัตาคาร  
- บริษทัการบิน  
- บริษทัขนส่งต่าง ๆ  
- ตวัแทนการท่องเท่ียว  
- ร้านค้าปลีก 

- ผูบ้ริการอาหารตามสญัญา 
- ผูซ้กัรีดตามสญัญา  
- ธุรกิจนาเท่ียว  
- ธุรกิจผลิตส่ิงพิมพก์าร  
ท่องเท่ียว  
- ธุรกิจวจิยัและขอ้มูลตลาด 

- นกัวางแผนและพฒันา 
- หน่วยงานของรัฐวสิาหกิจ 
- สถาบนัการเงิน 
- ธุรกิจก่อสร้าง 
- สถาบนัการศึกษาและ
ฝึกอบรม 
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 2.1.2 ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจ
จ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึก ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจนันทนาการ ซึ่งในจ านวนทั้งของธุรกิจหลัก
ดังกล่าวนั้น มีเพียง ธุรกิจที่พักแรมและธุรกิจน าเที่ยวเท่านั้น ที่มีลักษณะการให้บริการที่มุ่งเน้นการ
รองรับนักท่องเที่ยวเป็นหลัก ในขณะที่ธุรกิจอ่ืน ๆ เน้นลูกค้าเป้าหมายทั่วไปทั้งเป็นคนในท้องถิ่นและ
นักท่องเที่ยว (สุวัฒน์ จุธากรณ์ และ จริญญา เจริญสุกใส, 2552) 
  1) ธุรกิจที่พักแรม (Accommodation)  
 ธุรกิจที่พักแรม (Accommodation) มีหลายประเภทประกอบด้วย โรงแรม รีสอร์ท อพาร์ท
เม้นท์ โมเต็ล เกสต์เฮ้าส์ แมนชั่น คอนโดมีเนียม บ้านพักตากอากาศ บังกะโล ที่ตั้งแคมป์ บ้านพัก
รับรองของกรมป่าไม้ แพ ฯลฯ โดยสถานที่พักนั้นจะต้องมีปลอดภัย ความสะอาด สะดวกสบาย และมี
ราคาที่เหมาะสมกับลักษณะของที่พักประเภทต่าง ๆ  
  2) ธุรกิจน าเที่ยว  
 ธุรกิจน าเที่ยวนั้นถือไดว้่าเป็นอีกองค์ประกอบหลักท่ีส าคัญในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเป็น
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่งการจัดบริการน าเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งมีมัคคุเทศก์ท าหน้าที่เป็นทูตที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักท่องเที่ยวและ
คอยให้บริการ นอกจากนี้ในบางครั้งธุรกิจน าเที่ยวยังท าหน้าที่เป็นผู้ริเริ่มสู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ด้วย
เช่นกัน ซ่ึงประเภทของธุรกิจน าเที่ยวโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
  บริษัทท่องเที่ยวขนาดใหญ่ (Wholesale Travel Agent) บริษัทท่องเที่ยวประเภทนี้
อาจไม่ได้ติดต่อกับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวโดยตรงและอาจไม่ได้ด าเนินการพาเที่ยวโดยตรง แต่จะมอบ
ให้บริษัทน าเที่ยว (Tour Operator) เป็นผู้จัดการหรือมอบให้บริษัทที่รับช่วงพาเที่ยว (Land 
Arrangement) ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นผู้ด าเนินการ เนื่องจากบริษัทท่องเที่ยวประเภทนี้จะเป็น
ผู้จัดท าโปรแกรมน าเที่ยวในลักษณะแบบเหมารวม (Package Tour) โดยจะจ าหน่ายแก่บุคคลทั่วไปที่
มีความสนใจ หรือจ าหน่ายผ่านเครือข่ายในลักษณะของตัวแทนบริษัทท่องเที่ยวหรือสายการบิน 
  บริษัทท่องเที่ยวรายย่อย (Retail Travel Agent) เป็นบริษัทที่มีหน้าที่ขายบริการ
การท่องเที่ยวโดยตรงให้แก่ผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว โดยเป็นตัวแทนของสายการบิน บริษัทเรือ 
บริษัทรถโดยสาร โรงแรม รถเช่า หรือบางครั้งก็เป็นตัวแทนของบริษัทการท่องเที่ยวโดยทั่วไปบริษัท
เหล่านี้มักจะเป็นสาขาของบริษัทการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ โดยทั่วไปลักษณะแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ 
บริษัทท่องเที่ยวรายย่อยจะออกแบบโปรแกรมการท่องเที่ยวให้แก่ลูกค้าแต่ละราย โดยจัดแจง
โปรแกรมเหมารวมการท่องเที่ยว (Package Tour) ให้ตามความต้องการของลูกค้า แต่บริษัท
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ภาพที ่2.2.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทท่องเที่ยวขนาดใหญ่ บริษัทท่องเที่ยวรายย่อยและ
บริษัทบริการน าเที่ยว 

 
 

บริษทัท่องเท่ียวขนาด
ใหญ่

บริษทัท่องเท่ียวรายยอ่ย บริษทับริการนาเท่ียว

ท่องเที่ยวขนาดใหญ่จะเสนอโปรแกรมเหมารวมมาตรฐาน (Standard Package Tour) ขายในตลาด 
และมีการโฆษณาในระดับสูงเพ่ือให้ได้ลูกค้าที่เพ่ิมมากข้ึน 
  บริษัทบริการน าเที่ยว (Tour Operator) เป็นเสมือนบริษัทหรือหน่วยย่อยที่รับงาน
ต่อ จากบริษัทขนาดใหญ่ หรือบริษัทท่องเที่ยวรายย่อย หรือด าเนินการด้วยตนเองแบบอิสระ โดย
รับผิดชอบในการจัดบริการต่าง ๆ ตามที่มีการจัดโปรแกรมเหมารวมตามที่ได้มีการโฆษณาไปแล้ว ซึ่ง
บริษัทบริการด้านน าเที่ยวมีลักษณะส าคัญที่แตกต่างจากบริษัทขนาดใหญ่ หรือบริษัทท่องเที่ยวราย
ย่อย ก็คือ จะให้บริการในฉะเพาะพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เพียงอย่างเดียว โดยจะไม่มีการเกี่ยวข้องใน
การน าลูกค้าไปท่องเที่ยวหรือเยี่ยมชมในพ้ืนที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งลักษณะของการด าเนินงานดังกล่าว
จะเป็นไปในลักษณะเดียวกับบริษัทรับช่วงพาเที่ยว (Land Arrangement) หรือบริษัทน าเที่ยว 
(Receiving Agents)  
  บริษัทท่องเที่ยวลักษณะพิเศษ (Specialty Intermediaries) เป็นตัวกลางที่ในการ
เชื่อต่อระหว่างธุรกิจอ่ืน ๆ อาทิ การจัดประชุม เป็นบริษัทนายหน้าของรถโดยสาร เป็นตัวแทน
โรงแรมซึ่งมีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยว บริษัทจัดน าเที่ยวเข้ามาเป็นกลุ่ม โดยบริษัทเหล่านี้จะได้รับค่า
จัดการในการด าเนินการต่าง ๆ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา: สุวัฒน์ จุธากรณ์ และ จริญญา เจริญสุกใส (2552) 
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  3) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 อาหารและเครื่องดื่มจัดเป็นสินค้าบริโภคพ้ืนฐานซึ่งจ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่มเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลัก สิ่งส าคัญของธุรกิจประเภทนี้
คือ การบริการที่ค านึงถึงคุณภาพ อาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย และราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
  4) ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและสินค้าท่ีระลึก  
 นักท่องเที่ยวมักมีความต้องการที่จะใช้สินค้าอุปโภคบริโภคในระหว่างการเดินทางเสมอ ไม่ว่า
จะเป็นของใช้ส่วนตัว ฟิล์ม หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการเดินทาง โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวหาซื้อได้
จากร้านค้าปลีกในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งให้บริการแก่คนในท้องถิ่นอยู่แล้ว ส่วนร้านขายสินค้าที่ระลึกนั้น
เป็นร้านค้าที่ตั้งขึ้นเพ่ือจุดประสงค์หลักในการขายของให้แก่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งมักจะพบใน
บางพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีสินค้าที่ระลึกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของพ้ืนที่นั้น ๆ และเป็นที่ต้องการของ
นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวมักซื้อเป็นของฝาก หรือซื้อไว้เพ่ือเป็นสิ่งเตือนให้ตนเองระลึกว่า ครั้ง
หนึ่งได้เคยมาเยือนสถานที่แห่งนั้นแล้ว ในหลายประเทศได้นาเอาสินค้าและสินค้าที่ระลึกมาเป็นจุด
ขายในการท่องเที่ยว โดยพยายามแข่งขันกันจัดเทศกาลลดราคาสินค้าเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ตัวอย่าง
ประเทศในเอเชียที่มีจุดเด่นด้านสินค้าที่มีราคาถูกและสามารถใช้กลยุทธ์นี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็น
จ านวนมากคือ สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมทั้งประเทศไทย 
  5) ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง  
 การขนส่งที่นับว่ามีอิทธิพลทางตรงต่อการท่องเที่ยวคือ การขนส่งผู้โดยสารหรือการ
เคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการขนส่ง 3 ประเภทคือ การขนส่งทางอากาศ ทางบกและทางน้ า อย่างไรก็ตามการคมนาคม
ขนส่งเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ นั้นจะต้องมีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งหากเกิดการ
ขนส่งที่ดีก็ย่อมต้องส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นธุรกิจในคมนาคมขนส่งจึงมี
ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
  6) ธุรกิจนันทนาการ  
 การประกอบธุรกิจเพ่ือสร้างความสนุกสนานและความเพลิดเพลินให้แก่นักท่องเที่ยว 
ประกอบด้วยธุรกิจหลัก 3 ประเภทคือ 1) ธุรกิจสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่ทาให้นักท่องเที่ยว
ผ่อนคลายและตื่นเต้น 2) ธุรกิจบันเทิงของสถานบันเทิงต่าง ๆ 3) ธุรกิจการกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว ซึ่ง
ในบางครั้งธุรกิจนันทนาการได้รวมเอาพิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ เข้าไว้ด้วยเนื่องจาก
เป็นสถานประกอบการที่สามารถให้ทั้งความบันเทิง เพลิดเพลิน และให้ความรู้ในขณะเดียวกัน 
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 2.1.2 สรุป 
 การทบทวนวรรณกรรมถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ท าให้เห็นถึงประเด็นหลักๆ ในความส าคัญว่า การท่องเที่ยวคือการเดินทางที่จากที่อยู่อาศัย
เป็นการชั่วคราว ด้วยการสมัครใจ และด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือหารายได้ 
โดยในการท่องเที่ยวนั้นจะประกอบไปด้วยธุรกิจต่าง ๆ มากมายที่มีความเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการเพ่ือนตอบสนองความต้องการแก่นักท่องเที่ยว อาทิ ธุรกิจที่พักแรม 
ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกธุรกิจคมนาคมขนส่ง 
ธุรกิจนันทนาการ เป็นต้น จากธุรกิจต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวนี้ เมื่อธุรกิจเหล่านั้นมารวมกัน
ก็จะเกิดเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีองค์ประกอบที่กว้างขึ้น โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น
นับเป็นอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีบทบาทที่ส าคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็น
อย่างมากรวมถึงมีบทบาทที่ช่วยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ  
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการ 

 แนวความคิดของการจัดการโดยทั่วไปในอดีตนั้นเป็นการมุ่งเน้นในการประสานงานกัน 
ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรเพ่ือมุ่งในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
พยายามให้การกระท าต่าง ๆ ของทุกฝ่ายในองค์การเป็นไปในทางที่จะส่งเสริมให้เกิดผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ด้วยการพยายามเอาชนะใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทุกฝ่ายให้ร่วมมือกันท างาน 
และเสริมต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ การรู้จักมอบหมายงาน ชักจูงใจ และกระตุ้น
ให้ทุกคนท างานดี การรู้จักประสานงานของทุกฝ่ายให้เข้ากันได้ นอกจากนี้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของคนและกลุ่มคน จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการช่วยให้สามารถบังคับบัญชาให้การท างาน
ของคนงานแต่ละคนได้ผลสูงสุดและช่วยให้งานของทุกฝ่ายสอดคล้องและเสริมกัน โดยสิ่งเหล่านี้ล้วน
แต่เป็นภาระที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้การสั่งการสมบูรณ์และส าเร็จผลได้ตามวัตถุประสงค์ในที่สุด
(Luther Gulik & Lyndall Urwick, อ้างถึงใน สุรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร, 2538) โดยปัจจุบันการจัดการได้
เข้ามาสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นการจัดการที่องค์การต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางการแข่งขันที่
รุนแรง เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงในด้านทัศนคติ และ
พฤติกรรมของลูกค้า เป็นต้น ดังนั้นการจัดการขององค์กรจะต้องมุ่งเน้นถึงการปรับตัว การยอมรับ
และปรับปรุง รวมถึงการด าเนินงานที่มีความสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยการท าให้องค์การมี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ การน าความรู้และ
ความสามารถที่โดดเด่นมาใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เพ่ือการปรับปรุงผลงานของตนเองอย่าง
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สม่ าเสมอ รวมทั้งองค์การควรมุ่งท าให้บุคลากรมีการท างานแบบทีมงาน ด้วยการใช้ภาวะผู้น าในการ
บริหารระดับต่าง ๆ และมุ่งการจูงใจแบบเน้นผลงานเพ่ือการปรับตัวสู่อนาคต นอกจากนี้ตัวผู้บริหาร
องค์กรยังจะต้องให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและมีการปรับตัวโดยการใช้
ประโยชน์จากระบบข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ท าให้การติดต่อสื่อสาร 
และการแสวงหาข้อมูล ข่าวสาร ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งพยายามในการก าหนดกลยุทธ์
ให้กับองค์การเพ่ือสามารถด ารงอยู่ได้ในขณะที่มีการแข่งขัน รวมทั้งสามารถสร้างผลก าไรและความ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้องค์การสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 
ซึ่งเป็นปัจจัยมีผลต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (วรพจน์ บุษราคัมวดี, 2552) ดังนั้นการ
จัดการในยุคโลกาภิวัตน์นี้จะต้องมุ่งให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน และปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยน าไปสู่
ความสามารถในการแข่งขันในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า การ
เพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่สามารถลดต้นทุนการผลิตและราคาลงได้อย่างต่อเนื่อง และที่
ส าคัญคือการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่ง จึงเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของ
แนวความคิดทางการจัดการยุคนี้ โดยแนวความคิดทางการจัดการในยุคสมัยโลกาภิวัตน์ที่สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งขัน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548)  ประกอบด้วย  
 1) การควบคุมคุณภาพ องค์การที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดระดับโลกมีความจ าเป็นต้อง ให้
ความส าคัญในด้านคุณภาพ (Quality) ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของความสามารถในการ
แข่งขันที่เหนือคู่แข่งขัน โดยเฉพาะการได้รับการยอมรับในมาตรฐานด้านคุณภาพระดับโลก ดังนั้น
องค์การจะต้อง ท าการปรับปรุงและพัฒนาทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงาน ด้านโครงสร้าง ความ
รับผิดชอบและทรัพยากรเพ่ือให้เกิดคุณภาพและจะต้องผ่านการตรวจสอบและประเมินจากจาก
ภายนอกอีกด้วย  
 2) การควบคุมคุณภาพโดยรวม ตามแนวความคิดของการควบคุมคุณภาพโดยรวม (Total 
quality management) เป็นการด าเนินการที่เน้นการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การ เพื่อให้บุคลากร 
ทุกระดับเกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง รวมทั้ง 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเชื่อมโยงการปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ที่มีกระบวนการที่ขนานกันไว้จะท าให้สามารถทราบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะสายเกิน
แก้ไข 
 3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous improvement) เป็นความพยายามของ
องค์การที่จะรักษาความได้เปรียบในเชิงคุณภาพไว้ โดยการหาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะน าเข้ามาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความพยายาม ดังกล่าวมีความ
จ าเป็นต้องท าควบคู่กับเทคนิคการเปรียบเทียบ (Benchmarking) ซึ่งการเปรียบเทียบนี้ องค์การจะ
เปรียบตัวเองในด้านต่าง ๆ กับองค์การที่มีประสิทธิภาพที่สุดในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือใช้เป็น
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แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติของตนเอง นอกจากนี้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จะเกิด
ผลได้ยังมีความจ าเป็นต้องการการมีส่วนร่วมของบุคลากรควบคู่ไปด้วย  
 4) การรื้อปรับระบบ ผลจากการปรับปรุงคุณภาพหรือวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังกล่าว
ข้างต้น ตามวิธีการของญี่ปุ่นเป็นการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน อย่างไรก็ตาม 
แนวความคิดทางการจัดการของการรื้อปรับระบบ (Re-engineering) จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพ 
แบบท าทั้งระบบในครั้งเดียว ดังนั้นการปรับปรุงที่เห็นผลส าเร็จได้องค์การจะต้องดึงแนวคิดและวิธี 
ปฏิบัติออกมาจากกฎเกณฑ์และข้อสมมติฐานที่เก่าแก่และล้าสมัย รวมทั้งท าการก าหนดคิดใหม่ ทุก
กระบวนการและทั้งระบบ ตั้งแต่การแสวงหาข้อมูล การวางแผน การพัฒนาบุคลากร การควบคุม 
การประเมินผลงาน เป็นต้น  
 ทัง้นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ซึ่งสามารถ
สรุปและได้รวบรวมตัวแปรต่าง ๆ จ านวน 20 เรื่อง ดังตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงสรุปตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว 

ผู้แต่ง ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว 

X1 X2 X3 X4 
Gulick and Urwick Lindon (1937)  ✓   

Max Weber (Max Weber อ้างถึงในพิทยา บวรวัฒนา, 2535) ✓    

John Sheldrake (1996) ✓ ✓   
Gulick Luther (1987)   ✓  

สถาบันด ารงราชานุภาพ (2539)  ✓   

พระสมุห์บุญชู ชุติปญฺโญ บุญวงค์ (2550) ✓    
อดุลย์ กองสัมฤทธิ์ (2557)   ✓  

วิชัย ชัย นาคสิงห์ (2010 ) ✓ ✓   

ชุบ กาญจนประกร (2520)  ✓   

Federick W. Taylor (Certo & Samuel, 2000)  ✓   

Hugo Munsterberg 1863-1916 ( Hugo Munsterberg 
1863-1916 อ้างถึงใน วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ และ กัญญามน 
อินหว่าง, 2554) 

✓ ✓   

วิเชียร วิทยอุดม (2554)  ✓ ✓ ✓ 
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ตารางที่ 2.2 แสดงสรุปตัวแปรที่เกี่ยวกับปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว (ต่อ) 

ผู้แต่ง ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว 
X1 X2 X3 X4 

สุขสันต์ สินทา (2550) ✓ ✓ ✓  
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ✓ ✓ ✓  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548)    ✓ 
Turban and Meredith (1981) ✓    
บรรยงค์ โตจินดา (2542) ✓  ✓  
พยอม วงศ์สารศรี (2540)  ✓   
Aggarwal and Chikara (2018)   ✓  
วรพจน์ บุษราคัมวดี (2552) ✓ ✓ ✓  
รวม 10 12 8 2 
 
หมายเหตุ: X1 = ภาวะผู้น า (Leadership), X2 = การท างานเป็นทีม (Teamwork), X3 = การวิจัย
พัฒนาและความรู้ (Research and Development / Knowledge), X4 = คุณภาพการจัดการ 
(Quality of Management) 
 
 ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้มีจึงได้มีการจ าแนกตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการจัดการ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า (Leadership) 2) การท างานเป็นทีม (Teamwork) 3) การการวิจัย
พัฒ นาและความรู้  (Research and Development / Knowledge) 4 ) คุณ ภาพการจัดการ 
(Quality of Management) โดยทั้ง 4 ตัวแปรนี้ได้มีการศึกษาดังรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้ 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า (Leadership) 

 ผู้น าในองค์กรถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ ในองค์กรทุกประเภท 
ทั้งองค์กรธุรกิจ เอกชน ราชการหรือองค์การเพ่ือสาธารณะประโยชน์ และเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อ
ความสามารถในการแข่งขันและสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร (Teri Elkins & Robert T. Keller, 
2003) โดยนักวิจัยหลายท่านได้ท าการวิเคราะห์และกล่าวถึง ผู้น าในธุรกิจต่าง ๆ ว่า ตัวผู้น าจะต้องมี
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ในการตั้งเป้าหมายที่องค์กรสามารถเข้าถึงได้และการรักษายุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร อ านวยความสะดวกในการตั้งเป้าหมาย การศึกษาและประเมินผลงาน 
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(Barczak, 1996; Proctor-Childs T, Freeman M, & Miller C 1998) นอกจากนี้ผู้น าจะต้องมี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและโน้มน้าวใจ ทัศนคติและพฤติกรรมตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อม
ที่ดีในการท างานไว้ (Chairit, 2007) รวมถึงการก าหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของทรัพยากรทั้งหลาย
ภายในองค์กร โดยผู้น าจะท าหน้าที่ชี้แนะ ควบคุม สั่งการตลอดจนวางแผนและก าหนดเป้าหมาย
ความส าเร็จขององค์การ โดยอาจกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพขององค์การนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้น าใน
องค์กร (ธนัณฎา ประจงใจ, 2557) นอกจากนี้ผู้น ายังอีกหนึ่งสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งเมื่องานเกิดความ
ซับซ้อนมากข้ึน ดังนั้นจึงท าให้ผู้น าต้องมีกลยุทธ์ส าหรับการใช้งานทั้งแบบวันต่อวันและแบบระยะยาว 
ซึ่งความสามารถในการใช้กลยุทธ์เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อทิศทางของตลาด ผลการด าเนินงานของ
องค์กรและยอดขาย โดยสามารถส่งผลต่อความส าเร็จของผลิตภัณฑ์และบริการ การฟื้นตัวของต้นทุน
และความสามารถในการรักษาลูกค้าและรวมถึงการควบคุมต้นทุนในการด าเนินงานเพ่ือการก าหนด
ทิศทาง (Subramanian & Gopalakrishna, 2001) แต่อย่างไรก็ตามจะต้องขึ้นอยู่ในแต่ละองค์กรที่มี
โครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับชนิดและขนาดขององค์กร (Blayse & Manley, 2004; 
Martins & Terblanche, 2003)  
 ขณ ะที่ ก ารศึ กษาของ Wingwon B and Piriyakul M (2010 ) ได้ กล่ าวว่ าการ เป็ น
ผู้ประกอบการและการเป็นผู้น าขององค์กรมีผลกระทบทางอ้อมต่อความความสามารถในการแข่งขัน
และผลประกอบการทางการเงินขององค์กร โดยชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องมีภาวะผู้น าโดยไม่ต้อง
พ่ึงพาลักษณะบุคลิกภาพที่มีความสามารถพิเศษ แต่ผู้ประกอบการแต่ละรายควรต้องเจาะและฝึก
ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะในการตัดสินใจและความสามารถในการดึง
พนักงานเข้าด้วยกันให้เป็นทีม เช่นเดียวกับการศึกษาของ Matzler, Krauter, and Bidmon (2008) 
ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และผลการด าเนินงาน
ใน SMEs โดยการศึกษาพบว่าการเป็นผู้น าเป็นหัวใจส าคัญในการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการที่ทันสมัยขึ้นและมีผลประกอบการที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลต่อ
ความส าเร็จและการเติบโตรวมถึงผลก าไร (Siriwoharn, 1997) ซึ่งนอกจากนี้การศึกษาของ Ross 
and Hendry (Ross and Hendry. 1958 : unpaged อ้างถึงใน ชลธน วรรณศรียพงษ์ , 2553) ได้
กล่าวว่า ทฤษฎีของผู้น าหรือแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้น า มีองค์ประกอบอยู่  3 ประการ 
ประกอบด้วย 
  1) ความเป็นผู้น าเป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ภายในตัวของผู้น าแต่ละคน (Leadership As 
Trait with Individual Leader) โดยเชื่อว่าความเป็นผู้น าติดตัวมาตั้งแต่ก าเนิดโดยพันธุกรรม 
  2) ลักษณะความเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับกลุ่ม (Leadership As a Function of The 
Group)ลักษณะ ความเป็นผู้น าเป็นโครงสร้างทางสังคมของกลุ่มมากกว่าแต่ละบุคคล แต่ละคนจะ
น าเอาลักษณะเฉพาะตัว ทัศนคติ ความต้องการส่วนตัวติดตัวมาด้วย เมื่อเข้าสู่กลุ่มทุกคนจะต้อง
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ปรับตัวเพ่ือที่แต่ละคนและกลุ่มได้มีวัตถุประสงค์หรือความต้องการสอดคล้องกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ทุกฝ่าย
ได้รับผลตามเป้าหมาย และในขณะเดียวกันจะกลายเป็นกลุ่มที่รวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพความ
เป็นผู้น าในกลุ่มถูกก าหนดโดยผลรวมของทัศนคติความต้องการของกลุ่ม มากกว่าบุคลิกภาพของ
บุคคลเพียงคนเดียว 
  3) ลักษณะความเป็นผู้น าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ (Leadership As a Function of 
The Situation) สถานการณ์มีบทบาทต่อความเป็นผู้น ามาก สถานการณ์ที่กลุ่มก าลังเผชิญอยู่ใน
ขณะนั้นก่อให้เกิดผู้น าได้ ความเป็นผู้น าจึงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ขององค์การนั้น 
 เช่นเดียวกับการศึกษาของ Greenberg and Baron (2003) ได้ชี้ว่า การบริหารงานของผู้น า
ตามภาวะผู้น าเพ่ือให้งานประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ผู้น าต้องใช้ทฤษฎี อ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับผู้น ามาประยุกต์ใช้ ทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าประกอบด้วย 
  1) ทฤษฎีคุณลักษณะทางกายภาพ (The Great Person Theory) หมายถึง ทฤษฎี
ที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ผู้น าที่ประสบความส าเร็จจะมีคุณลักษณะของบุคลิกภาพหรือคุณลักษณะ
พิเศษซึ่งเก้ือกูลให้ประสบความส าเร็จ  
  2) ทฤษฎีผู้น าตามพฤติกรรม (Leadership Behavioral Theory) หมายถึง ทฤษฎี
ที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ภาวะผู้น าขึ้นอยู่กับการกระท าของผู้น า พฤติกรรมทุก ๆอย่างของผู้น าเป็น
บ่อเกิดแห่งภาวะผู้น า 
  3) ทฤษฎีการเป็นผู้น าและผู้ตาม (Leaders and Follower Theory) หมายถึง 
ทฤษฎีที่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า ถ้าปราศจากผู้ตาม ผู้น าก็ไม่สามารถจะน าได้ 
  4 ) ท ฤษ ฎี ผู้ น าก าร เปลี่ ย น แปล ง (Change-oriented Leadership Theory) 
หมายถึงทฤษฎีที ่ตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า การจะเป็นผู้น าได้นั้นจะต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่
สามารถมองอนาคตได้อย่างชัดเจน 
  5) ทฤษฎีผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency Theory) หมายถึง ทฤษฎีที่ตั้งอยู่บน
สมมุติฐานที่ว่า ผู้น าที่แท้จริงเป็นผู้ที่สามารถน าได้ในทุก ๆ สถานการณ์เหนือกว่าผู้อื่น 
 ดังนั้นการเป็นผู้น านั้นควรสะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนของการพัฒนาทีมและเมื่อมีการ
มอบหมายหน้าที่แล้วสมาชิกในทีมจะมีความมั่นใจในการท างานมากยิ่งขึ้น หรือกล่าวได้ว่า 
ผู้ประกอบการจะต้องฝึกภาวะผู้น า โดยต้องฝึกฝนและอบรมเกี่ยวกับทักษะด้านการจัดการ ทักษะด้าน
การเจรจา ความสามารถในการตัดสินใจพร้อมกับความสามารถในการดึงพนักงานมาร่วมงานกันเป็น
ทีม (ชวลิต นิ่มละออ, 2557) ซึ่งภาวะผู้น านั้นเป็นบทบาทที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์
ขององค์กร โดยจะส่งผลต่อการผลิตเชิงนวัตกรรมและช่วยปรับปรุงด้านศักยภาพซึ่งน าไปสู่
ความส าเร็จและการเติบโตและรวมถึงผลก าไรที่ ได้รับ (Kurt, Babaşoğlu, Seyyar, Demir, & 
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Topçu, 2008) โดยการศึกษาของ ธร สุนทรายุทธ (2551) ได้มีการศึกษาความส าคัญแนวคิดเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น า โดยกล่าวว่าแนวคิดเก่ียวกับภาวะผู้น าประกอบด้วย 
 1) ทฤษฎีผู้น าเชิงคุณลักษณะ (Trait Theories of Leadership) เชื่อกันว่าแนวความคิดนี้
เกี่ยวกับคนเป็นผู้น าจะมีคุณลักษณะทั้งในด้านบุคลิกภาพ ภาวะทางอารมณ์และจิตใจและค่านิยมที่
แตกต่างกับคนที่เป็นผู้ตามหรือคนที่ไม่ใช่ผู้น า โดยคุณลักษณะในตัวผู้น า ประกอบด้วย ความมีพลัง
และความทะเยอทะยาน ความต้องการน าผู้อ่ืน ความเฉลียวฉลาด ความรอบรู้ในงาน ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง ยึดมั่นหลักการ มีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อรับประกันว่าคุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งมีผลต่อความส าเร็จของผู้น าเสมอไป 
 2) ทฤษฎีผู้น าเชิงพฤติกรรม (Behavioral Theories of Leadership) แนวความคิดนี้เชื่อกัน
ว่าการเป็นผู้น าที่มีประสิทธิผลนั้น จ าเป็นต้องมีพฤติกรรม ทักษะ และเจตคติที่เหมาะสมโดยจ าแนก
พฤติกรรมที่ผู้น าใช้ในการบริหารงานออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมที่มุ่งงานกับพฤติกรรมที่มุ่งคน
และจากพฤติกรรมทั้งสองด้านสามารถจ าแนกออกเป็นแบบของผู้น า(Leadership Style) ได้หลาย
แบบ โดยผู้น าในแต่ละแบบจะมีความเชื่อและมุมมองต่อผู้ตามที่แตกต่างกันไป แต่รูปแบบของผู้น าที่มี
ประสิทธิผลสูงสุดนั้น จะมีพฤติกรรมในลักษณะทั้งสองด้านทั้งในด้านที่มุ่งงานและมุ่งคน 
 3) ทฤษฎีผู้น าเชิงสถานการณ์ (Contingency Theories of Leadership) แนวความคิด
กล่าวว่าทั้งคุณลักษณะของผู้น า พฤติกรรมการแสดงออกมาของผู้น า จะมีผลต่อความมีประสิทธิผล
ของผู้น าก็ตาม แต่สถานการณ์จะเป็นองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของผู้น า โดยมีผู้
เสนอแนวคิดทฤษฎีในด้านนี้ขึ้นหลายทฤษฎี 
 4 )ทฤษฎีผู้น าเชิงความสามารถพิเศษ (Charismatic Theories of Leadership) โดย
แนวความคิดนี้เชื่อกันว่า ผู้น าเป็นผู้มีความสามารถในการท างานมากหรือความสามารถในการท านาย
เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างแม่นย า ซึ่งผู้น าจะมีความสามารถด้านการพูดและการสื่อสาร ในการจูงใจ
ให้ผู้ อ่ืนเกิดการคล้อยตามและเลื่อมใสศรัทธาเป็นผู้วางตนได้เหมาะสมและเป็นแบบอย่างที่ดี มี
วิสัยทัศน์กว้างไกลและสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการท าให้วิสัยทัศน์ที่วางไว้เกิดความ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ตาม จึงท าให้ผู้ตามรู้สึกไว้วางใจและผูกพันทั้งต่อตัวผู้น าและต่อ
วิสัยทัศน์ของผู้น า 
 5) ทฤษฎีผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational Theories of Leadership) แนวความคิดนี้
เชื่อกันว่า ผู้น าเชิงปฏิรูปจะมีลักษณะที่มุ่งการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ให้เกิดการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ใหม่ ๆ และการสร้างความมีชีวิตชีวาใหม่ให้แก่องค์การ มีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์ การมุ่งความสัมพันธ์
กับผู้ตามเป็นรายบุคคล การสร้างแรงดลใจแก่ผู้ตาม และการกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้น าเชิงปฏิรูปจึง
แตกต่างกับทฤษฎีภาวะผู้น าอ่ืน ๆ ที่มุ่งเน้นกระบวนการแลกเปลี่ยน โดยเมื่อผู้ตามปฏิบัติภารกิจ
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ส าเร็จก็จะได้รับผลตอบแทน ผู้น าเชิงปฏิรูปจึงมีแนวโน้มด้านความมีประสิทธิผลสูงและเป็นที่นิยมมาก
ในปัจจุบัน 
 จากการศึกษาทฤษฎีภาวะผู้น า ท าให้สามารถที่จะกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้น าจะต้องเกี่ยวข้อง
กับองค์ประกอบอย่างน้อย 3 องค์ประกอบที่จะท าให้บุคคลที่เป็นผู้น านั้นมีคุณภาพได้ คือ ตัวผู้น า ผู้
ตามและสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปของผู้น าแต่ละบุคคล โดยผู้น าจะต้องเลือกที่จะแสดง
พฤติกรรมหรือน าภาวะผู้น ามาปฏิบัติอย่างเหมาะสมภายใต้ขอบเขตที่จ ากัดของสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ หรืออาจจะกล่าวได้ว่าในแต่ละสถานการณ์ก็จะต้องการผู้น าที่มีลักษณะที่เหมาะสม
และแตกต่างกันไป เพ่ือที่จะน ามาซึ่งการบรรลุเป้าหมายของหมู่คณะได้ตามต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 
 2.3.1 ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership)  
 ภาวะผู้น าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ทุกคนมีความปรารถนาต้องการยอมรับและ
เป็นผู้น าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เรื่องผู้น าและภาวะผู้น าจึงเป็นที่น่าสนใจของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันและเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป โดยในองค์การหรือหน่วยงานต่าง ๆ ผู้น านั้นจะเป็นบุคคลผู้
ที่โดยได้รับเลือกจากผู้อ่ืนให้เป็นผู้น าซึ่งมีบทบาทเหนือคนอ่ืน ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าในหน่วยงาน
ที่มีความส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรและเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ ภายในองค์กร (Fiedler & Fred, 1967; Halpin & Andrew, 1966) นอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่มีอ านาจ
อิทธิพลในการบังคับบัญชา สามารถปรับเปลี่ยนความสามารถหรือแรงจูงใจของสมาชิกคนอ่ืน ๆ ใน
กลุ่ม มอบหมายงานในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรและเป็นผู้ประสานความ
ต้องการของบุคคล ความต้องการของงาน และความต้องการขององค์การเข้าด้วยกัน ดังนั้นกล่าวได้ว่า
ผู้น าจะต้องมีภาวะผู้น าในการบริหารจัดการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานในองค์กร (Gibson 2003: cited 
in Elumti et al., 2005) เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ตามที่ตั้งไว้ 
 โดยความหมายของค าว่า ภาวะผู้น า นั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงความหมาย 
โดย Avery and Baker (Avery and Baker 1990: cited in Elumti et al., 2005) ได้อธิบายถึง
ความหมาย ภาวะผู้น า (Leadership) ว่า เป็นกระบวนการของอิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตามที่จะ
บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม องค์กรและสังคม ผู้น าจึงมีความรับผิดชอบต่อประสิทธิผลขององค์กรโดย
ภาพรวม ซึ่งสามารถประเมินได้จากการผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความยืดหยุ่น ความพึงพอใจ 
ความสามารถในการแข่งขันในด้านความแตกต่างและการพัฒนาองค์กร โดยสอดคล้องกับ ฟิลด์เล่อร์ 
(Fiedler. 1998 : 48 ; อ้างถึ งใน  ชลธน วรรณศรียพงษ์ , 2553) Yukl (Yukl, 2006) และ 
Rosenbach (Rosenbach 2003: cited in Elumti et al., 2005) ที่ได้อธิบายถึงความหมายของ
ภาวะผู้น าที่มีความสอดคล้องกันว่า เป็นกระบวนการของพฤติกรรมความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันและมี
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อิทธิพลซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้น า (Leader) และผู้ใต้บังคับบัญชา (Followers) ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน(Shared Purposes) และน าไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ นอกจากนี้ อาคม วัดไธสง (2547) และ วิเชียร วิทยอุดม (2548) ก็ได้อธิบายถึง
ความหมายที่สอดคล้องกันว่าพฤติกรรมของภาวะผู้น าว่า เป็นลักษณะส่วนตัวของผู้น ารายบุคคลที่
แสดงออกมาในรูปของกระบวนการ ความสามารถหรือกิจกรรมเมื่อได้ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เป็น
ความสามารถที่เกิดขึ้นระหว่างที่มีการท างานร่วมกันหรือร่วมอยู่ในเหตุการณ์เดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิด
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนโดยที่บุคคลอ่ืนจะคล้อยตามหรือปฏิบัติตามผู้น า เพ่ือให้การ
ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ ส าหรับ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2549) ก็ได้กล่าวถึงบุคคลที่ได้รับการ
ยอมรับและยกย่องจากบุคคลอ่ืน หรือผู้ที่ท าให้บุคคลอ่ืนไว้วางใจและให้ความร่วมมือ โดยที่บุคคลนั้น
มีความสามารถในการบังคับบัญชาและมีหน้าที่ในการอ านวยการหรือสั่งการบังคับบัญชาประสานงาน 
โดยอาศัยอ านาจหน้าที่เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนี้ 
อัมพวัน ประเสริฐภักดิ (2549) และ ณัฏฐพันธ์เ ขจรนันทน์ (2551)ได้กล่าวถึงผู้น าที่มีความสอดคล้อง
กันว่า จะต้องมีความสามารถในด้านศาสตร์และศิลป์ โดยน ามาใช้ในการสื่อสารเพ่ือจูงใจให้ผู้ตามเกิด
การคล้อยตาม การปฏิบัติตามตามและเกิดศรัทธา นับถือ รวมถึงการร่วมมือในการท างานตาม
แนวทางที่ให้กระท าด้วยความเต็มใจ โดยท าให้งานส าเร็จบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรืออาจกล่าวได้ว่า ภาวะผู้น า เป็นกระบวนการของผู้น าที่มีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนโดย
สามารถจูงใจให้ผู้ อ่ืนท างานเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
Hersey and Blanchard (1993) ได้กล่าวว่า อ านาจหรืออิทธิพลของผู้น าที่เหนือบุคคลแสดงอ านาจ
ต่อผู้บริหาร เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ และอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจเหนือบุคคล
นั้น ๆ อ านาจดังกล่าวจะเกิดการยอมรับของสมาชิก เกิดการกระตุ้นภายในกลุ่มสามารถเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย เช่นเดียวกับ พรสวัสดิ ศิรศาตนันท์ (2555) ที่ได้อธิบาย
เพ่ิมเติมว่า การแสดงออกทางภาวะผู้น าที่ไม่จ าเป็นต้องคงตัวตลอดเวลา เพราะภาวะผู้น าจะมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับภาวะผู้ตาม และสถานการณ์ในขณะนั้น ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ผู้ตามที่แตกต่าง
กัน ผู้น าอาจจะต้องแสดงภาวะผู้น าที่แตกต่างกัน หรือในสถานการณ์หนึ่งบุคคลหนึ่งอาจแสดงภาวะ
ผู้น า เมื่ออยู่ในอีกสถานการณ์หนึ่งบุคคลนั้นอาจอยู่ในฐานะผู้ตามก็ได้ 
 จากการให้ความหมายของภาวะผู้น าในแหล่งต่าง ๆ ท าให้สามารถที่จะกล่าวโดยสรุปได้ว่า
สรุปได้ว่า ภาวะผู้น า คือ บุคคลที่ได้รับเลือกจากผู้อื่นให้เป็นผู้น า โดยมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนในกลุ่ม เป็นผู้
ที่มีความสามารถในการจูงใจ มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ช่วยเหลือส่งเสริม เห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน ร่วมแรงร่วมใจกันท างาน มีความพากเพียร อดทน กล้า
ตัดสินใจสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งบกพร่องต่าง ๆ อยู่เสมอ เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์ของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 2.3.2 ประเภทของผู้น า 
 การเป็นผู้น า (Leader) นั้นควรจะต้องเป็นบุคคลที่มีศิลปะ บุคลิกภาพ ความสามารถ เหนือ
บุคคลทั่ว ไปสามารถชักจูงให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติตามที่ต้องการได้ ส่วนภาวะผู้น า (Leadership) เป็น
กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อกลุ่ม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นผู้บริหารทุกคนควรเป็นผู้น าที่มีภาวะ
ผู้น า โดยจะต้องมีทักษะ ความสามารถในหน้าที่ของผู้บริหารด้วย ดังนั้นจากความสามารถและสภาพ
บริบทที่แตกต่างของผู้น าจึงท าให้เกิดประเภทของผู้น าที่หลากหลาย (ธนัณฎา ประจงใจ, 2557) โดย 
ธร สุนทรายุทธ (2551) ได้มีการอธิบายถึงการจ าแนกประเภทผู้น า ซึ่งสามารถท าได้โดยการสังเกตจ
จากสภาพทั่วไปดังนี้ 1) ผู้น าประเภทนักบริหาร (Administrator) ซึ่งเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการน า
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายหรือนโยบายขององค์กร 2) ผู้น าแบบข้าราชการ (Bureaucrat) เป็นผู้น าใน
ระบบราชการตามล าดับขั้น ซึ่งมีการลดหลั่นกันลงไป 3) ผู้น าแบบผู้ช านาญการหรือผู้เชี่ยวชาญ
(Expertise) 4) ผู้น าแบบนักบุญ (Charismatic) เป็นผู้น าที่สามารถโน้มน้าวให้คล้อยตาม 5) ผู้น าแบบ
ผู้วางนโยบาย (Policy Maker) เป็นผู้น าที่มักจะอยู่ เบื้องหลังมักจะไม่มีอ านาจ 6) ผู้น าที่ เป็น
สัญลักษณ์ (Symbolic) เป็นผู้น าที่ เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มหรือตัวแทนของกลุ่ม  7) ผู้น าแบบ
นักการเมือง (Political) เป็นผู้น าทางการเมือง 8) ผู้น าแบบนักอุดมคติ ( Ideologist) เป็นผู้น าที่คิด
เกี่ยวกับทฤษฎีโดยพยายามท่ีจะอธิบายแนวความคิดความเชื่อมั่นว่าจะน าไปสู่จุดมุ่งหมาย  
 ขณะที่ กัลยาณี สูงสมบัติ (2556)ก็ได้อธิบายถึงการจัดแบ่งประเภทของผู้น า โดยผู้น าสามารถ
แบ่งได้ดังนี้ 
  1) ผู้น าตามอ านาจหน้าที่ เป็นผู้น าโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ (Authority) และมี
อ านาจบารมี (Power) เป็นเครื่องมือ มีลักษณะที่ เป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นทางการ 
(Informal) เกิดพลังร่วมของกลุ่มในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อ านาจนี้ได้มา
จาก กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขนบธรรมเนียม ในการปฏิบัติ สามารถจ าแนกผู้น าประเภทนี้ออกเป็น 
3 แบบคือ 
   1.1 ผู้น าแบบใช้พระเดช (Legal Leadership) ผู้น าแบบนี้ เป็นผู้น าที่ได้
อ านาจในการปกครองบังคับบัญชาตามกฎหมายมีอ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ราชการมาหรือเกิดขึ้น
จากตัวผู้นั้นหรือจากบุคลิกภาพของผู้นั้นเอง ผู้น าแบบนี้ได้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในกระทรวง 
ทบวง กรมเช่น รัฐมนตรี อธิบดี หัวหน้ากอง และหัวหน้าแผนก เป็นต้น 
   1.2 ผู้น าแบบใช้พระคุณ (Charismatic Leadership) คือ ผู้น าที่ได้อ านาจ
เกิดขึ้นจากบุคลิกภาพอันเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของผู้นั้น มิใช่อ านาจที่เกิดขึ้นจากต าแหน่งหน้าที่ 
ความส าเร็จในการครองใจและชนะใจของผู้น าประเภทนี้ ได้มาจากแรงศรัทธาที่ก่อให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
เกิดความเคารพนับถือและเป็นพลังที่จะช่วยผลักดันให้ร่วมใจกันปฏิบัติตามค าสั่ง แนะน าด้วยความ
เต็มใจตัวอย่าง เช่น มหาตมะคันธี สามารถเป็นผู้น าครองใจชาวอินเดียนับเป็นจ านวนล้าน ๆ คนได้ 
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   1.3 ผู้น าแบบพ่อพระ (Symbolic Leadership) คือ ผู้น าที่มีอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายมิได้ใช้อ านาจหน้าที่ในการปกครองบังคับบัญชา บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตามเพราะเกิดแรง
ศรัทธาหรือสัญญาลักษณ์ในตัวของผู้นั้นมากกว่า เช่น พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นองค์ประมุขและ
สัญลักษณ์ของแรงศรัทธาของประชาชนไทยทั้งมวล 
  2) ผู้น าตามการใช้อ านาจ ในรูปแบบต่าง ๆ 
   2.1 ผู้น าแบบเผด็จการ (Autocratic Leadership) คือ ผู้น าที่ใช้อ านาจต่าง 
ๆ ที่มีอยู่ ในการสั่งการแบบเผด็จการโดยรวบอ านาจ ไม่ให้โอกาสแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ตั้งตัวเป็นผู้บงการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟังโดยเด็ดขาด ปฏิบัติการแบบนี้
เรียกว่า One Man Show อยู่ตลอดเวลาโดยไม่ค านึงถึงจิตใจของผู้ปฏิบัติงาน 
   2.2 ผู้น าแบบเสรีนิยม (Free-rein Leadership) คือ ผู้น าปล่อยให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชากระท ากิจการใด ๆ ก็ตามได้โดยเสรี ซึ่งการกระท านี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือข้อบังคับที่ก าหนดไว้ และตนเป็นผู้ดูแลให้กิจการด าเนินไปได้โดยถูกต้องเท่านั้น มีการตรวจตรา
น้อยมากและไม่ค่อยให้ความช่วยเหลือในการด าเนินงานใด ๆ ทั้งสิ้นผู้น าแบบนี้เกือบไม่มีลักษณะ การ
เป็นผู้น าเหลืออยู่เลย 
   2.3 ผู้น าแบบประชาธิป ไตย (Democratic Leadership) คือ ผู้ น าที่
ประมวลเอาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มาประชุมร่วมกัน หรือ
อภิปรายแสดงความคิดเห็นในปัญหาต่าง ๆ เพ่ือน าเอาความคิดที่ดีที่สุดมาใช้ ฉะนั้นนโยบายและค าสั่ง
จึงมีลักษณะเป็นของบุคคลโดยเสียงข้างมาก 
  3) ผู้น าตามบทบาทท่ีแสดงออก จ าแนกเป็น 3 แบบ คือ 
   3.1 ผู้น าแบบบิดา-มารดา หมายถึง ผู้น าที่ปฏิบัติตนเหมือนพ่อแม่ คือ ท า
ตนเป็น พ่อหรือแม่ เห็นผู้อื่นเป็นเด็ก อาจจะแสดงออกมาในบทบาทของพ่อแม่ที่อบอุ่นใจดีให้ก าลังใจ
หรืออาจแสดงออกตรงกันข้ามในลักษณะการต าหนิติเตียน วิพากษ์วิจารณ์ คาดโทษ แสดงอ านาจ 
   3.2 ผู้น าแบบนักการเมือง หมายถึง ผู้น าแบบที่พยายามสะสมอ านาจและ
ใช้อ านาจโดยอาศัยความรอบรู้และต าแหน่งหน้าที่การงานของคนอ่ืนมาแอบอ้างเพ่ือให้ตนเองได้มี
ความส าคัญและเข้ากับสถานการณ์นั้น ๆ ได้ ผู้น าแบบนี้เข้าท านองว่ายืมมือของผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
โดยเสนอขอให้สั่งการเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง 
   3.3 ผู้น าแบบผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้น าที่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ 
Staff ผู้น าแบบนี้ มักเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้เฉพาะอย่าง ผู้น าแบบนี้เกือบจะเรียกว่าไม่ได้เป็น
ผู้น าตาม ความหมายทางการบริหาร  
 จากการศึกษาประเภทของผู้น าในแหล่งต่าง ๆ ท าสามารถที่จะกล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้น านั้น
จะต้องประกอบด้วยความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ จึงท าให้ผู้น ามีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น
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จึงสามารถจ าแนกผู้น าออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1) ผู้น าตามอ านาจหน้าที่ เป็นผู้น าโดยอาศัย
อ านาจหน้าที่ (Authority) และมีอ านาจบารมี(Power) เป็นเครื่องมือ มีลักษณะที่เป็นทางการ 
(Formal) และไม่ เป็นทางการ ( Informal) เกิดพลังร่วมของกลุ่มในการด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ อ านาจนี้ได้มาจาก กฎหมาย กฎระเบียบ หรือขนบธรรมเนียม ในการปฏิบัติ 
2) ผู้น าตามการใช้อ านาจแบบเผด็จการเสรีนิยมและประชาธิปไตย และ 3) ผู้น าตามบทบาทที่แสดง
ออกแบบบิดาและมารดา นักการเมืองและผู้เชี่ยวชาญ 
 
 2.3.3 บทบาทของภาวะผู้น า (Role of Leader)  
 ผู้น าในองค์กรต่าง ๆ นั้นควรมีการมองโลกในแง่ดีที่จะแปลงสถานการณ์ความกดดันต่าง ๆ 
ให้กลายเป็นโอกาส และเชื่อว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี นอกจากนี้ผู้น าองค์กรจะต้องมีภาวะผู้น าซึ่ง
ประกอบด้วย ความสามารถในการควบคุมและความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบและ
ถี่ถ้วน มีความเข้าใจระบบของสังคม มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีความสามารถในการ
สร้างแรงจูงใจให้สามารถท างานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ มีทักษะการรับรู้รวมถึงการยอมรับความ
ซับซ้อนและการโต้แย้ง (Jokinen & Tiina, 2004) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าภาวะผู้น าต้องมีบทบาทหน้าที่ที่
จะต้องรับผิดชอบต่อการกระบวนการท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยการศึกษาของ พรทิพย์ 
อัยยิมาพันธ์ (2547) ได้อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ 4 ประการของภาวะผู้น ามีซึ่งประกอบด้วย 
 1) การก าหนดแนวทางหลัก (Path Finding) โดยผู้น าควรเริ่มต้นด้วยการก าหนดเป้าหมาย 
และแนวความคิดที่ชัดเจน บทบาทดังกล่าวจะช่วยให้ผู้น าสร้างแผนงานแม่แบบ(Blueprint of 
action) ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้นไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึง
วิธีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายเท่านั้น แต่ผู้น าต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่น จาก
พนักงานในการบรรลุถึงเป้าหมายด้วย ผู้น าต้องมีความสามารถน าให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการสร้างพันธ
กิจ วิสัยทัศน์ และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความแตกต่างและผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจาก
ความส าเร็จในอนาคต อีกท้ังยังสามารถท าให้พนักงานมีแรงจูงใจและรู้สึกตื่นเต้นกับทิศทางใหม่นี้ด้วย 
 2) การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล (Aligning) โดยการลงมือสร้างแผนหลักที่
ก าหนดขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่ง ทุกระดับชั้นขององค์กรควรมีการด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ในฐานะผู้น าต้องเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน ขั้นตอนการท างานและ
โครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์กรที่ได้วางไว้แล้ว 
 3) การมอบอ านาจ (Empowering) โดยผู้น ามีการมอบอ านาจให้แก่พนักงานอย่างจริงจังจะ
ท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่าง
กลุ่ม เกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆที่สร้างสรรค์ ซึ่งมาจากการที่สมาชิกของกลุ่มหรือพนักงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ โดยผู้น าต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้น
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การสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ 
และศักยภาพท่ีมีอยู่ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในองค์กร 
 4) การสร้างตัวแบบ (Modeling) โดยผู้น าต้องสร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่มี
ความเข้าใจ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสม 
 นอกจากนี้การศึกษาของ Simons (Simons 1999:cited in Pounder & James, 2001)  
ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป (Transformational Leadership) และภาวะ
ผู้ น า เชิ งป ฏิ บั ติ ห รื อ เชิ ง จั ด ก า ร  (Transactional Leadership)  ซึ่ งภ า ว ะ ผู้ น า เชิ งป ฏิ รู ป 
(Transformational Leadership) แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) ผู้น าจะต้องมีบารมี (Charisma) 
ที่มีความสามารถพิเศษในการโน้มน้าวดึงดูดใจผู้อ่ืน 2) ผู้น าที่มีการจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจหรือ
แรงผลักดัน (Inspirational Motivation) 3 ) ผู้ น าที่ ค านึ งถึ งตั วตนของบุ คลากร ( Individual 
Consideration)และ 4 ) ผู้ น าที่ ส ามารถกระตุ้ น ความคิ ดผู้ ต าม ( Intellectual Stimulation) 
นอกจากนี้ Pounder and James (2001) ยังได้เสนอภาวะผู้น าควรมีลักษณะ 6 ประการ ดังนี้ 1) 
ผู้น ามีความสามารถที่ จะสร้างความเชื่อมั่น ในวิสั ยทัศน์และคุณค่าของผู้ น า(Inspirational 
motivation) (Elumti et al., 2005) 2) ผู้น าที่ยึดหลักคุณธรรมและผู้น ามีค าพูดและแนวปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน (Integrity) 3) ผู้น าที่สามารถกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และ
พร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆต่อไป (Innovation)  4) ผู้น าให้ความส าคัญกับความจ าเป็นของผู้ตาม และ
ดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตการท างาน หรือที่ เรียกว่าการบริหารความประทับใจ ( Impression 
Management) 5) ผู้น าที่ค านึงถึงตัวตนของบุคลากรโดยการท างานร่วมกันเหมือนเป็นโค้ชที่มี
ความสามารถในการสอนงานแนะน า ต าหนิและชมผลงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ และที่ส าคัญ
ยิ่งเป็นผู้ที่ให้ก าลังใจผู้ตามได้อย่างดีเยี่ยม ( Individual consideration) 6) ผู้น าควรจะกระตุ้นให้ผู้
ตามคิดในทิศทางใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้ตามเกิดความสนใจและท้าทายในงานที่ท าและสนับสนุนให้เกิดการ
คิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง(Intellectual Stimulation) 
 ส าหรับภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติหรือเชิงจัดการ(Transactional Leadership) นั้น เป็นการ
จัดการที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างผลของงานที่ผู้น าคาดหวังกับผลตอบแทนอย่างค่าจ้างหรือการเลื่อน
ต าแหน่ง ซึ่งภาวะผู้น าลักษณะนี้แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 1) ผู้น าจะให้รางวัลผู้ตามก็ต่อเมื่อสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามระดับที่ก าหนดไว้ 2) ผู้น าจะค้นหาความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของผู้ตามและ
พร้อมจะลงโทษทันทีที่พบข้อผิดพลาด และ3) ผู้น าที่ค้นหาความผิดพลาดและจะลงโทษก็ต่อเมื่อความ
ผิดพลาดนั้นน าไปสู่ปัญหา ซึ่ งจะเห็นได้ว่าทฤษฎีภาวะผู้น าเชิ งปฏิ รูป  (Transformational 
Leadership) กับภาวะผู้น าเชิงปฏิบัติหรือเชิงจัดการ (Transactional Leadership) มีความแตกต่าง
กัน คือ (Transactional Leadership) เน้นการกระตุ้นให้ผู้ตามปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ผู้น าคาดหวัง
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เท่านั้น แต่ภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป(Transformational Leadership) มุ่งเน้นให้ผู้ตามปฏิบัติหน้าที่
มากกว่าที่ผู้น าคาดหวังไว้ โดยผู้น ามีการสื่อสารให้ผู้ตามเข้าใจชัดเจนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพ่ือให้ผู้
ตามใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสอดรับกับทฤษฎีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ 
(Visionary theory of  leadership) (Bass 1985: cited in Elumti et al., 2005) โดยผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์นี้เป็นทฤษฎีที่มีการก าหนดหน้าที่หลักของผู้น าไว้ ซึ่งผู้น าที่มีวิสัยทัศน์นั้นจะเกิดขึ้นจากผู้น าที่
มีความสามารถพิเศษในการโน้มน้าวดึงดูดใจผู้อ่ืน(Charisma) โดยภาวะผู้น าลักษณะนี้มีความสามารถ
สร้างสรรค์วิสัยทัศน์ที่มีความชัดเจน น่าดึงดูด น่าเชื่อถือ และเป็นไปได้เหมาะสมกับอนาคตขององค์กร 
ซึ่งวิสัยทัศน์นี้เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้ผู้ตามใช้ทักษะ (Skill) ความรู้ (Knowledge) และความสามารถ 
(Abilities) ขับเคลื่อนให้วิสัยทัศน์เป็นจริงขึ้นมา ดังนั้น ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Leader) จะต้อง
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป็นแนวทางให้บุคลากรปฏิบัติงานในทิศทางที่มีความสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมและน าไปสู่ความท้าทายได้ในอนาคต ซึ่งผู้น าจะต้องมีความสามารถในการอธิบายวิสัยทัศน์
ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้อย่างชัดเจน มีความสามารถในการแสดงวิสัยทัศน์ที่เป็นภาษาและพฤติกรรมที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง และมีความสามารถประยุกต์วิสัยทัศน์ไปสู่อรรถาธิบายที่แตกต่างออกไป 
(Armandi et al., 2003; Dale & Robertson, 2002) 
 จากการให้ศึกษาบทบาทของภาวะผู้น า (Role of Leader) ในแหล่งต่าง ๆ ท าให้สามารถที่
จะกล่าวโดยสรุปได้ว่า บทบาทของภาวะผู้น าจะต้องเป็นผู้วางแผน ผู้ก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการ
ด าเนินงานขอองค์กร โดยบทบาทของภาวะผู้น าประกอบด้วยลักษณะดังนี้ 1) การสื่อสารถึงวิสัยทัศน์ 
ซึ่งวิสัยทัศน์นี้เกิดจากความเข้าใจองค์กรคนในองค์กรและสภาพแวดล้อม 2) สร้างสรรค์ความคิด
หลากหลายที่สามารถจินตนาการถึงอนาคตได้ 3) ความสามารถในการพัฒนาเครือข่าย การท างาน
เป็นทีม และการสร้างวัฒนธรรมการสนับสนุนการท างานที่ดีเยี่ยม  4) ความสามารถในการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลโดยการสื่อสารแบบสองทาง ให้ความส าคัญกับบุคคลและการมีส่วนร่วม และ 5) 
การสร้างอุปนิสัยส่วนตัวที่ท าให้เกิดความน่าเชื่อถือ เช่น ความชัดเจน ความเชื่อมั่นในตนเอง การ
เรียนรู้ความล้มเหลวมาเป็นประสบการณ์ในการสร้างโอกาส ความเข้าใจในจุดอ่อนของผู้ตามและ
น าไปเป็นข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเป็นจุดแข็งในอนาคต แต่ประเด็นที่ส าคัญที่สุดส าหรับบทบาทของ
ผู้น า ก็คือ การคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต และท าการบริหาร
จัดการเชิงรุกโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ เชี่ยวชาญช านาญ และทักษะมาร่วมกันแก้ปัญหาและท าการ
ตัดสินใจร่วมกันดังนั้น ผู้น าองค์กรในควรที่เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์จึงจะน าองค์กรและบุคลากรไปสู่
ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนต่อไป 
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 2.3.5 บทบาทผู้น าองค์กรในยุคการเปลี่ยนแปลง  
 องค์กรที่มีพนักงานวิชาชีพจ าเป็นที่จะต้องมีผู้น าที่มีวิสัยทัศน์  (Visionary Leader) มี
ความสามารถในการน าการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการจูงใจและการจัดการคน ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถจัดการหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ส าเร็จภายในเวลาและภายใต้งบประมาณ
ที่ก าหนดไว้ (Kotter 1990: cited in Pounder & James, 2001) นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถ
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การแข่งขัน ลูกค้า และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพ่ือ
น าไปใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน และน าวิสัยทัศน์และพันธกิจไปเป็นแนวทางใน
การก าหนดกลยุทธ์หลักขององค์กร (ธนัณฎา ประจงใจ, 2557)  ซึ่ง Porter (Porter 1980: cited in 
Aaker & David, 2005) ได้เสนอกลยุทธ์ไว้ 2 ประเภท คือ (1) ต้นทุนต่ า(Low Cost) และ (2) การ
สร้างความแตกต่าง(Differentiation) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีความแตกต่างจากคู่แข่ง โดย
การเสนอคุณค่าใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน คุณลักษณะ คุณภาพ ความ
หรูหรา บริการหรือความสะดวกในการใช้งานซึ่ งองค์กรที่มีบุคลากรเป็นผู้ เชี่ยวชาญอย่าง
สถาบันการศึกษามักจะสร้างความแตกต่างที่คุณภาพของหลักสูตร แต่ในทางตรงกันข้ามกลยุทธ์
ต้นทุนต่ าเป็นกลยุทธ์ที่ท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขันละสร้างข้อได้เปรียบด้านต้นทุนเพ่ือที่จะ
เป็นผู้น าส่วนแบ่งตลาดและข้อได้เปรียบด้านอ่ืน ๆ เช่น วัตถุดิบ และการผลิต แต่การเลือกกลยุทธ์
ต้นทุนต่ านี้ไม่จ าเป็นต้องด าเนินควบคู่กับกลยุทธ์ราคาถูกเสมอไป เพราะการที่ธุรกิจสามารถสร้างข้อ
ได้เปรียบด้านต้นทุนจากความสามารถในการแข่งขันก็จะสามารถสร้างก าไรได้ดีกว่าคู่แข่งขัน และ
สามารถน าก าไรนั้นไปลงทุนสร้างการเจริญเติบโตให้กับธุรกิจได้ต่อไป นอกจากนี้การศึกษาของ Ham 
Board and Brilliant (Ham Board and Brilliant. 2000 : unpaged ; อ้างถึงในส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมวิชาชีพ, 2549) ยังได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารที่มีความสามารถในการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงไว้ 3 บทบาท ได้แก่ 
  1) ผู้น าในฐานะสถาปนิก มีลักษณะที่ส าคัญ คือ 
   1.1 สร้างบรรยากาศการท างานที่สร้างสรรค์ 
   1.2 ให้ความส าคัญกับลูกค้า 
   1.3 ไม่ชอบการรอคอย ต้องการเห็นสิ่งต่าง ๆ ด าเนินไปอย่างรวดเร็ว 
   1.4 รู้จุดอ่อนของตนเอง พยายามแสวงหาคนที่มีจุดแข็งเพ่ือมาชดเชยใน
ส่วนที่เป็นจุดอ่อนของตน 
  2) ผู้น าในฐานะมัคคุเทศก์ มีลักษณะที่ส าคัญ คือ 
   2.1 มีวิสัยทัศน์และสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ
ตรงกัน 
   2.2 ตั้งความคาดหวังเก่ียวกับการด าเนินงานไว้ก่อนค่อนข้างสูง 
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   2.3 ให้ความส าคัญกับทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  3) ผู้น าแบบหลงตนเอง การหลงตนเองของผู้น ามี 2 แบบ ได้แก่ 
   3.1 การหลงตนเองแบบท าลาย ผู้น าที่หลงตนเองในลักษณะนี้จะทะนงตน 
ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มั่นใจในตนเองสูง ทะเยอทะยานสูง 
   3.2 การหลงตนเองแบบสร้างสรรค์ ผู้น าที่หลงตนเองแบบนี้จะหยิ่งใน
ศักดิ์ศรีของตนเอง (Dignity) เคารพตนเอง (Self Respect) สามารถวิเคราะห์พินิจพิจารณาตนเองได้
และมีความเห็นใจผู้อ่ืน  
 เช่นเดียวกับการศึกษาของ Pollitt and David (2006) ที่ได้อธิบายว่า ผู้น าในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงนั้นควรมีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมในด้านต่าง ๆ ดังนี้  1) บุคลากรที่มีหน้าที่มีความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่แตกต่างกันมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation)กระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  และมีการท างานเป็นทีมเพ่ือให้ เกิดองค์ความรู้จากหลายสาขาวิชา 
(Multidisciplinary) 2) ให้ความไว้วางใจและความเชื่อถือในตัวบุคลากร (Trust) โดยการกระจาย
อ านาจ (Decentralize) และให้อิสระในการท างานที่มอบหมาย ซึ่งบุคลากรสามารถจัดระบบงานและ
โครงสร้างให้มีความคล่องตัว และยืดหยุ่นในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมซึ่งอาจจะมีการ
บริหารจัดการในรูปแบบรีโมททีม(Remote Team) ซึ่งบุคลากรสามารถท างานได้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดย
ไม่จ าเป็นที่จะต้องท างานในส านักงานเท่านั้น จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดความยืดหยุ่น นวัตกรรม
ใหม่และต้นทุนที่ต่ าลง ซึ่งสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีลักษณะการท างานที่มีความเป็นส่วนตัวสูงและ
ท างานเป็นทีมค่อนข้างยากให้มีความสุขกับการท างานในรูปแบบรีโมทนี้และพร้อมที่จะท างานเป็นทีม
เพราะมีเป้าประสงค์ร่วมกัน 3) ให้รางวัล (Reward) แก่บุคลากร โดยการสร้างสรรค์ระบบการให้
รางวัลที่ยุติธรรม และเหมาะสมลักษณะของการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 
เพ่ื อส ร้ า งขวัญ และก าลั ง ใจที่ ดี  และ  4 ) ให้ บุ คลากรมี ก ารตอบสนองความรับ ผิ ดชอบ 
(Responsiveness) ซึ่งการตอบสนองความรับผิดชอบนี้มักจะเกิดจากขวัญก าลังใจ (Morale) ที่เกิด
จากความรักในงานและความศรัทธาที่มีต่อผู้น า ซึ่งผู้น าต้องให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกคนที่มีความ
เชี่ยวชาญในหน้าที่ของตน โดยการกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนช่วยเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ที่
ตนเองมีความเชี่ยวชาญเพ่ือให้บุคลากรภายในองค์กรทุกคน รวมทั้งผู้น าเกิดการเรียนรู้ (Learning) 
หรือแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดจากความรู้และทักษะของแต่ละบุคคล ซึ่งส่งผลให้บุ คลากร
และผู้น ากลายเป็นผู้ที่มีคุณภาพขององค์กรต่อไป เมื่อบุคลากรกลายเป็นผู้ที่มีคุณภาพจะส่งผลให้
องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน(Competitiveness) กับคู่แข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับ
โลกได้ต่อไป โดยการน าเสนอนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้  (Value Innovation) 
ซึ่งสามารถสร้างความต้องการและตอบสนองความต้องการของลูกค้า บุคคลภายนอก หน่วยงาน
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ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ลูกค้า บุคคลภายนอก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกิดความพึงพอใจ
และน าไปสู่ผลก าไรและการเจริญเติบโต (Profit and Growth) อย่างยั่งยืนต่อไป 
 จากการให้ศึกษาบทบาทผู้น าองค์กรในยุคการเปลี่ยนแปลง ในแหล่งต่าง ๆ ท าให้สามารถที่
จะกล่าวโดยสรุปได้ว่าา ผู้น าองค์กรในยุคการเปลี่ยนแปลงนี้ควรที่เป็นผู้น าที่มี ความสามารถในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การแข่งขัน ลูกค้า และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพ่ือน าไปใช้ใน
การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันผู้น าควรต้องมีความสามารถน าการ
เปลี่ยนแปลง ความสามารถในการจูงใจและการจัดการคน รวมถึงจัดการหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์กร
ให้ส าเร็จภายในเวลาและภายใต้งบประมาณที่ก าหนดไว้จึงจะสามารถน าองค์กรและบุคลากรไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงที่มีความสามารถในการแข่งขันท่ียั่งยืนต่อไป 
 
 2.3.6 สรุป  
 การทบทวนวรรณกรรมถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า (Leadership) ท าให้เห็นถึง
ประเด็นหลักๆ ในความส าคัญของภาวะผู้น าว่า ผู้น าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การทุก
ประเภทไม่ว่าองค์การธุรกิจเอกชน ราชการหรือองค์การเพ่ือสาธารณะประโยชน์ โดยผู้น าจะต้องมี
ภาวะผู้น าซึ่งบทบาทที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของทรัพยากรทั้งหลายภายใน
องค์การ และจะต้องมีวิสัยทัศน์ (Visionary Leader) มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก การแข่งขัน ลูกค้า และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่ชัดเจน รวมถึงจะต้องมีความสามารถในด้านต่าง ๆ ทั้งความสามารถในการควบคุมสั่ง
การ และความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน มีความเข้าใจระบบของสังคม 
มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน มีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจและการจัดการคนให้
สามารถท างานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ มีทักษะการรับรู้รวมถึงการยอมรับความซับซ้อนและการ
โต้แย้ง ตลอดจนวางแผนและก าหนดเป้าหมายความส าเร็จขององค์การ ในขณะเดียวกันก็สามารถ
จัดการหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์กรให้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การท างานในส่วนต่าง ๆ 
ขององค์กรเกิดประสิทธิภาพรวมถึงบุคลากรทุกคนเกิดคุณภาพในการท างาน  ซึ่ งส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยน าองค์กรไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนต่อไป 
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพขององค์กรส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าในองค์กร อย่างไรก็ตาม 
กระบวนการของภาวะผู้น านั้นจะต้องท างานที่มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้ตามหรือทีม โดยอาจกล่าวได้ว่า
หากไม่มีผู้ตาม ความเป็นผู้น าก็อาจไม่เกิดขึ้น ดังนั้นผู้น าจึงต้องอาศัยผู้ตามหรือทีมที่เป็นส่วนส าคัญใน
กระบวนการท างานเพ่ือให้เกิดบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้และประสบผลส าเร็จ ซึ่งหลักของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม (Teamwork) จะถูกกล่าวถึงให้เห็นประเด็นเพ่ิมขึ้นใน
หัวข้อถัดไป   
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 ภายใต้โลกธุรกิจสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์นั้นเป็นยุคของสงครามทางทางเศรษฐกิจที่มีการ
แข่งขันกันอย่างมาก ทั้งด้านของการแข่งขันเพ่ือเอาชนะคู่แข่งในสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
และบริการ รวมถึงการแข่งขันกับตัวเองและแข่งขันเพ่ือตามให้ทันกับสภาพแวดล้อมที่ได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนระบบการท างานให้เข้าสู่สภาพของระบบ
การท างานรูปแบบใหม่ โดยจะต้องอาศัยทีมงานเป็นส่วนส าคัญในการปรับเปลี่ยนระบบต่าง ๆ อยู่
เสมอ ซึ่งสมาชิกในทีมนั้นจะต้องมีเตรียมพร้อม ทั้งด้านการประสานงานต่าง ๆ การเชื่อมโยงซึ่งกัน
และกันระหว่างทีมงาน และการสร้างจิตส านึกให้มุ่งประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการปรับตัวสูง 
(ธงชัย สันติวงษ์, 2540) ดังนั้นเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว จึงท าให้
ต้องอาศัยการท างานเป็นทีมเป็นส่วนที่ส าคัญ (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2546) เพ่ือให้เกิดความสามารถ
ในการแข่งขันกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ โดยการท างานเป็นทีมนั้นเกิดจากพ้ืนฐานความเชื่อที่ว่า
มนุษย์ไม่อาจอยู่คนเดียวและไม่อาจท างานคนเดียวได้ ดังนั้นจึงต้องมีปฏิสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับ
เพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน จึงจ าเป็นต้องเข้ากลุ่มและท างานเป็นทีม (สงวน สุทธิเลิศอรุณ, 2543) นอกจากนี้
ยังมีความเชื่ออีกว่ามนุษย์มีความสามารถเฉพาะที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล หากน ามนุษย์เหล่านั้นมา
รวมกันก็จะประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย (เนาวรัตน์ แย้มแสงสังข์, 2542; วรา
ภรณ์ ตระกูลสฤษดิ, 2550) อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากฐานความเชื่อในการท างานเป็นทีมแล้ว การ
ท างานในทีมยังจะต้องอาศัยพ้ืนฐานของการพ่ึงพาอาศัยและการเชื่อใจซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกใน
ทีม (Brannick, M. T., Salas, & Prince, 1997) โดยการท างานนั้นสมาชิกแต่ละคนนั้นจะดึงเอา
ความสามารถของแต่ละบุคคลคนที่มีอยู่ออกมาให้เป็นความสามารถของทีม (สันติ บางอ้อ, 2541) 
และสมาชิกทุกคนจะพยายามทุกวิถีทางท าสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองให้กับทีมและท าโดยไม่ต้องการที่จะ
โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงาน (Herzberg, FW, Mausner, & Snyderman, 1957) เพ่ือก้าวไปสู่การ
ร่วมมือร่วมใจในการผลักดันวัตถุประสงค์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้จนประสบผลส าเร็จ 
ด้วยแนวคิดและวิธีการ รวมถึงกระบวนการ ซึ่งเป็นการผนึกก าลังอย่างเป็นระบบ เน้นการท างานเป็น
กลุ่ม โดยจะต้องมีการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารภายในกลุ่ม การแชร์กระบวนการทางความคิดและมี
วิสัยทัศน์ที่ใช้ร่วมกัน (Allen, 1975)  มุ่งการประสานงานภายในและระหว่างองค์กร มีการวางแบบ
แผนล่วงหน้าและต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการด าเนินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(สัมพันธ์ ภู่ไพบูลย์, 2540) นอกจากนี้กระบวนการท างานเป็นทีมจะต้องให้เกิดความสอดคล้องกับ
เทคโนโลยี วิทยาการและสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ที่ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพ่ือท าให้
องค์การเกิดความความสามารถในการแข่งขันทั้งคู่แข่งขันทางธุรกิจและแข่งขันกับตนเองให้ทันต่อ
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สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ของยุคสมัย (ธงชัย สันติวงษ์, 2540; มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต, 
2553) 
 
 2.4.1 ความหมายของการท างานเป็นทีม 
 การท างานเป็นทีม ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการพยายามก าหนดความหมายในการท างาน
เป็นทีมและการจัดทีมขึ้น (Cohen & Bailey, 1997; Hackman, 1987; Katzenbach & Smith, 
1993) โดยค าต่าง ๆ ถูกนิยามขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เช่น ทีม , กลุ่มและหน่วยงาน ซึ่ง
จะถูกน ามาใช้เพ่ืออธิบายในรูปแบบของการท างาน (Benders & Van Hootegem, 1999)  โดย
สามารถสรุปความหมายของการท างานเป็นทีม จากแหล่งต่าง ๆ ได้ดังนี้ สมชาติ กิจยรรจง (2540) ให้
ความหมายของการท างานเป็นทีมว่า กลุ่มบุคคลที่มีการประสานงานกันร่วมกัน เกิดความสามัคคีและ
เชื่อใจกันโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2542) ได้อธิบายถึงความหมาย
ของการท างานเป็นทีมว่า กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์กันค่อนข้างจะใกล้ชิด และคงความสัมพันธ์นั้น
ค่อนข้างจะมีความถาวร โดยประกอบด้วยเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้า ขณะที่ จีรวัจน์ วงศาโรจน์ 
(2547) ,รัชนี สิงห์บุญตา (2541) ทรงวุฒิ ทาระสา (2549) ให้ความหมายที่สอดคล้องกันของการ
ท างานเป็นทีมว่า การท างานเป็นทีม หมายถึง การรวมกลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป เข้ามา
ท างานเพ่ือให้งานส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการท างานเป็นทีมจะมีลักษณะเป็นกระบวนการ ประกอบด้วย การก าหนด
โครงสร้างที่แบ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ มีผู้น าและสมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผนและก าหนด
ขอบเขตในการปฏิบัติงานที่แน่นอนรวมทั้งการติดตามประเมินผลของการท างานอย่างสม่ าเสมอ มีการ
ปฏิบัติสัมพันธ์กันในกลุ่มและกลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาองค์การให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553) ก็ได้กล่าวว่า การ
ท างานเป็นทีมเป็นการรวมตัวของบุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป เข้ามาท างานเพ่ือให้งานส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย เป้าหมายที่ตั้งไว้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีเป้าหมายร่วมกัน มีภารกิจทีต้องท าเช่นเดียวกัน 
โดยคิดโดยร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติและพ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือแนะน ากัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่ง
กันและกันมีการติดต่อสื่อสาร การประสานงานต่อกัน และมีความรับผิดชอบต่อความส าเร็จของงานที่
ได้รับมอบหมายรวมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และพัฒนาองค์การให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได้
โดยการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางหรือแนวทางเดียวกั น การท างานเป็นทีมมีลักษณะเป็น
กระบวนการ ประกอบด้วย การก าหนดโครงสร้างที่แบ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ มีผู้น ากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่มร่วมกันวางแผนและก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แน่นอน มีการติดตาม
ประเมินผลการท างานอย่างสม่ าเสมอ การท างานในทีมจะช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรและ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ สุเมธ งามกนก (2551) ที่ได้อธิบายถึงการท างานเป็นทีมว่า การร่วมกัน
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ท างานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คนขึ้นไป โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นมีเป้าหมายทิศทางเดียวกัน ยอมรับ
การปฏิบัติและผลต่าง ๆ ร่วมกัน มีการวางแผนการท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีมเป็นการใช้ทีมใน
การปฏิบัติงานซึ่งทีมงานถือเป็นกลุ่มพิเศษชนิดหนึ่งที่สมาชิกมีผูกพันต่อเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ร่วมกัน โดยมีการใช้ภาวะผู้น าร่วมกันในการปฏิบัติงาน ขณะที่ สุนทร พลวงศ์ (2551) ได้กล่าวถึง
แนวคิดเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมเพ่ิมเติมว่า การท างานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลนั้น ต้องมีการแบ่งงาน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามความรู้ ความสามารถ ให้แต่
ละบุคคล รวมทั้งความถนัดของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ผู้บริหารหรือหัวหน้าต้องตระหนักถึงความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันของแต่ละบุคลากร การร่วมมือร่วมใจและการทุ่มเททั้งก าลังแรงกาย
และะสติปัญญา มักน ามาซึ่งความส าเร็จของงาน ผู้บริหารมักจะต้องสร้างเงื่อนไขให้สมาชิกในทีมงาน
ภายในองค์กรได้ตระหนักการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นจะต้องอาศัยความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความสมัครใจของทุกคนภายในทีม และสมาชิกของกลุ่มต้องยอมรับความคิดเรื่องการท างานร่วมกัน
เป็นกลุ่ม หรือเป็นทีมจึงสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ 
 จากการให้ความหมายของการท างานเป็นทีมในแหล่งต่าง ๆ ท าให้สามารถที่จะกล่าวโดย 
สรุปได้ว่า การท างานเป็นทีมมีความหมาย คือ กระบวนการท างานในองค์กรโดยมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คน 
ขึ้นไป มาท างานร่วมกัน เพ่ือร่วมกันไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน บุคลากรในองค์การมีภาระหน้าที่
รับผิดชอบแตกต่างกัน แต่ต้องขับเคลื่อนการท างานไปพร้อม ๆ กันการท างานเป็นทีมจึงต้องอาศัย
ความร่วมมือ ร่วมใจ ความสามัคคี การพ่ึงพาอาศัยกัน การยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและหน่วยงานภายงาน
ภายนอก การปฏิสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดความเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน เมื่อเกิด
ปัญหาสามารถร่วมกันแก้ไขและตัดสินใจได้ ดังนั้น องค์กรใดที่มีผู้ปฏิบัติงานมีศักยภาพในการ
ด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันก็สามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ 
  
 2.4.3 องค์ประกอบของการท างานเป็นทีม 
 การท างานเป็นทีมนั้นมีองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เพ่ือให้การท างานนั้นเกิด
ประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการศึกษาของ ฉันทนา จันทร์บรรจง 
(2543) ได้กล่าวว่าการท างานเป็นทีมนั้นจะต้องมีองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญในการท างาน ซึ่ง
ประกอบด้วยดังนี้ 
  1) องค์ประกอบด้านรูปแบบของกลุ่ม จุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นที่จะบรรลุผล
ส าเร็จร่วมกัน ทุกคนในทีมต้องมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์กร
เป็นอย่างดีและเป้าหมายนั้นต้องมีความแน่นอน ซึ่งการก าหนดจุดมุ่งหมายของทีมนั้น ควรให้สมาชิก
ทุกคนได้มีส่วนร่วม (หลุย จ าปาเทศ, 2540) หากไม่มีโอกาสในการมีส่วนร่วมโดยตรงของสมาชิก ผู้น า
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ควรต้องใช้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้นก็ควรให้สมาชิกทุกคน
ได้รับรู้โดยเร็ว นอกจากนี้จะต้องพยายามท าให้จุดมุ่งหมายส่วนตัวของสมาชิกในแต่ละคนนั้น
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายเพ่ือภาระหน้าที่ของทีม เพราะถ้าจุดมุ่งหมายส่วนตัว สอดคล้องกั บ
จุดมุ่งหมายของกลุ่มจะเกิดความขัดแย้งกันและก่อให้เกิดบัญญัติซ่อนเร้น (Hidden agenda) เช่น 
การมุ่งเอาชนะกันเองภายในทีม ซึ่งอาจท าให้การด าเนินงานของทีมเป็นไปด้วยความยุ่งยากและ
ซับซ้อน  
  2) องค์ประกอบด้านผู้น ากลุ่ม ผู้น าที่มีคุณลักษณะเหมาะสม โดยหัวหน้าหรือผู้ น า
ทีมควรมีคุณลักษณะ ในด้านการเป็นที่ยอมรับนับถือสมาชิกด้วยความจริงใจ เป็นคนเปิดเผย จริงใจ
ซื่อสัตย์และมีความเป็นกันเอง ไม่มีอิทธิพลครอบง ากลุ่ม ไม่เป็นเผด็จการเต็มรูปแบบ มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในงานสูง สามารถน าการประชุมไปได้อย่างดีไม่ผูกขาดการเป็น
หัวหน้าหรือผู้น าพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสมอและสามารถเสนอผลงานให้กลุ่มและ
สาธารณชนเข้าใจได้ มีการวางแผนล่วงหน้า มีเทคนิคเสริมแรงและสร้างพลังแก่ทีมรวมถึงเทคนิคการ
รับมือกับปัญหาหรือข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน (หลุย จ าปาเทศ, 2540) 
  3) องค์ประด้านสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกท่ีมีคุณลักษณะที่เหมาะสม ได้แก่ สมาชิกเป็น
ผู้มีความรับผิดชอบในหน้าที่และของตนเองและของกลุ่ม มีความตั้งใจที่จะท างานโดยการน าความรู้
ความสามารถรวมถึงความเชี่ยวชาญต่าง ๆ มาใช้ในการท างาน (หลุย จ าปาเทศ, 2540) นอกจากนี้
สมาชิดต้องเป็นผู้ยอมรับฟังและเคารพความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกและของกลุ่มเป็นผู้รู้จักแสดง
ความคิดเห็น กล้าพูด กล้า เสนอแนะในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม เคารพและไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและ
กันในมติของกลุ่ม และไม่เบี่ยงเบนมติของกลุ่มออกไปเข้ากับความคิดเห็นของตน มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ร่วมกันในกลุ่ม มีความเสียสละและอุทิศตนเพ่ือช่วยงานของกลุ่มในทุก
รูปแบบด้วยความเต็มใจ(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 ขณะที่การศึกษาของ พรมณี พุ่มอิม (2547) ที่ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของการท างานเป็น
ทีมนั้นประกอบไปด้วยจ านวนบุคคล (Person) การท างานเป็นทีมต้องประกอบด้วยจ านวน ตั้งแต่ 2 
คนขึ้นไป มีเป้าหมายร่วมกัน (Common goal) รวมทั้งวางแผน (Common plan) ในการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลงานร่วมกัน มีจิตส านึกในการเข้ามามีส่วนร่วม(Participation) มีการติดต่อสื่อสาร 
(Communication) ระหว่างสมาชิกด้วยกันและผู้น ากับสมาชิก มีความผูกพัน(Cohesiveness) ซึ่งกัน
และกัน มีการพ่ึงพาอาศัยกัน (Interdependent)และการร่วมมือประสานงานกัน (Coordinating) 
รวมทั้งมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Common benefit)  
 นอกจากนี้การศึกษาของ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ (2550) ก็ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการ
ท างานเป็นทีมว่า การท างานเป็นทีมนั้นต้องประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังนี้ 
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  1) การท างานเป็นทีมจะต้องมีเป้าหมายร่วมกันและส่งผลให้เกิดผลดี ซึ่งทีมงานทุก
คนจะต้อง มีความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวคิดที่เกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทีมที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งให้ทุกคนในทีมงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือร่วมใจกันในการ
ด าเนินงานต่าง ๆในทีม ให้ประสบความส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีม 
  2) การเคารพนับถือกัน ภายใต้การท างานกันเป็นทีมนั้นมีความเชื่อที่ว่าสมาชิกทุก
คนในทีมงานนั้นมีความรู้ ทักษะ ความสามารถที่แตกต่างกัน และหากได้มีการสิ่งเหล่านั้นที่มีความ
แตกต่าง ของทุกคนในทีมมาใช้ มักอาจท าให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีของงานในทีม ซึ่งกระบวนการนี้เป็น
การดึงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของสมาชิกทุก ๆ คนในทีมที่มีอยู่ออกมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานของทีม ดังนั้น สมาชิกทุกคนในทีมทุกคนจะต้องเคารพนับถือและให้เกียรติ
ในกันเรื่องต่าง ๆ อาทิ การยอมรับความแตกต่างของมนุษย์ ความรู้ความสามารถที่ไม่เหมือนกัน 
ความแตกต่างทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความเข้าใจ ฯลฯ รวมไปถึงการยอมรับในศักดิ์ศรีและ
สิทธิของความเป็นมนุษย์ ที่ต้องการความเข้าใจ การยอมรับ การเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
  3) การร่วมมือพร้อมใจกันในการท างาน โดยการท างานให้ความส าคัญกับทุกคนใน
ทีม ซึ่งอาจ เปรียบได้กับฟันเฟ่ืองที่เป็นส่วนประกอบส าคัญของเครื่องจักรที่เป็นกลไก ซึ่งจะขาดไม่ได้
แม้แต่นอตหรือวัสดุชิ้นเล็ก ๆ เพียงตัวเดียว งานของกลุ่มก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน การท างานเป็นกลุ่ม
นั้นไม่สามารถท าได้ส าเร็จโดยล าพังเพียงแค่ความสามารถของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น หากแต่ต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุก ๆ คนในกลุ่ม ในการแบ่งปันความคิดและช่วยกันเสนอ
แนวความคิดเห็นต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ในการวิเคราะห์แนวทาง การวางแผนการท างานให้
มีความละเอียดลึกซึ้งจนกระทั้งไปถึงการปฏิบัติงานร่วมกันตามแผนซึ่งกลุ่มได้มีการช่วยกันวางแผน
เอาไว้เพ่ือให้บรรลุตามประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ 
  4) การจัดแบ่งงานตามความสามารถ การจัดแบ่งการหน้าที่การปฏิบัติงานถือเป็น
หัวใจหลักของการท างานร่วมกันเป็นทีม หลักการของการจัดแบ่งหน้าที่การท างานภายในทีมนั้นควร
ยึดหลักการจัดแบ่งตามความรู้ ความสามารถและความพึงพอใจ ซึ่งจะมอบหมายหน้าที่ให้ใครท างาน
ประเภทไหนและมากน้อยเพียงใดนั้นจะขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถของสมาชิกแต่ละบุคคล ใน
ส่วนของผู้น าทีมควรเป็นที่รู้จักและให้ความเป็นกันเองกับทุกคนภายในทีม เพ่ือให้เพียงพอที่จะรู้ว่า
สมาชิกแต่ละคนเป็นอย่างไร ใครชอบหรือไม่ชอบงานประเภทไหน มีถนัดงานประเภทใด เพ่ือที่จะ
สามารถออกแบบและมอบหมายงานรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตามความสามารถของ
สมาชิกบุคคลนั้นในทีม 
  5) ความรับผิดชอบ ถือเป็นอีกหนึ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจ
หลักของการท างานร่วมกัน เนื่องจากความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลคนนั้น หมายถึงความส าเร็จ
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ของทีมงาน โดยสมาชิกในทีมจะต้องรู้และเข้าใจถึงบทบาทภาระหน้าที่ของตนเองความรับผิดชอบต่อ
ทีม จึงจะช่วยให้การท างานเป็นทีมประสบความส าเร็จและสามารถบรรลุตามเป้าประสงค์ท่ีไว้ตั้งไว้ 
  6) ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความเข้าใจซึ่งกันและกันในทีมนั้นสามารถสร้างให้เกิด
ความผูกพันต่อกันของสมาชิกในทีม โดยมีความเข้าใจกัน เรียนรู้ความแตกต่างกันและกัน จะช่วยให้
การท างานร่วมกันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 จากการกล่าวถึงองค์ประกอบของการท างานเป็นทีมในแหล่งต่าง ๆ ท าให้สามารถที่จะกล่าว
โดย สรุปได้ว่า การท างานร่วมกันเป็นทีมมีองค์ประกอบ คือ 1) การปฏิสัมพันธ์ ในการท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนโดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืน มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความห่วงใย
เอ้ืออาทรกัน มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 2) การสื่อสารอย่างเปิดเผย ในการติดต่อสื่อสาร
ของสมาชิกในทีมนั้นจะต้องมีความทั่วถึงและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาโดยมีความชัดเจน ท าให้
สมาชิกเกิดความสนใจที่รับฟังข่าวสารโดยปราศจากความแคลงใจ 3) การมีส่วนร่วม การท างานที่
สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและร่วมมือกันแก้ปัญหามีการท างานโดยกระบวนการ
กลุ่มสมาชิก มีความรับผิดชอบต่อกัน มุ่งมันไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน และเสริมสร้างการรับรู้ในการ
ท างานร่วมกัน 4) การมีเป้าหมายเดียวกัน กล่าวคือทิศทางที่สมาชิกทุกคนร่วมกันก าหนดขึ้น เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท างานที่ตรงกันและแจ่มชัด 5) ความไว้วางใจซึ้งกันและกัน 
กล่าวคือ ความรู้สึกระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันจนเกิดความเชื่อถือไว้วางใจในบุคคลนั้น 
ๆ ด้วยความเต็มใจ และ 6) การยอมรับนับถือ การให้เกียรติ การเคารพในบทบาทและหน้าที่ของกัน
ซึ่งกันและกันและกัน รวมถึงการยอมรับในข้อที่แตกต่างระหว่างกันด้วยความจริงใจ 
 
 2.4.4 รูปแบบและขั้นตอนการท างานเป็นทีม 
 การท างานเป็นทีมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในทีมการสร้างหลักการท างานขึ้นมา เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานอย่างถูกต้องและเป็นแบบแผน ซึ่งหลักการท างานเป็นทีมที่ส าคัญนั้นจะ
ประกอบด้วยผู้น ากลุ่มและผู้ตาม โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันในการอยู่
ร่วมกัน ซึ่งสมาชิกในทีมจะต้องถือกติกาและกรอบการท างานเดียวกันโดยมองเห็นประโยชน์ของการ
ท างานร่วมกันรวมถึงรับผิดชอบในความส าเร็จหรือความล้มเหลวร่วมกัน นอกจากนี้จะต้องมีการ
ก าหนดหน้าที่ของแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน (ปริญญา ตันสกุล, 2550) ซึ่งการท างานเป็นทีมนั้นจะต้อง
เริ่มต้นโดยการก าหนดชิ้นงานทั้งหมดที่ทีมต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งมอบหมายงานเหล่านั้น
ให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม รวมทั้งการก าหนดตารางเวลาการท างาน ซึ่งการวางแผน การมอบหมาย
งานและการก าหนดตารางเวลาในการท างานนี้ล้วนแล้วต้องอาศัยการวิเคราะห์เป้าหมายของทีมทั้งสิ้น
ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการ โดยผู้ที่มีทักษะในด้านการจัดการระบบการท างานและทักษะในการ
แก้ปัญหา ส่วนการก าหนดตารางเวลาการท างานลงในแผนภูมิเพิร์ท (PERT chart) หรือแผนภูมิ
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แกนท์ (Gantt chart) นั้น เป็นเรื่องที่อาศัยหลักการและเหตุผล กระบวนการท างานของทีมเป็นความ
ร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสมาชิก รวมทั้งผู้น าของทีม ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะมี
ประสิทธิผลหรือไม่ก็ได้ ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนจะช่วยให้ทีมสามารถบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ (สุรีพร พึงพุทธคุณ, 2550)  เช่นเดียวกับการศึกษาของ เล็ก สมบัติ (2545) ที่ได้กล่าวถึง 
การท างานเป็นทีมที่จะประสบความส าเร็จ โดยการท างานเป็นทีมที่จะประสบความส าเร็จได้นั้นต้อง
เกิดจากความเข้าใจถึงหลักที่ส าคัญในการท างานร่วมกัน โดยการจัดโครงสร้างของทีมงานโดยนั้นจะ
พิจารณาโครงสร้างหลักขององค์การผสมผสานกับโครงสร้างทีมงานที่พึงประสงค์ ซึ่งสมาชิกและผู้น า
ทีมงานจะต้องวางแผนในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าทีมนั้นจะท าหน้าที่เสมือน
เป็นผู้น าองค์การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกด้วยกันและ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน นอกจากนี้ผู้น ายังจะต้องสร้างแรงจูงใจ (Motivation) รวมถึงการ
เสริมแรง (Reinforcement) ให้สมาชิกอยากรู้อยากท างานร่วมกันอย่างจริงใจ 
 นอกจากนี้การศึกษาของ Greeberg & Baron, n.d. (Greeberg & Baron, n.d. อ้างถึงใน 
มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต, 2553) ทีไ่ด้อธิบายถึงกระบวนการของท างานเป็นทีมประกอบด้วย 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ 
  1) ขั้นเตรียมการ เป็นช่วงในการตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
ขององค์กรที่ส าคัญ รวมถึงมีการก าหนดทักษะความรู้ความสามารถและอ านาจหน้าที่ของสมาชอกใน
การท างานเป็นทีม 
  2) ขั้นการสร้างเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน มีการจัดหาทรัพยากรทางด้านวัตถุและ
ทรัพยากรมนุษย์ และการสนับสนุนกับองค์การเพื่อความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
  3) ขั้นการจัดตั้งและสร้างทีมงาน ประกอบด้วยหลัก 3 ประการ คือ พนักงานใน
องค์การควรจะก าหนดขอบเขตให้ชัดเจนว่าบุคคลใดมีหน้าที่อย่างไรและไม่เป็นสมาชิกของทีมสมาชิก 
ต้องยอมรับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของทีม และพนักงานในองค์การควรจะมีความชัดเจนใน
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของทีม ควรรู้ว่าจะท าอะไร 
  4) ขั้นจัดหาความช่วยเหลือ ผู้บริหารสามารถจัดหาโอกาสทีจะช่วยเหลือ สนับสนุน
ให้มีการแก้ไขปัญหาและวิธีการปฏิบัติได้ดีขึ้น จัดหาทรัพยากรทีเอ้ือต่อการปฏิบัติในระดับที่สูงขึ้นไป  
 ส าหรับ ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545) ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมถึง การสร้างทีม หรือ Team 
building โดยหมายถึง กระบวนการท ากิจกรรมร่วมกัน โดยเริ่มจากการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลในกลุ่มเพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนและปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้อธิบายขั้นตอนของ
กระบวนการสร้างทีม (Team building process) ที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  ขั้นตอนที่1 เป็นขั้นตอนการับรู้ปัญหา (Problem awareness) ในขั้นนี้หัวหน้าหรือ
ผู้น าทีมและสมาชิกจะมีการตระหนักถึงปัญหาทีเกิดขึ้น และต้องการจะแก้ไขปัญหานั้น และหา
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หนทางในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยจะมีการรวบรวมสมาชิกในทีมงานให้มาร่วมศึกษาและ
ก าหนดปัญหาอย่างเป็นระบบ 
  ขั้นตอนที่2 การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล (Date gathering and 
analysis)สมาชิกจะก าหนดแนวทางในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน และน าเอา
ข้อเท็จจริงที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือจะน าไปสู่การก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา และเลือกแนวทางที่จะ
ใช้ในการปฏิบัติซึ่งอาจได้มาจากวิธีต่าง ๆ จากนั้นน าข้อมูลมาศึกษารายละเอียด และระดมความคิด
ร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ 
  ขั้นตอนที่3 การวางแผนปฏิบัติการ (Action planning) สมาชิกในทีมจะร่วมกัน
ระดมความคิดด้วยการการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัญหามาก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะใช้ในการ
แก้ปัญหาและน าไปสู่การก าหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้อาจมีความขอความ
ร่วมมือจากภายนอกกลุ่ม และสามารถที่จะรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนที่จะมีการก าหนดแผนการ
ท างานอย่างสมบูรณ์ได้อีกด้วย 
  ขั้นตอนที่4 การด าเนินงาน (Action implementation) สมาชิกทุกคนจะร่วมมือใน
การน าเอาแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ ทั้งนี้จะต้องมีการติดตามดูแลให้แผนการปฏิบัติงานด าเนิน
ไปด้วยความราบรื่นและบรรลุตามเป้าหมายได้ อีก้ทังยังจะต้องคอยระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาขัน 
และต้องคอยแก้ไขเฉพาะหน้าที่อาจเกิดข้ึนมาได้เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ่
  ขั้นตอนที่5 การประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินงาน (Evaluation of results) 
สมาชิกจะร่วมกันติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือ
พัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และร่วมกันระดมความคิดในการประเมินผลการท างาน 
ประเมินประสิทธิภาพของทีมงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่และจะต้องพัฒนาอย่างไรทีมงานจึง
จะแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ 
 จากการกล่าวถึงรูปแบบและข้ันตอนของการท างานเป็นทีมในแหล่งต่าง ๆ ท าให้สามารถที่จะ
กล่าวโดย สรุปได้ว่า การท างานเป็นทีมท่ีจะประสบความส าเร็จได้นั้นต้องเกิดจากความเข้าใจถึงหลักที่
ส าคัญในการท างานร่วมกันและการจัดการโครงสร้างของทีม โดยการท างานเป็นทีมจะต้องเริ่มต้นจาก
การก าหนดชิ้นงานทั้งหมดที่ทีมต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งมอบหมายงานเหล่านั้นให้แก่
สมาชิกอย่างเหมาะสม รวมทั้งการก าหนดตารางเวลาการท างาน ซึ่งสมาชิกและผู้น าทีมงานจะต้อง มี
การวางแผนในการปฏิบัติงาน การก าหนดวัตถุประสงค์ การก าหนดขอบเขต การจัดหาทรัพยากร
ทางด้านวัตถุและทรัพยากรมนุษย์รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยผู้น าทีมนั้นจะท าหน้าที่เสมือนเป็น
ผู้น าองค์การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกด้วยกันและสร้าง
บรรยากาศท่ีดีในการท างานรวมถึงสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และการเสริมแรง (Reinforcement) 
ให้สมาชิกทุกคนในทีมเกิดการอยากรู ้อยากท างานร่วมกันอย่างจริงใจ  
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 2.4.5 คุณลักษณะของการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
 การท างานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพได้นั้น ทีมงานจะต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ร่วมกัน โดยการท างานเป็นทีมจะต้องมีการการตอบสนองต่อบุคคลที่ท างานร่วมกันในสภาพแวดล้อม
แบบมีส่วนร่วม เพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกันของทีม ผ่านการแบ่งปันความรู้และทักษะ ซึ่งวรรณกรรม
ได้ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องว่าองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของทีมคือการมุ่งเน้นไปที่
เป้าหมายร่วมกันและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เพ่ือให้สมาชิกในทีมสามารถพัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสัมพันธ์ร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของทีม (Harris & Harris, 1996) โดยการศึกษาของ 
Mcgregor (1960) และ Likert (1961) ได้กล่าวถึงลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกันว่า 
ลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะพอที่จะสรุปได้ดังนี้ 1) บรรยากาศของการท างานไม่เป็น
ทางการ 2) มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง 3) สมาชิกทีมงานเข้าใจวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจน  4) สมาชิกทีมงานรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน 5) เมื่อมีการขัดแย้งกัน กลุ่มจะใช้เหตุผลในการ
ยุติปัญหาและจะร่วมกันแก้ไข 6) มีการตัดสินใจโดยคามเห็นพ้องต้องกัน 7) การวิพากษ์วิจารณ์เป็นไป
อย่างตรงไปตรงมา 8) สมาชิกมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน 9) มีการมอบหมาย
งานกันอย่างชัดเจน สมาชิกย่อมรับภารกิจต่าง ๆ อย่างเต็มใจ 10. หัวหน้าไม่ใช้อ านาจคลอบง า 11) มี
การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ ขณะที่การศึกษาของ Woodcock (1989) ได้ชี้ให้เห็นว่า
ของการท างานเป็นทีมที่ดีนั้นต้องการศึกษา 11 ด้าน คือ 1) บทบาทต่าง ๆ ที่สมดุล 2) วัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนและเป้าหมายที่ยอมรับ 3) การเปิดเผยและการเผชิญหน้า 4) การสนับสนุนและความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน 5) ความร่วมมือและความขัดแย้ง 6) กระบวนการท างานการตัดสินใจที่ถูกต้อง 7) 
ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 8) การตรวจสอบทบทวนผลงานและวิธีการท างาน 9) การพัฒนาตนเอง 10) 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกลุ่ม 11) การติดต่อสื่อสารที่ดี  เช่นเดียวกับ Argyris (1964) ได้กล่าวว่าเชื่อ
ว่าประสิทธิภาพขององค์กรนั้นเกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในทีมและการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ ซึ่งลักษณะของทีมงานที่มีประสิทธิภาพนั้นควรประกอบด้วยดังนี้ 1) มีความจริงใจ
ในการแสดงความรู้สึกต่าง ๆระหว่างสมาชิกภายในทีม 2) เปิดใจยอมรับเหตุผลต่าง ๆ ต่อกันระหว่าง
สมาชิกภายในทีม 3) มีความแตกต่างของการท างานด้วยวิธีการใหม่ๆ  4) ส่งเสริมให้มีการแสดง
ความคิด ความรู้สึกที่จริงใจต่อผู้อ่ืน 5) ส่งเสริมให้มีความเปิดเผยซึ่งกันละกัน 6) ส่งเสริมให้สมาชิก
ทดลองการท างานด้วยวิธีใหม่ๆ 7) สมาชิกในทีมมีความเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเองโดยยึดหลักความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 8) สมาชิกในทีมมีความกล้าที่จะเสนอความคิดเห็น 9) สมาชิกในทีมมีความ
ห่วงใย เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน 10) สมาชิกในทีมมีความจงรักภัคดีและผูกพันต่อองค์การ ส าหรับ
การศึกษาของ Larson and Lafasto (1989) ได้กล่าวไว้ว่า ทีมงานที่มีความเป็นเลิศควรมีลักษณะ 8 
ประการ สามารถที่จะสรุปได้ดังนี้ 1) มีเป้าหมายและความชัดเจน 2) มีผู้น าที่ยึดหลักการ 3) มี
โครงสร้างงานที่มุ่งผลชัดเจน 4) มีสมาชิกทีมงานที่มีความสามารถ 5) มีความผูกพันในงานอย่างมี
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เอกภาพ 6) บรรยากาศที่ดีของการท างานร่วมกัน7) มีการสนับสนุนและการยอมรับจากภายนอกทีม 
8) มีมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ นอกจากนี้ นพ ศรีบุญนาค (2545) ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับสมรรถนะ
สูงของทีมงานมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) ทีมมีขนาดที่เหมาะสม 2) สมาชิกทุกคนในทีมงานมีความรู้
ความสามารถ 3) บทบาทหน้าที่และความหลากหลายของสมาชิก 4) มีการร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
5) มีเป้าหมายที่เฉพาะและมีความชัดเจน 6) มีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันของสมาชิกในทีม 7) มี
การประเมินผลในการท างานและความเหมาะสมค่าของตอบแทน   
 จากการท างานลักษณะเป็นทีมที่ดีหรือทีมทีมีประสิทธิภาพหรือทีมที่มีสมรรถนะสูงตาม
แนวคิด และทรรศนะของนักวิชาการหลายท่าน ที่กล่าวมาข้างต้นนับว่ามีความหลากหลายและมี
ลักษณะทีแตกต่างกันบ้าง สอดคล้องกันบ้าง โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์และจ าแนกมาเป็นพฤติกรรมการ
ท างานเป็นทีมทีมีประสิทธิผล ตามแนวคิดของนักวิชาการข้างต้นได้ 6 ลักษณะ (ทิพรัตน์ โหรทรัพย์, 
2550) ดังนี้ 
 1. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ท าให้สภาพในการท างานและบรรยากาศไม่ตึงเครียดและมีความเป็น
กันเอง มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือกันเกื้อกูลซึ่งกันและ มี ความห่วงใยเอ้ืออาทรกัน มี
ความสัมพันธ์ในติดต่อการสื่อสารในการท างานกับผู้อ่ืนทั้งระหว่างสมาชิกในทีมและระหว่างทีมงาน 
โดยกระบวนการเหล่านี้เรียกได้ว่าทักษะในการปฏิสัมพันธ์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ความส าคัญในการจัด
ทีม และทักษะนี้สามารถช่วยในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี และมีผลโดยตรงต่อกระบวนการ
ใการท างานเป็นทีมและความสามารถในการปฏิบัติงาน (Likert, 1961) ขณะที ่สงวน ช้างฉัตร (2543) 
ได้กล่าวไว้ว่า ปฏิสัมพันธ์ เป็นการกระท าที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคล 2 คน ส่วนการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มนั้นเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มต่าง ๆ มีปฏิสัมพันธ์กัน เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกในทีมและระหว่างทีมในองค์กร ซึ่งจะก่อให้คุณภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ  
วิลาวรรณ รพีไพศาล (2542) ได้กล่าวถึงการท างานร่วมกันไว้ว่า การท างานร่วมกันนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย 
ซึ่งการท างานร่วมกันนั้นนจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นซึ่งกันและกันในลักษณะของการให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความมีน้ าใจ และปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มมากที่สุด ดังนั้นสมาชิกในทีมจึง
ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในการท างานร่วมกัน สรุปได้ว่า การปฏิสัมพันธ์ หมายถึง การแสดงความรู้สึก
ระหว่างบุคคลที่มีต่อกันในลักษณะของความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีน้ าใจต่อกัน ให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนเกื้อกูลกันมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
 2. การสื่อสารอย่างเปิดเผยเป็นลักษณะของการท างานที่สมาชิกมีการสื่อสารกันอย่างทั่วถึง
และเปิดเผยตรงไปตรงมา มีความชัดเจน สมาชิกสนใจข่าวสารที่รับฟังโดยปราศจากความแคลงใจ 
สนับสนุนให้ผู้อ่ืนเปิดเผย สมาชิกเปิดใจและร่วมมือกันแก้ปัญหา (พิสมัย สุภัทรานนท์, 2538) ได้ให้
ทรรศนะไว้ว่าลักษณะของทีมที่มีประสิทธิภาพนั้นสมาชิกในทีมแต่ละคนมีสิทธิที่จะแสดงออกได้อย่าง
เสรี อีกทั้งแต่ละคนยังมีสิทธิทีจะได้รับฟังและตอบสนองอย่างเข้าใจ ความจริงแล้ว สมาชิกในทีมมี
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หน้าที่ที่จะต้องรับฟังเพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆการท างานเช่นนี้เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า ทุกคนเข้าใจ
เรื่องราวต่าง ๆ ได้อย่างทะลุปุโปร่ง ซึ่งท าให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นว่า จะบรรลุผลส าเร็จที่ดีงาน 
นอกจากนี้ ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้ความหมายไว้ว่า การติดต่อสื่อสาร หมายถึงสื่อสารหรือ
เครื่องมือทีผู้บริหารจ าเป็นต้องมีไว้ใช้เพ่ือหล่อหลอมและเชื่อมโยง รวมทั้งใช้ระสานกิจกรรมทุกอย่างที่
ผู้บริหารก าลังด าเนินการอยู่ดังนั้น คุณสมบัติของผู้บริหารอีกประการหนึ่ง คือความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่พนังงานจะยอมรับนโยบายมีความเข้าใจค าสั่ งอย่างดีและ
ปรับปรุงอย่างได้ผลนั้น ทุกกรณีต่างขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการสื่อความหมาย ขณะที่ สุนันทา 
เลาหนันทน์ (2549) ได้ให้ทรรศนะของการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพไว้ว่า สมาชิ กมีการ
วิพากษ์วิจารณ์การกระท าในองค์การเกิดขึ้นบ่อย และการกระท าอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา
ท่ามกลางความสบายใจ การวิพากษ์วิจารณ์มีลักษณะสร้างสรรค์มุ่งขจัดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่กลุ่ม
ก าลังเผชิญ สรุปได้ว่า การติดต่ออย่างเปิดเผย หมายถึง การสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้รับ ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ตลอดจนปัญหาในการท างานได้ชัดเจน ตรงไปตรงมาและทั่วถึงด้วยความจริงใจ ซึงผู้รับ
สามารถ โต้ตอบ และตรวจสอบข้อสงสัยได้อย่างเปิดเผย 
 3. การมีส่วนร่วมเป็นลักษณะการท างานที่สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ
ร่วมมือกันแก้ปัญหา มีการท างานโดยกระบวนการกลุ่ม สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อกัน มุ่งมั่นไปใน
ทิศทางทีสอดคล้องกัน และเสริมสร้างการรับรู้ในการท างานร่วมกันการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็น
การด าเนินการของฝ่ายบริหารที่จะจูงใจให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ ในองค์การได้มีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะ ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และร่วมพัฒนาด้วยความเต็มใจ อุทิศแรงกายแรงใจ มุ่งมั่นต่อ
งานเสมือนว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์การ ขณะที่  เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2537) ได้กล่าวไว้ว่า การมี
ส่วนร่วม คือการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาช่วยเหลือ สนับสนุนท าประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ อาจ
เป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการบริหาร ประสิทธิผลขององค์การขึ้นอยู่
กับการรวมพลังของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การนั้น ในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย วิธีการ
หนึ่งในการรวมพลังความคิด สติปัญญา ก็คือ การให้มีส่วนร่วมในองค์การนั้นจะต้องผูกพันต่อกิจกรรม
ขององค์การในที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ สงวน ช้างฉัตร (2543) ที่ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างความ
ร่วมมือกันอย่างแข็งขันเป็นการให้สมาชิกในทีมงานท าภารกิจร่วมกัน โดยการก าหนดให้สมาชิกทุกคน
มีส่วนร่วมตามขอบเขตที่เหมาะสมของแต่ละบุคคล ก่อให้เกิดลักษณะการท างานเป็นทีมและร่วมมือ
กันอย่างแข็งขันมีบรรยากาศการท างานแบบมีชีวิตชีวา และร่วมมือกันแก้ปัญหา พัฒนาทีมงานแบบ
สร้างสรรค์ ส าหรับ ชูศักดิ ชาญช่าง (2540) ก็ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไว้ว่า การที่บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลมีโอกาสแสดงความรับผิดชอบหรือแสดงพฤติกรรมเกี่ยวข้องในงานทั้งในระดับของการ
แสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ การวางแผน การร่วมปฏิบัติงาน การติดตามผลและร่วมรับผิดชอบใน
งานนั้น ๆ ดังนั้น การมีส่วนร่วมจะเป็นปัจจัยส าคัญในการทางให้ประสบผลส าเร็จ  สรุปได้ว่า การมี
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ส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แสดงพฤติกรรมที
เกี่ยวข้องกับการท างาน ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินการการตรวจสอบการประเมินและปรับปรุง
แก้ไข 
 4. การมีเป้าหมายเดียวกัน เป็นลักษณะของการท างานที่สมาชิกทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการท างานอย่างชัดเจน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันการก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน โดยทุกคนจะมีส่วนร่วมในการก าหนดขึ้นและให้การยอมรับด้วยความเต็มใจ นอกจากนี้
สมาชิกทุกคนจะต้องให้ความส าคัญกับเป้าหมายส่วนรวมมากกว่าส่วนตน อย่างไรก็ตามผู้บริหารจะ
เป็นผู้ประสานให้บุคลากรทุกฝ่ายและทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ท าให้การปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนนี้ บัญชร แก้วส่อง (2543) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงาน
ที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติจะส่งผลให้บุคลากรเกิด
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความรู้สึกในความเป็นเจ้าของ เกิดความภาคภูมิใจในงานที่ได้
กระท ามีความขยันขันแข็ง กระตือรือร้นทีจะสร้างสรรค์งานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ท าให้งานเกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ดังนั้น ในการก าหนดเป้าหมายเราสร้างวัตถุประสงค์จากเป้าหมาย
โดยรวมขององค์การลงไปจนกระทั่งถึงเป้าหมายส่วนบุคคล ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความมันใจว่าระดับต่าง ๆ 
ในองค์การมีทิศทางที่ร่วมกัน ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุประสงค์ขอองค์การจะต้องก่อตัวขึ้นจากการ
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วเป้าหมายที่
ชัดเจนสามารถก าหนดได้ยาก แต่ถ้าเป้าหมายเกิดจาการหลอมรวมของเป้าหมายแต่ละบุคคล ซึ่ง
สมาชิกให้การยอมรับก็ท าให้เป้าหมายมีความชัดเจน และมีแนวทางที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุได้ส าเร็จ 
ในณะที่ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545) ได้กล่าวว่า ในทีมงานที่ประสบความส าเร็จนั้นจะต้องมีทั้ง
วัตถุประสงค์ของทีมกับเป้าหมายของการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องไปด้วยกันเสมอซึ่งช่วยให้สมาชิ กมี
ความผูกพันต่อกัน ทั้งนี้เพราะ 1) วัตถุประสงค์ท่ีมีความหมายร่วมกันจะช่วยก าหนดแนวทางและแรง
ดลใจให้สมาชิกในทีม โดยสมาชิกในทีมจะน าเอาวัตถุประสงค์ที่มีความหมายนันมาเป็นตัวก าหนดทิศ
ทางการรวมพลังและการผูกพันให้เกิดขึ้น 2) สามารถก าหนดเป้าหมายย่อยของการปฏิบัติงานให้เป็น
ส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์หลักได้ง่ายขึ้น 3) ท าให้เกิดการผนึกก าลังช่วยกันให้งานส าเร็จ ทั้งนี้เพราะ
วัตถุประสงค์และการก าหนดเป้าหมายย่อยของงานที่มีทีมรับผิดชอบงานนั้น เป็นความสัมพันธ์ที่ต้อง
พึงพาอาศัยกัน สรุปได้ว่า การมีเป้าหมายเดียวกัน หมายถึง ทิศทางทีสมาชิกทุกคนร่วมกันก าหนดขึ้น
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการงานที่ตรงกันและแจ่มชัด 
 5. ความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีมเป็นลักษณะของการท างานที่สมาชิกเกิดความไว้เนื้อ
เชื่อใจ แสดงความรู้สึกจริงใจซึ่งกันและกัน ให้การสนับสนุนระหว่างสมาชิกในทีม มีความเป็นมิตรและ
ไม่มุ่งร้ายต่อกัน เชื่อมันในตนเองและทีมงาน ดังนั้นความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีมจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการท างาน หากสมาชิกในทีมมีความไว้ใจ ก็ช่วยท าให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมมือ
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ร่วมใจอย่างจริงจังและสามารถปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยบรรลุวั ตถุประสงค์ของ
องค์กร ส าหรับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2545) กล่าวว่า ก่อนที่กลุ่มจะสามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สมาชิกจะต้องมีความรู้สึกที่ดีต่อความไว้วางใจและต่อความเต็มใจกับบุคคลอ่ืน  ๆ และ
เชื่อมันต่อความสมารถในการด าเนินงานตามเป้าหมาย ถ้าปราศจากความสัมพันธ์ด้านความไว้วางใจ
แล้ว มาตรฐานของผลผลิตก็ไม่สมารถก าหนดได้ ดังนั้น สมาชิกทุกคนจะต้องมีความไว้วางใจและ
สนับสนุนทั้งเป้าหมายขององค์การและเป้าหมายของตนเอง รวมทั้งผู้น าต้องแสดงความเชื่อใจในตัว
ผู้ร่วมงานทั้งหลายด้วย นอกจากนี้ สุนันทา เลาหนันทน์ (2549) ไดก้ล่าวไว้ว่า ในการติดต่อสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน สิ่งส าคัญ ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทีมใดพฤติกรรมการไว้วางใจต า พฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมจะปรากฏเด่นชัดขึ้น เช่น ความไม่ซื่อสัตย์ การหลบเลียงและความไม่อดกลั้น ดังนั้นรากฐาน
ที่ส าคัญของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลนั้นเกิดจากความไว้วางระหว่างสมาชิกในทีม ซึ่งสมาชิกใน
ทีมทุกคนจะต้องมีความเปิดเผย ซื่อสัตย์ ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ท าให้การสื่อสารใน
การท างานนั้นเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะน าไปสู่พฤติกรรมที่สนับสนุนการท างาน
เป็นทีมและพฤติกรรมที่ขัดแย้ง โดยสอดคล้องกับ สงวน ช้างฉัตร (2543) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้าง
ความไว้วางใจนับว่าเป็นก้าวแรกที่ส าคัญยิ่ง ผู้บริหารจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันในหมู่สมาชิก
ของทีมงานเพ่ือไม่ให้เกิดความหวาดระแวง และสร้างทีมงานให้ร่วมมือกันพัฒนาและแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ ภายใต้บรรยากาศแห่งความไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ 
ความไว้วางใจยังเป็นเหตุชักน าให้สมาชิกในทีมงานต้องพูดจา พูดคุยกันอย่างเปิดเผย ท าให้สามารถ
เข้าใจเรื่องต่าง ๆให้ตรงกันได้ เป็นการลดหรือการปิดช่องว่างความหวาดระแวงและความรู้สึกไม่
ปลอดภัยในการพูดการอภิปรายแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกที่ดีจึงเกิดขึ้น ดังนั้น สรุปได้ว่า ความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน หมายถึง ความรู้สึกระหว่างบุคคลโดยรวมไว้ซึ่งความรัก ความเมตตา นิยม
ชมชอบ ความเชื่อมันจนเกิดความเชื่อถือ ไว้วางใจในบุคคลนั้นด้วยความเต็มใจ 
 6. การยอมรับและเคารพนับถือซึ่งกัน เป็นลักษณะของการท างานที่สมาชิกในทีมนั้นมีการรับ
ฟังเหตุและผลซึ่งกันและกัน ให้ความเคารพในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในทีม มีความรัก ความ
สามัคคีและเกียรติกันในทุกเรื่อง โดยการยอมรับและเคารพนับถือซึ่งกันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญใน
การท างานเป็นทีม เนื่องจากเมื่อการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันแล้ว จะส่งผลให้เกิดการยอมรับของ
สมาชิกภายในทีมและมีการสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลในการท างาน มีความเชื่อถือในความสามารถ
ของกันและกัน ท าให้ทีมสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับ โฉมยง โต๊ะทอง (2540) ได้
กล่าวว่า การท างานเป็นทีมจะประสบความส าเร็จเมื่อทุกคนเชื่อในความสามารถของกันและกัน แต่
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อถือในแต่ละบุคคลนั้นมีความเปราะบางซึ่งในบางครั้งต้องใช้เวลาในการสร้างที่
นานแต่ในทางกลับกันก็ง่ายต่อการท าลาย ซึ่งความตั้งใจจริงนั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ความเชื่อถือนั้นให้
คงอยู่ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ เนตร์พัณณา ยาวิราช (2546) ได้ให้ความหมายของการยอมรับนับถือไว้
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ว่า เป็นการสนับสนุนและการยกย่อง ให้เกียรติเคารพและการรับฟังซึ่งกันและกัน  สรุปได้ว่า การ
ยอมรับนับถือ หมายถึง การรับฟังซึ่งกันและกัน เคารพบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ยอมรับในความ
แตกต่างของกันและกันด้วยจริงใจ และพร้อมร่วมกันท างานด้วยความเต็มใจ 
 จากการกล่าวถึงลักษณะการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพในแหล่งต่าง ๆ ท าให้สามารถที่
จะกล่าวโดย สรุปได้ว่า การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนั้นประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) การมี
ปฏิสัมพันธ์ 2) การสื่อสารอย่างเปิดเผย 3) การมีส่วนร่วม 4) การมีเป้าหมายเดียวกัน 5) การไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน 6) การยอมรับนับถือ 
 
 2.4.8 สรุป 
 การทบทวนวรรณกรรมถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม (Teamwork) ท าให้
เห็นถึงประเด็นหลักๆ ในความส าคัญของการท างานเป็นทีมว่า การท างานเป็นทีมนั้นเป็นกระบวนการ
ท างานในองค์กรโดยมีสมาชิกตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป มาท างานร่วมกัน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ 
ความสามัคคี การพ่ึงพาอาศัยกัน การยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มและหน่วยงานภายนอก เพ่ือร่วมกัน
ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน โดยสมาชิกแต่ละบุคคลจะมีภาระหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน แต่ใน
ขณะเดียวกันต้องขับเคลื่อนการท างานไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการท างานเป็นทีมจะต้องมี
การปฏิสัมพันธ์เป็นหลัก ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างาน และหากเกิดปัญหา
สามารถร่วมกันแก้ไขและตัดสินใจได้ จึงสามารภกล่าวได้ว่าการท างานเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้
องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ รวมไปถึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและช่วยให้องค์กร
รวมถึงสมาชิกในทีมได้รับผลก าไรมากขึ้น สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร เพ่ือให้
องค์การเกิดการเติบโตและเจริญก้าวหน้าต่อไป และเมื่อองค์กรเกิดการเติบโตและขยายตัวก็จะส่งผล
ให้สามารถดึงดูดให้เกิดการลงทุนและท าให้เกิดการขยายตัวขององค์กรเพ่ิมขึ้น ซึ่งการลงทุนนี้เองเป็น
หนึ่งปัจจัยที่สามารถท าให้องค์กรเกิดการเติบโตและขยายตัว โดยหลักของแนวคิดเก่ียวกับแนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการลงทุน (Investment) จะถูกกล่าวถึงให้เห็นประเด็นเพ่ิมข้ึนในหัวข้อถัดไป 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา / ความรู้ 

2.5.1 แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) 
 นวัตกรรมและประดิษฐ์กรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของโลกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
ล้วนมีรากฐานมาจากการวิจัยและพัฒนาเกือบทั้งสิ้น นักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์หรือนักวิจัย ต่างใช้
กระบวนการวิจัยและพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product) โดยการสังเกตสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้น คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือออกแบบนวัตกรรม โดยท าการทดลอง 
ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขหลาย ๆ รอบจนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ แล้วจึงท าการเผยแพร่
และขยายผล (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2559) ดังนั้นเป้าหมายหลักหรือผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยและ
พัฒนา คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ (วาโร เพ็งสวัสดิ์, 2552) นอกจากนี้การวิจัยและพัฒนายังเป็นสิ่งที่ผลักดัน
ให้ผลิตภัณฑ์เกิดคุณภาพที่แตกต่างไปจากคู่แข่งขันและเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเกิดความสามารถในการต่อสู้กับคู่แข่งขันใน
ธุรกิจประเภทเดียวกันได้ (Raymond Vernon, 1966; ชนานารถ ศรีเบญจพลางกูร, 2548) 
 
 2.6.1.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา  
 การวิจัยและพัฒนานั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายถึงความหมายไว้  โดยการศึกษา
ของ สุพักตร์ พิบูลย (2549) ที่ได้กล่าว่า วิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยเป็นปฏิบัติการ 
(Action Research) ที่ ใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ มุ่ งพัฒนาทางเลือกหรือ
กระบวนการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการยกระดับคุณภาพงานหรือคุณภาพชีวิต นอกจากนี้การวิจัยและ
พัฒนาจะให้ผลลัพธ์ที่ส าคัญ 2 ลักษณะ คือ (1) นวัตกรรมวัตถุที่เป็นชิ้นอัน (Materials) เช่น ชุดการ
สอน สื่อการสอน ชุดกิจกรรมเสริมความรู้ เป็นต้น (2) นวัตกรรมประเภทที่เป็นรูปแบบ / วิธีการ / 
กระบวนการ / ระบบปฏิบัติการ ( Methods / Process / Procedure / Style) เช่นเดียวกับ อุทัย 
บุญประเสริฐ (2542) ที่ได้กล่าวว่า การวิจัยและพัฒนา เป็นการวิจัยประยุกต์ที่เน้นการแสวงหา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (new products) สิ่งประดิษฐ์ใหม่ (new inventions) พัฒนากระบวนการ (process) 
พัฒ นาระบบและวิธีก ารท างาน  (system and procedures) และเทคโน โลยี ใหม่ ๆ  (new 
technology) โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (research based) ส าหรับพัฒนาสิ่งที่ต้องการ นอกจากนี้ใน
ส่วนของ ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ สุภาพ ฉัตราภรณ์ (2543) ก็ได้กล่าวถึงการวิจัยและพัฒนาไว้
ว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นการวิจัยที่มีจุดหมายเพ่ือสร้างหรือค้นหาแนวคิด แนวทาง วิธีปฏิบัติหรือ 
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้เพ่ือพัฒนากลุ่มคน หน่วยงานหรือองค์กร จุดหมายปลายทางที่คาดหวังจึงเป็น
การมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ เช่น แนวคิด พฤติกรรม วิธีปฏิบัติที่คาดว่าจะดีขึ้น จึงมัก
เกี่ยวข้องกับการทดลองตัวอย่างของงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งสิ่ งเหล่านี้ ได้มีการทดสอบด้วย
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กระบวนการวิจัยเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพแล้ว เช่นเดียวกับ ทิศนา แขมมณี และ สร้อยสน สกลรักษ์ 
(2540) กล่าวไว้ว่า การวิจัยและพัฒนา คือ การพัฒนารูปแบบหนึ่งที่ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือหรือเป็น
วิธีทางกลยุทธ์ในการด าเนินงานทั้งนี้เพราะเชื่อว่าการพัฒนาจะเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ถ้า
ใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจรวมทั้งเชื่อว่าการพัฒนาจะเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา 
(active) หากนักพัฒนาใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนางาน เพราะจะท าให้นักพัฒนาเห็นภาพของ
งานโดยตลอดอย่างชัดเจนและนักพัฒนาจะมั่นใจในทิศทางและลักษณะการพัฒนาที่ด าเนินการไปใน
แต่ละข้ันว่าจะตรงเป้าหมาย  
 จากการให้ความหมายของการวิจัยและพัฒนา ในแหล่งต่าง ๆ ท าให้สามารถที่จะกล่าวโดย
สรุปได้ว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินการทดสอบในสภาพจริงและท าการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์หลาย ๆ รอบ จนได้ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนากลุ่มคน 
หน่วยงานหรือองค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 2.6.1.2 ความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา 
 การวิจัยและพัฒนาเป็นการพัฒนาแบบหนึ่งที่ใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือหรือยุทธวิธีในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในทิศทางหรือลักษณะที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพ
ของงานและมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบระเบียบ มีการศึกษาทดลองเพ่ือให้เห็นผลประจักษ์  มี
การตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้และมีการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อย ๆ (ทิศนา แขมมณี, 2547) 
นอกจากนี้การวิจัยและพัฒนายังเป็นทางเลือกส าคัญที่จะมีผลต่อการยกระดับคุณภาพงานในองค์กร 
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล โดยหากองค์กร หน่วยงาน กลุ่มนักวิชาชีพใด ๆ มีการ
พัฒนาสื่อ คู่มือ อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการท างานใหม่ แล้วสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้องค์กรหรือนักวิชาชีพกลุ่มนั้น ๆ สามารถยกระดับคุณภาพงาน
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ท าให้บุคลากรหรือคนในรุ่นหลังจะมีนวัตกรรมหรือทางเลือกเพ่ือ
ใช้ในการด ารงชีวิตที่หลากหลาย ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (สุพักตร์ พิบูลย, 2549) 
 นอกจากนี้การศึกษาของ สมคิด พรมจุ้ย (2550) ได้อธิบายถึงค าความส าคัญของการวิจัยและ
พัฒนาว่า การวิจัยและพัฒนามีความส าคัญดังนี้ 
  1) ช่วยให้เกิดความรู้ใหม่หรือวิทยาการใหม่ แนวคิด ทฤษฎีใหม่ การวิจัยช่วยให้เกิด
ความรู้ใหม่เป็นการเพ่ิมพูนวิทยาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ท าให้รู้ในสิ่งที่ยังไม่รู้หรือสิ่งใดที่
พอรู้อยู่แล้วก็ท าให้รู้และเข้าใจดียิ่งขึ้น ทั้งอาจนาความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาเป็นวิทยาการใหม่ๆหรือ
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ต่อไปได้  
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  2) ช่วยในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินท างานใด
ย่อมเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย ปัญหาบางปัญหามีความยุ่งยากซับซ้อน การแก้ไขปัญหาโดยการ
คาดคะเนแบบสามัญส านึกหรือจากการใช้ประสบการณ์อาจเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด คือ ไม่รู้ว่า
ประเด็นที่แท้จริงของปัญหาคืออะไร จึงแก้ปัญหาไม่ถูกต้อง การวิจัยสามารถช่วยให้ทราบสาเหตุของ
ปัญหาอย่างเป็นระบบรวมถึงแนวทางและวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดได้ 
  3) ช่วยในการก าหนดนโยบายและวางแผนได้อย่างถูกต้อง งานวิจัยและพัฒนาบาง
เรื่องมีวัตถุประสงค์ที่จะน าผลการวิจัยนั้นไปใช้กาหนดนโยบายหรือวางแผน ตลอดจนน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนที่วางไว้ การวิจัยดังกล่าวจะศึกษาค้นคว้า เพ่ือนามาเป็นแนวทางก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้หมายที่วางไว้ ซึ่งการวิจัยจะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยชี้ลู่ทางใน
การวางนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) ช่วยพัฒนาระบบการบริหารและด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น งานวิจัยบาง
เรื่องเป็นงานวิจัยที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารโดยการใช้ความรู้ทางวิชาการมา
อธิบายพฤติกรรมและปัญหาทางการบริหาร การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน ประเมิน
ประสิทธิภาพของการท างาน จะช่วยให้ทราบข้อเท็จจริงตามความเป็นจริง ชี้ให้เห็นทั้งประสิทธิภาพ 
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ส าคัญให้นักบริหารใช้ในการวินิจฉัย สั่งการ 
หรือแก้ไขปัญหาได้ดีมีประสิทธิภาพและเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนางานนั้นให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 จากการให้การศึกษาความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาในแหล่งต่าง ๆ ท าให้สามารถที่จะ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้วิจัยหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถค้นหา
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ และอาจน าเอาข้อเท็จจริงหรือผลการวิจัยนั้น ๆ มาพิจารณาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
กว้างขวาง นับตั้งแต่การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ การก าหนดนโยบาย การวางแผน การแก้ปัญหาต่าง 
ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ภาพที ่2.2.3 แสดงการชี้แจงค า RESEARCH & DEVELOPMENT 

 
2.6.1.3 ขั้นตอนกระบวนการวิจัยและพัฒนา  
 จากการพิจารณาค าว่า การวิจัยและพัฒนา “RESEARCH & DEVELOPMENT” เป็นค าผสม
ของค าศัพท์ที่มารวมกัน (Acronym) อย่างมีความหมาย ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา: ศิริชัย กาญจนวาสี (2559) 
  
 จากการศึกษาของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2559) ได้อธิบายถึงความหมายกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาจากลักษณะส าคัญ โดยประกอบด้วย 1) มีการออกแบบ (Design) อย่างเป็นระบบส าหรับการ
พัฒนานวัตกรรม (Innovation) หรือประดิษฐ์กรรม (Invention) 2) มีความตรง (Validity) ความ
ถูกต้องความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยและความเป็นประโยชน์ของผลการวิจัย 3) มีการทดลอง 
(Experiment) การทดลองซ้ าและการปรับปรุงจนมั่นใจในผลของนวัตกรรมหรือประดิษฐ์กรรม 4) มี
ความเป็นผู้น า (Leadership) ของผู้วิจัยในการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ 5) มีความใหม่ 
(Originality) ของนวัตกรรมหรือประดิษฐ์กรรมที่ พัฒนาหรือสร้างขึ้นมา 6) มีกระบวนทัศน์ 
(Paradigm) หรือแนวคิดผสานกระบวนการวิจัยกับกระบวนการพัฒนา 7) มีการผสานวิธีวิจัย (Mixed 
Methods) ระหว่างการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) กับการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) 
8) มีประสิทธิผล(Effectiveness) และประสิทธิภาพ (Efficiency) ของนวัตกรรมหรือประดิษฐ์กรรม 
9) มีการตอบสนองต่อความต้องการจ าเป็น (Needs)อันเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร 
สถาบัน หรือสังคมโดยรวม 10) มีการใช้หลักการหรือทฤษฎี (Theory) ที่น่าเชื่อถือเพ่ือขับเคลื่อน
งานวิจัยจนบรรลุเป้าหมาย  
 เมื่อพิจารณาถึงความหมายของการวิจัยและพัฒนาสามารถสรุปเป็นผังกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาดังแผนภาพที่ 2.4 
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ภาพที ่2.2.4 แสดงกระบวนการวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ที่มา: ศิริชัย กาญจนวาสี (2559) 
 
 
 ขณะที่การศึกษาของ Borg and Gall (1989) ยังได้อธิบายถึงขั้นตอนส าคัญของการวิจัยและ
พัฒนาว่า การวิจัยและพัฒนานั้นประกอบด้วย10 ขั้นตอน 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Research and 
Information Collection) โดยการรวบรวมวรรณกรรม การสังเกตภายในการปฏิบัติงาน การเก็บสิ่ง
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีอยู่ และเป็นประโยชน์ในการน ามาท าวิจัย 2) การวางแผน (Planning) เป็น
การวางแผนที่รวมถึงการวางแผนเกี่ยวกับทักษะ การก าหนดจุดมุ่งหมาย การจัดล าดับเนื้อหา การ
ทดสอบแบบต่าง ๆ การพัฒนารูปแบบ ผลผลิตขั้นต้น รวมทั้งการเตรียมสื่อแบบต่าง ๆ คู่มือ และ
แบบทดสอบ 3) พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ (Develop preliminary form of product) 
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นการออกแบบ และจัดท าผลิตภัณฑ์การศึกษาตามที่วางไว้ 4) การทดสอบเบื้องต้น 
(Preliminary Field Testing) คือ การน าผลผลิตทั้งหมดมาทดลอง โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต 

องค์ความรู้ 

• แนวคิด 

• หลักการ 

• ทฤษฎ ี

นวัตกรรมต้นแบบ 

• วิธีการ 

(หลักการ

ปฏิบัติ) 

• ผลผลิต 

(สิ่งประดิษ

ฐ์) 

นวัตกรรมเหมาะสม 

• วิธีการ 

(หลักการ

ปฏิบัติ) 

• ผลผลิต 

(สิ่งประดิษฐ์) 

กระบวนการวิจัยและพัฒนา 

การทดลอง 

• ประเมิน 

• เปลี่ยนแปลง 

• ปรับปรุง 

การออกแบบนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ 

การบรรลุเป้าหมาย 
ผลประโยชน์ของ 

• บคุคล 

• หน่วยงาน 

• องค์กร 

• สถาบนั 

• สงัคม 

ผลลัพธ์ 

ประสิทธิผล/
ประสิทธิภาพ 

ความพึงพอใจ 
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และแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ 5. 
ผลผลิตไปปรับปรุง (Main Product Revision) ภายหลังได้รับการเสนอแนะและทดสอบในเบื้องต้น 
6) ทดสอบกลุ่มย่อย (Main Field Testing) ในขั้นนี้จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณผลลัพธ์และการ
ประเมินผลที่ได้จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมตามความเหมาะสม 
7) ปรับปรุงผลผลิตที่ได้จากการทดลอง (Operational Product Revision) 8) ทดสอบภาคสนาม 
(Operational Field Testing) เป็นการทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ สังเกต แล้วใช้แบบสอบถาม แล้วนามาวิเคราะห์ 9) ปรับปรุงผลผลิตขั้นสุดท้าย (Final 
Product Revision) เป็นการปรับปรุงผลผลิตภายหลังการทดสอบขั้นสุดท้าย 10) น าไปเผยแพร่ 
(Distribution) เป็นการประชุม หรือในวารสาร หรือการเผยแพร่ทางการค้า การเผยแพร่จะนามาสู่
การควบคุมคุณภาพ  นอกจากนี้การศึกษาของ ทิศนา แขมมณี (2547) ก็ได้อธิบายถึงขั้นตอนหลักใน
การด าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญแบ่งตามกระบวนการหลักเป็น 2 
ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการวิจัย (R) และข้ันตอนการพัฒนา (D) ซึ่งอาจเริ่มต้นจาก R เพ่ือแสวงหาความรู้
และแนวทางการพัฒนานวัตกรรม / ผลิตภัณฑ์ และต่อด้วย D1 คือการพัฒนานวัตกรรม / ผลิตภัณฑ์
ตามแนวทางนั้น ต่อไป คือ ขั้นตอนการวิจัย R2 เพ่ือประเมินและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมที่ได้มีการพัฒนาขึ้น โดยมองหาวิธีการปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาดและปัญหา จากนั้น
น าข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง D1 ให้เกิดนวัตกรรม D2 ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยอาจ
ด าเนินการตามข้ันตอนดังกล่าว ซ้ าหลาย ๆ รอบจนกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ได้ก าหนด กระบวนการวิจัยและพัฒนาจึงมีขั้นตอนล าดับที่มีลักษณะ ดังนี้ คือ R1 › 
D1 › R2 › D2 ซึ่งอาจมีขั้นตอนการท างานของระบบต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน หรืออาจเริ่มต้นจาก D1 › R1 › D2 › R2 ก็ได้ หากเริ่มต้นจาก
นวัตกรรม / ผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้น เช่นเดียวกับ ธเนศ ข าเกิด (2550) ที่ได้ระบุขั้นตอนการวิจัยและ
พัฒนาโดยเริ่มจาก การวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการจ าเป็น ซึ่งเป็นเพียงการศึกษาให้รู้ว่างาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นมีปัญหาที่แท้จริงคืออะไร โดยต้องมีการสืบค้นหรือวิธีการหาปัญหาอย่าง
มีระบบก็คือ การวิจัยเชิงส ารวจ นั่นเอง และเมื่อได้ทราบปัญหาแล้ว ถ้าหยุดนิ่งไม่แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ให้ดีขึ้น ก็ย่อมไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้น จึงต้องคิดค้นรูปแบบหรือนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหา นั่นคือ การพัฒนา และเมื่อพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาหรือนวัตกรรมแล้ว เพ่ือให้รู้ว่า
รูปแบบหรือนวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใดก็ต้องน าไปทดลองใช้ นั่นคือ การวิจัยเชิงทดลอง หาก
แก้ปัญหาไม่ส าเร็จก็กลับไปวิเคราะห์ปัญหาและปรับปรุงรูปแบบหรือนวัตกรรม แล้วทดลองใช้ใหม่จน
สามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ หากแก้ปัญหาได้ส าเร็จแล้วก็เขียนรายงานการวิจัยและ เผยแพร่รูปแบบ
หรือนวัตกรรมนั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวงวิชาการต่อไป  
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 นอกจากนี้ สุพักตร์ พิบูลย (2549) ได้ก าหนดกระบวนการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้การวิจัย
และพัฒนาไว้ 7 ขั้นตอน 
  ขั้นที่ 1 นักวิจัยและพัฒนาจะเริ่มกิจกรรมด้วยการวิเคราะห์ ทบทวนสภาพปัจจุบัน
และปัญหาในการท างาน  
  ขั้นที่ 2 สร้างนวัตกรรม ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยควรท าการศึกษาหลักการ แนวคิด 
ทฤษฎี และกรณีตัวอย่างการพัฒนาที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ สามารถเทียบเคียงและ
เลียนแบบ (นักวิจัยและพัฒนาควรจะเป็นนักบริโภคองค์ความรู้ หรือ Research Consumer) ก่อน
ตัดสินใจเลือกนวัตกรรมที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด สร้างสรรค์ที่สุด แล้วสร้างต้นแบบนวัตกรรม น า ไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก 3-5 ราย 8-10 ราย หรือ 20-30 ราย ตามล าดับ โดยมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบคุณภาพหรือความเหมาะสม ทั้งโดยใช้หลัก
ตรรกศาสตร์/ใช้ดุลยพินิจ (Logical Approach) (เช่นให้ผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกันพิจารณาตัดสิน หรือ 
วิเคราะห์-วิพากษ์ในเชิงเหตุผลตามหลักทฤษฎี) และใช้วิธีการเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) 
ด้วยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ดังกล่าวข้างต้น จนได้ต้นแบบนวัตกรรมที่มีคุณภาพตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
  ขั้นที่ 3 น านวัตกรรมไปทดลองใช้ เป็นขั้นของการตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์
กับกลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ หรือขนาดพอเหมาะที่จะเป็นตัวแทนได้ ก่อนการทดลองใช้ นวัตกรรม 
ผู้วิจัย ควรท าการวัด วิเคราะห์สภาพพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง (Pretest) เช่น ทดสอบความรู้ ประเมิน
พฤติกรรม วัดเจตคติหรือคุณลักษณะใด ๆ ที่เป็นตัวแปรที่คาดหวังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจาก
ทดลองใช้นวัตกรรม ซึ่งโดยทั่วไป ผู้วิจัยจะต้องตั้งสมมติฐานล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะใดบ้าง หลังจากนั้นจะเริ่มท าการทดลองตามแผนที่ก าหนด โดยมีการควบคุมตัวแปรแทรก
ซ้อนอย่างเหมาะสม เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองหรือใส่ปฏิบัติการ (Treatment) แล้วก็ท าการวัดตัวแปร
ตามที่ก าหนดอีกครั้งหนึ่งเพ่ือนาไปเปรียบเทียบกับสภาพเดิมหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือ
หาข้อสรุปเกี่ยวกับผลที่เกิดจากนวัตกรรม 
  ขั้นที่ 4-5 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล ในขั้นตอนนี้ นักวิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือตรวจสอบผลตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้วยการเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสม แล้วสรุปผลว่า
เป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่ ในกรณีที่เป็นหรือไม่เป็นไปตามสมมติฐานก็จะต้องอภิปรายผลให้ชัดเจน 
ในประเด็นนี้ ในกรณีที่บุคลากรพยายามสร้างนวัตกรรมเพ่ือนามาใช้ในการยกระดับคุณภาพงานใน
หน้าที่ หากพบว่า คุณภาพงานยังไม่เกิดขึ้น หรือไม่เป็นไปตามสมมติฐาน (แสดงว่ายังไม่สามารถ
พัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ประสบความส าเร็จ) ในกรณีเช่นนี้ ควรกลับไป
ทบทวนหรือปรับต้นแบบนวัตกรรมใหม่ และทดลองใช้ใหม่ จนกว่าจะได้นวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
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  ขั้นที่ 6-7 การเขียนรายงานและการเผยแพร่ เป็นขั้นของการขยายองค์ความรู้สู่วง
วิชาการ การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนา ควรด าเนินการตามแบบที่เป็นมาตรฐานสากล ดังที่จะ
กล่าวในบทหลังและการเผยแพร่ผลงานถือเป็นบทบาทของนักวิจัยและพัฒนาทุกคนที่ควรจะท าการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือยกระดับวิชาชีพของตนเอง  
 จากการศึกษาขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา ในแหล่งต่าง ๆ ท าให้สามารถที่จะกล่าวโดย สรุป
ได้ว่า ขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนานั้นจะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ
จ าเป็น คิดค้นนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหา น านวัตกรรมไปทดลองใช้ ปรับปรุงรูปแบบนวัตกรรม 
แล้วน าไปใช้ใหม่ จนกระท่ังสามารถแก้ปัญหาหรือมีนวัตกรรมที่มีคุณภาพแล้วจึงเผยแพร่นวัตกรรมที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน โดยเริ่มจาก R › D › R1 › D1 › R2 › D2 ทั้งนี้สามารถสรุปขั้นตอนในการ
วิจัยและพัฒนาเป็น 8 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 การประเมินสภาพปัจจุบัน / ปัญหา (ประเมินความ
ต้องการจ าเป็น) ขั้นที่ 2 ศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎี พิจารณารายการนวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้
ในการแก้ปัญหา ขั้นที่  3 เลือกนวัตกรรมที่เหมาะสม ขั้นที่  4 สร้างต้นแบบนวัตกรรม ขั้นที่  5
ตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม ขั้นที่ 6 ทดลองและปรับปรุงต้นแบบอย่างต่อเนื่อง ขั้นที่ 7 ทดลอง
ภาคสนาม ขั้นที่ 8 ประเมินผลการทดลองใช้ สรุปผลและเขียนรายงานการพัฒนา 
 
 2.6.1.4 สรุป 
 การทบทวนวรรณกรรมถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา (Research 
and Development) ท าให้เห็นถึงประเด็นหลักๆ ในความส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและ
การพัฒนา (Research and Development) ว่า การวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นลักษณะการวิจัย
แบบหนึ่งที่ผสานกระบวนการวิจัยกับกระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน ที่มีเป้าหมายเพ่ือน าองค์ความรู้
ใหม่มาใช้ส าหรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง วิธีการหรือผลผลิตที่สร้างขึ้นใหม่จนมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือสังคม โดยมีกลยุทธ์ในการ
ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของวิธีการหรือผลผลิตใหม่ รวมถึงแสวงหาวิธีการหรือ
ผลผลิตใหม่ หรือสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เกิดความสามารถ
ทางการแข่งขันที่ เหนือคู่ แข่ งนั้ นและท าให้องค์กรเกิดการพัฒนาของอย่างต่อเนื่ อง  จาก
กระบวนการวิจัยและพัฒนานานั้นจะเห็นได้ว่าความรู้นั้นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมาก
ต่อการการวิจัยและพัฒนา เนื่องจากจะต้องใช้ความรู้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจัย
และพัฒนา อย่างไรก็ตามนอกจากจะใช้ความรู้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจัยและ
พัฒนาแล้ว ความรู้ยังจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการการวิจัยและพัฒนาเสร็จสิ้นอีกด้วย ดังนั้นความรู้จึง
เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ (Knowledge) จะถูก
กล่าวในหัวข้อถัดไป 
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2.5.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ (Knowledge) 
 ในยุคสมัยของโลกาภิวัตน์ (Globalizations) เป็นยุคที่ทุกคนบนโลกก าลังยืนอยู่บนแนวคิดที่
ความรู้เป็นสินทรัพย์อันทรงคุณค่าส าหรับองค์กร โดยที่มีการยอมรับกันอย่างแพร่หลายว่า ความรู้เป็น
สิ่งที่มีลักษณะโดดเด่นมากกว่าทรัพย์สินหรือสินทรัพย์อย่างอ่ืน ท าให้ความรู้เข้ามามีบทบาทส าคัญใน
หลายประเทศเพราะความรู้ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมูลค่าอย่างไร้ขอบเขตและขีดจ ากัด (กีรติ ยศยิ่งยง
, 2550; พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547) ยิ่งใช้ก็จะยิ่งเป็นการต่อยอดความรู้เดิมหรือพัฒนาความรู้ใหม่ 
ๆ ให้เพ่ิมพูนขึ้นมาเรื่อย ๆ ทั้งในด้านของคุณค่า มูลค่าหรือปริมาณความรู้ (Romer & Paul, 1998; 
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์, 2552) โดยความรู้เมื่อถูกน าไปพิจารณาในแง่ของธุรกิจที่มีการแข่งขันกัน ก็ยิ่ง
ท าให้ความรู้ทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ในองค์กรที่อยู่ในรูปแบบของ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานหรือวิธีการในปฏิบัติงานเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อผิดพลาดหรือท าให้
องค์กรประสบความส าเร็จ ผนวกเข้ากับความรู้ในรูปแบบของฐานแนวคิด แบบแผนการด าเนินงานที่
บุคลากรในองค์กรสามารถค้นคว้าได้ (Davenport, Thomas, & Prusak, 1998) นอกจากนี้องค์กรยัง
สามารถน าเอาความรู้มาสร้างเป็นความสามารถขององค์กร ท าให้องค์กรเกิดการเรียนรู้และใช้ความรู้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและก่อให้เกิดสามารถในการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งขัน รวมถึงสร้างความ
แตกต่างให้กับตัวสินค้าและบริการขององค์กร (Drucker & Peter Ferdinand, 1988; Perez, Jesus 
Rodriguez, de Pablos, & Patricia Ordóñez, 2003; บดินทร์ วิจารณ์ , 2547; สุวรรณ เหรียญ
เสาวภาคย์ และคณะ, 2552; อารี หลวงนา, 2548) อย่างไรก็ตามการที่องค์กรจะมีความสามรถในการ
แข่งขันและรักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ด้านการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์และบริการ
ให้กับองค์กรไว้ได้นั้น จะต้องขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรในการท าให้บุคลากรของตนมีความ
อยากที่จะเรียนรู้และสร้างความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา (PM Senge, 1991) ดังนั้น เมื่อองค์กร
ต้องการที่จะด ารงอยู่ได้ในเศรษฐกิจยุคนี้ที่เน้นการใช้ฐานความรู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตัวองค์กรจะต้อง
ตั้งอยู่บนฐานองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบันและมีความทันสมัย มีบุคลากรที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การท างานขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าความรู้นั้นจะเป็นเครื่องมือในการท าให้เกิดการท างาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ส่งผลให้เกิดผลดีกับตัวองค์กรโดยรวมไปถึงท าให้องค์กรเกิด
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่เหนือคู่แข่งขันและความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างมั่นคงและ
ยาวนาน (กีรติ ยศยิ่งยง, 2550; บดินทร์ วิจารณ์, 2547; พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547; อารี หลวงนา, 
2548)  
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 2.6.2.1 ความหมายของความรู้ 
 พจนานุกรมทางการศึกษา (Dictionary of Education) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า 
ความรู้เป็นข้อเท็จจริง (Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑ์และข้อมูลต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้รับและ
รวบรวมสะสมไว้ (Good, 1973) ขณะที่ ธวัชชัย ขัยจิรฉายากุล (2527 ) ได้อธิบายไว้ว่าความรู้ คือ 
การเรียนรู้ที่เน้นถึงความจ าและการระลึกได้ที่มีต่อความคิด วัตถุและปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นความจ า
ที่เริ่มจากสิ่งง่าย ๆ ที่เป็นอิสระแก่กันไปจนถึงความจ าในสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อนและความสัมพันธ์ต่อกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ ชวาล แพรัตกลุ (2526) ได้อธิบายความหมายของ ความรู้ ว่า เป็นการแสดงออกของ
สมรรถภาพของสมองและด้านความจ า โดยใช้วิธีระลึกออกมาเป็นหลัก ในส่วนของ Benjamin S. 
Bloom (Benjamin S. Bloom อ้างถึงใน อักษร สวัสดิ , 2542) ได้กล่าวว่า ความรู้นั้นเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการต่าง ๆ โดยเน้นในเรื่องกระบวนการทาง
จิตวิทยาทางด้านของความจ า อันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ ส าหรับ 
ฮอสเปอร์ (ฮอสเปอร์ อ้างถึงใน มาโนช เวชพันธ์, 2532) ได้ให้อธิบายเกี่ยวกับ ความรู้ (Knowledge) 
ว่า เป็นขั้นแรกเริ่มของความสามารถในการจดจ าสิ่งต่าง ๆ โดยผ่านประสาทสัมผัส ซึ่งความรู้เป็นหนึ่ง
ในขั้นตอนของการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยค าจ ากัดความหรือความหมาย อาทิ ทฤษฎี ข้อเท็จจริง 
กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไขปัญหาและมาตรฐาน เป็นต้น ดังนั้นกล่าวได้ว่า ความรู้เป็นเรื่องของการ
จดจ าในสิ่ งต่าง ๆ ได้และการระลึกได้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีซับซ้อนในการใช้ความคิดหรือใช้
ความสามารถของสมอง ด้วยเหตุนี้การจ าได้จึงถือว่าเป็นกระบวนการที่ส าคัญในทางจิตวิทยาและเป็น
ขั้นตอนที่จะน าไปสู่ความเข้าใจ ซ่ึงความเข้าใจนั้น (Comprehension) นั้น ฮอสเปอร์ ยังได้ชี้ให้เห็นว่า 
เป็นขั้นตอนต่อจากความรู้ โดยการน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนที่ใช้ความคิดและความสามารถของสมองในขั้นที่สูงขึ้นไปจนถึงระดับของการสื่อความหมาย 
เช่นเดียวกับ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526 อ้างถึงใน อักษร สวัสดิ, 2542) ที่ได้
อธิบายว่า ความรู้นั้นเป็นพฤติกรรมในขั้นต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกิดความเข้าใจได้ โดยอาจจะเป็นการ
ระลึกได้หรือโดยการรับรู้ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยความรู้ในขั้นต้นนี้ เป็นความรู้ที่ เกี่ยวกับ 
ความหมาย ค าจ ากัดความ ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความเข้าใจอาจ
แสดงออกมาในรูปของทักษะด้านการแปล กล่าวคือ ความสามารถในบรรยายเกี่ยวกับสารนั้น ๆ โดย
จะแสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุป รวมถึงความสามารถในการคาดคะเนล่วงหน้า  
 จากการให้ความหมายของความรู้ในแหล่งต่าง ๆ สามารถท าให้กล่าวโดยสรุปได้ว่าความรู้ คือ 
บรรดาข้อเท็จจริงที่มนุษย์ได้รับเกี่ยวกับ สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งของ
และบุคคล รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ การสังเกตหรือการค้นคว้า โดย
ได้รับผ่านการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา และเก็บรวบรวมสะสมไว้ 
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และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่เรียกเอาสิ่งที่จ าได้ออกมาให้ปรากฏได้  สังเกตได้ วัดได้เป็นและ
ทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศท่ีได้รับมาจากประสบการณ์ 
 
 2.6.2.2 การวัดระดับความรู้ 
 การวัดความรู้ นั้นเป็นการวัดระดับความจ าที่เป็นความสามารถในการคิด ความเข้าใจกับ
ข้อเท็จจริงที่ได้รับจากการศึกษาและประสบการณ์เดิมโดยผ่านการรวบรวมและสะสมไว้ ซึ่งสามารถ
ทดสอบได้ด้วยแบบทดสอบ และเมื่อผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วก็จะสามารถแยกคนมีความรู้กับไม่มี
ความรู้ออกจากกันได้ระดับหนึ่ง (ศุภกนิตย์ พลไพรินทร์, 2540) โดยก่อนหน้านี้ในปี 1965 การศึกษา
ของ บลูมและคณะ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้หรือพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ของคนว่า
ประกอบด้วย 6 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับความรู้ในขั้นต่ าไปสู่ระดับของความรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป 
โดยบลูมและคณะได้กล่าวถึงรายละเอียดของความรู้แต่ละระดับไว้ดังนี้ (Bloom, et al, 1956 อ้างถึง
ใน ไสว เลี่ยมแก้ว, 2528) 
  1) วิธีการวัดระดับของความรู้หรือความจ า เป็นการวัดความสามารถขั้นต่ าสุดการ
ถามเพ่ือวัดสิ่งเกี่ยวข้องกับการให้ระลึกถึง (Recall) ทั้งในสิ่งที่เฉพาะเจาะจงและทั่วไป ค าถามที่ใช้วัด
ในระดับนี้ ได้แก่ (1) ข้อค าถามวัดความจ าเนื้อเรื่อง (2) ข้อค าถามวัดความจ าวิธีด าเนินการ  (3) ข้อ
ค าถามวัดความจ าความรู้รวบยอด 
  2) วิธีการวัดระดับความเข้าใจ เป็นการวัดความสามารถที่สูงกว่าความรู้หรือความจ า
แต่ผู้ตอบยังคงมีความรู้ความจ า เป็นพื้นฐานมาก่อนจึงจะมีความเข้าใจ ค าถามจะไม่ถามตรงจากต ารา
หรือสิ่งที่สอนไว้ แต่โยงความรู้ที่เรียนมาสัมพันธ์กับค าถามแล้วเปลี่ยนเป็นค าตอบใหม่ ภาษาหรือ
ส านวนใหม่ รูปแบบใหม่ ๆ ค าถามที่ใช้วัดในระดับนี้ ได้แก่ (1) ข้อค าถามวัดความสามารถในการแปล
ความ (2) ข้อค าถามวัดความสามารถในการตีความ (3) ข้อค าถามวัดความสามารถในการขยายความ 
  3) วิธีการวัดระดับการน าไปใช้ เป็นการวัดความสามารถในการน าเอาความรู้ ความ
เข้าใจ มาประยุกต์ใช้หรือแก้ปัญหาในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม ค าถามที่ใช้วัด
ในระดับนี้ ได้แก่ข้อค าถามวัดการน าไปใช้ 
  4) วิธีการวัดระดับวิเคราะห์ เป็นการวัดความสามารถในการแยกแยะหรือแจกแจง
รายละเอียดของเรื่องราว ความคิด การปฏิบัติออกเป็นระดับย่อย ๆ โดยอาศัยหลักการหรือกฎเกณฑ์
ต่าง ๆ เพ่ือค้นพบข้อเท็จจริง และคุณสมบัติบางประการ ค าถามที่ใช้วัดในระดับนี้ได้แก่ (1) ข้อค าถาม
วัดการวิเคราะห์ความส าคัญ (2) ข้อค าถามวัดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (3) ข้อค าถามวัดการ
วิเคราะห์หลักการ 
  5) วิธีการวัดระดับสังเคราะห์ เป็นการวัดความสามารถในการรวมรวมและ
ผสมผสานรายละเอียดปลีกย่อยของข้อมูล สร้างเป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ความสามารถ
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ดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานของการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค าถามที่ใช้วัดระดับนี้ ได้แก่ (1) ข้อค าถามวัดการ
สังเคราะห์ข้อความ (2) ข้อค าถามวัดการสังเคราะห์แผนงาน (3) ข้อค าถามวัดการสังเคราะห์
ความสัมพันธ์ 
  6) วิธีการวัดระดับประเมินค่า เป็นการวัดความสามารถในการสรุปคุณค่าหรือตีราคา
เกี่ยวกับ เรื่องราว ความคิด พฤติกรรม ว่าดี - เลว, เหมาะ - ไม่เหมาะ เพ่ือจุดประสงค์บางประการ
ค าถามที่ใช้วัดระดับนี้ ได้แก่ คือ (1) ข้อค าถามวัดการประเมินโดยเกณฑ์ภายใน (2) ข้อค าถามวัดการ
ประเมินโดยเกณฑ์ภายนอก 
 นอกจากนี้ในการศึกษาของ พวงรัตน์ เกสรแพทย์ (2543) ได้อธิบายถึง รูปแบบของการ
ทดสอบวัดความรู้ที่นิยมใช้มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 1) แบบปากเปล่า (Oral Test) เป็นการทดสอบที่อาศัย
การซักถามเป็นรายบุคคลใช้ได้ผลดีถ้ามีผู้เข้าสอบจ านวนน้อย เพราะต้องใช้เวลามาก ถามได้ละเอียด
สามารถโต้ตอบกันได้ 2) แบบเขียนตอบ (Paper – Pencil Test) เป็นการทดสอบที่เปลี่ยนแปลงมา
จากการสอบแบบปากเปล่า เนื่องจากจ านวนผู้เข้าสอบมากและมีจ านวนจ ากัดแบ่งได้ 2 แบบ คือ 
แบบความเรียง (Essay Type) เป็นการสอบที่ให้ผู้ตอบได้รวบรวมเรียบเรียงค าพูดของตนเอง แสดง
ทัศนคติ และความรู้สึก ความคิดได้อย่างอิสระภายใต้หัวเรื่องที่ก าหนดให้เป็นข้อสอบที่สามารถวัด
พฤติกรรมด้านการสังเคราะห์ได้อย่างดี แต่มีข้อเสียที่การให้คะแนนท าให้มีความเป็นปรนัยได้ยาก 
นอกจากนี้ยังมีแบบจ ากัดค าตอบ (Fix – Response Type) เป็นข้อสอบที่มีค าตอบถูกภายใต้เงื่อนไข
ที่ก าหนดให้อย่างจ ากัด ข้อสอบแบบนี้แบ่งออกเป็น 4 แบบ คือ (1) แบบถูกผิด (2) แบบเติมค า (3) 
แบบจับคู่ (4) แบบเลือกตอบ และรูปแบบที่ 3) แบบปฏิบัติ (Performance Test) เป็นการทดสอบที่
ผู้สอบได้แสดงพฤติกรรมออกมาโดยการกระท าหรือลงมือปฏิบัติจริง ๆ 
 จากการให้การศึกษาของวัดระดับความรู้ในแหล่งต่าง สามารถกล่าวสรุปได้ว่า การวัดความรู้ 
นั้นเป็นการวัดระดับความจ าที่เป็นความสามารถในการคิด ความเข้าใจกับข้อเท็จจริงที่ได้รับจาก
การศึกษาและประสบการณ์เดิมโดยผ่านการรวบรวมและสะสมไว้ ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วย
แบบทดสอบ 1) การวัดระดับของความรู้หรือความจ า 2) การวัดระดับความเข้าใจ 3) การวัดระดับ
การน าไปใช้ 4) การวัดระดับวิเคราะห์ 5) การวัดระดับสังเคราะห์ 6) การวัดระดับประเมินค่า และเม่ือ
ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วก็จะสามารถแยกบุคคลมีความรู้กับไม่มีความรู้ออกจากกันได้ 
 
 2.6.2.3 สรุป 
 การท าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความรู้ท าให้สามารถสรุปประเด็นของ
ความรู้ได้ว่า ความรู้เป็นบรรดาข้อเท็จจริงที่มนุษย์ได้รับเกี่ยวกับการสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน 
สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งของและบุคคล รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ การ
สังเกตหรือการค้นคว้า โดยได้รับผ่านการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา 
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และเก็บรวบรวมสะสมไว้ และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ เรียกเอาสิ่งที่จ าได้ออกมาให้ปรากฏได้
สังเกตได้ วัดได้เป็นและทักษะ ความเข้าใจ หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ โดยความรู้นั้น
จะเป็นเครื่องมือในการท าให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ส่งผลให้เกิดผลดีกับ
ตัวองค์กรโดยรวม รวมไปถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและความเป็นเอกลักษณ์
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 
 
 2.6.3 สรุป 
 การทบทวนวรรณกรรมถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ การวิจัยและการพัฒนา และความรู้  
(Research and Development / Knowledge) ท าให้เห็นถึงประเด็นหลัก ๆ ในความส าคัญดังนี้ 
การวิจัยและพัฒ นา (R&D) เป็ นลั กษณ ะการวิจัยแบบหนึ่ งที่ ผสานกระบวนการวิจั ยกับ
กระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน โดยใช้ความรู้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
อย่างไรก็ตามนอกจากจะใช้ความรู้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจัยและพัฒนาแล้ว 
ความรู้ยังจะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการการวิจัยและพัฒนาเสร็จสิ้น โดยองค์ความรู้ใหม่ที่ได้เป็นผลลัพธ์
จากการวิจัยและพัฒนานั้น มีเป้าหมายเพ่ือน ามาใช้ส าหรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ตรวจสอบ
ยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของวิธีการหรือผลผลิตใหม่ สร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ จน
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือสังคม 
ดังนั้นความรู้จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการวิจัยและพัฒนาท าให้ เกิดการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ส่งผลให้องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขันและสามารถเป็นข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนต่อไป 
 

2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ Quality of Management 

 การจัดการด้านคุณภาพ (QM) เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณสองทศวรรษที่ผ่านมาและได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นองค์ความรู้  (Gabor & . 2000) นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จนกลายเป็นปรัชญาหรือ
แนวทางในการบริหารจัดการที่แพร่หลายไปทั่วทุกภาคของสังคมธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย
หลักการเสริมแรงร่วมกันโดยแต่ละหลักการได้รับการสนับสนุนจากการปฏิบัติและเทคนิคต่าง ๆ 
(Dean & Bowen, 1994) และนอกจากนี้การจัดการด้านคุณภาพยังเป็นหนึ่งในรูปแบบการวิจัยที่
ส าคัญที่สุดในการจัดการการด าเนินงานในปัจจุบัน เนื่องจากการจัดการด้านคุณภาพนั้นได้เป็นอีกหนึ่ง
เป้าหมายที่องค์กรได้มีการยอมรับและแพร่อย่างกว้างขวาง (Nair, 2006) จากการศึกษาของ 
WEBSTER (1994) ได้กล่าวว่า กลยุทธ์ด้านการจัดการคุณภาพนั้นมีควาส าคัญในการก่อให้เกิดความ
สามรถในการแข่งขัน โดยเป็นการดึงความสามรถในการรวมส่วนแบ่งการตลาด ความสารถในการผลิต
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ที่ปริมาณต้นทุนต่ าและความสามารถในการท าก าไร เข้ามาใช้ในกลยุทธ์ ท าให้องค์กรเกิดคุณภาพที่
เหนือกว่าคู่แข่งขันน าไปสู่ส่วนแบ่งทางการตลาดและปริมาณการซื้อขายที่สูงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนต่ าซึ่ง
ควบคู่ไปกับอัตราก าไรสูงผ่านราคาสูงที่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ได้ และนอกจากนี้การศึกษาของ WEBSTER (1994) ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมโดยเน้นว่า การจัดการ
คุณภาพนั้น องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งด้านลูกค้าและวิเคราะห์ด้านคู่แข่งเพ่ือให้ตรงกับความสามารถที่
โดดเด่นขององค์กรและความต้องการของตลาด ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายองค์กรได้ฝังแนวทางปฏิบัติการ
จัดการด้านคุณภาพไว้ในการปฏิบัติงานและมีมากขึ้นเรื่อย ๆ  
 
 2.7.1 ความหมายของการจัดการคุณภาพ 
 คุณภาพ (Quality) นั้นเป็นศัพท์อีกค าหนึ่งที่มักจะพบในการใช้งานบ่อยครั้งในการแข่งขัน
ทางธุรกิจในอุตสาหกรรม แต่เมื่อให้หลายคนอธิบายความหมายของคุณภาพ ในบางครั้งกลับไม่
สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจน แต่ในที่สุดแล้วก็ไม่สามารถก าหนดได้ว่าคุณภาพที่แท้จริงนั้นคืออะไร 
ดังนั้นก่อนที่จะมีการศึกษาแนวคิดในการจัดการคุณภาพ (Quality Management) ควรเริ่มต้นท า
ความเข้าใจความหมายของคุณภาพ (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ, 2546) จากนักวิชาการที่มี
ชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากสังคม โดยการศึกษาของ Ishikawa (1985) ได้กล่าวว่า คุณภาพ 
หมายถึง การประหยัดที่สุด มีประโยชน์ในการใช้งานสูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่าง
สม่ าเสมอ ในขณะที่การศึกษาของ Tamimi and Sebastianelli (1996) ได้ศึกษาโดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้จัดการ 86 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา (แถบตะวันออก) ได้ให้ความหมายของค าว่าคุณภาพ 
หมายถึง 1) ความสมบูรณ์แบบโดยไม่ข้อต าหนิ ในการผลิตสินค้าและการให้บริการ (Perfection) 2) 
ความสม่ าเสมอในการผลิตสินค้าและการให้บริการ (Consistency) 3) การผลิตสินค้าและการ
ให้บริการในลักษณะของการขจัดความสูญเสียสิ้นเปลือง (Elimination of Waste) 4) ความเร็วรวด
ในการผลิตสินค้าและการให้บริการ(Speed of Delivery)  5) ผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีอรรถประโยชน์ 
(Good, Usable Product) 6) การผลิตและการให้บริการตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ (Policies 
and Procedures) 7 ) การผลิ ตและการให้ บ ริ การที่ ท า ให้ ลู กค้ า เกิ ดความยินดี  (Pleasing 
Customers) 8) ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก (Right the First Time) 9) การ
ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งหมดและสร้างความพึงพอใจ  (Customer Satisfaction) นอกจากนี้  The 
American National Standards Institute (ANSI) แ ล ะ  The American Society for Quality: 
ASQ) (Zeithami, Parasuraman, & Berry, 1990) ได้ ให้ ความหมายของคุณ ภาพ  หมายถึ ง 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีลักษณะโดยรวมทั้งหมดที่ท าให้ลูกค้าได้ตอบสนองความต้องการของตน 
คุณภาพในความหมายนี้ บ่อยครั้งเรียกว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมต่อการน าไปใช้ ( fitness 
for use) ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง องค์กรต้องเข้าใจความคาดหวังของลูกค้า ดังนั้นคุณภาพจึง
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หมายถึง ลูกค้าบรรลุความคาดหวังของตน  ซึ่งลูกค้ารับรู้คุณภาพในบริการโดยเปรียบเทียบระหว่าง
บริการที่คาดหวัง (expected service) กับบริการที่รับรู้ (perceived service) (Evans, James R, 
James, & Dean, 2003) นอกจากนี้ในการศึกษาของ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ (2546) ยังได้
อธิบายเพ่ิมเติมว่าคุณภาพนั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถแบ่งออกได้  4 
ระดับ ได้แก่ 
  1) เหมาะสมกับมาตรฐาน (Fitness to Standard) เป็นแนวความคิดเบื้องต้นใน
ส านึกด้านคุณภาพของธุรกิจ โดยผู้ผลิตพยายามจะผลิตสินค้าหรือบริการให้ตรงตามที่ออกแบบหรือ
ก าหนดไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานของสินค้า โดยการควบคุมคุณภาพจะ
พิจารณาว่า สินค้าหรือบริการสามารถด าเนินได้ตามมาตรฐานที่ผ่านมาหรือไม่ และรักษาคุณภาพการ
ตรวจสอบในกระบวนการผลิต โดยพยายามคัดของเสียหรือของคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานออกจาก
กระบวนการ  
  2) เหมาะสมกับประโยชน์ ใช้สอย (Fitness to Use) โดยองค์กรธุรกิจจะให้
ความส าคัญกับลูกค้า ซึ่งนอกจากการผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานแล้ว ผู้ผลิตยังต้องผลิตสินค้าหรือ
บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความพอใจ ซึ่งจะสร้างความสามรถในการ
แข่งขัน ท าให้ธุรกิจสามารถก าหนดราคาที่สูงกว่าคู่แข่งขันแต่การสร้างสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ
และตอบสนองความต้องการใช้งาน โดยแนวคิดนี้เป็นแนวความคิดที่พัฒนาขึ้นจากการผลิตสินค้าหรือ
บริการให้ได้ตามข้อก าหนดเบื้องต้นในการผลิต 
  3) เหมาะสมกับต้นทุน (Fitness to Cost) ธุรกิจที่อยู่รอดจึงไม่เพียงแต่ต้องผลิต
สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่ธุรกิจจะต้องให้
ความส าคัญกับต้นทุน (Cost) และการก าหนดราคา (Pricing) ของสินค้าหรือบริการผู้ผลิตที่ผลิตสินค้า
หรือบริการที่มีคุณภาพสูงและต้นทุนต่ า จะสามารถก าหนดราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งขันได้ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) 
ซึ่งผู้ผลิตจะใช้ความสามารถและเทคนิคในการบริหารจัดการ กระบวนการ เทคโนโลยีและทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือลดความผิดพลาดและของเสียรวมถึงอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินงานให้ต่ าที่สุดหรืออาจ
กล่าวได้ว่า พยายามให้เกิดความสูญเสียเท่ากับศูนย์ (Zero Defect) ตลอดจนประยุกต์หลักการ
วิศวกรรมคุณค่า(Value Engineering) ในการลดต้นทุนการผลิตลง 
  4) เหมาะสมกับความต้องการที่แฝงเร้น (Fitness to Latent Requirements) โลก
ไร้พรมแดน (Borderless World) ที่ เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกหรือโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ทีท่ าให้ธุรกิจต่าง ๆ ทั่วทุกโลกเกิดความทัดเทียมทางด้านเทคโนโลยี ด้านเงินทุนและ
ด้านการด าเนินงาน เนื่องจากข้อมูลข่าวสารสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการ
เคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตที่มีความคล่องตัว และครอบคลุมไปทั่วโลก ส่งผลให้การแข่งขันทางธุรกิจ
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เกิดความรุนแรงที่มีความหลากหลายขึ้นและซับซ้อนขึ้น หากการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ
ตรงตามมาตรฐานและราคาถูก จึงเป็นเพียงความต้องการในขั้น พ้ืนฐานในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมเพียงเท่านั้น 
 ดังนั้นจากการให้ความหมายของค าว่า คุณภาพ จะเห็นได้ว่า คุณภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
องค์กรนั้น เกิดจากการจัดการในการการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ท าให้องค์กรเกิดคุณภาพ
รวมถึงผลผลิตขององค์กร ฉะนั้นการจัดการคุณภาพจึงเป็นอีกค าหนึ่งที่จะต้องศึกษาและท าความ
เข้าใจ โดยการศึกษาของ Crosby (1979) ก็ได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ ว่าการ
จัดการคุณภาพ เป็นวิธีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในการรับประกันว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเกิดขึ้นจริง
ตามที่องค์กรได้มีการวางแผนไว้ ขณะที่การศึกษาของ Ishikawa (1985) ใช้ค าว่า การควบคุมคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กร โดยได้มีการแปลความหมายและตีความแคบลงในสองลักษณะคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และคุณภาพของงาน โดยหมายถึงคุณภาพการบริการ คุณภาพข้อมูล คุณภาพของกระบวนการ
ท างาน คุณภาพการแบ่งงาน คุณภาพของบุคลากรรวมถึงพนักงานวิศวกรผู้บริหารและผู้บริหาร 
คุณภาพของระบบ คุณภาพของบริษัท คุณภาพของวัตถุประสงค์ ฯลฯ เช่นเดียวกับ J. Ritchie and 
Spencer (1994) และ Reeves and Bednar (1994) ได้รับการยอมรับถึงความหมายหลายประการ
ของคุณภาพ ในแง่ของนิยาม Ishikawa Spencer โดยกล่าวว่า การจัดการคุณภาพมีความหมายหลาก
หมาย โดยสามารถสรุปออกเป็น 2 ค าจ ากัดความในทิศทางตรงกันข้ามที่สามารถเพ่ิมคุณภาพยิ่งขึ้น 
ค าจ ากัดความแรกคือ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและท าให้ลูกค้า
พึงพอใจ ในมุมมองด้านคุณภาพ และค าจ ากัดความที่สองคือ การให้คุณสมบัติที่มีคุณภาพมากขึ้นหรือ
ดีกว่ามักต้องใช้เงินลงทุนและโดยปกติแล้วจะเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่าย คุณภาพที่สูงขึ้นใน
แง่นี้มักจะเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น  
 จากการให้ความหมายของการจัดการคุณภาพ (Quality of Management) ในแหล่งต่าง ๆ 
สามารถท าให้เห็นว่า การจัดการคุณภาพ คือ การจัดการองค์กรและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นวิธีการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ในการรับประกันว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเกิดขึ้นจริงตามที่องค์กรได้มีการ
วางแผนไว้ โดยน านโยบายมาก าหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพ ซึ่งเป็นภารกิจของผู้บริหารระดับ
รองลงมาโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องานที่ตนเองกระท าอย่าง
เต็มที่ โดยด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพไม่เพียงแต่สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการเท่านั้น แต่จะต้องสร้างความพอใจ
ให้กับลูกค้าและช่วยให้องค์กรมีต้นทุนในการด าเนินงานที่ เหมาะสม ได้เปรียบคู่แข่ง แต่มิได้
หมายความว่า ธุรกิจมุ่งสร้างของถูกและดีออกมาขายในตลาด เพราะของถูกและดีนั้นหาได้ยากใน
ปัจจุบัน แต่ธุรกิจจะต้องสร้างสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าพอใจ และยอมจ่ายราคาเพ่ือซื้อความพอใจนั้น 
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ซึ่งมิใช่เรื่องที่ประเมินจากสิ่งของที่จับต้องได้ หรือเป็นรูปธรรมเพียงด้านเดียว แต่จะต้องพิจารณ า
ปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นนามธรรมประกอบด้วย 
 2.7.3 วิธีปฏิบัติในการจัดการคุณภาพ  
 คุณภาพนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของความส าเร็จของธุรกิจในอนาคต และมีความส าคัญอย่างมาก
ต่อความอยู่รอดขององค์กร โดยการสร้างคุณภาพภายในองค์การต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชนนั้น 
ฝ่ายบริหารคุณภาพ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ หรือฝ่ายประกันคุณภาพขององค์การ ไม่ได้เป็นอ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นงานที่สมาชิกทุกคนภายในองค์การต้องมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา การคิดค้น การสร้างนวัตกรรมใหม่ และการพัฒนาคุณภาพของตนเอง หน่วยงานและ
องค์การตามล าดับ ประการหนึ่งที่ส าคัญคือ คุณภาพนั้นไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ ที่น ามาปฏิบัติแบบแค่ท าไป
เท่านั้นหรือด าเนินงานในรูปแบบโครงการประจ าปี ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า เสียทั้งเวลา  เงินทุน
และความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้อง แต่คุณภาพจะเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจ ความซาบซึ้ งและ
การปฏิบัติอย่างจริงจัง เพ่ือให้ ได้ผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมแก่องค์กร โดยจะต้อง
ด าเนินงานผ่านกระบวนการวางแผนด าเนินงานและควบคุมอย่างเป็นระบบหรือที่เรียกว่า การจัดการ
คุณภาพ (Quality Management) (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ, 2546) ซึ่งจะประกอบด้วยงาน
ที่ส าคัญ คือ 
  1 ) ก ารว างแผ น คุ ณ ภ าพ เชิ งก ล ยุ ท ธ์  (Strategic Quality Planning) เป็ น
กระบวนการในการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และการวางแผนด้านคุณภาพ โดยผู้บริหารจะต้องสร้าง
วิสัยทัศน์ด้านคุณภาพให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ และน าวิสัยทัศน์มาแปลง
เป็นภารกิจกลยุทธ์ และแผนคุณภาพตามล าดับให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการจัดการคุณภาพ โดยจะต้องมีบูรณาการเข้ากับการด าเนินงานในส่วน โดยเริ่มตั้งแต่
การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และการวางแผนปฏิบัติการ ที่จะต้องมีความตระหนักถึงความ
จ าเป็นและให้ความส าคัญกับการสร้างคุณภาพที่เป็นรูปธรรมและเข้าถึงทุกส่วนขององค์การ  
  2) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เป็นการแก้ไขจุดบกพร่อง 
รวมถึงปัญหาต่าง ๆ และการพัฒนาคุณภาพขององค์กร โดยต้องมีการด าเนินงานอย่างมีระบบและ
ต่อเนื่อง ด้วยความรอบคอบและความเข้าใจข้อจ ากัดของสถานการณ์ โดยผู้พัฒนาคุณภาพจะต้อง
ศึกษา วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักของเหตุผลและรวมถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
โดยหาวิธีการที่มีความเรียบง่ายแต่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Simple but Efficient) มาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาและการพัฒนาผลงาน ซึ่งจะต้องด าเนินงานผ่านการบริหารจัดการ การฝึกอบรม และการ
เสริมแรงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สมาชิกทุกคนในองค์กรเกิดความส านึก ความมุ่งมั่น และเกิดต้องการที่
จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในทุกระดับ เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุความเป็นเลิศ 
(Excellence) ของคุณภาพและการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 
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  3) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นกระบวนการจัดระบบในการท างาน 
และปฏิบัติการ เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตขึ้นนั้นมีคุณสมบัติตามที่ได้
ก าหนดมาตรฐานไว้ ซึ่งจะด าเนินการโดยก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์ และวิธีการการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ เพ่ือประเมินและเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับมาตรฐาน โดยปรับการด าเนินงานและ
ผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ซึ่งการควบคุมคุณภาพจะเป็นทั้งงานพ้ืนฐานและเป็นส่วนประกอบ
ที่ส าคัญในการจัดการคุณภาพ เพ่ือสร้างความแน่ใจว่าธุรกิจสามารถด าเนินงานอย่างคงเส้นคงวาและ
ส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าได้ตรงตามท่ีตกลงไว้ อย่างสม่ าเสมอ  
 นอกจากนี้ P Senge, Kleiner, and Roberts (1999) ได้ศึกษาการด ารงอยู่ของการจัดการ
คุณภาพโดยรวมในองค์กรด้านการผลิตและบริการ โดยได้ก าหนดห้าวิธีปฏิบัติและสองการเสริมสร้าง
ความประพฤติที่ใช้ในการบริหารงานคุณภาพขององค์กรเป็นประจ า โดยวิธีปฏิบัติที่ผู้บริหารจะ
ก าหนดนั้นคือ 1) การใช้ทีมงานแก้ปัญหาระยะสั้น  2) การฝึกอบรมพนักงาน 3) การด าเนินงาน
ด้านบนลงล่าง 4)การพัฒนาความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และ 5) การได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า 
และการเสริมสร้างความประพฤติที่ ใช้ในการบริหารงานคุณภาพขององค์กรสองด้านคือ การ
เปรียบเทียบการแข่งขันและการมีส่วนร่วมของพนักงาน สรุปได้ว่าการจัดการคุณภาพทั้งหมดเป็นแนว
ทางการจัดการที่แตกต่างกัน แต่ในขณะที่การศึกษาของ Deming ก็ได้เสนอแนวทางใหม่เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม เพ่ือความอยู่รอดและสามารถ
แข่งขันในตลาดได้ โดยเสนอหลักการบริหารคุณภาพ 14 ข้อ  ซึ่งการศึกษาหลักการบริหารคุณภาพ
ของเดมมิ่ง 14 ข้อ เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการสร้างคุณภาพในองค์กรและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างเหมาะสมจะท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน (Deming, 1986) 
โดยหลักการบริหารคุณภาพไว้ 14 ข้อ ประกอบด้วย 
   1) มุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพ โดยผู้บริหารจะต้องมีปณิธานอันแน่วแน่ในการ
ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ และต้องมีการวางแผนในการด าเนินงานทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวให้มีความชัดเจน รวมทั้งจะต้องมุ่งสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง การตั้งปณิธานอัน
แน่วแน่ของผู้บริหารในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ควรจะมุ่งเน้นไปใน 4 องค์ประกอบ
หลัก คือ 1)การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 2)นวัตกรรม (Innovation) 3)การ
ปรับปรุงต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และ4)การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) 
  2) ยอมรับปรัชญาใหม่ ๆ ของการบริหาร ผู้บริหารจะต้องยอมรับวัฒนธรรมแห่ง
คุณภาพ เสมือนหนึ่งปรัชญาการด าเนินชีวิตหรือลัทธิศาสนา โดยจะต้องท าให้คุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของงานให้ได้ เพราะคุณภาพจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพนักงานทุกคนจากการ
ท างานตามสั่งกลายเป็นดูแลรับผิดชอบในผลงานของตนเอง 
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  3) ยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยแต่การตรวจสอบการควบคุมคุณภาพจะต้องมุ่ง
ที่การควบคุมกระบวนการผลิตเป็นส าคัญ ไม่ใช่อาศัยการตรวจสอบที่ตัวสินค้าที่ผลิตเสร็จแล้วเท่านั้น 
เพราะการตรวจสอบขั้นสุดท้ายไม่ได้เป็นการป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้น 
  4) ยุติวิธีการด าเนินธุรกิจโดยการตัดสินกันด้วยราคาขายเพียงอย่างเดียวการใช้ราคา
ขายต่ าสุดเป็นเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง เพราะราคาขายของสินค้าจะไม่มี
ความหมายใด ๆ หากธุรกิจไม่มีมาตรการที่เชื่อถือได้ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพของสินค้านั้น 
  5) ปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้าง
คุณภาพ ให้เกิดขึ้น ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าครั้งเดียวเสร็จ แต่เป็นงานที่จะต้องท าการพัฒนาและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องตลอดไปด้วยการใช้หลักการท างานแบบวงจรของเดมมิ่ง (PDCA Demimg Cycle)  
  6) ท าการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอองค์การจะต้องจัดท าแผนการฝึกอบรมและให้
การศึกษาแก่พนักงานทุกคนในเรื่องของคุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องของ 
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และเครื่องมือแห่งคุณภาพประเภทต่าง ๆ การฝึกอบรมจะต้องด าเนินการ
อย่างสม่ าเสมอตลอดไป 
  7) สร้างภาวะผู้น าขึ้นผู้น าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งของการสร้างวัฒนธรรมแห่ง
คุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์การ เพราะผู้น าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานใน
ทุกระดับขององค์การเห็นถึงความจ าเป็นในการปรับกระบวนการท างาน เพ่ือให้งาน สินค้าหรือบริการ
พัฒนาไปสู่ความมีคุณภาพ 
  8) ก าจัดความกลัวให้หมดไป โดยองค์กรและผู้บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศของ
การเรียนรู้ เปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานกล้าแสดงออก เพ่ือเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพให้
ดีขึ้น โดยจะต้องท าให้หัวหน้างานและพนักงานเกิดความกล้าที่จะสอบถามในเรื่องที่ตนไม่รู้ หรือไม่
เข้าใจ โดยปราศจากความกลัว  
  9) พังก าแพงขวางกั้นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ผู้บริหารจะต้องทลายโครงสร้างที่
เป็นอุปสรรค หรือก าแพงที่ขวางกั้นในการติดต่อหรือการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป เพ่ือให้พนักงานที่ต่างหน่วยงานแต่มีงานเกี่ยวเนื่องกันสามารถ
ร่วมมือกันได้อย่างเต็มที่ 
  10) ก าจัดค าขวัญและเป้าหมายค าขวัญและเป้าหมายอาจจะไม่มีความหมายเลย 
หากปราศจากแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนั้น การใช้ค าขวัญและเป้าหมายเพ่ือการจูงใจหรือกระตุ้น
เตือนนั้น ผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าได้เสนอแนะวิธีปฏิบัติที่จะท าให้สามารถบรรลุค าขวัญหรือเป้าหมาย
นั้น ๆ ด้วย 
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  11) ก าจัดเป้าหมายที่เน้นเพียงเชิงปริมาณ การก าหนดโควต้าการผลิตมักจะท าให้
พนักงานในฝ่ายผลิตมุ่งสนใจในปริมาณมากกว่าคุณภาพของผลผลิต ผู้บริหารจึงไม่ควรใช้โควต้าการ
ผลิตที่ระบุเป็นจ านวนตัวเลขขั้นต่ าเพ่ือการวัดผลงานของพนักงานเพียงอย่างเดียว 
  12) จ ากัดสิ่งกีดขวางความภาคภูมิใจของพนักงานการมุ่งเน้นที่เป้าหมายหรือโควต้า
การผลิตมากกว่าการมุ่งเน้นที่คุณภาพจะท าให้ความภาคภูมิใจของพนักงานในผลงานของตนเองลด
น้อยลง เพราะไม่ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจและ
ความพอใจในงานมากขึ้น 
  13) จัดแผนการศึกษาและท าการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอแผนการศึกษาและ
ฝึกอบรมเป็นปัจจัยส าคัญที่จะรองรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การฝึกอบรมจึงเป็นการพัฒนาพนักงานและ
เป็นการลงทุนระยะยาวที่จะมีผลต่อความส าเร็จและความอยู่รอดขององค์การ 
  14) ลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุผลส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจะต้องน าตนเอง
เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพโดยร่วมลงมือปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่ ง
ของทีมงาน และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารต้องยึดมั่นผูกพันในคุณภาพอย่างจริงจัง และ
ต้องเป็นการผูกพันในระยะยาว มิใช่การเฝ้าดูผลส าเร็จในระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว 
 นอกจากนี้ Anderson, Rungtusanatham, and Schroeder (1994) ได้ท าการศึกษาจุดที่ 
14 ของ Deming เพ่ือยืนยันปรัชญาการจัดการพ้ืนฐาน โดย Anderson et al. (1994) พบว่าปรัชญา
การบริหารนั้นมีการมุ่งเน้น 7 วิธีการด้วยกับ ซึ่งประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์ผู้น า 2) ความร่วมมือ
ภายในและภายนอกรวมถึงการท างานเป็นทีม 3) การเรียนรู้และการฝึกอบรม 4) การจัดการ
กระบวนการ 5) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 6) พนักงาน 7) ความพึงพอใจของลูกค้า โดยมองว่า 
Deming น าเสนอปรัชญาการบริหารที่มีสอดคล้องกัน ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารสามารถเปลี่ยนแปลงแนว
ทางการบริหารจัดการได้อย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับ Saraph, Benson, and Schroeder (1989) 
ที่ได้ท าการศึกษางานของ Deming , Juran , Ishikawa และนักวิชาการและผู้บริหารด้านการจัดการ
คุณภาพ โดยได้มีการสรุปผลงานของผู้เขียนเหล่านี้และกลั่นออกมา 8 ปัจจัยที่ส าคัญของการจัดการ
คุณภาพซึ่งใช้ในการพัฒนาเครื่องมือการส ารวจเพ่ือประเมินการจัดการคุณภาพในองค์กร โดย
ประกอบด้วย 1) บทบาทของภาวะผู้น าด้านการบริหาร 2) บทบาทของแผนกคุณภาพ 3) การ
ฝึกอบรม 4) การออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการ 5) การจัดการคุณภาพซัพพลายเออร์ 6) 
กระบวนการการจัดการ 7) ข้อมูลที่มีคุณภาพและการรายงานและ 8) ความสัมพันธ์กับพนักงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Powell (1995) ที่ ได้ท าการศึกษางานของ Deming, Juran และ 
Crosby และเกณ ฑ์ จาก Malcolm Baldrige National Quality Award 1992 โดยได้ พัฒ นา
เครื่องมือการส ารวจ จากการรวบรวมแหล่งข้อมูลการจัดการคุณภาพซึ่งสามารถกลั่นออกมาเป็น 12 
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ปัจจัยการจัดการคุณภาพโดยรวม ซึ่งประกอบด้วย 1) การเป็นผู้น าที่มุ่งมั่น 2) การสื่อสารของ TQM 
3) ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ใกล้ชิด 4) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 5) การเปรียบเทียบ 6) การ
ฝึกอบรม 7) องค์กรที่เปิดกว้าง 8)การเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงาน 9) ความคิดที่มีข้อบกพร่อง
เป็นศูนย์ 10) การผลิตที่มีความยืดหยุ่น 11) การปรับปรุงกระบวนการและ 12) การวัด 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับหลักการและวิธีปฏิบัติในการจัดการคุณภาพ ในแหล่งต่าง ๆ สามารถ
ท าให้กล่าวโดยสรุปได้ว่า วิธีปฏิบัติในการจัดการคุณภาพ ประกอบด้วยงานที่ส าคัญ คือ 1) การ
วางแผนคุณภาพในเชิงของกลยุทธ์ (Strategic Quality Planning) โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ กล
ยุทธ์และการวางแผนคุณภาพ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารคุณภาพ และจะต้องบูรณาการเข้ากับ
การด าเนินงานในทุกระดับ 2) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) การแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาคุณภาพขององค์การ จะต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยความรอบคอบ
และความเข้าใจข้อจ ากัดของสถานการณ์  3. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็น
กระบวนการจัดระบบการท างาน และการปฏิบัติการ เพ่ือให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตขึ้น มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ 
 
 2.7.5 สรุป 
 การท าการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการจัดการคุณภาพ (Quality of 
Management) ท าให้สามารถสรุปประเด็นของความรู้ได้ว่า การจัดการคุณภาพเป็นการจัดการ
องค์กรและเป็นกิจกรรมต่าง ๆ เป็นวิธีการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในการรับประกันว่ากิจกรรมที่จัด
ขึ้นเกิดขึ้นจริงตามที่องค์กรได้มีการวางแผนไว้ โดยน านโยบายมาก าหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพการ
จัดการทั้งระบบ จากนั้นก าหนดแผนการพัฒนาคุณภาพส าหรับการด าเนินการต่อไป ซึ่งเป็นภารกิจ
ของผู้บริหารและรองลงมาคือหน้าที่ของสมาชิกทุกคน โดยผู้บริหารจะใช้คุณภาพวางเป็นกรอบในการ
เสนอแนวทางให้แก่องค์กรเพ่ือปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น นอกจากนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะ
รับผิดชอบต่องานที่ตนเองกระท าอย่างเต็มที่เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริการมีคุณภาพตรงตามความพึง
พอใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยปัจจัยที่ส าคัญของการจัดการคุณภาพซึ่งใช้ในการ
พัฒนาเครื่องมือการส ารวจเพ่ือประเมินการจัดการคุณภาพในองค์กร ประกอบด้วย 1) บทบาทของ
ภาวะผู้น าด้านการบริหาร 2) บทบาทของแผนกคุณภาพ 3) การฝึกอบรม 4) การออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการ 5) กระบวนการการจัดการ 6) ความสัมพันธ์กับพนักงาน นอกจากนี้การจัดการคุณภาพ
นั้นถือได้ว่าเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ
องค์กร โดยเป็นการรวมส่วนแบ่งการตลาด ปริมาณต้นทุนต่ าและความสามารถในการท าก าไร ท าให้
องค์กรเกิดคุณภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งขันน าไปสู่ส่วนแบ่งทางการตลาดและปริมาณการซื้อขายที่สูงซึ่ง
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ส่งผลให้ต้นทุนต่ าซึ่งควบคู่ไปกับอัตราก าไรสูงผ่านราคาสูง ดังนั้นการจัดการคุณภาพจึงเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ทุกองค์กรจะต้องให้ความส าคัญอย่างมาก   
 จากศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ในด้านของ 1) ผู้น า (Leadership) 2) การท างาน
เป็นทีม (Teamwork) 3) การลงทุน (Investment) 4) การการวิจัยและพัฒนา / ความรู้ (Research 
and Development / Knowledge) 5) คุณภาพการจัดการ (Quality of Management) จะเห็นได้
ว่า ทั้ง 5 ปัจจัยนี้ เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ที่ ตั้งไว้และเกิดการ
พัฒนา ท าให้องค์กรเติบโตและขยายตัวเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามนอกจากจะท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จในด้านต่าง ๆ แล้ว 5 ปัจจัยที่ได้ท าการศึกษามานี้ ยังส่งผลต่อความสามารถในการแข่ง
ขององค์กร ที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ รวมถึงสามารถสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่ง 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาและทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ที่
ป ระกอบด้ วย 1 ) ผู้ น า  (Leadership) 2 ) ก ารท างาน เป็ นที ม  (Teamwork) 3 ) ก ารล งทุ น 
( Investment) 4 ) ก า ร ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า  /  ค ว าม รู้  (Research and Development / 
Knowledge) 5) คุณภาพการจัดการ (Quality of Management)  ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน ดังตารางที ่2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

 
 

ตารางที่ 2.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขัน 

ผู้วิจัย ข้อค้นพบ 

X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 
ชวลิต นิ่ม
ละออ (2557) 

ปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์กรนั้นมคีวาม
จ าเป็นที่จะต้องปรบัเปลีย่นให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมขององค์กร 
โดยมีปจัจัยด้าน ผู้น า ทีมงาน การลงทุน 
การวิจัยและพัฒนา ความรู้ เป็นปจัจัย
ขับเคลื่อนให้องค์กรเกดิความสามารถใน
การแข่งขันทั้งในด้านการสร้างความ
แตกต่าง ด้านต้นทุนและการตอบสนอง
ต่อลูกค้า ส่งผลให้การด าเนินงานของ
องค์กรบรรลุตามเป้าหมาย 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ 

Teri Elkins 
and Robert 
T. Keller 
(2003) 

ผู้น าในองค์กรเป็นปัจจยัส าคญัต่อ
ความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ ใน
องค์กร และส่งผลให้องค์กรเกดิความสา
มารภในการแข่งขันและสร้างความ
แตกต่างให้กับองค์กร 

 ✓   ✓   

Barney and 
Zajac (1994) 

ความรู้ (Knowledge) มีผลต่อการเพิ่ม
ความส าคญัให้กับความสามารถในการ
แข่งขันและข้อได้เปรียบในการแขง่ขัน 
โดยบริษัทจะต้องมีความสามารถ
เชื่อมโยงความรู้ จากความแตกต่างของ
กระบวนการด้านความสามารถ 

  ✓  ✓   

Dean and 
Bowen 
(1994) 

คุณภาพการจัดการได้ถูกใช้เป็นกุญแจ
ส าคัญในการสร้างความส าเรจ็ของธุรกิจ
และยังช่วยสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และข้อความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขันขึ้นในสภาพแวดล้อมท่ีเต็มไปด้วย
การแข่งขันเสรี และลูกค้าสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยง่าย 

   ✓ ✓   
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ตารางที่ 2.9.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขัน (ต่อ 

ผู้วิจัย ข้อค้นพบ 

X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 
ศจีรัตน์ เมธี
สุวภาพ 
(2015) 

องค์ความรู้นั้นเป็นส่วนหน่ึงของ
ความส าเร็จ ท าให้สามารถองค์การเกิด
สามารถในการแข่งขันโดยการสร้างความ
แตกต่างให้กับองค์กรและเพิ่มความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน 

  ✓  ✓   

ณัฎฐพันธ์ 
เขจรนันทน์ 
และคณะ 
(2546)) 

การจัดการคุณภาพท่ัวท้ังองค์การ โดย
กระตุ้น ส่งเสรมิและเตือนใจให้พนกังาน
ทุกคนต้องท างานของตนให้ ถูกต้องตั้งแต่
เริ่มต้น และต้องถูกต้องทุกครั้ง เพื่อท่ีจะ
ช่วยลดความสูญเสีย ความสิ้นเปลอืง ซึ่ง
จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและการด าเนินงานอีกท้ังยังช่วย
ให้ธุรกิจสามารถสร้างก าไรต่อหน่วยที่
สูงขึ้น มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และ
เป็นหลักประกันความก้าวหน้าและอนาคต
ขององค์การ 

   ✓ ✓ ✓  

ก าพล ต้ังเอก
ชัย (2549) 

การที่องค์กรจะอยูร่อดได้ในยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ โดยความรู้ สร้างให้
อุตสาหกรรมของประเทศมีความแตกต่าง 
และเน้นการพัฒนาการผลติในเชิง Mass 
Customization มากกว่า Mass 
Production นอกจากน้ีจะต้องสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า 
และส่งมอบสินค้าอย่างตรงเวลาและ
รวดเร็ว เพื่อให้สามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางด้าน Economics of 
Speed 

  ✓  ✓  ✓ 
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ตารางที่ 2.9.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขัน (ต่อ) 

ผู้วิจัย ข้อค้นพบ 
X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 

Weeraward
ena and 
Mavondo 
(2011) 

ความรู้ (Knowledge) ที่องค์การสร้างขึ้น
ผ่านประสบการณ์ การเรยีนรู้ (Learning) 
ในสิ่งต่าง ๆ ของบุคลากรภายในองค์การ 
เพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการขององค์การ
ให้มีความโดดเด่น แปลกใหม่ หรือเพื่อน า
ความรู้ต่าง ๆ มาสร้างนวัตกรรม
(Innovation) ให้กับองค์การ ซึ่งจะท าให้
สิ่งที่องค์การท านั้นมีความแตกต่างไปจาก
คู่แข่งขัน  

  ✓  ✓   

Calantone, 
Cavusgil, 
and Zhao 
(2002) 

ความรู้ขององค์กร สามารถสร้างความ
แตกต่างให้กับองค์กรและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน 

  ✓  ✓   

เพ็ญพักตร์ 
บัวขาว 
(2556) 

ผู้น าท่ีมีความสามารถในด้านการสร้างทีม 
การรักษาทีม การจูงใจและการพฒันา
สมาชิกจะมคีวามสัมพันธ์และส่งผล
กระทบเชิงบวกกับความสามรถในการ
แข่งขันและข้อได้เปรียบแก่องค์กร 

✓    ✓   

ชนานารถ ศรี
เบญจพลาง
กูร (2548) 

การวิจัยและพัฒนาเป็นการผลักดนัให้
สินค้ามีคณุภาพแตกต่างจากคู่แข่งขัน เกิด
การพัฒนาสินค้าให้แกผู่้บรโิภคอยา่ง
สม่ าเสมอ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าและสามารถต่อสู้กับคู่แข่งขันใน
ธุรกิจประเภทเดียวกันได ้

  ✓  ✓  ✓ 

กิตติทัช เขียว
ฉอ้อน 
(2560) 

การท างานเป็นทีมส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กรกับคู่แข่งขัน 

 ✓   ✓   
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ตารางที่ 2.9.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขัน (ต่อ) 

ผู้วิจัย ข้อค้นพบ 
X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 

สถาบัน
ส่งเสริมการ
จัดการความรู้
เพ่ือสังคม 
(มปป.ก) 

การน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิเรยีนรู้
และสร้างความรู้จากการปฏิบัติและเอา
ผลการประเมินมาสู่การเรยีนรูร้่วมกัน 
เพื่อให้องค์การมีความเข้าใจลูกค้าและ
เข้าใจสถานการณ์ทางการตลาดและการ
แข่งขัน ท าให้องค์กรเกิดสามารถในการ
แข่งขันและสรา้งข้อได้เปรียบทางการ
แข่งขันทั้งในด้านความแตกต่างและ
ต้นทุน 

  ✓  ✓ ✓  

นภวรรณ 
คณานุรักษ์ 
(2554) 

เมื่อองค์กรมีคณุภาพและดา้นความรู้
ความสามารถจะส่งผลให้องค์กรมี
ความสามารถในการแข่งขันโดยการสร้าง
ความแตกต่างกับคู่แข่งขัน โดยน าไปสูผ่ล
ก าไรและการเจรญิเติบโต 

  ✓ ✓ ✓   

WEBSTER 
(1994) 

คุณภาพ เป็นหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญตอ่กล
ยุทธ์การแข่งขันที่ยั่งยืนโดยส่งผลตอ่ความ
สามรถด้านต้นทุนต่ าและความสามารถใน
การท าก าไร 

   ✓ ✓   

Alfredo, 
Bobillo, 
Rodriguez, 
and 
Tejerina 
Gaite 
(2006) 

วิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือส าคญัในการ
ผลิตทีม่ีประสิทธิภาพในการแข่งขนัและ
กลยุทธ์การท าก าไรส่งผลใหเ้กิดความสา
มารในการแข่งขันด้านการสร้างความ
แตกต่างและด้านต้นทุน 

  ✓  ✓ ✓  
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ตารางที่ 2.9.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขัน (ต่อ) 

ผู้วิจัย ข้อค้นพบ 
X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 

มนัสนันท์ พงษ์
ประเสริฐชัย 
(2550) 

ความรู้ของบุคลากรทั้งระดับบริหารและ
ปฏิบัติการนั้น สามารถท าให้องค์น าไป
เป็นเทคนิคพิเศษหรือกรรมวิธีการผลิต
สินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ยากต่อการ
ลอกเลียนแบบ และมีความแตกตา่งจาก
คู่แข่งขัน 

  ✓  ✓   

สุนทรารักษ์ 
สุทธิจนัทร์ 
(2557) 

การวิจัยและพัฒนามผีลกระทบทางบวก
ต่อความสามารถในการแข่งขันและข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร 

  ✓  ✓   

Halawi and 
Leila (2005) 

ความรู้ เป็นเหมือนทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งของกความ
ได้เปรียบดา้นความแตกต่างในการ
แข่งขันขององค์การ โดยความรู้นัน้
จะต้องเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  ✓  ✓   

 McEvily and 
Chakravarthy 
(2002) 

ความรู้ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ส าคญัใน
การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การเนือ่งจาก
ความรู้เป็นสิ่งที่ยากต่อการ
ลอกเลียนแบบและมีความซับซ้อนดังนั้น
พื้นฐานความรู้และความสามารถที่
แตกต่างกันจะเป็นตัวก าหนดการสร้างให้
องค์กรเกิดความสามารถในการแขง่ขัน 

  ✓  ✓   

PM Senge 
(1991) 

การที่องค์กรจะสามารถสรา้งความสาม
รถในการแข่งขันและรักษาข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขันในด้านการสร้างความ
แตกต่างให้กับองค์กรและผลิตภณัฑ์/
บริการ ไวไ้ด้นั้นจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถขององค์กรในการท าให้
บุคลากรของตนมคีวามอยากท่ีจะเรียนรู้
และสร้างความรู้ใหม่ให้เกดิขึ้นอยู่
ตลอดเวลา 

  ✓  ✓   
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ตารางที่ 2.9.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขัน (ต่อ) 

ผู้วิจัย ข้อค้นพบ 
X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 

Kogut, 
Zander, and 
Udo (1992) 

ทรัพยากรที่ส าคัญขององค์การก็คอืองค์
ความรู้ (Knowledge) โดยความรูจ้ะถูก
ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและองค์
ความรู้ที่ได้ถูกสะสมและได้มีการ
ถ่ายทอดต่อ ๆกันไปจึงเป็นแหล่งทีม่าอัน
แท้จริงของความการสร้างความแตกต่าง
ให้กับองค์กรและเป็นข้อได้เปรียบเชิง
การแข่งขัน 

  ✓  ✓   

Teece, 
Pisano, and 
Shuen 
(1997) 

ความรู้ที่จะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบ
ทางด้านความแตกตา่งและสร้าง
ความสามารถการแข่งขันนั้นต้องเป็น
ทรัพยากรความรู้ที่ไม่หยุดนิ่งอันมี
บทบาทส าคัญต่อการสร้างใหม่ 
(Renew) และการพัฒนา 
(Development) 

  ✓  ✓   

มัลลิกา วิชชุกร
อิงครัต (2553) 

การท างานเป็นทีมมีความส าคัญมากต่อ
ความส าเร็จขององค์การที่ต้องอาศัย
ความทุ่มเทความรู้ความสามารถอย่าง
เต็มที่ของผู้ปฏิบัติงานและมีบทบาท
ส า คั ญ ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ ที่ มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ ใน ช่วงเวลาของการ
เปลี่ยนแปลงองค์การจะต้องปรับปรุง
อย่างรวดเร็วเพื่อเกิดความสามารถการ
แข่งขัน ส่งผลให้องค์การเจริญก้าวหน้า 

 ✓   ✓   

L. A. Halawi, 
Aronson, 
and 
McCarthy 
(2005) 

ความรู้ เป็นเหมือนทรัพยากรเชิงกลยุทธ์
ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งของกความ
ได้เปรียบดา้นความแตกต่างในการ
แข่งขันขององค์การ โดยความรู้นัน้
จะต้องเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  ✓  ✓   
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ตารางที่ 2.9.1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขนั (ต่อ) 

ผู้วิจัย ข้อค้นพบ 
X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 

Millar and 
Driver 
(1987) 

องค์กรขนาดเล็กและใหญ่ ที่อยู่ในส่วนของ
การผลิตหรือการบริการ ต่างก็ยอมรับและ
มีการน าปัจจยัด้านคณุภาพการจัดการมา
ประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะเพิม่ความสามารถใน
การแข่งขันและศักยภาพทางธุรกจิกันมาก
ขึ้น 

   ✓ ✓   

Raymond 
Vernon 
(1966) 

การวิจัยและพัฒนานั้นท าให้เกิดการคิดค้น
สินค้าใหม่ที่มีความแตกต่างด้านผลิตภณัฑ์
และเพื่อสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า 

  ✓  ✓  ✓ 

ธงชัย สันติ
วงษ์ (2540) 

สมัยใหม่ในยคุโลกาภิวัฒน์น้ันต้องอาศัย
ทีมงานเป็นส่วนส าคัญ โดยการสรา้ง
ประสิทธิภาพในการท างานเป็นทีมทั้งใน
ด้านของการแข่งขันเพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน
ในสร้างความแตกต่างของผลติภณัฑ์และ
บริการและการแข่งขันกับตัวเองและ
แข่งขันเพื่อตามให้ทันกับสภาพแวดล้อมท่ี
ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

 ✓   ✓   

 
 หมายเหตุ  X1= ภาวะผู้น า (Leadership) , X2 = การท างานเป็นทีม (Teamwork) , X3 = 
การวิจัยพัฒนาและความรู้ (Research and Development / Knowledge) , X4 = คุณภาพการ
จัดการ (Quality of Management) , Y1= การสร้างความแตกต่าง(Differentiation) , Y2= การ
เป็นผู้น าต้นทุน(Cost Leadership) , Y3= การตอบสนองลูกค้า(customer response) 
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2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีผู้ให้ความหมายของความสามารถในการ
แข่งขัน (Competitiveness) ไว้ดังนี้ สุรกิจ จันทร์แสงศรี (2550) ได้กล่าวถึงความสามารถในการ
แข่งขันว่า หมายถึง ความสามารถขององค์กรหนึ่งในการสร้างผลงานเหนือกว่าองค์กรอ่ืน ๆ จากการ
ผลิตสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการ ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่าโดยพ้ืนฐานส าคัญของการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือความเหนือในด้านประสิทธิภาพคุณภาพนวัตกรรมและการ
ตอบสนองต่อผู้บริโภค เช่นเดียวกับ วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546) ที่กล่าวว่าเป็นความสามารถของ
องค์กรในการสร้างผลงานเหนือองค์กรคู่แข่ง อ่ืน ๆ จากการผลิตสินค้าหรือบริการที่ตรงตามต้องการ
ของลูกค้า ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า พ้ืนฐานส าคัญของความสามารถในการแข่งขันคือความเหนือใน
ด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตกรรมและการตอบสนองต่อ  ผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ จารุณี 
ผณินทรารักษ์ (2548) ที่กล่าวว่าความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง ความสามารถเฉพาะตัวที่มีอยู่
ในตัวผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือผู้น า มาปรับใช้ในกระบวนการบริหารองค์กรมีตัวชี้วัด 4 ตัวได้แก่การ
วางแผน การก าหนดแนวทางปฏิบัติ การติดต่อสื่อสารและการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ขณะที่ พนิตสุภา ธรรมประมวล (2550) ได้อธิบายถึงความหมายของ ความสามารถในการแข่งขันว่า 
เป็นการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันและข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และของกิจการ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ความต้องการและการยอมรับของลูกค้าแต่ละกลุ่ม อย่างไรก็ตาม เสนาะ ติเยาว์ (2546) ยังได้กล่าวว่า
การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอีกหนึ่งประการที่ท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จทางธุรกิจ และเป็นหัวใจหลักในการวางแผนด้านกลยุทธ์ โดยกล่าวคือ ความสามารถที่
องค์กรที่ด าเนินธุรกิจได้ดีกว่าองค์การอ่ืน ๆ หรือได้รับผลก าไรที่ได้สูงกว่ามาตรฐานของอุตสาหกรรม
นั้น ๆ หรือองค์กรสามารถสร้างให้เกิดคุณค่าแก่องค์กรของตัวเองมากกว่าคู่แข่งขัน โดยความสามารถ
ในการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งนั้น จะขึ้นอยู่กับความสามารถของความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ขายผลิตภัณฑ์และให้บริการที่ดีกว่า ราคาถูกกว่าและตอบสนองต่อลูกค้าได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน  
 จากความหมายของความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ที่ได้ได้กล่าวมาข้างต้น 
สามารถสรุปได้ว่าความสามารถในการแข่งขัน หมายถึง การด าเนินธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้ โดยการสร้างความแตกต่างให้เหนือกว่าคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
สร้างความแตกต่าง, การเป็นผู้น าด้านต้นทุนและการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว โดยเงื่อนไขส าคัญ
ของความสามารถในการแข่งขันคือลูกค้าจะต้องจบลงด้วยความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรือการ
ให้บริการของกิจการ 
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ตารางที่ 2.4 สรุปตัวแปรที่เก่ียวปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 

ผู้แต่ง 
ปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 
Y1 Y2 Y3 

Porter (Porter ,1980 อ้างถึงใน Greg & Mark, 2010) ✓ ✓  

L Dwyer et al. (2000) ✓   

สุพานี สกฤษฏ์วานิช (2544)  ✓  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ✓  ✓ 
พิบูล ทีปะปาล (2546) ✓   

พนิดา ไชยา (2559)   ✓ 
Pearce II and Robinson (2005) ✓   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ and ศุภร เสรีรัตน์ (2542)  ✓  

วิชิต อู่อ้น (2548) ✓   

พนิตสุภา ธรรมประมวล (2550)   ✓ 
Peteraf M.A. (1993)  ✓  

Wilkinson (2013) ✓   

Kotler and Keller (2006) ✓   
(Nyauncho M. Josiah & Nyamweya Isaac 
Nyagara, 2015) 

 ✓  

เสนาะ ติเยาว์ (2546)   ✓ 
วิรัช ลภริัตนกุล (2544) ✓   

วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546)   ✓ 
(ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ, 2015) ✓ ✓  
สรวิศ ปิ่นรัตนานนท์ (2555)   ✓ 
Hill & Jones (2004, อ้างถึงใน  พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 
2553) 

  ✓ 

รวม 10 6 7 
 
หมายเหตุ: Y1 = การสร้างความแตกต่าง(Differentiation), Y2 = การเป็นผู้น าต้นทุน(Cost 
Leadership), Y3 = การตอบสนองต่อลูกค้า(customer response 
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 จากการศึกษาเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้องมีนักวิชาการหลายท่านได้ท าการศึกษาการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งขันอ่ืนในตลาด โดยเป็นการเสนอสิ่งที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่าง
สม่ าเสมอ เป็นสิ่งที่คู่แข่งขันไม่สามารถลอกเลียบแบบหรือท าได้ดีเท่า เพ่ือให้เกิดความสามารถแข่งขัน
ที่เหนือคู่แข่งขันในตลาดและความอยู่รอดในในสภาวะการแข่งขัน ซ่ึงความสามารถในแข่งขันที่เหนือคู่
แข่งขันสามารถท าได้หลายวิธีโดยแบ่งได้ 3 ด้าน คือ การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) , ด้าน
ต้นทุน (Cost Leadership) และการตอบสนองลูกค้า (Customer Response) ซึ่งจะกล่าวในหัวข้อ
ถัดไป  
 

2.7.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่าง(Differentiation)   
 ความสามรถในการแข่งขันเป็นการแสวงหาข้อได้เปรียบในการแข่งขันด้านการสร้างความ
แตกต่างโดยธุรกิจต้องพยายามสร้างผลิตภัณฑ์และหรือการบริการในลักษณะที่ไม่เหมือนใคร(Unique 
bundles) เพ่ือให้เกิดคุณค่าที่สูงขึ้นแก่ลูกค้าโดยความสามารถในการแข่งขันสามารถท าได้ด้วยการ
สร้างความแตกต่างดังต่อไปนี้  ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) ความ
แตกต่างด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Channel differentiation) ความแตกต่างด้านบริการ (Service 
differentiation) ความแตกต่างด้านบุคลากร (Personnel differentiation) ความแตกต่างด้าน
ภาพลักษณ์ (Image differentiation) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ของ
ธุรกิจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) 
 
 2.8.1.1 ความหมายของการสร้างความแตกต่าง 
 การศึกษาของ พิบูล ทีปะปาล (2546) ก็ได้ให้ให้นิยามว่า เป็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์จะ
ยึดถือหลักการสร้างคุณค่าของบริษัท และธุรกิจในสายตาลูกค้า (Customer value) นั่นคือทาง
ก าหนดและวิธีในการก าหนดความสามารถจะต้องพิจารณาในส่วนของลูกค้าโดยมุ่งเน้นว่าในแต่ละ
ส่วนตามหน้าที่ลูกค้ามีความต้องการอย่างไร นอกจากนี้ Pearce II and Robinson (2005) ก็ได้
อธิบายว่า กลยุทธ์ที่ขึ้นกับการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ถูกออกแบบมาเพ่ือให้ดึงดูดใจ
ลูกค้าโดยใช้ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์ การเน้นไปที่รูปลักษณะเหนือคุณภาพอ่ืน ๆ ของผลิตภัณฑ์ 
ขณะที่ วิชิต อู่อ้น (2548) ได้กล่าวว่าว่า การใช้การสร้างความแตกต่างเป็นการมุ่งเน้นการสร้าง
ลักษณะ และวิธีการจ าหน่ายสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดดังนั้น 
การใช้การสร้างความแตกต่างจึงเป็นการสร้างความภักดีต่อลูกค้า เมื่อลูกค้าเกิดความภักดีต่อตรายี่ห้อ
ของบริษัทแล้ว ราคาก็จะไม่เป็นปัจจัยในการพิจารณาเลย 



84 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การสร้างความแตกต่าง หมายถึงการ
พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่างด้านต่าง ๆ เน้นการสร้างลักษณะ วิธีการจ าหน่ายโดยจะส่งผล
ให้เกิดความรู้สึกที่ดีของผู้บริโภค เกิดความภักดีของลูกค้าตามมา ท าให้ยอดขายเพิ่มข้ึนกับสินค้า และ
เพ่ิมสามารถในการแข่งขันขันและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
 
 2.8.1.2 องค์ประกอบของความแตกต่าง 
 การสร้างความแตกต่างนั้นธุรกิจต้องพยายามสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการในลักษณะที่ไม่
เหมือนใครเพ่ือให้เกิดความภักดีของลูกค้า ในการวิจัยครังนี้ผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดเกี่ยวกับการสร้าง
ความแตกต่าง ของ Kotler and Keller (2006) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 
  1) การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์  (Product differentiation) ความ
แตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product differentiation)หมายถึง การรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อการน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งขันทั้งคุณลักษณะด้านกายภาพ (Physical) หรือไม่ใช่กายภาพ 
รวมไปถึงการรับรู้ทางด้านราคา (Dickson & Ginter, 1987) ในขณะที่กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
ด้านผลิตภัณฑ์ย่อมหมายถึงวิธีการเพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ความแตกต่างเหล่านั้นให้เกิดขึ้น ขณะที่ 
Wilkinson (2013) ได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยอ้างอิงถึง
แนวคิดแรงผลักดันทั้ง 5 (5-Force Model) ของMichael E. Porter ได้อย่างน่าสนใจว่า ความ
แตกต่างที่เหนือกว่าของสินค้า (Product Differentiation) นี้ถือเป็นวิธีการที่สามารถสกัดกั้นคู่แข่งขัน
รายใหม่ให้เข้าสู่ตลาดได้เป็นอย่างดี เนื่องจากความแตกต่างด้านสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ย่อมท าให้
ผู้บริโภครับรู้ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนยากจะมาทดแทนผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการรายเดิมได้ ยิ่ง
เมื่อต้องเทียบกับสินค้าของผู้ประกอบการรายเดิมที่มีการสร้างตราสินค้า (Brand) จนเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลายด้วยแล้ว การเข้ามาท าตลาดใหม่ของคู่แข่งยิ่งมีความยกล าบากและต้องอาศัยงบประมาณ
มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ก็ได้ให้ความหมายว่า เป็นกิจกรรมของ
การออกแบบลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ Kotler and Keller (2006) ให้
ความหมายว่า สินค้าแต่ละชนิดมีความสามารถในการสร้างความแตกต่างในแต่ละด้านไม่เท่ากัน แต่มี
สินค้าที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ 
นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้เกิดความโดดเด่นไม่เหมือนใคร สามารถดึงดูด ใจแก่ลูกค้าได้เป็น
อย่างดี โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ รูปลักษณะ (Features) คุณภาพการ
ท างาน (Conformance quality) รูปแบบ (Style) และการออกแบบ (Design) 
  2) การสร้างความแตกต่างที่ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Placement-channel of 
distribution) เลือกกลยุทธ์จัดช่องทางให้บริการที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวกและมีคุณภาพ ซึ่งกลยุทธ์ของ
นักการตลาดในการท าให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจ าหน่าย สามารถก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการพบผลิตภัณฑ์ 
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โดยหากผลิตภัณฑ์มีจ าหน่ายแพร่หลายและสะดวกต่อการซื้อ ก็จะสามารถท าให้ผู้บริโภคน าไป
ประเมินประเภทของช่องทาง และอาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ของภาพพจน์ผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์ 
ที่มีของแถมในร้านสรรพสินค้าต่าง ๆ จะท าให้สินค้ามีชื่อเสียงมากกว่าการผลิตภัณฑ์น าไปวางบน
ชั้นในวางของร้านสรรพสินค้าเพียงอย่างเดียว 
  3) การสร้างความแตกต่างด้านการบริการ (Services Differentiation) 
   (1) ความหมายของการสร้างความแตกต่างด้านการบริการ อิฏฐพร ภู่เจริญ 
(2538) ได้อธิบายว่า ในอดีตเคยมีแนวความคิดว่าการบริการลูกค้ามีเพียงแต่คอยรับค าต่อว่าหรือข้อ
เรียกร้องจากลูกค้าเท่านั้น แต่ในปัจจุบันแนวความคิดดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องจากการ
แข่งขันในโลกธุรกิจท าให้การมองภาพเกี่ยวกับการบริการลูกค้ากว้างขึ้น ซึ่งการบริการลูกค้าคือ ความ
พยายามที่จะประสานองค์กรกับลูกค้าเข้าด้วยกันด้วยเทคนิคต่าง ๆ ที่คิดค้นขึ้นมา นอกจากนี้ Kotler 
and Keller (2006) ยังได้กล่าวว่า สิ่งที่ส าคัญน าไปสู่ความส าเร็จสร้างความแตกต่างด้านบริการที่
ส าคัญคือ ความสะดวกในการสั่งสินค้า การส่งสินค้า การติดตั้งการฝึกอบรมให้ลูกค้า การบริการให้
ค าปรึกษา การซ่อมแซมและอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การสร้างความแตกต่างด้านการ
บริการนั้นเป็นการให้ความสะดวกในการใช้บริการ โดยการมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า ทั้งในและนอก
สถานประกอบการ 
   (2) หลักความส าคัญของการสร้างความแตกต่างด้านการบริการ โดย กุลธน 
ธนาพงศ์ธร (2530) ได้กล่าวว่า หลักการให้บริการที่ส าคัญมี 5 ประการ ประกอบด้วย 1. ความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ โดยประโยชน์และบริการที่องค์การ
จัดให้นั้น ไม่ใช่เป็นการจัดให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเท่านั้น  แต่จะต้องตอบสนองความ
ต้องการของบุคลากรส่วนใหญ่หรือทั้งหมด มิฉะนั้นผลที่ได้จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่คุ้มค่ากับ
การด าเนินงาน ด้วย 2. ความสม่ าเสมอ ในการให้บริการนั้น จะต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง ไม่ใช่การด าเนินเพียงตามใจผู้ให้บริการ 3. ความประหยัด โดยค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการให้บริการ
นั้น จะต้องไม่มากจนเกินไปกว่าผลที่ได้รับ 4. ความเสมอภาค โดยบริการนั้นจะต้องให้บริการแก่
ผู้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอย่างเสมอภาค โดยไม่มีสิทธิ์พิเศษแก่บุคคลในลักษณะต่างจาก 
บุคคลอ่ืน ๆ 5. ความสะดวก ในบริการแก่ผู้รับบริการนั้นจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ง่ายและสะดวก 
สบาย หากการบริการนั้นมีความซับซ้อมมากเท่าไหร่ก็จะเกิดสิ้นเปลืองทรัพยากร และทั้งยังไม่เป็น
การสร้างภาระยุ่งยากให้เพ่ิมข้ึนแก่ผู้ให้บริการ 
   (3) ปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างด้านการบริการ Kotler and Keller 
(2006) กล่าวว่า การบริการที่มีความเอาใจใส่ มีลักษณะดังนี้ 1. ความง่ายในการสั่งซื่อ (Ordering 
ease) 2. การขนส่ง (Delivery) ที่ 3.การติดตั้ง (Installation) มักใช้กับสินค้าพวกเครื่องใช้หรือ
เครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานนานและมีมูลค่าสูง 4.การฝึกอบรมลูกค้า (Customer training) บริการ
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ให้ค าแนะน าลูกค้า (Customer consulting) 5.การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance and 
repair) 6.การบริการอ่ืน ๆ (Miscellaneous services) บริษัท สามารถหาวิธีการอื่นในการเพิ่มมูลค่า
ผ่านการสร้างความแตกต่างในการให้บริการแก่ลูกค้า 
  4) การสร้างความแตกต่างด้ านบุคลากร (Personnel differentiation) โดย
ความหมายของการสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้อธิบาย
ว่า การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร เป็นการสร้างความแตกต่างในคุณสมบัติ ของบุคลากร ธุรกิจ
จะมีความสามารถในการแข่งขันและข้อได้เปรียบคู่แข่งขันได้นั้น ธุรกิจจะต้องจ้างและฝึกพนักงานให้มี
คุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่งขัน โดยสอดคล้อง Kotler and Keller (2006) ที่ได้อธิบายว่า บริษัทสามารถ
สร้างความแตกต่างด้านบุคลากรโดยการจ้างบุคลากรที่มีความสามาถ มีทักษะส าหรับฝึกอบรม
บุคลากรในบริษัทให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการท าให้แตกต่างคู่แข่งได้ เช่นเดียวกับ ปิยะบุตร 
สงวนพันธุ์ (2546) ก็ได้อธิบายว่า การว่าจ้างเฉพาะพนักงานที่ดีมีคุณภาพ มากกว่าคู่แข่งขันมา
ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยพนักงานจะต้องมีการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะเป็นพิเศษ ที่แสดง
ถึงความช านาญ ความเป็นมิตร มีประสบการณ์ และความสุภาพอ่อนโยน เพ่ือท าให้กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายเกิดความพึงพอใจในการติดต่อรับบริการจากธุรกิจ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่ส่งผลดีต่อทั้งตราสินค้า 
และภาพลักษณ์ของบริษัทดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร หมายถึง 
การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร หรือ พนักงาน ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือกการฝึกอบรมและการจูง
ใจเพ่ือสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันพนักงานต้องมีความสามารถมี
ทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถ
สร้างค่านิยมให้กับบริษัทเพ่ือยกระดับความสามารถทางการแข่งขันและเพ่ิมข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
นอกจากนี้ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดการสร้างความ
แตกต่างด้านบุคลากรว่า การฝึกอบรมที่ดีกว่า ท าให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรแต่ละคน ซึ่ง
ประกอบด้วย ความสามารถ (Competence) ความมีน้ าใจ (Courtesy) ความเชื่อถือได้ (Credibility) 
ความไว้วางใจได้  (Reliability) การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) การติดต่อสื่ อสาร 
(Communication)  
  5) การสร้างความแตกต่ างด้ านภาพลักษณ์  ( Image Differentiation) โดย
ภาพลักษณ์ (Image) นั้นเป็นองค์รวมของความคิด ความเชื่อ และความประทับใจที่บุคคลหนึ่งมีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง โดยทัศนคติและการกระท าใด ๆ ที่คนเรามีต่อสิ่งนั้น ก็จะมีความเกี่ยวข้องกันสูงกับ
ภาพลักษณ์ของสิ่งนั้น (Kotler & Keller, 2006) เช่นเดียวกับ จิราภรณ์ สีขาว (2536) ให้แนวคิดว่า 
ภาพลักษณ์ (Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลตามความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อองค์การ 
สถาบัน บุคคล หรือการด าเนินงานภาพที่เกิดข้นในจิตใจนี้อาจจเป็นผลมาจากการได้รับประสบการณ์
โดยตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อมที่บุคคลนั้นรับรู้มา และค าว่า “ภาพลักษณ์องค์การ” (Corporate 
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image) หมายถึง ภาพรวมทั้งหมดขององค์การที่บุคคลรับรู้จากประสบการณ์หรือมีความรู้ความ
ประทับใจ ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อหน่วยงานหรือสถาบันโดยการกระท าหรือพฤติกรรม องค์การ 
การบริหาร ผลิตภัณฑ์การบริหารและการประชาสัมพันธ์จะเข้ามามีบทบาทต่อภาพลักษณ์ของ
องค์การด้วย ดังนั้นภาพลักษณ์ของบริษัท (Corporate image) จึงหมายถึง ภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจของ
ผู้คนที่มีต่อองค์กรใดองค์กรหนึ่งรวมไปถึงด้านการบริหารหรือการจัดการ  (Management) ของ
องค์กรแห่งนั้น และสินค้าผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการ (Service) ที่บริษัทนั้นจ าหน่าย ดังนั้น ค า
ว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรจึงมีความหมายครอบคลุมทั้งตัวหน่วยงานธุรกิจ ฝ่ายจัดการ และสินค้า 
หรือบริการของบริษัทแห่งนั้นด้วยนอกจากนี้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ วิรัช 
ลภิรัตนกุล (2544) พบว่า การสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ หมายถึง การสร้างความรู้สึกท่ีดี ให้
ติดอยู่ในใจของผู้บริโภค โดยการใช้สื่อด้านต่าง ๆ ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงให้มีที่นั่ง
ส าหรับลูกค้า มีการจัดงานเลี้ยงเพ่ือขอบคุณลูกค้า การแจกใบปลิว ส่วนลดส าหรับวันเกิด เพ่ือให้
ลูกค้าสามารถจดจ า คุ้นเคยถึงคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจได้ ส่งผลให้เกิดความ
เคลื่อนไหวทางการตลาดของธุรกิจได้ เช่น เมื่อผลิตภัณฑ์มีภาพลักษณ์ที่ดี ช่วยให้ผู้บริโภคต้องการซื้อ 
ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายเพ่ิมสูงขึ้น และหากภาพลักษณ์ของตัวองค์กรดีก็จะท าให้ให้เกิดความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจ มีผลให้เกิดความภักดีได้ ท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน ส าหรับ Kotler and Keller 
(2006) ได้กล่าวถึงประเภทของการสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ว่า ภาพลักษณ์ ( Image) เป็น
การรับรู้ของบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร โดยภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยต่าง ๆ ภายใต้การควบคุมด าเนินการขององค์กร และองค์กรสามารถน าภาพลักษณ์มาเป็น
องค์ประกอบทางการบริหารจัดการได้ โดยจ ากัดขอบเขตประเภทของภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
แข่งขันให้ชัดเจน สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 
  1) ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product of Service Image) คือ ภาพที่
เกิดขึ้นในใจของผู้คนทั่วไปที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการเพียงอย่างเดียว ไม่รวมถึงตัวองค์กร ซึ่งหนึ่ง
องค์กรอาจมีผลิตภัณฑ์และตราสินค้าที่จ าหน่ายอยู่ในท้องตลาดมากกว่า 1 ชนิด ดังนั้นภาพลักษณ์
ประเภทนี้จึงเป็นโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการทุกชนิดและทุกตรายี่ห้อ ที่อยู่ภายใต้ความ
รับผิดชอบขององค์กรใดบริษัทหนึ่ง 
  2) ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของผู้คนทั่วไปที่มี
ต่อตราสินค้า (Brand) ใดตราสินค้าหนึ่งหรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) ใดเครื่องหมายการค้า
หนึ่ง ส่วนใหญ่อาศัยวิธีการส่งเสริมการขาย และการโฆษณา เพ่ือบ่งบอกถึงลักษณะของสินค้า โดย
การเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะหรือจุดขาย เนื่องตราสินค้ามีหลากหลายที่อาจมาจากบริษัทเดียวกัน แต่
ก็ไม่จ าเป็นต้องมีภาพลักษณ์เหมือนกัน เนื่องจากภาพลักษณ์ของตราตราสินค้านั้นถือว่าเป็นสิ่ง
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เฉพาะตัว โดยขึ้นอยู่กับการก าหนดต าแหน่งครองใจ (Positioning) ของตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งที่
บริษัทต้องการให้มีความแตกต่าง (Differentiation) จากตราสินค้าอ่ืน ๆ 
  3) ภาพลักษณ์ของหน่วยงานหรือองค์การ (Institutional image) กล่างคือ เป็น
ภาพที่เกิดขึ้นในใจของบุคคลคนทั่วไปที่มีต่อเฉพาะภาพของตัวหน่วยงานหรือองค์การเพียงส่วนเดียว 
ไม่ได้รวมถึงสินค้าหรือบริการที่หน่วยงานหรือองค์กรจ าหน่าย ดังนั้น ภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็น
ลักษณะของการการบริหารจัดการและการด าเนินงานของหน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ ทั้งในแง่
ระบบการผลิต การบริหารจัดการบุคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ  
 
 2.8.1.4 สรุป 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่าง(Differentiation)  สามารถ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ในการสร้างความแตกต่างเป็นวิธีการเพ่ิมยอดขายให้กับสินค้าโดยการพัฒนาให้
ผลิตภัณฑ์ให้เกิดความแตกต่าง ทางด้านต่าง ๆ คือ ด้านผลิตภัณฑ์ด้านบริการด้านบุคลากรและด้าน
ภาพลักษณ์ การสร้างความแตกต่างเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความภักดีของลูกค้าการท างานของผลิตภัณฑ์
เกิดจากนักการตลาดและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องพยายามสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าเพ่ือให้เกิด
ความภักดีของลูกค้า 
 

2.7.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการผู้น าต้นทุน (Cost Leadership) 
 ผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) เป็นกลยุทธ์ที่มีการใช้กันอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ 70 
และเป็นกลยุทธ์ที่อิงอยู่กับแนวคิดในเรื่อง เส้นโค้งประสบการณ์ (Experience Curve) โดยมีความ
เชื่อที่ว่า หากผู้ปฏิบัติงานมีประสบการณ์ในการท างานทีม่ากข้ึน ก็จะสามารถช่วยในการลดต้นทุนการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ (ศุภณัฐ ชูชินปราการ, 2549) ซึ่งตามกลยุทธ์การแข่งขันทั่วไปของ Porter 
นั้นก็ได้อธิบายว่า ความเป็นผู้น าด้านต้นทุนขององค์กรนั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งที่มาของความได้เปรียใน
การแข่งขันด้านต้นทุน ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับโครงสร้างของอุตสาหกรรม อาจรวมถึงการแสวงหาการ
ประหยัดจากขนาดเทคโนโลยี การเข้าถึงวัตถุดิบและปัจจัยอ่ืน ๆ (Peteraf M.A., 1993) โดยหาก
องค์กรสามารถบรรลุและรักษาความเป็นผู้น าด้านต้นทุนโดยรวมได้ ก็จะท าให้องค์กรสามารถควบคุม
ราคาได้ ใกล้ เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม (Nyauncho M. Josiah & Nyamweya Isaac 
Nyagara, 2015) การเป็นผู้ น าด้ านต้นทุน  (Cost Leadership) มี จุ ดมุ่ งหมายเพ่ือให้ ธุ รกิจมี
ประสิทธิผลด้านต้นทุนสูงสุดและเพ่ือให้เกิดข้อได้เปรียบด้านต้นทุน ซึ่งการเป็นผู้น าด้านต้นทุนนี้มีการ
ใช้ต้นทุนต่ าเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน แต่อาจจะไม่ใช่ต้นทุนที่ต่ าที่สุด เพ่ือให้เกิดความเป็นผู้น าด้านต้นทุน 
ผู้บริหารจะต้องรักษาลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญที่ผู้ซื้อต้องการ โดยผู้น าด้านต้นทุนจะ
ได้รับประโยชน์จากก าไรที่เหนือกว่า โดยมีทางเลือก 2 ประการ คือ การใช้ต้นทุนที่ต่ า ท าให้สามารถ
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ตั้งราคาได้ต่ ากว่าคู่แข่งขันและจูงใจผู้ซื้อที่อ่อนไหวต่อราคาให้ซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิม
ก าไรและการลดราคาสินค้าลงทั้งของบริษัทและคู่แข่งขัน จะท าให้ส่วนครองตลาดเท่าเดิม แต่ท าให้
ก าไรต่อหน่วยสูงขึ้นเนื่องจากต้นทุนต่อหน่วยลดลง ท าให้ธุรกิจได้รับก าไรรวมจากการลงทุนสูงขึ้น (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์  & ศุภร เสรีรัตน์ , 2542) ซึ่ งปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการแสวงหาต้นทุนที่ ต่ า 
ประกอบด้วย 
  1) การประหยัดหรือไม่ประหยัดจากขนาดการผลิต เป็นการประหยัดจากขนาดการ
ผลิต จะ เกิดข้ึนเมื่อมีการผลิตในปริมาณมากขึ้น ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 
  2) ผลกระทบจากการเรียนรู้และประสบการณ์ เป็นการกระท ากิจกรรมใด ๆ ก็ตาม
จะลดลง เนื่องจากเกิดการประหยัดจากประสบการณ์ในการท างานและเกิดการเรียนรู้  
  3) ต้นทุนของปัจจัยนาเข้าซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ เป็นต้นทุนในกิจกรรมเครือข่าย
การ สร้างคุณค่าจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยน าเข้า ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ที่คู่แข่งแต่ละรายจะใช้ต้นทุนที่
แตกต่างกัน ต้นทุนที่ส าคัญได้แก่ แรงงาน วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต เป็นต้น 
  4) ความเชื่อมโยงในกิจกรรมอ่ืน ๆ ในเครือข่ายการสร้างคุณค่าในอุตสาหกรรม เมื่อ
ต้นทุนของกิจกรรมหนึ่งได้รับผลกระทบจากกิจกรรมอ่ืน ต้นทุนก็จะสามารถลดลงได้ ถ้ามีกิจกรรมที่มี 
ความร่วมมือกันและการประสานงานที่ดี  
  5) การใช้โอกาสจากหน่วยธุรกิจภายในองค์กรร่วมกัน สายผลิตภัณฑ์หรือหน่วย
ธุรกิจที่ แตกต่างกันจะสามารถใช้ระบบกระบวนการสั่งซื้อ หน่วยงานขายตลอดจนใช้คลังสินค้าและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดจ าหน่ายร่วมกันได้ ปัจจัยเหล่านี้ถือว่าท าให้เกิดการลดต้นทุนให้ต่ าลง
ได ้
  6) ผลประโยชน์จากการรวมตัวในแนวดิ่ง เป็นการรวมกิจกรรมกับผู้ขาย ปัจจัยการ
ผลิตและคนกลางในช่องทาง ท าให้เกิดอ านาจการต่อรอง และท าให้ประหยัดต้นทุนในการผลิตและ
การจัดจ าหน่ายได ้
  7) เงื่อนไขด้านเวลาซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบในการเข้าสู่
ตลาดก่อนคู่แข่งขัน ในบางครั้งสินค้าที่เป็นตราสินค้าแรกที่เข้าสู่ตลาดจะสามารถสร้างและรักษาชื่อ
ตรา สินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่งขันที่เข้ามาทีหลัง แต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่เทคโนโลยีมีการ
พัฒนารวดเร็วมาก ผู้ที่ซื้อที่หลังจะได้รับประโยชน์จากการซื้อสินค้าในราคาท่ีถูกกว่าผู้ซื้อในตอนแรก  
  8) ร้อยละของการใช้ประโยชน์จากสมรรถภาพในการผลิต การใช้ประโยชน์จาก 
สมรรถภาพในการผลิตยิ่งมากเท่าใด ก็ยิ่งท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงมากเท่านั้น 
  9) ทางเลือกกลยุทธ์และการตัดสินใจในการด าเนินงาน ต้นทุนของบริษัทจะเพ่ิมขึ้น
หรือลดลงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในการด าเนินงานดังนี้ 
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   (1) การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนผลิตภัณฑ์หรือความหลากหลายที่
น าเสนอ 
   (2) การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของบริการที่มอบให้ผู้ซื้อ 
   (3) ลักษณะการด าเนินงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้นหรือน้อยลง 
   (4) ค่าจ้างและผลประโยชน์ส าหรับพนักงานที่มากขึ้นหรือลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบ กับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
   (5) การใช้สิ่งจูงใจที่มากขึ้นหรือน้อยกว่าคู่แข่งขัน ค่าตอบแทนที่จูงใจ
พนักงานมากข้ึนหรือลดลง 
   (6) การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของจ านวนช่องทางในการจัดจ าหน่าย  โดยใช้ใน
การกระจายผลิตภัณฑ์  
   (7) คุณสมบัติของวัตถุดิบที่สูงขึ้นหรือลดลง 
 นอกจากนนี้การศึกษาของ สุพานี  สกฤษฏ์วานิช (2544) ที่ ได้กล่าวว่า การบรรลุถึง
ความสามารถในการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งด้านต้นทุนต่ า (Cost Advantage) เป็นการบริหารจัดการใน
ทุกด้าน มิใช่ในด้านต้นทุนการผลิตเท่านั้น การที่จะบรรลุข้อได้เปรียบในการแข่งขันเรื่องต้นทุนต่ าได้
นั้น โดยทั่วไปกิจการจะต้องมีการบริหารและการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งขัน 
(Superior Efficiency) รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่า (Superior Innovation) 
การคิดค้นผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการผลิต หรือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ง่ายขึ้นและสั้นลง การ
วิจัยพัฒนาหาวัตถุดิบทดแทนที่มีราคาถูกลงได้ หรือการมีคุณภาพที่เหนือกว่าเดิม โดยหากองค์กร
สามารถด าเนินการได้ดังกล่าวก็จะท าให้มีตน้ทุนที่ต่ าลงได ้
   
 2.8.2.1 สรุป 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) สามารถกล่าว
โดยสรุปได้ว่า ผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership) นั้นเป็นการท าให้กิจการมีประสิทธิผลด้านต้นทุน
สูงสุด เพ่ือให้เกิดข้อได้เปรียบด้านต้นทุน การเป็นผู้น าด้านต้นทุนนี้จะใช้ ต้นทุนต่ ากว่าเมื่อเทียบกับคู่
แข่งขัน แต่อาจจะไม่ใช่ต้นทุนที่ต่ าที่สุด โดยปกติต้นทุนต่ า จะเกิดขึ้นเมื่อตลาดใหญ่มากและสินค้าที่
ผลิตจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันการที่ต้นทุนของสินค้าเพียงอย่างเดียวหรือสองอย่างต่ า
เท่านั้นไม่เพียงพอแต่จะต้องเป็นต้นทุนส่วนรวมขององค์การและของทุก ผลิตภัณฑ์ผลดีของต้นทุนต่ า
ก็คือบริษัทมีก าไรสูงกว่าก าไรปกติและขณะเดียวกันป้องกันคู่แข่ง ไม่ให้ลดราคาลงป้องกันลูกค้าและ
ผู้ขายวัตถุดิบกดดันในด้านราคาเพราะต้นทุนต่ า 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตอบสนองลูกค้า (customer response) 
 การตอบสนองลูกค้า ( customer response) เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อย่างหนึ่ง โดยความเร็วในการท าผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตัดสินใจทางการบริหาร
จัดการที่รวดเร็วนั้นจะส่งผลต่อลูกค้าโดยตรง การตอบสนองที่รวดเร็วแสดงให้เห็นถึงการมีความ
ยืดหยุ่นขององค์การ แม้องค์การจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าไม่มีความยืดหยุ่นพอ 
การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ก็ท าได้ยาก นอกจากนี้การตอบสนองอย่างรวดเร็วนั้น
สามารถก่อให้เกิดผลดีในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า การ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ให้ดีขึ้นการท าตามค าสั่งซื้อของลูกค้าและการตอบค าถามของลูกค้าได้
รวดเร็วผลดีเหล่านี้ท าให้องค์การตั้งราคาได้สูงกว่าโดยลูกค้ายอมรับได้ ส่งผลต่อการสร้างความ
แตกต่างและการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุน (เสนาะ ติเยาว์, 2546) 
 โดนการตอบสนองลูกค้านั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีความหมายมากกว่าการสร้างความ
แตกต่าง แม้ว่า 2 สิ่งนี้จะมีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ & ศุภร เสรีรัตน์, 
2542) นอกจากนี้ การศึกษาของ พนิดา ไชยา (2559) ได้กล่าวว่า การตอบสนองลูกค้าจะต้องมีความ
คล่องตัวต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอ สินค้าใหม่ การปรับปรุง
สินค้า หรือแม้แต่การตัดสินใจของการบริหาร ผู้บริหารธุรกิจในปัจจุบันจ านวนมากรู้ว่าการเป็นผู้น า
ด้านต้นทุนหรือการน าเสนอสินค้าที่มีลักษณะพิเศษเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอที่จะสามารถแข่งขันได้ แต่พวก
เขาต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยการตอบสนองที่ช้ากว่าคู่แข่ง
อาจท าให้ลูกค้าหันไปใช้ทางเลือกอ่ืน ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันที่ส่งผลต่อข้อได้ เปรียบ
ทางการแข่ของการตอบสนองอย่างรวดเร็วมีหลายลักษณะ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(Developing new Products) โดยการตอบสนองจะต้องให้เกิดความรวดเร็ว เช่น เวลาที่บริษัทที่ใช้
ไปในการพัฒนาสินค้าใหม่ ซึ่งมีผลท าให้มีมีความสามรถในการแข่งขันและสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่
แข่งขันที่พัฒนาสินค้าได้ช้ากว่า 2) สินค้าที่ผลิตตามค าสั่งของลูกค้า (Customizing Product) ความ
รวดเร็วที่บริษัทสามารถผลิตสินค้าตามค าสั่งซื้อหรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการเพ่ิม
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการผลิตสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี 3) การปรับปรุงสินค้าเดิมที่ยังจ าหน่าย
อยู่ (Improving Existing Product) ให้เกิดการพัฒนาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 4) การส่งมอบสินค้าตามค าสั่งซื้อ (Delivery of Ordered Products) 5) การ
ปรับความพยายามทางการตลาด (Adjusting Marketing Efforts) 6) การตอบค าถามของลูกค้า 
(Answering Customer Questions)  
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 2.8.3.1 สรุป 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตอบสนองลูกค้า (customer response)
สามารถกล่ าวโดยสรุป ได้ ว่ า  การตอบสนองลูกค้า ( customer response) เป็ นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันอย่างหนึ่ง โดยความเร็วในการท าผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตัดสินใจทางการบริหารจัดการที่รวดเร็วนั้นจะส่งผลต่อลูกค้าโดยตรง ซึ่งการตอบสนองต่อลูกค้า
นั้นคจะต้องมีความคล่องตัวในการน าเสนอบริการใหม่ การปรับปรุงบริการ รับบริการตามค าสั่งของ
ลูกค้า และการตัดสินใจทางการบริหาร ก่อให้เกิดผลดีในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การผลิตสินค้าตาม
ความต้องการของลูกค้า การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่ขายอยู่ให้ดีขึ้นการท าตามค าสั่งซื้อของลูกค้าและการ
ตอบค าถามของลูกค้าได้รวดเร็วผลดีเหล่านี้ท าให้องค์การตั้งราคาได้สูงกว่าโดยลูกค้ายอมรับได้ ส่งผล
ต่อการสร้างความแตกต่างและการเป็นผู้น าทางด้านต้นทุนด้วย 
  

2.8 แนวคิดการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

 แนวคิดในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวนั้น ได้มีการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง
ในแง่ของการจัดหาและมิติทางเศรษฐกิจในรูปแบบที่เชื่อมโยงกับความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจหรือบริษัท ที่เกี่ยวข้องและมีการด าเนินงานในแหล่งนั้น (Claver-Cortés et al., 2007; Larry 
Dwyer & Kim, 2003 ; Rodríguez-Díaz & Espino-Rodríguez, 2008) ซึ้ งวิธีการในการศึกษา
เหล่านี้ไม่ได้มีการวางรูปแบบบนพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวที่เหมาะสมเพียงด้านเดียว แต่ยังรวมไปถึง
ขอบเขตของอิทธิพลที่อยู่ภายใต้ผลกระทบที่ เกิดกับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว (Enright & 
Newton, 2004) โดยแหล่งท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถแข่งขันได้อยู่ตลอดเวลา หากแหล่งนั้น
มีต าแหน่งทางการตลาดที่ดีและมีความสามรถแข่งขันกับคู่แข่งได้ (D'Hauteserre, 2000; Hassan, 
2000; Hong, 2009) โดยต้องใช้วิธีการที่มุ่งเน้นไปที่ ความแตกต่างด้านราคา (L Dwyer et al., 
2000) ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว (Crouch & Ritchie, 2012) การดึงดูดนักเดินทาง (J. R. B. 
Ritchie & Crouch, 2003) หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (Li, Song, Cao, & Wu, 2013) ดังนั้น
ความสามารถในการแข่งขันของนักท่องเที่ยวจึงเป็นไปในรูปแบบเดียวกับความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตาม J. R. B. Ritchie and Crouch (2003) และ Craigwell (2007) ได้
ชี้ให้เห็นว่านอกจากมิติทางเศรษฐกิจแล้วยังต้องมีการมองภาพให้กว้างขึ้นไปในลักษณะที่หลากหลาย
แง่มุม อาทิ สิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมการเมืองและเทคโนโลยี 
 นอกจากนี้มีผู้เขียนจ านวนมากที่ได้กล่าวถึงความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวที่
ส่งผลให้ประชากรในท้องถิ่นที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชน
ที่ ดี ขึ้ น (Bahar & Kozak, 2007 ; Bordas Rubíes, 2001 ; Buhalis, 2000 ; Crouch & Ritchie, 
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1999 ; Larry Dwyer & Kim, 2003 ; L Dwyer et al., 2004 ; Kim, 2000 ; J. R. B. Ritchie & 
Crouch, 2003) ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงกลายเป็นเหตุผลที่มีส่วนช่วยในการปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นโดยผ่านการแข่งขันเท่านั้น (Bordas Rubíes, 2001) 
ดังนั้นเมื่อเอาชนะวิสัยทัศน์ที่เรียบง่ายที่เกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวได้นั้นก็จะ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของประชากรท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว (Uysal, Sirgy, & 
Perdue, 2012) ตลอดจนทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ในชุมชน (Crouch & Ritchie, 
2012 ; Pirnar & Gunlu, 2012) ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในแหล่งนั้น ๆ (Uysal et al., 2012) จากการมี
ปฏิสัมพันธ์ใหม่การมีส่วนร่วมของคนในแหล่งนั้น ๆ นอกจากนี้การศึกษาของ (Andereck & 
Nyaupane, 2011; Andereck, Valentine, Vogt, & Knopf, 2007; Ridderstaat, Croes, & 
Nijkamp, 2016) ชี้ให้เห็นว่าคุณภาพชีวิต ดังกล่าวได้ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของแหล่ง
ท่องเที่ยวผ่านความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันของผู้อยู่อาศัย การต้อนรับที่แสดงต่อนักท่องเที่ยวตลอดจน
การศึกษาและทักษะที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับนักท่องเที่ยว โดยจะเห็นได้ว่าหลาย ๆ จุดหมาย
ปลายทางชุมชนท้องถิ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 ในฐานะที่ เป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม่ในแนวคิดของการแข่งขันทางด้านการ
ท่องเที่ยว (Perdue, Tyrrell, & Uysal, 2010) สังเกตว่าคุณค่าของการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาจาก
มาตรการที่ไม่ใช่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ เช่นคุณภาพชีวิตไปสู่แง่มุมที่เป็น
นามธรรมมากขึ้น การรับรู้คุณภาพชีวิต  ความรู้สึกของสวัสดิการหรือความยั่งยืน เป็นต้น โดยความ
ยั่งยืนของการท่องเที่ยวนั้นถือได้ว่าเป็นตัวละครหลักที่สามารถค้นพบได้โดยนัยในค าจ ากัดความบาง
ประการของความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Cucculelli & Goffi, 2016) และความ
ยั่งยืนยังถูกฝังอยู่ในแนวคิดที่ผู้เขียนหลายๆ คนเช่น Bordas Rubíes (2001), Buhalis (2000), De 
Keyser and Vanhove (1994), Hassan (2000), Heath (2002), J. R. B. Ritchie and Crouch 
(2003), or Bahar and Kozak (2007) ซึ้งแนวความคิดต่าง ๆ เหล่านี้ถูกน ามาใช้เรียกต าแหน่ง
ทางการตลาดที่ประสบความส าเร็จและสามารถสร้างผลก าไรภายใต้ข้อจ ากัด ของการลดต้นทุนทาง
สังคมและการปกป้องสิ่งแวดล้อม 
 
 2.9.1 สรุป 
 การทบทวนวรรณกรรมถึงแนวคิดการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวท าให้เห็นถึงประเด็นหลักๆ ในความส าคัญของการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยวว่า แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถแข่งขันได้อยู่ตลอดเวลาโดยต้องใช้วิธีการที่มุ่งเน้นไปที่ ความ
แตกต่างด้านราคาค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยว การดึงดูดนักเดินทางหรือ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ  
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นอกจากนี้การที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ยังส่งผลให้ประชากรใน
ท้องถิ่นที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น  ดังนั้นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงกลายเป็นเหตุผลที่มีส่วนช่วยในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้นโดยผ่านการแข่งขันเท่านั้น 
 

2.9 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 จังหวัดอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง เป็นประตูขึ้นสู่ดินแดนล้านนาตะวันออก และ
เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานการค้นพบโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา และสมัยธนบุรี 
มีเมืองพิชัยและสวางคบุรีเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ เป็นเมืองหน้าด่านของกรุงศรี
อยุธยา เดิมทีตัวเมืองอุตรดิตถ์เป็นเพียงต าบลชื่อ บางโพธิ์ท่าอิฐ ขึ้นกับเมืองพิชัย ต่อมาอุตรดิตถ์กลับ
เจริญขึ้นกว่าเมืองพิชัย จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดเมื่อ พ.ศ. 2476 และเมืองพิชัยเลื่อนลงไป
เป็นอ าเภอหนึ่งขึ้นกับจังหวัดอุตรดิตถ์จนทุกวันนี้ (อิราวัฒน์ ชมระกา, 2552) ค าว่า “อุตรดิตถ์” 
หมายถึง เมืองท่าแห่งทิศเหนือ เป็นเมืองต านานแม่ม่ายลับแล และเมืองถิ่นก าเนิดของวีรบุรุษกู้ชาติ 
“พระยาพิชัยดาบหัก” ทหารเอกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยจังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
7,838 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,899,120 ไร่ เป็นอันดับที่ 11 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือและอันดับที่ 
25 ของประเทศไทย และอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 491 กิโลเมตรและโดยทางรถไฟ 485 
กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือติดกับจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ทิศ
ใต้ติดกับ จังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันออกติดกับ จังหวัดพิษณุโลกและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวซึ่งมีเขตชายแดนยาวประมาณ 145 กิโลเมตร ทิศตะวันตกติดกับ จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีการแบ่งพ้ืนที่เพ่ือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็น 9 อ าเภอ 67 ต าบล 613 
หมู่บ้าน โดยประกอบด้วย อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอตรอน อ าเภอทองแสนขัน อ าเภอท่าปลา 
อ าเภอน้ าปาด อ าเภอบ้านโคก อ าเภอพิชัย อ าเภอฟากท่า และอ าเภอลับแล และการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ประเภท ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 25 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล 63 แห่ง นอกจากนี้โดย
ในส่วนของสภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 1) 
ที่ราบลุ่มแม่น้ าน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้ าน่าน และล าน้ าสาขาท่ีไหลมาบรรจบกับแม่น้ าน่าน สภาพ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม อยู่ในเขต อ าเภอตรอน พิชัย และบางส่วนของ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
ลับแล และอ าเภอทองแสนขัน (ประมาณ 20% ของพ้ืนที่ทั้งหมด) 2) ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา 
บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจากบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ าทางด้านเหนือและด้านตะวันออกของจังหวัด 
ประกอบด้วยที่ราบแคบ ๆ ระหว่างหุบเขาตามแนวคลองตรอน แม่น้ าปาด คลองแม่พร่อง ห้วยน้ าไคร้ 
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และล าธารสายต่าง ๆ สลับกับภูมิประเทศเป็นเขาอยู่ในเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล น้ าปาด ฟาก
ท่า ท่าปลาและอ าเภอบ้านโคก (ประมาณ 20% ของพ้ืนที่ทั้งหมด) และ 3) เขตภูเขาและที่สูง อยู่ใน
บริเวณทางด้านเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพาะเขตอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ าเภอลับ
แล น้ าปาด ฟากท่า ท่าปลา และอ าเภอบ้านโคก (ประมาณ 60% ของพ้ืนที่ทั้งหมด) (รายงานสรุป
ข้อมูลจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือการจัดทาวิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์ในอีก 20 ปี ข้างหน้า, 2558)  
 ส ารับการท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น เป็นอีกพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่
หลากหลาย ทั้ง ศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โบราณสถาน 
และธรรมชาติที่สวยงามอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีการผสมผสานของ 3 วัฒนธรรมที่ส าคัญ คือ 1) ล้านช้าง 2) ล้านนา 3) 
สุโขทัยหรือรัตนโกสินทร์ และมีต านานมายาวนาน (ประภาศรี ศรีประดิษฐ์, 2555) ซึ่งจากทรัพยากรที่
มีดังกล่าวจึงท าให้ เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายด้วยเช่นกัน ทั้งการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และนอกจากนี้
จังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีแนวเขตติดต่อกับประเทศสาธารณะประชาธิปไตยประชาชนชนลาว เป็นแนวยาว
ท าให้เอ้ือต่อการเป็นเมืองท่องเที่ยวตามแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อัต
ลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวตลาดการค้าตามแนวชายแดน (นุสรา สุขคาภา, 2558) 
อีกทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ยังเป็น 1 ใน 55 เมืองรองของการท่องเที่ยวไทยที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยได้ก าหนดแนวทางด้านการตลาดเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยกระตุ้นการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local หรือ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ 
เมืองไทยเติบโต” เพ่ือกระจายโอกาสในเชิงพ้ืนที่ คือ การเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและ
ชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน โดยจะเป็นการปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติใน
พ้ืนที่เมืองหลักต่อเมืองรอง พร้อมทั้งส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองรองและชุมชนให้เกิด
ความคึกคักและต่อเนื่อง เพ่ือให้การตลาดเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมดุลในทุกมิติ(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561)  
 จากแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นสามารถจ าแนกออกเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวตามพ้ืนที่เขตอ าเภอ ดังแสดงในตารางที่ 2.4  
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ตารางที่ 2.5 ตารางแสดงแหล่งที่ท่องเที่ยวในแต่ละอ าเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว 
อ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ 

อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก และพิพิธภัณฑ์
ดาบเหล็กน้ าพ้ี (ใหญ่ที่สุดในโลก) หลวงพ่อเพชรวัดท่าถนน วัดพระฝางสวางค
บุรีมุนีนาถ วัดกลางธรรมสาคร วัดใหญ่ท่าเสา หอวัฒนธรรมจังหวัด วัดดอย
แก้ว วัดธรรมาธิปไตย น้ าตกตาดคอม้า น้ าตกแม่เฉย น้ าตกขุดริด และจุดชมวิว
เขาพลึง 

อ าเภอลับแล วัดพระแท่นศิลาอาสน์ วัดพระยืนพุทธบาทยุคล วัดพระนอนพุทธไสยาสน์ วัด
เจดีย์คีรีวิหาร วัดดอนสัก วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง อนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร 
อนุสาวรีย์พระศรีพนมมาศ น้ าตกแม่พูล วัดดงสระแก้ว และวัดห้องสูง 

อ าเภอพิชัย เมืองพิชัย วัดหน้าพระธาตุ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก และศาลพระยาพิชัย
ดาบหัก 

อ าเภอตรอน บึงทับกระดาน สวนนกเขาเหล็ก และประเพรีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ 

อ าเภอทองแสนขัน บ่อเหล็กน้ าพ้ี และพิพิธภัณฑ์บ่อเหล็กน้ าพ้ี 

อ าเภอท่าปลา เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนดินช่องเขาขาด ดอยพระธาตุ อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน บ้าน
ท่าเรือ และภูพญาพ่อ 

อ าเภอน้ าปาด วนอุทยานต้นสักใหญ่ อุทยานแห่งชาติคลองตรอน น้ าตกคลองตรอน ยอดดอย
ภูเมี่ยง ถ้ าวัวแดงและถ้ าเสือดาว ถ้ าจัน ถ้ าเต่า อ่างเก็บน้ าห้วยแมง อุทยาน
แห่งชาติภูสอยดาว น้ าตก ภูสอยดาว และน้ าตากสายทิพย์ 

อ าเภอฟากท่า สุสานหอย มะค่าโมงยักษ์ และบ้านมนุษย์แมงป่อง 

อ าเภอบ้านโคก จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 

 
ที่มา: บรรยายสรุปจังหวัดอุตรดิตถ์ (2560) 
 
 นอกจากนี้จังหวัดอุตรดิตถ ์ยังมีงานเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ที่สามารถดึงดูดและ
ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยงานเทศกาลประเพณีที่ส าคัญนั้นสามารถจ าแนกได้ดังตารางที่ 2.5 
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ตารางที่ 2.6 ตารางแสดงงานประเพณีที่ส าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

งานประเพณี รายละเอียด ช่วงเวลา 
งานพระยาพิชัยดาบหัก
และงานกาชาดจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

เป็นงานเทศกาลเชิดชูเกียรติและร าลึกถึงพระยา
พิชัยดาบหักที่มีต่อประเทศชาติ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ 
สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก หน้าศาลากลาง
จังหวัดอุตรดิตถ ์

วันท่ี 7 - 16 มกราคม ของทุกปี 

งานนมัสการพระแท่นศิลา
อาสน์ พระยืนพุทธ
บาทยุคล และพระนอน 
พุทธไสยาสน ์

สันนิษฐานว่ามีการจัดงานสืบทอดกันมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อร่วมกันท าบุญตักบาตร
และนพพระแท่นศิลาอาสน์ 

วันขึ้น 8-15 ค่ า เดือน 3 (วัน
มาฆะบูชา) ของทุกปี ณ วัดพระ
แท่นศิลาอาสน์ (พระอาราม
หลวง) 

มหกรรมเหล็กน้ าพ้ี และ
ของดีทองแสนขัน 

งานประจ าปี จัดขึ้นเป็นประจ า ระหว่างวันที่ 
20 - 21 มีนาคมของทุกปี 

งานประเพณีอัฐมีบูชา เป็นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจ าลองของ 
พระพุทธเจ้า ประกอบการแสดง แสง สี เสียง ณ 
วัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล 

ก าหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ า-
แรม 8 ค่ า เดือน 6 ของทุกปี 

งานเทศกาลลางสาดหวาน 
และมหกรรมของดีเมือง
อุตรดิตถ์ 

เป็นการจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรปรับปรุง
พันธุ์ลางสาด และส่งเสริมการขายผลไม้ต่าง ๆ 
และผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก 

จั ด ขึ้ น ใน ช่ ว ง ก ล า ง เดื อ น
กันยายน - ต้นเดือนตุลาคมของ
ทุกปี โดยมีระยะเวลาการจัด
งานประมาณ 10 วัน 

ประเพณีไหลแพไฟเฉลิม
พระเกียรติ 

เป็ นการแสดงออกถึ งค วามจงรักภั กดี แก่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช ซึ่งอ าเภอตรอนมีแม่น้ าน่านไหลผ่าน 
ประชาวชนจึงพร้อมใจกันจัดงานประเพณีไหล
แพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์
ธัญญาหารและสายน้ าขึ้นเป็นประจ าทุกป ี

จัดในช่วงวันที่ 3-5 ธันวาคมทุก
ปี 

 
ที่มา: บรรยายสรุปจังหวัดอุตรดิตถ์ (2560) 
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2.10 งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 จากปัจจัยการจัดการที่ ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า 
(Leadership) 2) การท างานเป็นทีม(Teamwork) 3) การวิจัยพัฒนาและความรู้  (Research , 
Development / Knowledge)  4) การจัดการคุณภาพ (Quality of Management) สามารถ
น าไปใช้ในการอธิบายและก าหนดกลยุทธ์เป็นแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมหรือองค์กรต่าง ๆ ได้ จึงท าให้มีการประยุกต์ใช้ในการท าการศึกษาที่เกี่ยวกับ
ความสามารถในการแข่งขันต่าง ๆ อย่างหลากหลายตามไปด้วย โดยในส่วนของหัวข้องานวิจัยที่
เกี่ยวข้องได้มีผู้ท าการศึกษาไว้ทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนี้ 
 Enright and Newton (2004) ได้ท าการศึกษาTourism destination competitiveness: 
a quantitative approach โดยในการศึกษาเรื่องนี้นั้นเป็นการออกแบบมาเพ่ือแก้ไขช่องว่างของ 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันของสถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวได้ถูกน ามาใช้เพ่ือสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจผู้ประกอบการท่องเที่ยวในฮ่องกง โดย
ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการสอบถามให้ประเมินปัจจัยส าคัญทั้งด้านความส าคัญและความสามารถ
ในการแข่งขันเทียบเคียงในวิธีการที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ ส าคัญ (IPA) ผลการ
วิเคราะห์และอภิปรายโดยการอ้างอิงถึงตาราง IPA บทความสรุปว่าการศึกษาได้พัฒนาวิธีการวิจัยที่มี
แนวโน้มว่าจะน าเสนอเชิงปริมาณเชิงทฤษฎีซึ่งจะสามารถเป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจด้านการบริหาร
และนโยบายในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 Hong (2 009 ) ได้ ท าก ารศึ กษ า  Global competitiveness measurement for the 
tourism sector ซึ่งการศึกษาได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวระหว่างประเทศถือได้ว่าเป็นหลักส าคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก าลังพัฒนาในศตวรรษที่ 21 โดยประเทศที่มีเศรษฐกิจในการทองเที่ยว
จะตองพัฒนาแนวทางในการใชประโยชนเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบในการแขงขัน อย่างไรก็ตาม
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีหลายมิติและซับซ้อน ดังนั้นการศึกษา
ในครั้งนี้ไดเ้สนอว่าการแข่งขันของสถานที่ท่องเที่ยวควรประกอบด้วย 1) ข้อดีเปรียบเทียบของริคาร์โด้ 
(RCA) รวมทั้งเงื่อนไขของสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ (ข้อดี เปรียบภายนอก) และระดับของการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (ข้อได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบภายใน) 2) ข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของ
พอร์เตอร์ (PCA) อธิบายถึงการเพ่ิมขึ้นของการค้าระหว่างประเทศที่มีการลงทุนมากกว่าการก าหนด
รูปแบบการค้า 3) การจัดการท่องเที่ยวให้การศึกษาและการฝึกอบรมที่มีคุณภาพสูงเพ่ือเพ่ิม RCA 
และ PCA และ 4) สภาพแวดล้อมรวมถึงสภาพแวดล้อมภายในประเทศและสภาพแวดล้อมทั่วโลก 
กระบวนการล าดับขั้นของการวิเคราะห์ถูกน าไปใช้ในการชั่งน้ าหนักมิติการประเมินองค์ประกอบและ
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ตัวชี้วัดเหล่านี้ในรูปแบบการวัดความสามารถในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวที่น าเสนอและการ
อภิปราย 
 Wingwon B and Piriyakul M (2010) ได้ท าการศึกษา Antecedents of PLS path 
model for competitive advantage and financial performance of SMEs in Thailand โดย
ในการวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่ต้นแบบของแบบจ าลองเส้นทางเพ่ือสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน
และด้านสมรรถนะทางการเงินของ SME กับวัตถุประสงค์หลักเพ่ือดูระดับผลกระทบของต้นแบบและ
บทบาทของโลจิสติก โดยการด าเนินงานและการตลาดเป็นส่วนเชื่อมโยงของการเป็นผู้ประกอบการ
และการเป็นผู้น าที่มีต่อความได้เปรียบด้านการแข่งขันและผลการด าเนินงานทางการเงิน  นอกจากนี้
การศึกษายังได้ขยายไปเพ่ือเปรียบเทียบความได้เปรียบในการแข่งขันและผลการด าเนินงานทาง
การเงินของรูปแบบองค์กรต่าง ๆ ซึ่งในการวิเคราะห์ได้รับการตอบแบบสอบถามจาก 450 คน จาก
การสุ่มตัวอย่างของผู้ จัดการทั่ วไปของ SMEs ในภาคเหนือโดยใช้  SEM และเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแข่งขันและผลการด าเนินงานทางการเงินผ่านเทคนิค MANOVA โดยผล
การศึกษาพบว่าผลการด าเนินงานด้านโลจิสติกส์การด าเนินงานและการตลาดมีผลโดยตรงต่อเปรียบ
ทางการแข่งขันและผลการด าเนินงานทางการเงินของ SMEs ในขณะที่ความเป็นผู้น าและการเป็น
ผู้ประกอบการมีผลกระทบทางอ้อม นอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างโปรไฟล์องค์กรไม่มีผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันและผลการด าเนินงานทางการเงินยกเว้นจ านวนพนักงานและแหล่ง
เงินทุน 
 ชวลิต นิ่มละออ (2557) ได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงประจักษ์ที่มีผลต่อผลการด าเนินธุรกิจ
ของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยเชิงบริมาณเป็นจริงและยอมรับ
สมมุติฐานและคล้องกับผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยตัวชี้วัดผลการด าเนินงานขององค์กร ได้แก่ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งความได้เปรียบด้านต้นทุน และความได้เปรียบในการตอบสนองต่อ
ความต้องการลูกค้าที่เหนือคู่แข่ง โดยมีปัจจัยเชิงประจักษ์ที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานธุรกิจของ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยประกอบด้วยปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์กรที่มีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวก
ต่อผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย โดยมีปัจจัยลักษณะองค์กรและปัจจัย
สิ่งแวดล้อมองค์กรมีอิทธิพล โดยอ้อมเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานธุรกิจของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
ไทยผ่านปัจจัยกลยุทธ์ขององค์กรจากการค้นพบของงานวิจัยครั้งนี้  สรุปได้ว่า อุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มไทยจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านกลยุทธ์ขององค์กรที่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยมีปัจจัยด้านลักษณะขององค์กรซึ่ง ได้แก่ 
ผู้น าและทีมงานเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและมีผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กร 



100 
 
 ธนัณฎา ประจงใจ (2557) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการ
ท างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตราด โดยการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและขนาดของสถานศึกษา 
2) ศึกษา และเปรียบเทียบการท างานเป็นทีมตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน และขนาด
สถานศึกษา 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหวางภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และ
การท างาน เป็นทีมตามความคิดเห็นของครู ผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตราด ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็น ของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกดส านักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอ
ยูในระดับมาก  2) การท างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดโดยรวมอยูในระดับมาก 3) การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนอย่างไม่มี
นัยส าคัญ ทางสถิติ 4) การเปรียบเทียบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็น ของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ าแนก
ตาม ขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที 5 ระดับ .01 5) การ
เปรียบเทียบการท างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษาตราด จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 6) เปรียบเทียบการท างานเป็นทีม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาตราดจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 7) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและการ
ท างาน เป็นทีมตามความคิดเห็นของครู ผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตราดมีความสัมพันธ์ทางบวกอยางมีนัยส าคัญทางสถิติที ่5 ระดับ 0.01 
 สรวิศ ปิ่นรัตนานนท์ (2555) ได้ศึกษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถของ
ผู้ประกอบการต่อความส าเร็จทางการตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยว่า เพ่ือศึกษาความได้เปรียบทางการแข่งขันและความสามารถของผู้ประกอบการมีผลต่อ
ความส าเร็จทางการตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่เป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่มีทุนจดทะเบียนสูงกว่า 5 ,000,000 บาท มี
ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจอยู่ระหว่าง 5 – 10 ปี จ านวนพนักงานมากกว่า 15 คนกลุ่มลูกค้าหลัก
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เป็นชาวต่างชาติ การทดสอบสมมติฐานพบว่าความสามารถของผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จทางการตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทยทางตรงเท่ากับ 0.336 และความสามารถของ
ผู้ประกอบการมีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางการตลาดท่องเที่ยวของประเทศไทยทางอ้อมโดยผ่านความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน ส่วนความได้เปรียบทางการแข่งขันส่งผลทางตรงต่อความส าเร็จทาง
การตลาดธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยเท่ากับ 0.237 และความสามารถของผู้ประกอบการ
ส่งผลความได้เปรียบทางการแข่งขันเท่ากับ 0.873 
 พนิตสุภา ธรรมประมวล (2550) ศึกษาเรื่องความส าเร็จทางการตลาดส าหรับน้ าสมุนไพร
พร้อมดื่ม:กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มในภาคกลางของประเทศไทย โดยกรอบแนวคิด
ในการศึกษานี้คือลักษณะกลุ่มอาชีพ ที่ส่งผลต่อศักยภาพในการด าเนินงานและกลยุทธ์ทางการตลาด 
โดยตัวแปรทั้งสองนี้มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางการตลาด โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ คือ
ประธานกลุ่มหรือผู้น ากลุ่มอาชีพ จ านวน 76 กลุ่ม และใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
ซ้ึงผลการศึกษาพบว่า  
 1) จ านวนสมาชิกกลุ่มมีอิทธิพลต่อความสามารถด้านการเงิน การก าหนดราคาและสถานที่
จัดจ าหน่ายในทิศทางเดียวกัน  
 2) อายุการก่อตั้งกลุ่ม มีอิทธิพลต่อการจัดการผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริมการตลาดในทิศทาง
เดียวกัน  
 3) การศึกษาของผู้น ามีอิทธิพลต่อความสามารถในการด าเนินงานของผู้น า การก าหนดราคา 
และการจัดจ าหน่าย และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในทิศทางเดียวกัน  
 4) ความสามารถในการน าเทคโนโลยีมาใช้ มีอิทธิพลต่อการจัดการผลิตภัณฑ์ และการ
ส่งเสริมการตลาดในทิศทางเดียวกัน  
 5) ความสามารถในการสร้างเอกลักษณ์ มีอิทธิพลต่อการจัดการผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริม
การตลาดในทิศทางเดียวกัน  
 6) ความสามารถในการด าเนินงานของผู้น ามีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางการตลาด ด้าน
ยอดขายในทิศทางเดียวกัน  
 7) ความสามารถในการสร้างเอกลักษณ์ มีอิทธิพลต่อการจัดการผลิตภัณฑ์ การส่งเสริม
การตลาด ก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน  
 8) ความสามารถด้านการเงิน มีอิทธิพลต่อความส าเร็จด้านการตลาด ด้านจ านวนคนกลางรับ
จ าหน่ายในทิศทางเดียวกัน  
 9) ความสามารถด้านการตลาด มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางการตลาด ด้านจ านวนแหล่ง
จ าหน่ายตรงในทิศทางเดียวกัน  
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 10) การจัดการผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความส าเร็จทางการตลาด ด้านจ านวนรางวัลที่ได้รับ
ในทิศทางเดียวกัน 
 นุสรา สุขคาภา (2558) ได้ศึกษา การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมใน การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช่สถิติเชิงพรรณนา 
เป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม
และการเสนอแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของแหล่งท่องเที่ยว โดยผลการศึกษา
พบว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างใน 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีระดับของการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้านคือ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ เนื่องจากว่า การปฏิบัติการนั้นเป็นข้อก าหนดที่ชุมชนท าร่วมกันเพ่ือเป็น
ข้อตกลงในการปฏิบัติที่ส่งผลให้ชุมชนเกิดความเป็นระเบียบในชุมชนและยังท าให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งส่งผลให้ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์ที่ดีและท าให้แหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพใน
การให้บริการ และในด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุดคือ ด้านการติดตามประเมินผล เนื่องจากว่า
การที่มีการด าเนินกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวหน่วยงานเข้าไปติดตามผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ที่
เข้าไปติดตามมากกว่าประชาชน ประชาชนจึงมีบทบาทของน้อย แต่ออย่างไรก็ตามประชาชนยังคง
รับรู้ข้อมูลของการด าเนินโครงการผ่านทางผู้น าชุมชนจึงท าให้ประชาชนทราบความก้าวหน้าของ
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและระเบยีบวิธีวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาความสามารถในทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการศึกษา 1 เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
จังหวัดอุตรดิตถ์ และก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัด
อุตรดิตถ์ ซึ่ งในการด าเนินงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาผ่านวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เพ่ือศึกษาปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความสามรถในการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ และน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
ปริมาณ มาใช้ในการเสนอแนวทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ดังท่ีจะมีการน าเสนอในบทที่ 4 และ 5 ของงานศึกษานี้ต่อไป 
 

3.1 กรอบแนวคิด 

 เมื่อทราบถึงปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันจากการท าการทบทวนวรรณกรรม และสังเคราะห์ข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยในบทก่อนหน้า
แล้ว สามารถที่น าเสนอเป็นกรอบแนวความคิดในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ตามภาพ ดังนี้ 
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กรอบแนวคิด 
 กรอบแนวคิดงานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 งานวิจัยในเชิงปริมาณนี้ เป็นการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอน
ในการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ 
 

3.2 ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัย 

 3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวทางบวกที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จังหวัดอุตรดิตถ์  ประกอบด้วยตัวแปร
ต่อไปนี้ 
  1) ภาวะผู้น า (Leadership)  
  2) การท างานเป็นทีม(Teamwork)  
  3) การวิจัยพัฒนาและความรู้(Research , Development / Knowledge)   
  4) การจัดการคุณภาพ (Quality of Management)  

Leadership 

Research, 
Development
/ Knowledge 
 

Quality of 
Management 

 

ปัจจัยการจัดการ 
ท่องเที่ยว 

ความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

Differentiation Customer 
response 

Cost Leadership 

Teamwork 
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 3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยตัวแปรต่อไปนี้ 
  1) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) 
  2) การเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership)  
  3) การตอบสนองต่อลูกค้า (Customer response)  
 

3.3 นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 ผู้น า (Leadership) หมายถึง กระบวนการของอิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตามที่จะบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม องค์กร และสังคม ผู้น าจึงมีความรับผิดชอบต่อประสิทธิผลขององค์กรโดยภาพรวม 
ซึ่ งจะส่งผลให้ เกิดความสามรถในการแข่งขัน โดยผู้น า มีลักษณะที่ประกอบด้วย 1) ผู้น ามี
ความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และคุณค่าของผู้น า (Inspirational motivation) 2) 
ผู้น าที่ยึดหลักคุณธรรมและผู้น ามีค าพูดและแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ( Integrity) 3) ผู้น าที่
สามารถกระตุ้นให้ผู้ตามเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น และใช้ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆต่อไป 
(Innovation)  4) ผู้น าให้ความส าคัญกับความจ าเป็นของผู้ตาม และดูแลเอาใจใส่คุณภาพชีวิตการ
ท างาน หรือที่เรียกว่าการบริหารความประทับใจ ( Impression Management) 5) ผู้น าที่ค านึงถึง
ตัวตนของบุคลากรโดยการท างานร่วมกันเหมือนเป็นโค้ชที่มีความสามารถในการสอนงานแนะน า 
ต าหนิและชมผลงานของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ และที่ส าคัญยิ่งเป็นผู้ที่ให้ก าลังใจผู้ตามได้อย่างดี
เยี่ยม (Individual consideration) 6) ผู้น าควรจะกระตุ้นให้ผู้ตามคิดในทิศทางใหม่ๆ เพ่ือให้ผู้ตาม
เกิดความสนใจและท้าทายในงานที่ท าและสนับสนุนให้ เกิดการคิดแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
(Intellectual Stimulation)  
 การท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึงกระบวนการของการท างานร่วมกันกับผู้อ่ืน และ
เป็นกระบวนการการประสานงาน การสื่อสารทั้งภายในองค์กรรวมถึงภายนอกองค์กร โดยผ่าน
กระบวนการของการจัดการการท างานเป็นทีม โดยการท างานเป็นทีมนั้นประกอบด้วย 1 ) การมี
ปฏิสัมพันธ์คือการท างานร่วมกับผู้อ่ืนการติดต่อกับผู้อ่ืน มีความช่วยเหลือกัน มีความห่วงใยเอ้ืออาทร
กัน มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 2) การสื่อสารอย่างเปิดเผย คือ การติดต่อกันกันอย่าง
ทั่วถึงและเปิดเผยตรงไปตรงมามีความชัดเจน สมาชิกปราศจากความแคลงใจสนับสนุนให้ผู้อ่ืนเปิดเผย
สมาชิกเปิดใจและร่วมมือกันแก้ปัญหา 3) การมีส่วนร่วมคือ การท างานที่สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานและร่วมมือกันแก้ปัญหามีการท างาน สมาชิก มีความรับผิดชอบต่อกัน มุ่งมั่นไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน และเสริมสร้างการรับรู้ในการท างานร่วมกัน 4) การมีเป้าหมายเดียวกัน คือ 
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ทิศทางที่สมาชิกทุกคนร่วมกันก าหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท างานที่ตรงกัน
และแจ่มชัด 5) ความไว้วางใจซึ้งกันและกัน คือ ความรู้สึกระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
จนเกิดความเชื่อถือไว้วางใจในบุคคลนั้น ๆ ด้วยความเต็มใจ และ 6) การยอมรับนับถือ คือ การให้
เกียรติ การเคารพในบทบาทและหน้าที่ของกันซึ่งกันและกันและกัน รวมถึงการยอมรับในข้อที่
แตกต่างระหว่างกันด้วยความจริงใจ 
 การวิจัยและการพัฒนา (Research and Development)  หมายถึง ลักษณะการวิจัยแบบ
หนึ่งที่ผสานกระบวนการวิจัยกับกระบวนการพัฒนาเข้าด้วยกัน ที่มีเป้าหมายเพ่ือน าองค์ความรู้ 
(Knowledge) ที่ได้สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน สถานที่ เหตุการณ์ ประสบการณ์ การสังเกตหรือ
การค้นคว้า โดยได้รับผ่านการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา และเก็บ
รวบรวมสะสมไว้ มาใช้ส าหรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง วิธีการหรือผลผลิตที่สร้างขึ้นใหม่ จนมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือสังคม โดยมี
กลยุทธ์ในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของวิธีการหรือผลผลิตใหม่ หรือแสวงหา
วิธีการหรือผลผลิตใหม่ หรือสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่และส่งผลให้องค์กรเกิดความสามารถ
ทางการแข่งขันที่ยั้งยืนต่อไป โดยการวิจัยและการพัฒนา (Research and Development) สามารถ
วัดได้จาก 1) ความรู้ใหม่หรือวิทยาการใหม่ แนวคิด ทฤษฎีใหม่ การวิจัยช่วยให้เกิดความรู้ใหม่เป็น
การเพ่ิมพูนวิทยาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดย ความรู้ หมายถึง ความรู้เป็นบรรดาข้อเท็จจริงที่
มนุษย์ได้รับเกี่ยวกับการสั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งของและบุคคล รวมทั้ง
ความสามารถเชิงปฏิบัติ ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ การสังเกตหรือการค้นคว้า โดยได้รับผ่านการได้
ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการปฏิบัติองค์วิชาในแต่ละสาขา และเก็บรวบรวมสะสมไว้ และแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรมที่เรียกเอาสิ่งที่จ าได้ออกมาให้ปรากฏได้สังเกตได้ วัดได้เป็นและทักษะ ความเข้ าใจ 
หรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ 2) การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ใน
การด าเนินท างานใดย่อมเกิดปัญหาต่าง ๆ ได้มากมาย 3) การก าหนดนโยบายและวางแผนได้อย่าง
ถูกต้อง และ 4) พัฒนาระบบการบริหารและด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 การจัดการคุณภาพ (Quality of Management) หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆโดยน านโยบายมา
ก าหนดเป็นเป้าหมายคุณภาพการจัดการระบบคุณภาพจากนั้นก าหนดแผนการพัฒนาคุณภาพ 
ส าหรับการด าเนินการต่อไป ซึ่งเป็นภารกิจของผู้บริหารระดับรองลงมาโดยทุกคนที่เก่ียวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องานที่ตนเองกระท าอย่างเต็มที่เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์และบริการมี
คุณภาพตรงตามความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยปัจจัยที่ส าคัญของการ
จัดการคุณภาพซึ่งใช้ในการพัฒนาเครื่องมือการส ารวจเพ่ือประเมินการจัดการคุณภาพในองค์กร 
ประกอบด้วย 1) บทบาทของภาวะผู้น าด้านการบริหาร 2) บทบาทของแผนกคุณภาพ 3) การ
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ฝึกอบรม 4) การออกแบบผลิตภัณฑ์ / บริการ 5) การจัดการคุณภาพซัพพลายเออร์ 6) กระบวนการ
การจัดการ 7) ข้อมูลที่มีคุณภาพและการรายงานและ 8) ความสัมพันธ์กับพนักงาน 
 ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) หมายถึงการสร้างความสามารถที่แตกต่าง
เหนือกว่าคู่แข่งขัน และส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดเพ่ือข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งอ่ืนในตลาด โดยการนาเสนอสิ่งที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ
เป็นสิ่งที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือท าได้ดีเท่า สามารถแบ่งได้เป็น 3 ด้านดังนี้ 
 การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) หมายถึงการแสวงหาข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์หรือการบริการในลักษณะที่ไม่เหมือนใคร เพ่ือก่อให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขันให้เกิดคุณค่า 
 ความได้เปรียบทางทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) หมายถึงการด าเนินการให้กิจการมี
ประสิทธิผลด้านต้นทุนสูงสุด เพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบด้านต้นทุน การเป็นผู้น าด้านต้นทุนนี้จะใช้ต้นทุน
ต่ ากว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่อาจจะไม่ใช่ต้นทุนที่ต่ าที่สุด โดยปกติต้นทุนต่ าจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดใหญ่
มากและสินค้าที่ผลิตจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเดียวกันการที่ต้นทุนของสินค้าเพียงอย่างเดียวหรือ
สองอย่างต่ าเท่านั้นไม่เพียงพอแต่จะต้องเป็นต้นทุนส่วนรวมขององค์การและของทุกผลิตภัณฑ์ผลดี
ของต้นทุนต่ าก็คือบริษัทมีก าไรสูงกว่าก าไรปกติและขณะเดียวกันป้องกันคู่แข่งไม่ให้ลดราคาลงป้องกัน
ลูกค้าและผู้ขายวัตถุดิบกดดันในด้านราคาเพราะต้นทุนต่ า 
 การตอบสนองลูกค้า (Customer Response) หมายถึง ความคล่องตัวในการตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ
แม้แต่การตัดสินใจของการบริหาร ซึ่งล้วนแล้วส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันที่สามารถเหนือคู่
แข่งขันได ้
 

3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคลากรระดับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยแบ่งออกได้ดังนี้ 
 ภาครัฐ ประกอบด้วย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส านักเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  
 ภาคเอกชน ประกอบด้วย ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจจ าหน่ายสินค้า
และสินค้าที่ระลึก ธุรกิจการคมนาคม ธุรกิจนันทนาการ 
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 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองลับแล ชุมชนท่องเที่ยวหาดสองแคว 
หมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวบ้านน้ าพ้ี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านห้วยคา ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าเรือ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวทุ่ง 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในงานศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ 
 ขั้นตอนที ่1 ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่ไม่ทราบจ านวนของประชากรที่แน่
ชัด ท าให้การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานศึกษาชิ้นนี้ต้องท าในกรณีที่ไม่ทราบขนาด
ประชากร โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรหรือไม่สามารถนับจ านวน
ได ้(Infinite Population) สามารถใช้สูตรของ Cohen (1988) ได้ดังนี้ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 โดยจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมมาจากการน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Try out) กับ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุดก่อน จากนั้นจึงน าไปค านวนเพ่ือหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมที่จะใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ด้วยโปรมแกรม G*Power โดยมีค่าขนาดของอิทธิพล (Effect 
Size) = 0.26, Value err drop = 0.05 , The power of the probability of error (1drop) = 
0.95 โดยผลจ านวนกลุ่มตัวอย่าง (Total sample size) ในการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 151  ตัวอย่าง 
 ขั้นตอนที่ 2 จากกลุ่มตัวอย่าง 151 ตัวอย่างนั้น น ามาท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา 
(Quota Sampling) เป็นการเลือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา โดยค านึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของ
ประชากรให้มีความสมดุลที่เท่า ๆ กัน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ค านึงถึง
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน ที่มีส่วนเกี่ยวของใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้นจึงสามารถแบ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้ดังนี้ 
 ภาครัฐ จ านวน 50 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์  
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 ภาคเอกชน จ านวน 51 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าและสินค้าท่ีระลึก ธุรกิจการคมนาคม ธุรกิจนันทนาการ 
 ชุมชน จ านวน 50 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองลับแล ชุมชน
ท่องเที่ยวหาดสองแคว หมู่บ้าน OTOP เพ่ือการท่องเที่ยวบ้านน้ าพ้ี ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
บ้านห้วยคา ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านท่าเรือ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านหัวทุ่ง 
 

3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการและ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสร้างให้มีความสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิด นิยามเชิงปฏิบัติการ และบริบทของงานวิจัยชิ้นนี้โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 6 ข้อ ดังนี้  
  1) เพศ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ   
  2) อายุ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอัตราส่วน   
  3) สถานภาพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ  
  4) ระดับการศึกษา เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัต ิ
  5) อาชีพ เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ   
  6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 
 
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีอยู่ 4 ข้อ ประกอบด้วย 
  1) ข้อค าถามความคิดเห็นถึงความเป็นผู้น า 
  2) ข้อค าถามความคิดเห็นถึงการท างานเป็นทีม 
  3) ข้อค าถามความคิดเห็นถึงการวิจัยพัฒนาและความรู้ 
  4) ข้อค าถามความคิดเห็นถึงคุณภาพการจัดการ 
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โดยลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตรประเมินค่าแบบ (Likert Scale) มี 5 ระดับ 
   
  ระดับความคิดเห็น  คะแนนข้อค าถาม 
  เห็นด้วยมากที่สุด    5 
  เห็นด้วยมาก     4 
  เห็นด้วยปานกลาง    3 
  เห็นด้วยน้อย     2 
  เห็นด้วยน้อยที่สุด    1 
 
 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในแต่ละปัจจัย ท าโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผล (Gill & Johnson, 2002) 
 
ค่าเฉลี่ย      หมายถึง 
4.50 – 5.00 มีระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ  
  ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  
  อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  มีระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ  
  ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  
  อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49  มีระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ  
  ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  
  อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ  
  ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  
  อยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.49  มีระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ  
  ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์  
  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงมีอยู่ 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 
  1) ข้อค าถามความคิดเห็นถึงการเป็นผู้น าด้านต้นทุน 
  2) ข้อค าถามความคิดเห็นถึงการตอบสนองต่อลูกค้า 
  3) ข้อค าถามความคิดเห็นถึงการสร้างความแตกต่าง 
 
โดยลักษณะของแบบสอบถาม เป็นมาตรประเมินค่าแบบ (Likert Scale) มี 5 ระดับ 
 
  ระดับความคิดเห็น  คะแนนข้อค าถาม 
  เห็นด้วยมากที่สุด    5 
  เห็นด้วยมาก     4 
  เห็นด้วยปานกลาง    3 
  เห็นด้วยน้อย     2 
  เห็นด้วยน้อยที่สุด    1 
 
 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในแต่ละปัจจัย ท าโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วแปลผล (Gill & Johnson, 2002) 
 
ค่าเฉลี่ย      หมายถึง 
4.50 – 5.00 มีระดับความส าคัญเกี่ยวกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ 
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49  มีระดับความส าคัญเกี่ยวกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ 
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับมาก 
2.50 – 3.49  มีระดับความส าคัญเกี่ยวกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ 
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีระดับความส าคัญเกี่ยวกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ 
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.49  มีระดับความส าคัญเกี่ยวกับการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ 
  อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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3.6 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ในงานวิจัยโดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 1) ความตรง (Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องมือวิจัยและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องกับเนื้อหา (IOC) 
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551) ทั้งสิ้น 3 ท่าน ได้แก่ 
  (1) รศ .ดร . พิชาภพ พันธ์แพ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
  (2) ผศ.ดร. โชคชัย สุเวชวัฒนากูล อาจารย์คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  (3) อาจารย์ ดร. มนรัตน์ ใจเอื้อ อาจารย์คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามตามวัตถุประสงค์การวิจัยและเสนอแนะ เพ่ือท า
การปรับปรุงแก้ไข โดยก าหนดเป็นคะแนน +1 หรือ 0 หรือ -1 ตามสูตรการหาค่าดัชนีความ 
สอดคล้อง ดังนี้ 

     
 
 
 
   เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องค าถามกับเนื้อหา 
    N แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ  

    ΣR แทน ผรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุก
คน 
 โดยมีเกณฑ์พิจารณาการประเมิน คือ 
 +1 หมายถึง ข้อค าถามหรือข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความตรงตามเนื้อหา 
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามหรือข้อความดังกล่าวมีความเหมาะสมและตรงตามเนื้อหา
หรือไม ่
 -1 หมายถึง ข้อค าถามหรือข้อความดังกล่าวไม่เหมาะสมและไม่มีความตรงตามเนื้อหา 
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 ต่อมาผู้วิจัยจึงน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถาม โดยการศึกษานี้ได้เลือก
เฉพาะข้อค าถามที่มีค่าตั้งใน 0.5 ขึ้นไป จึงจะถือว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย 
 ต่อมาผู้วิจัยจึงน าคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์คุณภาพแบบสอบถาม โดยการศึกษานี้ได้เลือก
เฉพาะข้อค าถามท่ีมีค่าตั้งใน 0.5 ขึ้นไป ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่าจากข้อค าถามท้ังหมด 41 ข้อ มีข้อ 
ที่ได้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญค านวณตามสูตรการหาค่าดัชนีความสอดคล้องเกิน 0.5 อยู่จ านวน 35 ข้อ 
และข้อที่มีดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.5 อยู่จ านวน 6 ข้อ จึงได้น าข้อที่ค่าดัชนีความสอดคล้องต่ า
กว่า 0.5 มาท าการปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ รวมไปถึงเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาพิจารณาอีกครั้งก่อนน าไปทดลองใช้ 
 
 2) ความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่สร้างขึ้น กล่าวคือ น าแบบสอบถามจ านวน 
30 ชุดไปท าการทดสอบกับกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคคลทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและปัจจุบันท างานอยู่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนอก
พ้ืนที่วิจัย จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความเที่ยงโดยวิธีวัดความความคงที่ ภายในด้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2551) ดังนี้ 
 
 

   สูตร αK =
k

k−1
(1 −
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2
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   เมื่อ แทน ค่าความเชื่อม่ัน 
    แทน จ านวนข้อในแบบสอบถาม 
    แทน ค่าความแปรปรวนรายข้อของแบบสอบถาม 
    แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถาม 
  
 
 ซึ่ งผลจากการท าการวิ เคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Coefficient Alpha) ของ
Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นของทั้ งแบบสอบถามเท่ากับ 0.815 โดยค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาที่ได้มีค่าเกิน 0.70 ซึ่งถือว่ายอมรับได้จึงด าเนินการเก็บข้อมูลต่อไป 
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3.7 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1) ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม จากคณะการจัดการการ
ท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไปยังผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 
และชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธี
ด าเนินงานและขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 2) หลังจากได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชน
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์แล้ว ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ยืนยันไปยังผู้ประกอบการ หน่วยงาน
ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และชุมชนท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธี 
ด าเนินงานอีกครั้ง 
 3) ตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามก่อนน าไปท าการ 
วิเคราะห์ 
 

3.8 วิธีการวิเคราะห์ 

 ในงานศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ แล้วท า
การให้คะแนน และลงรหัส แล้วจึงน ามาท าการประมวลผลทางสถิติ เชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
โดยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิง
อนุมานนั้นประกอบด้วย 1) การค านวณหาความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลซึ่งกันและกัน (Cause and 
Effect Relationship) ด้วยเทคนิคการวิ เคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression 
Analysis) แบบเส้นตรง 2) หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร (Correlation) 3) การวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างระหว่างตัวแปรแฝงและตัวแปรสังเกตของทั้งตัวแปรภายนอกและภายในซึ่งการวิเคราะห์
องค์ประกอบของตัวแปรนั้นเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรแฝงที่ไม่สามารถสังเกตได้ และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Factors Analysis)เพ่ือยืนยันการ
วิเคราะห์องค์ประกอบครั้งแรก ว่าตัวแปรแฝงในองค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่หนึ่งอยู่ภายใต้
องค์ประกอบเดียวกัน โดยพิจารณาจากค่าสถิติของความสอดคล้องระหว่างโมเดลและข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 



 
 

 

 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์” นี้เป็นการการศึกษาผ่านวิธีการวิจัยแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการ
จัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ 3) เพ่ือเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์
และน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ มาใช้ในการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเน้นการหา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการจัดการที่ส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน โดยผลการวิเคราะห์ใน
บทที่ 4 นี้จะเป็นการกล่าวถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ได้ท าการก าหนด
ไว้ในบทที่ 1 โดยมีล าดับการน าเสนอข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 
  ตอนที่  1 สัญลักษณ์ และอักษรย่อในการวิ เคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์
คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยการจัดการการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  ตอนที่ 4 การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ตอนที่ 1 สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

4.1 สัญลักษณ์และอักษรย่อในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อความเขา้ใจในการน าเสนอและแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล งานน้ีได้
ก าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ท่ีใชใ้นในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
 n   แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 M   แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 Adjust R2  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับแกแ้ลว้ 
 B   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 β   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน(Standardized Regression 
          Coefficient) 
 R   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
 R2

  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Coefficient of Determination) 
 R2

  Change  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีเปล่ียนไป 
 S.D.   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 Std. Error  แทน ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวั
           แปรพยากรณ์ (Standard Error) 
 SE est    แทน ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (Standard Error of 
            Estimate) 
 Sig.   แทน ค่าความน่าจะเป็นที่ค านวณได้จากตัวสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 

4.2 การวิเคราะห์คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากกกลุ่มตัวอย่างจ านวน 151 ตัวอย่าง ได้ท าการวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ออกมาเป็นค่าความถ่ี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ดังที่ปรากฎในตารางที่ 4.1 ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ    

 ชาย 55 37.55 

 หญิง 96 62.45 

อายุ    

 18 – 27 ปี 8 4.80 

 28 – 37 ปี 73 48.50 

 38 – 47 ปี 54 34.85 

 47 ปีขึ้นไป 16 11.85 

สถานภาพ    

 โสด 60 40.65 

 สมรส 84 55.15 

 แยกกันอยู่ 2 1.20 

 อย่าร้าง 5 3.00 

การศึกษา    

 มัธยมศึกษา/ปวช 20 14.93 

 ปวส./อนุปริญญา 26 18.67 

 ปริญญาตรี 105 66.40 

อาชีพ    

 เจ้าของกิจการ 15 9.10 

 พนักงานราชการ 60 36.40 

 พนักงานเอกชน 48 33.30 

 อ่ืน ๆ …………………….(ระบุ) 28 21.20 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    

 ต่ ากว่า 10,000 บาท 19 13.20 

 10,001-15,000 บาท 50 32.00 

 15,001-20,000 บาท 55 35.00 

 20,001-25,001บาท 17 12.00 

 30,000 บาทขึ้นไป 10 7.80 
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 จากตารางที่ 4.1 ที่แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลผู้ตอบ 
แบบสอบถาม โดยมี เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษา โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.45 และเพศชายจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 37.55 

 เมื่อจ าแนกตามอายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 28 – 37 ป ี
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 48.50 ล าดับต่อมา อยู่ในช่วงอายุ 38 – 47 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.85 ต่อมา อยู่ในช่วง 47 ปีขึ้นไป จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 11.85 และส่วนน้อยอยู่
ในช่วง 18 – 27 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 
 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในสถานะ สมรส จ านวน 84 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.15 ล าดับต่อมา คือ สถานะ โสด จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 40.65 ต่อมา 
สถานะอย่าร้าง จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และสถานะ แยกกันอยู่ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.20  
 เมื่อจ าแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดอยู่ที่ปริญญา
ตรีจ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 ล าดับต่อมาคือ ปวส./อนุปริญญา จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.67 และ มัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.93 
 เมื่อจ าแนกตามอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพ คือ พนักงานราชการ จ านวน 49
คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ล าดับต่อมา คือ อาชีพพนักงานเอกชนจ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3
ต่อมาคือ อาชีพ อ่ืน ๆ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.20 และ เจ้าของกิจการ จ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.10 
 เมื่อจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คือ 
15,001-20,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ  35.00 ล าดับต่อมา คือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ล าดับต่อมา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 
10,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 ต่อมา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 และ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป จ านวน 10 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.80 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ปัจจัยการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการจัดการทางการท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางการจัดการ
ท่องเที่ยว 

ปัจจัยทางการจัดการ M S.D. ระดับความส าคัญ 

a) ภาวะผู้น า 3.98 0.59 มาก 
b) การท างานเป็นทีม 3.99 0.59 มาก 

c) การวิจัยและพัฒนา/ความรู้ 4.10 0.47 มาก 

d) การจัดการคุณภาพ 3.57 0.78 มาก 
รวม 3.91 0.43 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าคัญปัจจัยทางการ
จัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ c) การวิจัยและพัฒนา/ความรู้อยู่ในล าดับ
หนึ่งโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (M = 41.8) รองลงมาคือ b) การท างานเป็นทีม โดยมีค่าเฉลี่ย (M = 
3.99) ล าดับต่อมา a) ภาวะผู้น าโดยมีค่าเฉลี่ย (M = 3.98) และล าดับต่อมา และd) การจัดการ
คุณภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย (M = 3.57) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า 

ภาวะผู้น า M S.D. ระดับความคิดเห็น 
1) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านให้ความช่วยเหลือและ
ให้ก าลังใจขณะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร  

4.01 0.75 มาก 

2) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ขณะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร  

3.92 0.85 มาก 

3) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านปฏิบัติต่อสมาชิกทุกคน
ในองคก์รอย่างเท่าเทียมกันขณะปฏิบัติหน้าที่  
 

4.02 0.73 มาก 

4) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
องค์กรได้มีส่วนร่วมในการเสอแนะและแสดงความคิดเห็น
ขณะปฏิบัติหน้าที่ 

3.90 0.76 มาก 

5) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านตัดสินใจและแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ 

4.03 0.70 มาก 

รวม 3.98 0.59 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.3 เมื่อท าการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าเป็นรายข้อแล้ว 
พบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ล าดับแรกคือ หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ (M = 4.03) ล าดับที่สอง คือ หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านปฏิบัติ
ต่อสมาชิกทุกคนในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันขณะปฏิบัติหน้าที่ (M = 4.02) ล าดับที่สาม คือ หัวหน้า
พนักงานในองค์กรของท่านให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจขณะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร (M = 4.01) 
ล าดับที่สี่ คือ หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขณะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร (M = 
3.92) และล าดับสุดท้ายคือ หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรได้มีส่วน
ร่วมในการเสอแนะและแสดงความคิดเห็นขณะปฏิบัติหน้าที่ (M = 3.90)  
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ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม 

การท างานเป็นทีม M S.D. ระดับความคิดเห็น 
6) สมาชิกในองค์กรของท่านมีการให้ความช่วยเหลือและ
ความห่วงใยเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

4.05 0.76 มาก 

7) สมาชิกในองค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง 
ๆ ที่เกิดข้ึนในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

3.95 0.86 มาก 

8) สมาชิกในองค์กรชองท่านมีเป้าหมายในการท างานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์
ของการท างานที่ตรงกันและชัดเจน 

4.02 0.74 มาก 

9) สมาชิกในองค์กรของท่านมีความเชื่อถือและไว้วางใจซึ้ง
กันและกันในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

3.92 0.74 มาก 

10) สมาชิกในองค์กรของท่านมีการยอมรับนับถือ และให้
เกียรติกัน เคารพในบทบาทและหน้าที่รวมถึงการยอมรับใน
ข้อที่แตกต่างระหว่างกันและกัน ด้วยความจริงใจในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ 

4.03 0.67 มาก 

รวม 3.99 0.59 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4 เมื่อท าการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ล าดับแรกคือ สมาชิกในองค์กรของท่านมีการให้ความ
ช่วยเหลือและความห่วงใยเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันในขณะปฏิบัติหน้าที่  (M = 4.05) ล าดับที่สอง คือ 
สมาชิกในองค์กรของท่านมีการยอมรับนับถือ และให้เกียรติกัน เคารพในบทบาทและหน้าที่รวมถึง
การยอมรับในข้อที่แตกต่างระหว่างกันและกัน ด้วยความจริงใจในขณะปฏิบัติหน้าที่ (M = 4.03) 
ล าดับที่สาม คือ สมาชิกในองค์กรชองท่านมีเป้าหมายในการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท างานที่ตรงกันและชัดเจน (M = 4.02) ล าดับที่สี่ คือ 
สมาชิกในองค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าที่ (M = 3.95) 
และล าดับสุดท้ายคือ สมาชิกในองค์กรของท่านมีความเชื่อถือและไว้วางใจซึ้งกันและกันในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ (M = 3.92) 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาและ
ความรู้ 

การวิจัยพัฒนาและความรู้ M S.D. ระดับความคิดเห็น 
11) องค์กรของท่านมีความรู้ใหม่ ๆ และเพ่ิมพูนวิทยาการให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จากการท าวิจัยและพัฒนา 

4.10 0.65 มาก 

12) องค์กรของท่านสามารถสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากการท าวิจัยและพัฒนา 

4.04 0.64 มาก 

13) องค์กรของท่านมีการใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือ
ในการยืนยัน  ตรวจสอบและความน่ าเชื่ อถือ ในการ
ด าเนินงาน 

3.92 0.74 มาก 

14) องค์กรของท่านสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ผลจากงานวิจัย 

4.28 0.59 มาก 

15) องค์กรของท่านสามารถก าหนดนโยบายและวางแผนได้
อย่างถูกต้อง 

4.14 0.69 มาก 

รวม 4.10 0.47 มาก 

  
 จากตารางที่ 4.5 เมื่อท าการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาและความรู้
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาและความรู้อยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ล าดับแรกคือ องค์กรของท่านสามารถแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ผลจากงานวิจัย  (M = 4.28) ล าดับที่สอง 
คือ องค์กรของท่านสามารถก าหนดนโยบายและวางแผนได้อย่างถูกต้อง (M = 4.14) ล าดับที่สาม คือ 
องค์กรของท่านมีความรู้ใหม่ ๆ และเพ่ิมพูนวิทยาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จากการท าวิจัยและ
พัฒนา (M = 4.10) ล าดับที่สี่ คือ องค์กรของท่านสามารถสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ จากการท าวิจัยและพัฒนา (M = 4.04) และล าดับสุดท้ายคือ องค์กรของท่านมีการใช้การวิจัย
และพัฒนาเป็นเครื่องมือในการยืนยัน ตรวจสอบและความน่าเชื่อถือ ในการด าเนินงาน (M = 3.92) 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ 

การจัดการคุณภาพ M S.D. ระดับความคิดเห็น 
16) องค์กรของท่านมีความสามารถในด้านการให้บริการต่อ
ผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ  

3.45 1.00 ปานกลาง 

17) แผนกคุณภาพในองค์กรของท่านสามารถสร้างให้เกิด
คุณภาพการท างานของบุคลากรและรวมไปถึงผลผลิต 

3.67 0.84 มาก 

18) องค์กรของท่านสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ / บริการที่ดี
มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อผู้ที่มาใช้บริการได้ดี 

3.70 0.90 มาก 

19) กระบวนการการจัดการในองค์กรของท่านสามารถช่วย
ให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่งผลดีต่อ
องค์กร 

3.74 0.88 มาก 

20) องค์กรของท่านสามารถสร้างสัมพันธ์กับสมาชิกใน
องค์กร เพ่ือให้เกิดการสื่อสารในขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณภาพและส่งผลดีต่อองค์กร 

3.32 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.78 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.6 เมื่อท าการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพเป็นราย
ข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพอยู่ในระดับมาก ซึ่งสามารถ
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ล าดับแรกคือ กระบวนการการจัดการในองค์กรของท่าน
สามารถช่วยให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่งผลดีต่อองค์กร (M = 3.74) ล าดับที่
สอง คือ องค์กรของท่านสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ / บริการที่ดีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อผู้
ที่มาใช้บริการได้ดี (M = 3.70) ล าดับที่สาม คือ แผนกคุณภาพในองค์กรของท่านสามารถสร้างให้เกิด
คุณภาพการท างานของบุคลากรและรวมไปถึงผลผลิต (M = 3.67) ล าดับที่สี่ คือ องค์กรของท่านมี
ความสามารถในด้านการให้บริการต่อผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ (M = 3.45) และล าดับสุดท้ายคือ 
องค์กรของท่านสามารถสร้างสัมพันธ์กับสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้เกิดการสื่อสารในขณะปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณภาพและส่งผลดีต่อองค์กร (M = 3.32)  
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4.4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ความสามารถในการแข่งขัน M S.D. ระดับความส าคัญ 
f) การสร้างความแตกต่าง 3.98 0.43 มาก 

g) การเป็นผู้น าต้นทุน 4.06 0.50 มาก 

h) การตอบสนองลูกค้า 4.05 0.49 มาก 
รวม 4.03 0.34 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 3 ตัวแปรอยู่ในระดับมากและมีความส าคัญอยู่ในระดับมากทุก
ประเด็น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ g) การเป็นผู้น าต้นทุนอยู่ในล าดับ
หนึ่ง โดยมีค่าเฉลี่ย(M = 3.70) รองลงมาคือ h) การตอบสนองลูกค้า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (M = 4.06) 
และ f) การสร้างความแตกต่าง โดยมีค่าเฉลี่ย (M = 3.98) และ ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่าง 

การสร้างความแตกต่าง M S.D. ระดับความส าคัญ 
21) องค์กรของท่ านสามารถสร้างความแตกต่างด้ าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

3.93 0.70 มาก 

22) องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างในด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย  

3.85 0.66 มาก 

23) องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้านกิจกรรม 4.01 0.62 มาก 
24) องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร  3.83 0.70 มาก 

25) องค์กรของท่ านสามารถสร้างความแตกต่างด้ าน
ภาพลักษณ์  

4.30 0.51 มาก 

รวม 3.98 0.43 มาก 

  
 จากตารางที่ 4.8 เมื่อท าการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างเป็น
รายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
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สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ล าดับแรกคือ องค์กรของท่านสามารถสร้างความ
แตกต่างด้านภาพลักษณ์ (M = 4.30) ล าดับที่สอง คือ องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่าง
ด้านกิจกรรม (M = 4.01) ล าดับที่สาม คือ องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์
และบริการ (M = 3.93) ล าดับที่สี่ คือ องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างในด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่าย  (M = 3.85) และล าดับสุดท้ายคือ องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้าน
บุคลากร  (M = 3.83) 
 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้น าต้นทุน 

การเป็นผู้น าต้นทุน M S.D. ระดับความส าคัญ 

26) องค์กรของท่านจ่ายค่าตอบแทนที่ เป็นธรรมให้แก่
บุคลากร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และส่งผลให้บุคลากรเพ่ิม
คุณค่าให้กับบริการขององค์กรได้ 

4.04 0.64 มาก 

27) องค์กรของท่านสามารถลดต้นทุนในกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

3.87 0.76 มาก 

28) องค์กรของท่านสามารถควบคุมปัจจัยในการผลิตหรือ
การด าเนินในองค์กร 

3.98 0.73 มาก 

29) องค์กรของท่านสามารถความคุมราคาของสินค้าและ
บริการที่จัดจ าหน่ายอย่างคุ้มค่าต่อผู้บริโภคเพ่ือสร้างให้เกิด
ความพึงพอใจต่อผู้บริโภค 

4.27 0.58 มาก 

30) องค์กรของท่านสามารถควบคุมอ านาจการต่อรองกับซัพ
พลายเออร์ 

4.14 0.69 มาก 

รวม 4.06 0.50 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9 เมื่อท าการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเป็นผู้น าด้านต้นทุนเป็น
รายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ล าดับแรกคือ องค์กรของท่านสามารถความคุ ม
ราคาของสินค้าและบริการที่จัดจ าหน่ายอย่างคุ้มค่าต่อผู้บริโภคเพ่ือสร้างให้เกิดความพึงพอใจ (M = 
4.27) ล าดับที่สอง คือ องค์กรของท่านสามารถควบคุมอ านาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ (M = 
4.14)ล าดับที่สาม คือ องค์กรของท่านจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่บุคลากร เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่น และส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมคุณค่าให้กับบริการขององค์กรได้ (M = 4.04) ล าดับที่สี่ คือ องค์กร
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ของท่านสามารถควบคุมปัจจัยในการผลิตหรือการด าเนินในองค์กร (M = 3.98) และล าดับสุดท้ายคือ 
องค์กรของท่านสามารถลดต้นทุนในกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (M = 3.87)  
 
ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตอบสนองลูกค้า 

การตอบสนองลูกค้า M S.D. ระดับความส าคัญ 

31) องค์กรของท่านสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้อย่าง
รวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  

4.03 0.66 มาก 

32) องค์กรของท่านสามารถที่ผลิตสินค้าตามค าสั่งหรือ
ให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างความ
รวดเร็ว 

3.86 0.75 มาก 

33) องค์กรของท่านสามารถการปรับปรุงสินค้าหรือบริการ
เดิมที่ยังมีอยู่ ให้เกิดการพัฒนาและสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของลูกค้าได้ 

3.99 0.72 มาก 

34) องค์กรของท่านสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการได้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า 

4.28 0.54 มาก 

35) องค์กรของท่านสามารถตอบค าถามของลูกค้า ในข้อ
สงสัยหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ได้ชัดเจน 

4.11 0.70 มาก 

รวม 4.05 0.49 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.10 เมื่อท าการพิจารณาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่าง
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างความแตกต่างอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ ดังนี้ ล าดับแรกคือ องค์กรของท่านสามารถส่งมอบ
สินค้าหรือบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (M = 4.28) ล าดับที่สอง คือ องค์กรของท่าน
สามารถตอบค าถามของลูกค้า ในข้อสงสัยหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ได้
ชัดเจน (M = 4.11 ) ล าดับที่สาม คือ องค์กรของท่านสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (M = 4.03) ล าดับที่สี่ คือ องค์กรของท่านสามารถ
การปรับปรุงสินค้าหรือบริการเดิมที่ยังมีอยู่ให้เกิดการพัฒนาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้ (M = 3.09) และล าดับสุดท้ายคือ องค์กรของท่านสามารถที่ผลิตสินค้าตามค าสั่งหรือ
ให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างความรวดเร็ว (M = 3.86)  
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4.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตารางที่ 4.11 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว 

ตัวแปร LEAD TEAM RDK QUA 
ภาวะผู้น า(LEAD) 1    

การท างานเป็นทีม(TEAM) 0.349** 1   

การวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) 0.390** 0.585** 1  
การจัดการคุณภาพ(QUA) 0.289** 0.259** 0.277** 1 

 
หมายเหตุ: ** = มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<.01) และ* = มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05(p<.05)  
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรปัจจัยการจัดการ
ท่องเที่ยวแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.259 - 0.585 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยปัจจัย
การท่องเที่ยวด้านการวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) และการท างานเป็นทีม(TEAM) มีความสัมพันธ์
การสูงสุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.585 ในขณะที่ปัจจัยการการจัดการคุณภาพ(QUA) 
และ การท างานเป็นทีม(TEAM) มีความสัมพันธ์กันต่ าที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.259 
 
ตารางที่ 4.12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวและความสามารถในการ
แข่งขัน 

ตัวแปร COMN LEAD TEAM RDK QUA 
ความสามารถในการแข่งขัน(COMN) 1         

ภาวะผู้น า(LEAD) 0.250** 1    

การท างานเป็นทีม(TEAM) 0.672** 0.349** 1   
การวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) 0.784** 0.390** 0.585** 1  

การจัดการคุณภาพ(QUA) 0.360** 0.289** 0.259** 0.277** 1 
ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว(MAN) 0.686** 0.695** 0.733** 0.725** 0.710** 

 
หมายเหตุ: ** = มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p<.01) และ* = มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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(p<.05) 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวและความสามารถในการแข่งขัน มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.686 และเมื่อพิจารณาตัว
แปรในแต่ละด้าน พบว่า การวิจัยและพัฒนา/ความรู้ (RDK) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุด 
(0.784) รองลงมาคือ การท างานเป็นทีม(TEAM) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ (0.672) ล าดับ
ต่อมาคือ การจัดการคุณภาพ(QUA) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ (0.360) และภาวะผู้น า
(LEAD) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ (0.250) เรียงตามล าดับ ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัย
การจัดการท่องเที่ยวและความสามารถในการแข่งขันมีความสัมพันธ์กัน และตัวแปรของปัจจัยการ
จัดการทุกตัว ซึ่งประกอบด้วยภาวะผู้น า(LEAD) การท างานเป็นทีม(TEAM) การวิจัยและพัฒนา/
ความรู้(RDK) และการจัดการคุณภาพ(QUA) ก็มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขัน ด้วย
เช่นกัน  
 ดังนั้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ควร
ด าเนินการตามล าดับดังนี้ การวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) , การท างานเป็นทีม(TEAM) ,การจัดการ
คุณภาพ(QUA) และ ภาวะผู้น า(LEAD) 
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยการจัดการการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

4.6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ตารางที่ 4.13 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณของปัจจัยทางการจัดการที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน 

R 𝑅2 Adjusted R2 SE est Durbin-Watson 
.845 0.714 0.706 0.18628 1.214 

 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า(LEAD), ทีมงาน(TEAM), การวิจัยและพัฒนา/ความรู้
(RDK), การจัดการคุณภาพ(QUA) : Dependent Variable: Competitiveness *p<0.05 
 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.13 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (𝑅2) มีค่าค่อนข้าง
สูงเท่ากับ 0.714 แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวมีอิทธิพลทางบวกต่อความความสามารถ
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ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยการจัดการเป็นตัวแปรที่มีระสิทธิ
ภาพ สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ค่อนข้างสูงถึง
ร้อยละ 71.4 โดยมีค่าความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพยากรณ์โดยเฉลี่ย (SE est) เท่ากับ 
0.18628 มีค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.214 ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงถึงค่าความคาด
เคลื่อนทีไ่มเ่ป็นสระต่อกัน 
 
ตารางที่ 4.14 แสดงค่าความแปรปรวนของปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวต่อความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df Mean 
Square 

F Sig. 

Regression 12.67 4.00 3.17 91.25 .000 

Residual 5.07 146.00 0.03   
Total 17.73 150.00    

 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า(LEAD), ทีมงาน(TEAM), การวิจัยและพัฒนา/ความรู้
(RDK), การจัดการคุณภาพ(QUA) : Dependent Variable: Competitiveness *p<0.05 
 
 ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4.14 พบว่า มีมีตัวแปรอิสระในด้านปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว 
อย่างน้อย 3 ตัวแปร ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงกับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความถดถอยพหุคูณของตัวแปร 

ตัวแปร 
ความสามารถในการแข่งขัน(COMN) 

Adj R2  = 71.4 

ภาวะผู้น า(LEAD) 0.144* 
ทีมงาน(TEAM) 0.329** 

การวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) 0.607** 

การจัดการคุณภาพ(QUA) 0.148* 



130 
 
หมายเหตุ: Predictors: (Constant), ภาวะผู้น า(LEAD), ทีมงาน(TEAM), การวิจัยและพัฒนา/ความรู้
(RDK), การจัดการคุณภาพ(QUA) : Dependent Variable: Competitiveness p**<0.01,*p<0.05 
 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวอันได้แก่ ภาวะผู้น า(LEAD) การท างาน
เป็นทีม(TEAM) การวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) และการจัดการคุณภาพ(QUA) สามารถที่จะ
พยากรณ์การเกิดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ 71.4 % ค่า
สหสัมพันธ์พหุคูณของปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวและความสามารถในการแข่งขัน มีค่าเท่ากับ 0.845 
และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ 0.186 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ความถดถอย
พหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน (ß) เท่ากับ 0.144 0.329 0.607 และ 0.148 ตามล าดับโดยค่าสมการ
พยากรณ์จะได้จากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.01 และ 0.05 
น ามาเขียนเป็นสมการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้  COMN = 0.144LEAD + 
0.329TEAM + 0.607RDK + 0.148QUA   
 
 จากสมการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่า ถ้าปัจจัยการจัดการ
ท่องเที่ยวด้านภาวะผู้น า(LEAD)  เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 
0.144 หน่วย ถ้าปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านการท างานเป็นทีม(TEAM) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คาดว่า
จะมคีวามสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 0.329 หน่วย ถ้าปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านการวิจัยและ
พัฒนา/ความรู้(RDK)เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะมีความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 0.607 หน่วย 
และถ้าปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านการจัดการคุณภาพ(QUA) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะมี
ความสามารถในการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 0.148 หน่วย 
 
ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความถดถอยพหุคูณของตัวแปร จ าแนกตาม
รูปแบบของความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวแปร การสร้างความ
แตกต่าง(DIFF) 

การเป็นผู้น า
ต้นทุน(COST) 

การตอบสนอง
ลูกค้า(CUSTM) 

Adj 𝑅2 = 14.4 Adj 𝑅2 = 89.2 Adj 𝑅2= 59.4 
ภาวะผู้น า(LEAD) 0.388** 0.001 0.033 

การท างานเป็นทีม(TEAM) 0.074 0.094** 0.530** 
การวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) 0.129 0.879** 0.264** 

การจัดการคุณภาพ(QUA) 0.207* 0.022 0.109 
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 เมื่อท าการจ าแนกความสามารถในการแข่งขันตามรูปแบบของความสามารถในการแข่งขัน 
ดังในตารางที่ 4.16 แล้ว แต่ละปัจจัยทางการจัดการจะส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่มี
ลักษณะแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
  1) ความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง(DIFF) มีปัจจัยการ
จัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2 ด้านด้วยกัน คือ ภาวะผู้น า(LEAD) และ การ
จัดการคุณภาพ(QUA) โดยทั้งสองด้านสามารถที่จะพยากรณ์การความสามารถในการแข่งขันรูปแบบ
ของการสร้างความแตกต่างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ 14.4 % ค่าสหสัมพันธ์
พหุคูณของ ความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างและปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว มี
ค่าเท่ากับ 0.397 และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ 0.399 ซึ่งสามารถแสดงให้
เห็นได้ดังนี ้
   (1) ถ้าปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านภาวะผู้น า(LEAD) ต่อความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง(DIFF) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะมีแนวโน้มการเกิด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง(DIFF) เพ่ิมขึ้น 0.388 หน่วยตามสมการ
ถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
   (2) ถ้าปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้าน การจัดการคุณภาพ(QUA) ต่อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง(DIFF) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะมีแนวโน้ม
การเกิดความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง(DIFF) เพ่ิมขึ้น 0.207 หน่วยตาม
สมการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
 
   DIFF =   0.207 QUA – 0.388LEAD 
 
  2) ความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นผู้น าต้นทุน(COST) มีปัจจัยการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 1 ด้านด้วยกัน คือ การท างานเป็นทีม(TEAM)และ การวิจัย
และพัฒนา(RDK) โดยทั้งสองด้านสามารถที่จะพยากรณ์การความสามารถในการแข่งขันรูปแบบของ
การสร้างความแตกต่างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ 89.2% ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ
ของ ความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นผู้น าต้นทุนและปัจจัยการจัดการ มีค่าเท่ากับ 0.945 
และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ 0.116 ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นได้ดังนี้ 
   1) ถ้าปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านการท างานเป็นทีม(TEAM) ต่อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นผู้น าต้นทุน(COST) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะมีแนวโน้มการ
เกิดความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นผู้น าต้นทุน(COST) เพ่ิมขึ้น 0.094 หน่วย ตามสมการ
ถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
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   2) ถ้าปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านการวิจัยและพัฒนา(RDK) ต่อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นผู้น าต้นทุน(COST) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะมีแนวโน้มการ
เกิดความสามารถในการแข่งขันด้านการเป็นผู้น าต้นทุน(COST) เพ่ิมขึ้น 0.879 หน่วย ตามสมการ
ถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
 
   COST = 0.094TEAM + 0.879RDK 
 
  3) ความสามารถในการแข่งขันด้านการตอบสนองลูกค้า(CUSTM) มีปัจจัยการ
จัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 2 ด้านด้วยกัน คือ การท างานเป็นทีม(TEAM) และ 
การวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) โดยทั้งสองด้านสามารถที่จะพยากรณ์การความสามารถในการ
แข่งขันรูปแบบของการสร้างความแตกต่างของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ 59.4% ค่า
สหสัมพันธ์พหุคูณของความสามารถในการแข่งขันด้านการตอบสนองลูกค้าและปัจจัยการจัดการ
ท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 0.771 และค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการพยากรณ์เท่ากับ  0.318 ซึ่ง
สามารถแสดงให้เห็นได้ดังนี้ 
   (1) ถ้าปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านการท างานเป็นทีม(TEAM) ต่อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตอบสนองลูกค้า(CUSTM)  เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย คาดว่าจะมีแนวโน้ม
การเกิดความสามารถในการแข่งขันด้านการตอบสนองลูกค้า(CUSTM) เพ่ิมขึ้น 0.530 หน่วย ตาม
สมการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
   (2) ถ้าปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านการวิจัยและพัฒนา(RDK) ต่อ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตอบสนองลูกค้า(CUSTM) เพ่ิมขึ้น 1 หน่วย คาดว่าจะมีแนวโน้ม
การเกิดความสามารถในการแข่งขันด้านการตอบสนองลูกค้า(CUSTM) เพ่ิมขึ้น 0.264 หน่วย ตาม
สมการถดถอยพหุคูณในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
    

CUSTM = 0.530TEAM  + 0.264RDK 
 
 



133 
 

4.7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันระหว่างปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวและ
ความสามารถในการแข่งขัน 

 ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ด้วยองค์ประกอบเชิงยืนยัน Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
เพ่ือตรวจสอบและยืนยันตัวแปรสังเกตได้กับตัวแปรแฝง ว่าสามารถวัดสิ่งที่ต้องการศึกษาได้ ซึ่งตัว
แปรสังเกตได้ในการศึกษาปัจจัยการการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ก าหนดขึ้นมาจากทฤษฎีและงานวิจัยก่อนหน้านี้ รายละเอียด
แผนภาพของโมเดลการวัดองค์ประกอบและผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝง
แต่ละตัวแสดงในภาพและตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

4.7.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันล าดับแรกของโมเดลการวัด ปัจจัยการจัดการ
ท่องเที่ยว 

 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับแรก ภายหลังจากการปรับโมเดล จากการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ปรากฏว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยพิจารณาจากการทดสอบ ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) = 171.344 ชั้นความอิสระ(df) 
ค่า P = 0.274 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าไค-สแควสัมพัทธ์ (Chi-Square/ df) = 1.06 
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.021 ค่าดัชนี
วัดระดับความเหมาะสมพอดี (GFI) = 0.902 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 
= 0.872 จึงสรุปได้ว่าโมเดลปัจจัยการจัดการท่องเท่ียวที่ส่งผลต่อความความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
แบบยอมรับได้ดังตารางท่ี 4.17 
 
ตารางที่ 4.17 แสดงค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ 

Chi-Square/ df <3.00 (Kline, 2005) 1.06 

GFI ≥0.90 (Schumacker, 2010) 0.902 
AGFI ≥0.85 (Hu, 1999) 0.872 

RMSEA <0.05 (Bryne, 1998) 0.021 
สรุปผ่านเกณฑ์โมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับแรก เป็นการน าเสนอผลการวิ เคราะห์
องค์ประกอบของปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของปัจจัยการจัดกา
ท่องเที่ยวรที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รายละเอียดดังภาพที่ 
4.1 

 
ภาพที่ 4.1 แสดงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับแรกของปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว จังหวัด
อุตรดิตถ ์(First Order)  
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับแรก 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนักองค์ประกอบ S.E R2 

ภาวะผู้น า 

1) หั วหน้ าพนักงานในองค์กรของท่านให้ความ
ช่วยเหลือและให้ก าลังใจขณะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร  

1.05* 0.036 0.49 

2) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีขณะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร  

1.40* 0.044 0.67 

3) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านปฏิบัติต่อ
สมาชิกทุกคนในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันขณะปฏิบัติ
หน้าที่  

1.02* 0.039 0.49 

4) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านเปิดโอกาสให้
สมาชิกในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการเสอแนะและ
แสดงความคิดเห็นขณะปฏิบัติหน้าที่ 

1.00* 0.045 0.44 

5) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านตัดสินใจและ
แก้ไขปัญหาด้วยตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่ 

0.93* 0.041 0.45 

การท างานเป็นทีม    

1) สมาชิกในองค์กรของท่านมีการให้ความช่วยเหลือ
และความห่วงใยเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ 

1.13* 0.035 0.67 

2) สมาชิกในองค์กรของท่ านมีส่ วนร่ วมในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

1.26* 0.035 0.64 

3) สมาชิกในองค์กรชองท่านมีเป้าหมายในการท างาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการท างานที่ตรงกันและชัดเจน 

0.87* 0.041 0.40 

4) สมาชิกในองค์กรของท่านมีความเชื่อถือและ
ไว้วางใจซึ้งกันและกันในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

1.00* 0.040 0.54 

5) สมาชิกในองค์กรของท่านมีการยอมรับนับถือ และ
ให้เกียรติกัน เคารพในบทบาทและหน้าที่รวมถึงการ
ยอมรับในข้อที่แตกต่างระหว่างกันและกัน ด้วยความ
จริงใจในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

0.80* 0.033 0.42 
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับแรก (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

S.E R2 

การวิจัยและพัฒนา/ความรู้    
1) องค์กรของท่านมีความรู้ใหม่ ๆ และเพ่ิมพูนวิทยาการ
ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จากการท าวิจัยและพัฒนา 

0.94* 0.042 0.33 

2) องค์กรของท่านสามารถสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากการท าวิจัยและพัฒนา 

0.87* 0.032 0.29 

3) องค์กรของท่านมีการใช้การวิจัยและพัฒนาเป็น
เครื่องมือในการยืนยัน ตรวจสอบและความน่าเชื่อถือ ใน
การด าเนินงาน 

1.54* 0.037 0.67 

4) องค์กรของท่านสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ผลจากงานวิจัย 

0.77* 0.037 0.26 

5) องค์กรของท่านสามารถก าหนดนโยบายและวางแผน
ได้อย่างถูกต้อง 

1.00* 0.036 0.32 

การจัดการคุณภาพ    

1) องค์กรของท่านมีความสามารถในด้านการให้บริการ
ต่อผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ  

1.07* 0.054 0.52 

2) แผนกคุณภาพในองค์กรของท่านสามารถสร้างให้เกิด
คุณภาพการท างานของบุคลากรและรวมไปถึงผลผลิต 

1.07* 0.024 0.73 

3) องค์กรของท่านสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ / บริการ
ที่ดีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อผู้ที่มาใช้บริการได้ดี 

1.12* 0.034 0.70 

4) กระบวนการการจัดการในองค์กรของท่านสามารถช่วย
ให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่งผลดี
ต่อองค์กร 

1.24* 0.028 0.89 

5) องค์กรของท่านสามารถสร้างสัมพันธ์กับสมาชิกใน
องค์กร เพ่ือให้เกิดการสื่อสารในขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
คุณภาพและส่งผลดีต่อองค์กร 

1.00* 0.061 0.51 

 

*หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ปัจจัยการการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 4 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้ได้ผลดังนี้ 
 ภาวะผู้น าประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.93 - 1.40 ค่าความผัน
แปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.036 – 0.045 (R2 มีค่า 0.44 ถึง 0.67) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่1) หัวหน้า
พนักงานในองค์กรของท่านให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจขณะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร (1.05) ตัว
บ่งชี้ที่ 2) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขณะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร (1.40) 
ตัวบ่งชี้ที่ 3) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านปฏิบัติต่อสมาชิกทุกคนในองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน
ขณะปฏิบัติหน้าที่ (1.02) ตัวบ่งชี้ที่ 4) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านเปิดโอกาสให้สมาชิกใน
องค์กรได้มีส่วนร่วมในการเสอแนะและแสดงความคิดเห็นขณะปฏิบัติหน้าที่  (1.00) ตัวบ่งชี้ที่ 5) 
หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่  (0.9) โดย
ตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึงตัวบ่งชี้ทั้ง 5 สามารถวัดปัจจัยการจัดการ
ท่องเที่ยวด้านภาวะผู้น าได้ 
 การท างานเป็นทีมประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.80 - 1.26 ค่า
ความผันแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.033 – 0.041 (R2 มีค่า 0.40 ถึง 0.67) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 1) 
สมาชิกในองค์กรของท่านมีการให้ความช่วยเหลือและความห่วงใยเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ (1.13) ตัวบ่งชี้ที่ 2) สมาชิกในองค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ (1.26) ตัวบ่งชี้ที่ 3) สมาชิกในองค์กรชองท่านมีเป้าหมายในการท างานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยเพื่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท างานที่ตรงกันและชัดเจน (0.87) ตัว
บ่งชี้ที่ 4) สมาชิกในองค์กรของท่านมีความเชื่อถือและไว้วางใจซึ้งกันและกันในขณะปฏิบัติหน้าที่  
(1.00) ตัวบ่งชี้ที่ 5) สมาชิกในองค์กรของท่านมีการยอมรับนับถือ และให้เกียรติกัน เคารพในบทบาท
และหน้าที่รวมถึงการยอมรับในข้อที่แตกต่างระหว่างกันและกัน ด้วยความจริงใจในขณะปฏิบัติหน้าที่  
(0.80) โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึงตัวบ่งชี้ทั้ง 5 สามารถวัดปัจจัย
การจัดการท่องเที่ยวด้านการท างานเป็นทีม 
 การวิจัยและพัฒนา/ความรู้ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.77 - 
1.54 ค่าความผันแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.032 – 0.042 (R2 มีค่า 0.26 ถึง 0.67) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้
ที่ 1) องค์กรของท่านมีความรู้ใหม่ ๆ และเพ่ิมพูนวิทยาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จากการท าวิจัย
และพัฒนา (0.94) ตัวบ่งชี้ที่ 2) องค์กรของท่านสามารถสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ๆ จากการท าวิจัยและพัฒนา (0.87) ตัวบ่งชี้ที่ 3) องค์กรของท่านมีการใช้การวิจัยและพัฒนาเป็น
เครื่องมือในการยืนยัน ตรวจสอบและความน่าเชื่อถือ ในการด าเนินงาน (1.54) ตัวบ่งชี้ที่ 4) องค์กร
ของท่านสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ผลจากงานวิจัย
(0.77) ตัวบ่งชี้ที่ 5) องค์กรของท่านสามารถก าหนดนโยบายและวางแผนได้อย่างถูกต้อง(1.00) โดยตัว
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บ่งชี้ทั้ง 5 ตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึงตัวบ่งชี้ทั้ง 5 สามารถวัดปัจจัยการจัดการ
ท่องเที่ยวด้านการวิจัยและพัฒนา/ความรู้ 
 การจัดการคุณภาพประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 1.00 - 1.24 ค่า
ความผันแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.024 – 0.061 (R2 มีค่า 0.51 ถึง 0.89) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 1) 
องค์กรของท่านมีความสามารถในด้านการให้บริการต่อผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ (1.07) ตัวบ่งชี้ที่ 2) 
แผนกคุณภาพในองค์กรของท่านสามารถสร้างให้เกิดคุณภาพการท างานของบุคลากรและรวมไปถึง
ผลผลิต (1.07) ตัวบ่งชี้ที่ 3) องค์กรของท่านสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีมีคุณภาพ 
สามารถตอบสนองต่อผู้ที่มาใช้บริการได้ดี (1.12) ตัวบ่งชี้ที่ 4) กระบวนการการจัดการในองค์กรของ
ท่านสามารถช่วยให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่งผลดีต่อองค์กร (1.24) ตัวบ่งชี้ที่
5) องค์กรของท่านสามารถสร้างสัมพันธ์กับสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้เกิดการสื่อสารในขณะปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีคุณภาพและส่งผลดีต่อองค์กร (1.00) โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 หมายถึงตัวบ่งชี้ทั้ง 5 สามารถวัดปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านคุณภาพการจัดการ 
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 จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลข้างต้น สามารถนามาเขียนเป็นตารางผลการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สองของปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 แสดงโมเดลการวิเคราะห์เชิงยืนยันล าดับที่สอง ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว (Second Order) 
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ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันล าดับที่สองของปัจจัยการจัดการของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ตัวแปรแฝง 
ภาวะผู้น า
(LEAD) 

การท างานเป็น
ทีม(TEAM) 

การวิจัยและ
พัฒนา/ความรู้

(RDK) 

คุณภาพการ
จัดการ(QUA) 

R2 

ตัวแปรสังเกตได้ bi S.E. bi S.E. bi S.E. bi S.E.  

L1 1.03 0.036       0.56 
L2 1.28 0.044       0.67 

L3 0.93 0.039       0.48 

L4 1.00 0.043       0.49 
L5 0.90 0.042       0.50 

T1   1.23 0.035     0.65 

T2   1.37 0.035     0.62 
T3   0.94 0.041     0.38 

T4   1.00 0.041     0.46 
T5   0.89 0.034     0.42 

RD1     0.99 0.042   0.33 

RD2     0.92 0.032   0.29 
RD3     1.62 0.038   0.67 

RD4     0.81 0.037   0.27 

RD5     1.00 0.036   0.29 
Q1       1.03 0.054 0.533 

Q2       1.03 0.024 0.742 

Q3       1.08 0.035 0.706 
Q4       1.19 0.028 0.894 

Q5       1.00 0.061 0.542 
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ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันล าดับที่สองของปัจจัยการจัดการของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตัวแปรแฝง 
Management 

bi S.E. R2 

ภาวะผู้น า(LEAD) 0.996 0.045 0.38 
การท างานเป็นทีม(TEAM) 1.571 0.036 0.50 

การวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) 1.379 0.022 0.83 

คุณภาพการจัดการ(QUA) 1.000 0.078 0.23 
 
 จากตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สองของปัจจัยการจัดการ
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยโปรแกรม Amos ได้ค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องโมเดล ดังนี้ 
Chi-Square = 167.257, df = 162, P = 0.370, Chi-Square/ df = 1.033 RMSEA = 0.015 , GFI 
= 0.904, AGFI = 0.876 โดยดัชนีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ relative χ2 มีค่า
น้อยกว่า 2 ดัชนี RMSEA มีค่าน้อยกว่า .05 และดัชนี GFI มีค่ามากกว่า .90 จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยการ
จัดการ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้น า(LEAD) การท างานเป็นทีม(TEAM) การวิจัย
และพัฒนา/ความรู้(RDK) และ คุณภาพการจัดการ(QUA) โดยที่องค์ประกอบของ ภาวะผู้น า(LEAD 
วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5ตัวแปร ได้แก่ L1 L2 L3 L4 และL5 องค์ประกอบของ การท างานเป็นทีม
(TEAM) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5ตัวแปร ได้แก่ T1 T2 T3 T4 และ T5 องค์ประกอบของ การ
วิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ RD1 RD2 RD3 RD4 และ
RD5 และองค์ประกอบของ คุณภาพการจัดการ(QUA) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ Q1 
Q2 Q3 Q4 และ Q5 โดยสามารถเขียนแผนภาพแสดงน้าหนักที่ได้จากการประมาณค่า (Estimate) 
และค่า T-value ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับทีส่อง ตามภาพท่ี 4.23 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.21 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของการวิเคราะห์น้าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับ
ที่สองของปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว 

ตัวแปรแฝง / 
ตัวแปรสังเกตได้ 

LEAD TEAM RDK QUA 

LEAD 

L1 0.732 - - - 

L2 0.816 - - - 
L3 0.680 - - - 

L4 0.664 - - - 

L5 0.697 - - - 
TEAM 

T1 - 0.814 - - 
T2 - 0.799 - - 

T3 - 0.636 - - 

T4 - 0.731 - - 
T5 - 0.652 - - 

RDK 

RD1 - - 0.571 - 
RD2 - - 0.536 - 

RD3 - - 0.817 - 

RD4 - - 0.515 - 
RD5 - - 0.565 - 

QUA 
Q1 - - - 0.722 

Q2 - - - 0.857 

Q3 - - - 0.834 
Q4 - - - 0.942 

Q5 - - - 0.715 
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ตารางที่ 4.22 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของการวิเคราะห์น้าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับ
ที่สองของปัจจัยการจัดการท่องเที่ยว 

ตัวแปรแฝง Management 

ภาวะผู้น า(LEAD) 0.531 

การท างานเป็นทีม(TEAM) 0.772 

การวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) 0.933 
คุณภาพการจัดการ(QUA) 0.397 

 
 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักของตัวแปรแฝงทั้ง 4 ตัวแปรจากค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของ
น้ าหนัก พบว่าการวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การท างาน
เป็นทีม(TEAM) ภาวะผู้น า(LEAD) และ คุณภาพการจัดการ(QUA) (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐาน
ของน้ าหนัก เท่ากับ 0.933  0.933 0.531 และ0.397 ตามล าดับ) โดยสามารถเรียงล าดับความส าคัญ
ของตัวแปรสังเกตได้ ในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 ภาวะผู้น า(LEAD)วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรโดย หัวหน้าพนักงานในองค์กรของ
ท่านมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขณะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ หัวหน้า
พนักงานในองค์กรของท่านให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจขณะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร ต่อมาคือ
หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองขณะปฏิบัติหน้าที่  ต่อมาคือ 
หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านปฏิบัติต่อสมาชิกทุกคนในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันขณะปฏิบัติ
หน้าที่ และ หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการเสอ
แนะและแสดงความคิดเห็นขณะปฏิบัติหน้าที่(ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนัก เท่ากับ 
0.816 0.732 0.697 0.680 และ 0.664 ตามล าดับ) 
 การท างานเป็นทีม(TEAM) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรโดย สมาชิกในองค์กรของ
ท่านมีการให้ความช่วยเหลือและความห่วงใยเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันในขณะปฏิบัติหน้าที่มีความส าคัญ
มากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ สมาชิกในองค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ ล าดับต่อมาคือสมาชิกในองค์กรของท่านมีความเชื่อถือและไว้วางใจซึ้งกันและกัน
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต่อมา สมาชิกในองค์กรของท่านมีการยอมรับนับถือ และให้เกียรติกัน เคารพใน
บทบาทและหน้าที่รวมถึงการยอมรับในข้อที่แตกต่างระหว่างกันและกัน ด้วยความจริงใจในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ และสมาชิกในองค์กรชองท่านมีเป้าหมายในการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย
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เพ่ือให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท างานที่ตรงกันและชัดเจน (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
มาตรฐานของน้ าหนัก เท่ากับ 0.814 0.799 0.731 0.652 และ 0.636 ตามล าดับ) 
 การวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรโดย องค์กรของท่านมี
การใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือในการยืนยัน ตรวจสอบและความน่าเชื่อถือ ในการด าเนินงาน
มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่องค์กรของท่านมีความรู้ใหม่ ๆ และเพ่ิมพูนวิทยาการให้
กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จากการท าวิจัยและพัฒนา ล าดับต่อมาคือองค์กรของท่านสามารถก าหนด
นโยบายและวางแผนได้อย่างถูกต้อง ล าดับต่อมาองค์กรของท่านสามารถสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากการท าวิจัยและพัฒนา และองค์กรของท่านสามารถแก้ปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ผลจากงานวิจัย(ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐาน
ของน้ าหนัก เท่ากับ 0.817 0.571 0.565 0.536 และ 0.515 ตามล าดับ) 
 คุณภาพการจัดการ(QUA) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรโดย กระบวนการการจัดการ
ในองค์กรของท่านสามารถช่วยให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่งผลดีต่อองค์กรมี
ความส าคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ แผนกคุณภาพในองค์กรของท่านสามารถสร้างให้เกิดคุณภาพ
การท างานของบุคลากรและรวมไปถึงผลผลิต ล าดับต่อมาคือองค์กรของท่านสามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ / บริการที่ดีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อผู้ที่มาใช้บริการได้ดี ล าดับต่อมา องค์กรของ
ท่านมีความสามารถในด้านการให้บริการต่อผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ และองค์กรของท่านสามารถสร้าง
สัมพันธ์กับสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้เกิดการสื่อสารในขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและส่งผลดีต่อ
องค์กร(ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนัก เท่ากับ 0.942 0.857 0.834 0.722 และ 0.715 
ตามล าดับ) 
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ภาพที่ 4.3 โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับแรกความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
จังหวัดอุตรดิตถ์ (First Order) 

4.7.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันล าดับแรกของโมเดลการวัด ความสามารถในการ
แข่งขันทางการท่องเที่ยว 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับแรก เป็นการน าเสนอผลการวิ เคราะห์
องค์ประกอบของปัจจัยการจัดการทั้ง 3 ด้าน ดังรายละเอียดดังภาพที่ 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับแรก ภายหลังจากการปรับโมเดล จากการ
ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ปรากฏว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยพิจารณาจากการทดสอบ ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) = 110.214 ชั้นความอิสระ(df) 
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ค่า P = 0.047 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าไค-สแควสัมพัทธ์ (Chi-Square/ df) = 1.26 
ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนก าลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.042 ค่าดัชนี
วัดระดับความเหมาะสมพอดี (GFI) = 0.917 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) 
= 0.866 จึงสรุปได้ว่าโมเดลปัจจัยความความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สร้างขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แบบยอมรับได้ ดังตารางที ่
4.23 
 
ตารางที่ 4.23 แสดงค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ 

Chi-Square/ df <3 (Kline, 2005) 1.26 
GFI ≥0.90 (Schumacker, 2010) 0.917 

AGFI ≥0.85 (Hu, 1999) 0.866 
RMSEA <0.05 (Bryne, 1998) 0.042 

สรุปผ่านเกณฑ์โมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับแรก 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก
องค์ประกอบ 

S.E R2 

ความแตกต่าง 

1) องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

1.13* 0.030 0.53 

2) องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างใน
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  

0.94* 0.043 0.42 

3) องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้าน
กิจกรรม 

0.79* 0.036 0.33 

4) องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้าน
บุคลากร  

1.00* 0.038 0.42 

5) องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้าน
ภาพลักษณ์  

0.13* 0.043 0.01 
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ตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับแรก (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนักองค์ประกอบ S.E R2 

ผู้น าด้านต้นทุน 

1) องค์กรของท่านจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่
บุคลากร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และส่งผลให้บุคลากร
เพ่ิมคุณค่าให้กับบริการขององค์กรได้ 

1.19* 0.039 0.36 

2) องค์กรของท่านสามารถลดต้นทุนในกิจกรรมเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

1.76* 0.029 0.55 

3) องค์กรของท่านสามารถควบคุมปัจจัยในการผลิต
หรือการด าเนินในองค์กร 

1.67* 0.038 0.53 

4) องค์กรของท่านสามารถความคุมราคาของสินค้า
และบริการที่จัดจ าหน่ายอย่างคุ้มค่าต่อผู้บริโภคเพ่ือ
สร้างให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค 

1.00* 0.040 0.30 

5) องค์กรของท่านสามารถควบคุมอ านาจการต่อรอง
กับซัพพลายเออร์ 

1.33* 0.034 0.38 

การตอบสนองลูกค้า    

1) องค์กรของท่านสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้
อย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า  

0.94* 0.040 0.38 

2) องค์กรของท่านสามารถที่ผลิตสินค้าตามค าสั่งหรือ
ให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ความรวดเร็ว 

1.32* 0.027 0.59 

3) องค์กรของท่านสามารถการปรับปรุงสินค้าหรือ
บริการเดิมที่ยังมีอยู่ ให้เกิดการพัฒนาและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ 

1.13* 0.038 0.47 

4) องค์กรของท่านสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการได้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

0.64* 0.038 0.26 

5) องค์กรของท่านสามารถตอบค าถามของลูกค้า ใน
ข้อสงสัยหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
หรือบริการ ได้ชัดเจน 

1.00* 0.036 0.38 
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* หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 จากตารางพบว่า ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
อุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 3 ด้าน 15 ตัวบ่งชี้ได้ผลดังนี้ 
 การสร้างความแตกต่างประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.79 - 1.13 
ค่าความผันแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.030 – 0.043 (R2 มีค่า 0.01 ถึง 0.53) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 1) 
องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (1.13) ตัวบ่งชี้ที่ 2) องค์กรของ
ท่านสามารถสร้างความแตกต่างในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (0.94) ตัวบ่งชี้ที่ 3) องค์กรของท่าน
สามารถสร้างความแตกต่างด้านกิจกรรม (0.79) ตัวบ่งชี้ที่ 4) องค์กรของท่านสามารถสร้างความ
แตกต่างด้านบุคลากร (1.00) ตัวบ่งชี้ที่ 5) องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์  
(0.13) โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึงตัวบ่งชี้ทั้ง 5 สามารถวัดปัจจัย
ความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่างได้ 
 ผู้น าต้นทุนประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 1.00 - 1.76 ค่าความผัน
แปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.029 – 0.040 (R2 มีค่า 0.30 ถึง 0.56) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 1) องค์กรของ
ท่านจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลให้บุคลากรเพิ่มคุณค่า
ให้กับบริการขององค์กรได้ (1.19) ตัวบ่งชี้ที่ 2) องค์กรของท่านสามารถลดต้นทุนในกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (1.76) ตัวบ่งชี้ที่ 3) องค์กรของท่านสามารถควบคุมปัจจัยในการผลิต
หรือการด าเนินในองค์กร (1.67) ตัวบ่งชี้ที่ 4) องค์กรของท่านสามารถความคุมราคาของสินค้าและ
บริการที่จัดจ าหน่ายอย่างคุ้มค่าต่อผู้บริโภคเพ่ือสร้างให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค (1.00) ตัวบ่งชี้ที่ 
5) องค์กรของท่านสามารถควบคุมอ านาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ (1.33) โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัวมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายถึงตัวบ่งชี้ทั้ง 5 สามารถวัดปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเป็นผู้น าต้นทุนได้ 
 การตอบสนองลูกค้าประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.94 - 1.32 ค่า
ความผันแปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.027 – 0.040 (R2 มีค่า 0.26 ถึง 0.59) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 1) 
องค์กรของท่านสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า (0.94) ตัวบ่งชี้ที่ 2) องค์กรของท่านสามารถที่ผลิตสินค้าตามค าสั่งหรือให้บริการตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างความรวดเร็ว (1.32) ตัวบ่งชี้ที่  3) องค์กรของท่านสามารถการ
ปรับปรุงสินค้าหรือบริการเดิมที่ยังมีอยู่ ให้เกิดการพัฒนาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้ (1.13) ตัวบ่งชี้ที่  4) องค์กรของท่านสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า (0.64) ตัวบ่งชี้ที่ 5) องค์กรของท่านสามารถตอบค าถามของลูกค้า ในข้อสงสัยหรือ
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ชัดเจน (1.00) โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัวมีนัยส าคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05 หมายถึงตัวบ่งชี้ทั้ง 5 สามารถวัดปัจจัยความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ตอบสนองลูกค้าได้ 
 จากผลการวิ เคราะห์ข้อมูลข้างต้น สามารถนามาเขียนเป็นตารางผลการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สองของปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้ 

 
 
ภาพที่ 4.4 แสดงโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สอง ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(Second Order) 
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ตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันล าดับที่สองของปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตัวแปรแฝง ความแตกต่าง
(DF) 

ผู้น าด้านต้นทุน
(CS) 

การตอบสนอง
ลูกค้า(CU) 

R2 

ตัวแปรสังเกตได้ bi S.E. bi S.E. bi S.E.  

DF1 1.133 0.030     0.534 
DF2 0.936 0.043     0.417 

DF3 0.785 0.036     0.328 

DF4 1.000 0.038     0.420 
DF5 0.132 0.043     0.014 

CO1   1.191 0.039   0.353 

CO2   1.763 0.029   0.552 
CO3   1.673 0.038   0.532 

CO4   1.000 0.040   0.309 

CO5   1.329 0.034   0.377 
CU1     1.320 0.040 0.381 

CU2     1.131 0.027 0.585 
CU3     0.639 0.038 0.469 

CU4     1.000 0.038 0.260 

CU5     0.943 0.036 0.380 
 
ตารางที่ 4.26 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันล าดับที่สองของปัจจัยความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ตัวแปรแฝง 
Competitiveness 

bi S.E. R2 

การสร้างความแตกต่าง(DF) 0.107 0.054 0.010 

ผู้น าด้านต้นทุน(CS) 0.626 0.072 0.675 
การตอบสนองลูกค้า(CT) 1.000 0.182 0.941 

 
 



151 
 
 จากภาพที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่สองของปัจจัยการจัดการของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยโปรแกรม Amos ได้ค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้องโมเดล ดังนี้ Chi-
Square = 110.214 , df = 87, P = 0.047, Chi-Square/ df = 1.267 RMSEA = 0.042 , GFI = 
0.917 โดยดัชนีความสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ relative χ2 มีค่าน้อยกว่า 2 ดัชนี 
RMSEA มีค่าน้อยกว่า .05 และดัชนี GFI มีค่ามากกว่า .90 จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยความสามารถในการ
แข่งขัน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การสร้างความแตกต่าง(DF) ผู้น าด้านต้นทุน(CS) และ 
การตอบสนองลูกค้า(CT) โดยที่องค์ประกอบของ การสร้างความแตกต่าง(DF)  วัดได้จากตัวแปร
สังเกตได้ 5ตัวแปร ได้แก่ DF1 DF2 DF3 DF4 และ DF5 องค์ประกอบของ ผู้น าด้านต้นทุน(CS) วัดได้
จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ CO1 CO2 CO3 CO4 และ CO5 และองค์ประกอบของ การ
ตอบสนองลูกค้า(CT)  วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร ได้แก่ CU1 CU2 CU3 CU4 และCU5 
โดยสามารถเขียนแผนภาพแสดงน้าหนักที่ได้จากการประมาณค่า (Estimate) และค่า T-value ใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลาดับที่สอง ตามภาพท่ี 4.27 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.27 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของการวิเคราะห์น้าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับ
ที่สองของปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน 

ตัวแปรแฝง / 
ตัวแปรสังเกตได้ 

Differentiation Cost Leadership 
Customer 
Responce 

DF 

DF1 0.730 - - 

DF2 0.646 - - 
DF3 0.573 - - 

DF4 0.648 - - 

DF5 0.117 - - 
CS 

CO1 - 0.594 - 

CO2 - 0.743 - 
CO3 - 0.730 - 

CO4 - 0.555 - 
CO5 - 0.614 - 

 



152 
 
ตารางที่ 4.27 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของการวิเคราะห์น้าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับ
ที่สองของปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

ตัวแปรแฝง / 
ตัวแปรสังเกตได้ 

Differentiation Cost Leadership Customer Responce 

CT 

CU1 - - 0.571 

CU2 - - 0.536 
CU3 - - 0.817 

CU4 - - 0.515 

CU5 - - 0.565 
 
ตารางที่ 4.28 ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของการวิเคราะห์น้าหนักองค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับ
ที่สองของปัจจัยความสามารถในการแข่งขัน (ตัวแปรแฝง) 

ตัวแปรแฝง Competitiveness 

การสร้างความแตกต่าง(DF) 0.099 

ผู้น าด้านต้นทุน(CS) 0.822 
การตอบสนองลูกค้า(CT) 0.970 

 
 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักของตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัวแปรจากค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของ
น้ าหนัก ปรากฎว่า การตอบสนองลูกค้า(CT) มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ การสร้างความ
แตกต่าง(DF) และ ผู้น าด้านต้นทุน(CS) (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนัก เท่ากับ 0.970 
0.822 และ0.099 ตามล าดับ) โดยสามารถเรียงล าดับความส าคัญของตัวแปรสังเกตได้ ในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้ 
 การสร้างความแตกต่าง(DF) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรโดยที่ องค์กรของท่าน
สามารถสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และบริการมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่องค์กร
ของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร ล าดับต่อมาคือ องค์กรของท่านสามารถสร้างความ
แตกต่างในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ล าดับต่อมาองค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้าน
กิจกรรม และองค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
มาตรฐานของน้ าหนัก เท่ากับ 0.730 0.648 0.646 0.573 และ 0.117 ตามล าดับ)  
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 ผู้น าด้านต้นทุน(CS) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรโดย องค์กรของท่านสามารถลด
ต้นทุนในกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่
องค์กรของท่านสามารถควบคุมปัจจัยในการผลิตหรือการด าเนินในองค์กร ล าดับต่อมาคือองค์กรของ
ท่านสามารถควบคุมอ านาจการต่อรองกับซัพพลายเออร์ ล าดับต่อมาองค์กรของท่านจ่ายค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมให้แก่บุคลากร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น และส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมคุณค่าให้กับบริการของ
องค์กรได้ และองค์กรของท่านสามารถความคุมราคาของสินค้าและบริการที่จัดจ าหน่ายอย่างคุ้มค่า
ต่อผู้บริโภคเพ่ือสร้างให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค (ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนัก 
เท่ากับ 0.743 0.730 0.614 0.594 และ 0.555 ตามล าดับ)  
 การตอบสนองลูกค้า(CT) วัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปรโดย องค์กรของท่านสามารถ
การปรับปรุงสินค้าหรือบริการเดิมที่ยังมีอยู่ ให้เกิดการพัฒนาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้มีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาได้แก่ องค์กรของท่านสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้
อย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ล าดับต่อมาคือองค์กรของท่าน
สามารถตอบค าถามของลูกค้า ในข้อสงสัยหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ได้
ชัดเจน ล าดับต่อมาองค์กรของท่านสามารถที่ผลิตสินค้าตามค าสั่งหรือให้บริการตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างความรวดเร็ว และองค์กรของท่านสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า(ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนัก เท่ากับ 0.817 0.571 0.565 0.536 
และ 0.515 ตามล าดับ)  
 
ตอนที่ 4 การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

4.8 แนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ได้แก่ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบว่า องค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัด
อุตรดิตถ์ต้องการที่จะท าการส่งเสริมปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ทางองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องท าการส่งเสริมปัจจัยการจัดการด้าน การวิจัยพัฒนาและความรู้มาเป็นอันดับแรก ตามด้วย 
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การการท างานเป็นทีม ต่อมาคือคุณภาพการจัดการ และภาวะผู้น า เป็นล าดับสุดท้าย ตามความ
สะดวกด้านการจัดการของแต่ละองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 เมื่อท าการจ าแนกความสามารถในการแข่งเป็นแต่ละรูปแบบแล้ว สามารถที่จะท าการ 
บ่งชี้ได้ว่ารูปแบบใดบ้างของความสามารถในการแข่งขันที่องค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควรจะ
เตรียมสภาพแวดล้อมในองค์กรหรือออกแบบการด าเนินงาน เพ่ือรองรับสภาพการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบนั้น ๆ ควบคู่ไปกับแนวทางการจัดการแต่ละแนว โดยสามารถ
วิเคราะห์ ได้ดังนี้ 
   1) ปัจจัยการจัดการด้านภาวะผู้น าต่อความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลต่อต่อความสามารถ
ในการแข่งขันอยู่ 1 รูปแบบ คือ การสร้างความแตกต่าง เพราะฉะนั้นองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
จังหวัดอุตรดิตถ์จึงควรที่จะเตรียมความพร้อมในด้านการสร้างความแตกต่าง เพ่ือที่จะเอ้ืออ านวยต่อ
การเกิดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 2) ปัจจัยการจัดการด้านการท างานเป็นทีมต่อความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลต่อต่อ
ความสามารถในการแข่งขันอยู่ 2 รูปแบบ คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุนและการตอบสนองต่อลูกค้า  
เพราะฉะนั้นองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์จึงควรที่จะเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเอ้ืออ านวยต่อการเกิดความสามารถในการแข่งขันในแต่ละรูปแบบ 
 3) ปัจจัยการจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา/ความรู้ต่อความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลต่อ
ต่อความสามารถในการแข่งขันอยู่ 2 รูปแบบ คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุนและการตอบสนองต่อลูกค้า  
เพราะฉะนั้นองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์จึงควรที่จะเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเอ้ืออ านวยต่อการเกิดความสามารถในการแข่งขันในแต่ละรูปแบบ 
 4) ปัจจัยการจัดการด้านคุณภาพการจัดการต่อความสามารถในการแข่งขัน ส่งผลต่อต่อ
ความสามารถในการแข่งขันอยู่ 1 รูปแบบ คือ การสร้างความแตกต่าง เพราะฉะนั้นองค์กรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์จึงควรที่จะเตรียมความพร้อมในด้านการสร้างความแตกต่าง 
เพ่ือทีจ่ะเอ้ืออ านวยต่อการเกิดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้สามารถน าเสนอแนวการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ทั้งสิ้น 4 แนวทาง ดังนี้ 
 1) ปัจจัยการจัดการด้านภาวะผู้น าต่อความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือก่อให้ เกิด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถท าได้โดย การสร้างความแตกต่างจาก
ปัจจัยการจัดการด้านภาวะผู้น า โดยผู้น าองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องมี
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ ในการตั้งเป้าหมายที่องค์กรสามารถเข้าถึงได้และการรักษายุทธศาสตร์เพ่ือ
สนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กร การบริหารด าเนินงานต่าง ๆ ในองค์กร และประเมินผล เพ่ือผลลัพธ์
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นองค์กรจึงมีความสามารถในการแข่งขันและมีความแตกต่างด้าน
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ประสิทธิภาพองค์กร สามารแข่งขันได้กับทั้งคู่แข่งและตนเองในสถาการณ์ต่ าง ๆ ในอุตสาหกรรมม
ท่องเที่ยวได ้
 2) ปัจจัยการจัดการด้านการท างานเป็นทีมต่อความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือก่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถท าได้โดย บุคลากรในองค์กรท างาน
ร่วมกัน มีเป้าหมายในการท างานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน แบ่งปันความรู้ความสามารถและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อทีมงานเกิดการท างานที่เป็นระบบก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอ่ืน ๆ 
หรือกระบวนการในการผลิตได้ นอกจากนี้เมื่อการท างานเป็นระบบก็จะสามารถช่วยให้ผลิตสินค้าหรือ
บริการสามารถตอบสนองต่อลูกค่าได้อย่างรวดเร็ว 
 3) ปัจจัยการจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา/ความรู้ต่อความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือ
ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถท าได้โดยการส ารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือท าการวิเคราะห์ ถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรได้ และ
เมื่อการวิจัยเสร็จสินองค์กรจะได้รับผลลัพธ์เป็นความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปพัฒนาองค์กร ให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขัน 
 4) ปัจจัยการจัดการด้านคุณภาพการจัดการต่อความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือก่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สามารถท าได้โดย องค์กรจะต้องมีการบูรณา
การเข้ากับการด าเนินงานในทุกส่วน โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และการ
วางแผนปฏิบัติการ ที่จะต้องมีความตระหนักถึงความจ าเป็นและให้ความส าคัญกับการสร้างคุณภาพที่
เป็นรูปธรรมและเข้าถึงทุกส่วนขององค์การ นอกจากนี้ยังจะต้องมีการแก้ไขจุดบกพร่อง รวมถึงปัญหา
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพขององค์กรและเกิดความสามารถในการแข่งในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์” มีมีวัตถุประสงค์1) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยว
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
การจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ 3) เพ่ือเสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัด
อุตรดิตถ์เพ่ือที่จะน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์  
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นศึกษาวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมี
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มาจากการศึกษางานวิจัยและเอกสารการ
วิจัยต่าง ๆ ที่ความเกี่ยวข้องกับส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
รวมทั้งการใช้สถิติเชิงพรรณนา การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) แบบเส้นตรงและหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) จากนั้นจึงน าการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงปริมาณ 
เพ่ือเสนอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในบทที่ 5 นี้จะมีการน าเสนอเนื้อหา 4 ส่วนดังนี้ 
  5.1 การสรุปผลการวิจัย 
  5.2 การอภิปลายผล 
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5.1 การสรุปผลการวิจัย 

5.1.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 151 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.2 มีอายุอยู่ในช่วง 28 ถึง 37 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 มีสถานภาพสมรส 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 50.9 มีระดับการศึกษาที่ระดับปริญญาตรี จ านวน 105 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.6 มีการประกอบอาชีพพนักงานราชการ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 และ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001 ถึง 20,000 บาท คิดเป็นร้อย 33.3  
 

5.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการจัดการ 
 ปัจจัยการจัดการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยทางการจัดการที่ส่งผล
ต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณารายด้าน
ของปัจจัยการจัดการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนา/
ความรู้อยู่ในล าดับหนึ่งโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้
อันดับที่ 1 คือ การวิจัยและพัฒนา/ความรู้ อันดับที่ 2 คือ การท างานเป็นทีม อันดับที่ 3 คือ ภาวะ
ผู้น าและอันดับที่ 4 คือ การจัดการคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การวิจัยและพัฒนา/ความรู้ นั้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
สูงสุด 3 อันดับ คือ ความคิดเห็นที่ว่า 1) องค์กรของท่านสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยใช้ผลจากงานวิจัย  2) คือ ความคิดเห็นที่ว่า องค์กรของท่าน
สามารถก าหนดนโยบายและวางแผนได้อย่างถูกต้อง และ 3) คือ ความคิดเห็นที่ว่า องค์กรของท่านมี
ความรู้ใหม่ ๆ และเพ่ิมพูนวิทยาการให้กว้างขวางมากยิ่งข้ึนจากการท าวิจัยและพัฒนา  
 การท างานเป็นทีมนั้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่บุคลากร
ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด 3 
อันดับ คือ ความคิดเห็นที่ว่า 1) สมาชิกในองค์กรของท่านมีการให้ความช่วยเหลือและความห่วงใยเอ้ือ
อาทรซึ่งกันและกันในขณะปฏิบัติหน้าที่ 2) คือ ความคิดเห็นที่ว่า สมาชิกในองค์กรของท่านมีการ
ยอมรับนับถือ และให้เกียรติกัน เคารพในบทบาทและหน้าที่รวมถึงการยอมรับในข้อที่แตกต่าง
ระหว่างกันและกัน ด้วยความจริงใจในขณะปฏิบัติหน้าที่ และ 3) คือ ความคิดเห็นที่ว่า สมาชิกใน
องค์กรชองท่านมีเป้าหมายในการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการท างานที่ตรงกันและชัดเจน  
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 ภาวะผู้น านั้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่บุคลากรในองค์กร
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด 3 อันดับ คือ 
ความคิดเห็นที่ว่า 1) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ 2) คือ ความคิดเห็นที่ว่า หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านปฏิบัติต่อสมาชิกทุกคนใน
องค์กรอย่างเท่าเทียมกันขณะปฏิบัติหน้าที่  และ 3) คือ ความคิดเห็นที่ว่า หัวหน้าพนักงานในองค์กร
ของท่านให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจขณะปฏิบัติหน้าที่ในองค์กร  
  การจัดการคุณภาพ นั้นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่
บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
สูงสุด 3 อันดับ คือ ความคิดเห็นที่ว่า 1) กระบวนการการจัดการในองค์กรของท่านสามารถช่วยให้
เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรและส่งผลดีต่อองค์กร 2) คือ ความคิดเห็นที่ว่า องค์กรของ
ท่านสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ / บริการที่ดีมีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อผู้ที่มาใช้บริการได้ดี และ 
3) คือ ความคิดเห็นที่ว่า แผนกคุณภาพในองค์กรของท่านสามารถสร้างให้เกิดคุณภาพการท างานของ
บุคลากรและรวมไปถึงผลผลิต  
  

5.1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 ปัจจัยความสามารถการแข่งขัน พบว่า  กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ความสามารถการแข่งขันอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ อันดับที่ 
1 คือ การเป็นผู้น าต้นทุน อันดับที่ 2 คือ การตอบสนองลูกค้า อันดับที่ 3 คือ การสร้างความแตกต่าง
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การเป็นผู้น าต้นทุน ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์มีระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
สูงสุด คือ องค์กรของท่านสามารถความคุมราคาของสินค้าและบริการที่จัดจ าหน่ายอย่างคุ้มค่าต่อ
ผู้บริโภคเพ่ือสร้างให้เกิดความพึงพอใจ และต่ าสุด คือ องค์กรของท่านสามารถลดต้นทุนในกิจกรรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 การตอบสนองลูกค้า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์มีระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
สูงสุด คือ องค์กรของท่านสามารถส่งมอบสินค้าหรือบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  และ
ต่ าสุด คือ องค์กรของท่านสามารถที่ผลิตสินค้าตามค าสั่งหรือให้บริการตรงตามความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างความรวดเร็ว 
 การสร้างความแตกต่าง ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า ข้อที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์มีระดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
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สูงสุด คือ องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์ และต่ าสุด คือ องค์กรของท่าน
สามารถสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร 
  

5.1.4 ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ได้แก่ เพ่ือศึกษาปัจจัยทางการจัดการท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์พบว่า พบว่า ภาวะผู้น า
(LEAD) การท างานเป็นทีม(TEAM) การวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) และการจัดการคุณภาพ(QUA) 
มีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ในแต่ละ
องค์ประกอบของโมเดลด้วยการวิเคราะห์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) 
เพื่อสร้างโมเดลองค์ประกอบของปัจจัยการจัดการและความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับที่หนึ่งเพ่ือสร้างโมเดลองค์ประกอบปัจจัยการจัดการ
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยการจัดการด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของ
ท่านให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจขณะปฏิบัติหน้าท่ีในองค์กร 2) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านมี
มนุษยสัมพันธ์ท่ีดีขณะปฏิบัติหน้าท่ีในองค์กร 3) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านปฏิบัติต่อสมาชิกทุก
คนในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันขณะปฏิบัติหน้าท่ี 4) หัวหน้าพนักงานในองค์กรของท่านเปิดโอกาสให้
สมาชิกในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการเสอแนะและแสดงความคิดเห็นขณะปฏิบัติหน้าท่ี  และ 5) หัวหน้า
พนักงานในองค์กรของท่านตัดสินใจและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองขณะปฏิบัติหน้าท่ี  โดยค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐานของน้ าหนัก ตั้งแต่ 0.93 – 1.40 
 ปัจจัยการจัดการด้านการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 1) สมาชิกในองค์กรของท่านมี
การให้ความช่วยเหลือและความห่วงใยเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 2) สมาชิกในองค์กร
ของท่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 3) สมาชิกในองค์กรชองท่านมี
เป้าหมายในการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเพื่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์ของการท างานท่ี
ตรงกันและชัดเจน 4) สมาชิกในองค์กรของท่านมีความเชื่อถือและไว้วางใจซึ้งกันและกันในขณะปฏิบัติ
หน้าท่ี และ 5) สมาชิกในองค์กรของท่านมีการยอมรับนับถือ และให้เกียรติกัน เคารพในบทบาทและ
หน้าท่ีรวมถึงการยอมรับในข้อท่ีแตกต่างระหว่างกันและกัน ด้วยความจริงใจในขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนัก ตั้งแต ่0.80 – 1.26 

 ปัจจัยการจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา/ความรู้ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 1) องค์กรของท่านมี
ความรู้ใหม่ ๆ และเพ่ิมพูนวิทยาการให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จากการท าวิจัยและพัฒนา 2) องค์กรของ
ท่านสามารถสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากการท าวิจัยและพัฒนา 3) องค์กร
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ของท่านมีการใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือในการยืนยัน ตรวจสอบและความน่าเชื่อถือ ในการ
ด าเนินงาน 4) องค์กรของท่านสามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
โดยใช้ผลจากงานวิจัย และ 5) องค์กรของท่านสามารถก าหนดนโยบายและวางแผนได้อย่างถูกต้อง 
โดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนัก ตั้งแต่ 0.77 - 1.54 

 ปัจจัยการจัดการด้านคุณภาพการจัดการ ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้  1) องค์กรของท่านมี
ความสามารถในด้านการให้บริการต่อผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ  2) แผนกคุณภาพในองค์กรของท่าน
สามารถสร้างให้เกิดคุณภาพการท างานของบุคลากรและรวมไปถึงผลผลิต 3) องค์กรของท่านสามารถ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดีมีคุณภาพ สามารถตอบสนองต่อผู้ที่มาใช้บริการได้ดี  4) 
กระบวนการการจัดการในองค์กรของท่านสามารถช่วยให้เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
และส่งผลดีต่อองค์กร และ 5) องค์กรของท่านสามารถสร้างสัมพันธ์กับสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้เกิด
การสื่อสารในขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและส่งผลดีต่อองค์กร โดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
มาตรฐานของน้ าหนัก ตั้งแต่ 1.00 - 1.24 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับท่ีสอง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนักทุกองค์ประกอบมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ าแนกตาม
องค์ประกอบ ดังนี้ ภาวะผู้น า มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนักเท่ากับ 0.531 การท างาน
เป็นทีม มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนักเท่ากับ 0.933 การวิจัยและพัฒนา/ความรู้ มีค่า

สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนักเท่ากับ 0.933  และ คุณภาพการจัดการมีค่าสัมประสิทธิ์

คะแนนมาตรฐานของน้ าหนักเท่ากับ 0.397  
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยการจัดการท่ีส่งผลต่อความ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้สรุปโมเดลที่ได้ดังกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ผลการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลท่ีสร้างขึ้น
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยจะแสดงผลดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนท่ีส าคัญ  ดังนี้ 
ผู้วิจัยปรับโมเดลให้มีความสอดคล้องกลมกลืนมากขึ้น โดยการปรับโมเดลจะพิจารณาค่าเสนอแนะจาก
โปรแกรมหรือดัชนีโมเดลและค่าการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ท่ีคาดหวังมาตรฐานจนได้โมเดลท่ีมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิเคราะห์โมเดลท่ีปรับแก้แล้ว มี Chi-Square = 
167.257, df = 162, P = 0.370, Chi-Square/ df = 1.033 RMSEA = 0.015 , GFI = 0.904, 
AGFI = 0.876 ซึ่งดัชนีท่ีกล่าวมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยการจัดการทางการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น า 
การท างานเป็นทีม การวิจัยและพัฒนา/ความรู้ และการจัดการคุณภาพ ที่ได้ศึกษาจากเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมานั้นพบว่าเป็นจริงและมีความตรงในเชิงโครงสร้าง นอกจากนี้ปัจจัยการจัดการ
ทางการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น ยังสามารถวัดได้จริงจากปัจจัยปัจจัย



161 
 
การจัดการทางการท่องเที่ยวทั้ง 4  มิติ ประกอบภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การวิจัยและพัฒนา/
ความรู้ และการจัดการคุณภาพ 
 

5.1.5 ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่  2 ได้แก่ เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยการจัดการที่ส่ งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบว่า ภาวะผู้น า(LEAD) การท างานเป็นทีม
(TEAM) การวิจัยและพัฒนา/ความรู้(RDK) และการจัดการคุณภาพ(QUA) มีความสัมพันธ์กันกับการ
เกิดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.250 0.672 0.784 และ 
0.360 ตามล าดับ และส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยมีค่าสมการการพยากรณ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบเส้นตรง เท่ากับ 
-0.083 0.192 0.446 และ 0.065 ตามล าดับ ซึ่งสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ปัจจัยการจัดการในด้าน
การวิจัยและพัฒนา(RDK) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทางบวกสูงสุด รองลงมา คือ การท างานเป็นทีม
(TEAM) การจัดการคุณภาพ(QUA) และ ภาวะผู้น า(LEAD) มีความสัมพันธ์กับการเกิดความสามารถ
ในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์เพื่อ
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ในแต่ละองค์ประกอบของโมเดลด้วยการวิเคราะห์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory factor analysis: CFA) เพื่อสร้างโมเดลองค์ประกอบของความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 วิ เคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันล า ดับที่ หนึ่ งเพ่ือสร้างโมเดลองค์ประกอบปัจจัย
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 1) 
องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และบริการ 2) องค์กรของท่านสามารถ
สร้างความแตกต่างในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 3) องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้าน
กิจกรรม (0.79) ตัวบ่งชี้ที่ 4) องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร และ 5) 
องค์กรของท่านสามารถสร้างความแตกต่างด้านภาพลักษณ์  โดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของ
น้ าหนัก ตั้งแต่ 0.79 - 1.13 
 ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันด้านผู้น าต้นทุน ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 1) องค์กรของท่าน
จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมให้แก่บุคลากร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและส่งผลให้บุคลากรเพ่ิมคุณค่า
ให้กับบริการขององค์กรได้ 2) องค์กรของท่านสามารถลดต้นทุนในกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน 3) องค์กรของท่านสามารถควบคุมปัจจัยในการผลิตหรือการด าเนินในองค์กร 4) 
องค์กรของท่านสามารถความคุมราคาของสินค้าและบริการที่จัดจ าหน่ายอย่างคุ้มค่าต่อผู้บริโภคเพ่ือ
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สร้างให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภค และ 5) องค์กรของท่านสามารถควบคุมอ านาจการต่อรอง
กับซัพพลายเออร์ (1.33)  โดยค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนัก ตั้งแต่ 1.00 - 1.76 
 ปัจจัยความสามารถในการแข่งขันด้านการตอบสนองลูกค้า ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี้ 1) องค์กร
ของท่านสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้อย่างรวดเร็วและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า 2) องค์กรของท่านสามารถที่ผลิตสินค้าตามค าสั่งหรือให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างความรวดเร็ว 3) องค์กรของท่านสามารถการปรับปรุงสินค้าหรือบริการเดิมที่ยังมีอยู่ ให้เกิด
การพัฒนาและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้  4) องค์กรของท่านสามารถส่งมอบ
สินค้าหรือบริการได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และ 5) องค์กรของท่านสามารถตอบค าถามของ
ลูกคา้ ในข้อสงสัยหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ได้ชัดเจน โดยค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนมาตรฐานของน้ าหนัก ตั้งแต่ 0.94 - 1.32 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันล าดับท่ีสอง ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนักทุกองค์ประกอบมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จ าแนกตาม
องค์ประกอบ ดังนี้ การสร้างความแตกต่าง มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนักเท่ากับ 0.822 
0.531 ผู้น าด้านต้นทุน มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนักเท่ากับ 0.099 การตอบสนอง
ลูกค้า มีค่าสัมประสิทธิ์คะแนนมาตรฐานของน้ าหนักเท่ากับ 0.970 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัยความความสามารถในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้วิจัยได้สรุปโมเดลท่ีได้ดังกรอบแนวคิดในการวิจัย ผลการ
ทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลท่ีสร้างขึ้นจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง โดยจะแสดงผลดัชนีวัดความสอดคล้องกลมกลืนท่ีส าคัญ  ดังนี้ ผู้วิจัยปรับโมเดลให้มีความ
สอดคล้องกลมกลืนมากขึ้น โดยการปรับโมเดลจะพิจารณาค่าเสนอแนะจากโปรแกรมหรือดัชนีโมเดลและ
ค่าการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ท่ีคาดหวังมาตรฐานจนได้โมเดลท่ีมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผลการวิเคราะห์โมเดลท่ีปรับแก้แล้ว มี Chi-Square = 110.214 , df = 87, P = 0.047, 
Chi-Square/ df = 1.267 RMSEA = 0.042 , GFI = 0.917 ซึ่งดัชนีท่ีกล่าวมาอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่ได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมานั้นเป็นจริงและมีความตรงในเชิงโครงสร้าง

จากโมเดลของ CFA ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งสามารถวัดได้จริงจาก 3 มิติ คือ การสร้างความแตกต่าง 
การเป็นผู้น าต้นทุน และการตอบสนองลูกค้า  
 

5.1.6 ผลการศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ได้แก่ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบว่า องค์กรต่าง ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัด



163 
 
อุตรดิตถ์ต้องการที่จะท าการส่งเสริมปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทางองค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องจะต้องท าการส่งเสริมปัจจัยการจัดการด้าน การวิจัยพัฒนาและความรู้มาเป็นอันดับแรก 
ตามด้วย การการท างานเป็นทีม ต่อมาคือคุณภาพการจัดการ และภาวะผู้น า เป็นล าดับสุดท้าย ตาม
ความสะดวกด้านการจัดการของแต่ละองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อท าการ
จ าแนกความสามารถในการแข่งเป็นแต่ละรูปแบบแล้ว สามารถที่จะท าการบ่งชี้ได้ว่ารูปแบบใดบ้าง
ของความสามารถในการแข่งขันที่องค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควรจะเตรียมสภาพแวดล้อมใน
องค์กรหรือออกแบบการด าเนินงาน เพ่ือรองรับสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
รูปแบบนั้น ๆ ควบคูไ่ปกับแนวทางการจัดการแต่ละแนวทาง 
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้สามารถน าเสนอแนวการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ทั้งสิ้น 4 แนวทาง ดังนี้ 
 1) ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านการวิจัยและพัฒนา/ความรู้ต่อความสามารถในการแข่งขัน 
เพ่ือก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่มีกิจการและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
ที่ให้การส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เกิดการพัฒนาและเติบโต ซึ่งปัจจัยการจัดการ
ด้านการวิจัยและพัฒนา/ความรู้เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์กร โดยจังหวัดอุตรดิตถ์
สามารถท าได้โดยก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริม การวิจัยและพัฒนา/ความรู้ เพ่ือน าองค์ความรู้ใหม่และ
สามารถน ามาใช้ส าหรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงการด าเนินงานหรือผลผลิตที่สร้างขึ้นใหม่ให้เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือสังคม โดย
องค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ จะต้องปฏิบัติตามกระบวนการวิจัยและ
พัฒนา ซึ่งประกอบด้วย10 ขั้นตอนคือ 1) การเก็บรวบรวมข้อมูล (Research and Information 
Collection) โดยการรวบรวมวรรณกรรม การสังเกตภายในการปฏิบัติงาน การเก็บสิ่งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือมีอยู่ และเป็นประโยชน์ในการน ามาท าวิจัย 2) การวางแผน (Planning) เป็นการ
วางแผนที่รวมถึงการวางแผนเกี่ยวกับทักษะ การก าหนดจุดมุ่งหมาย การจัดล าดับเนื้อหา การทดสอบ
แบบต่าง ๆ การพัฒนารูปแบบ ผลผลิตขั้นต้น รวมทั้งการเตรียมสื่อแบบต่าง ๆ คู่มือ และแบบทดสอบ 
3) พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลิตภัณฑ์ (Develop preliminary form of product) ขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นการออกแบบ และจัดท าผลิตภัณฑ์การศึกษาตามที่วางไว้ 4) การทดสอบเบื้องต้น (Preliminary 
Field Testing) คือ การน าผลผลิตทั้งหมดมาทดลอง โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต และแบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ 5) ผลผลิตไป
ปรับปรุง (Main Product Revision) ภายหลังได้รับการเสนอแนะและทดสอบในเบื้องต้น 6) ทดสอบ
กลุ่มย่อย (Main Field Testing) ในขั้นนี้จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณผลลัพธ์และการประเมินผลที่ได้จะ
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เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีการเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมตามความเหมาะสม 7) ปรับปรุง
ผลผลิตที่ได้จากการทดลอง (Operational Product Revision) 8) ทดสอบภาคสนาม (Operational 
Field Testing) เป็นการทดลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ สังเกต แล้ว
ใช้แบบสอบถาม แล้วนามาวิเคราะห์ 9) ปรับปรุงผลผลิตขั้นสุดท้าย (Final Product Revision) เป็น
การปรับปรุงผลผลิตภายหลังการทดสอบขั้นสุดท้าย 10) น าไปเผยแพร่ (Distribution) เป็นการ
ประชุม หรือในวารสาร หรือการเผยแพร่ทางการค้า การเผยแพร่จะนามาสู่การควบคุมคุณภาพ  เมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการวิจัยและพัฒนาแล้ว ก็จะสามารถน าผลที่ได้มานั้นไปใช้เกิดประโยชน์ อาทิ การ
ก าหนดกลยุทธ์ในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของวิธีการด าเนินงานหรือผลผลิต
ใหม่ รวมถึงแสวงหาวิธีการหรือผลผลิตใหม่ หรือสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่  ส่งผลให้องค์กร
ธุรกิจต่าง ๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดความสามารถทางการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งนั้นและท าให้องค์กร
เกิดการพัฒนาของอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าการวิจัยและพัฒนา/ความรู้ นั้นเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญที่ท าให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ รวมไปถึงช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและช่วยให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ รวมถึงสร้างความสามารถในการ
แข่งขันให้กับองค์กร เพ่ือให้องค์การเกิดการเติบโตและเจริญก้าวหน้าต่อไป 
 2) ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านการท างานเป็นทีมต่อความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือ
ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่มีกิจการและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
ที่ให้การส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เกิดการพัฒนาและเติบโต ซ่ึงปัจจัยการจัดการ
ท่องเที่ยวด้านการท างานเป็นทีมเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท างานร่วมกันของคนในองค์กรเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ซึ่งองค์หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์สามารถท าได้โดย การท างานเป็นทีมในองค์กรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้นจะต้องเริ่มต้นจากการสร้างทีม โดยมีส่วนส าคัญ 5 
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1) เป็นขั้นตอนการับรู้ปัญหา (Problem awareness) ในขั้นนี้หัวหน้าหรือผู้น าทีม
และสมาชิกจะมีการตระหนักถึงปัญหาทีเกิดขึ้น และต้องการจะแก้ไขปัญหานั้น และหาหนทางในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยจะมีการรวบรวมสมาชิกในทีมงานให้มาร่วมศึกษาและก าหนดปัญหา
อย่างเป็นระบบ 2) การรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล (Date gathering and analysis) 
สมาชิกจะก าหนดแนวทางในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน และน าเอาข้อเท็จจริงที่
ได้มาวิเคราะห์เพ่ือจะน าไปสู่การก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา และเลือกแนวทางที่จะใช้ใ นการ
ปฏิบัติซึ่งอาจได้มาจากวิธีต่าง ๆ จากนั้นน าข้อมูลมาศึกษารายละเอียด และระดมความคิดร่วมกันเพ่ือ
วิเคราะห์ 3) การวางแผนปฏิบัติการ (Action planning) สมาชิกในทีมจะร่วมกันระดมความคิดด้วย
การการน าข้อมูลจากการวิเคราะห์ปัญหามาก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาและน าไปสู่
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การก าหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้อาจมีความขอความร่วมมือจากภายนอกกลุ่ม 
และสามารถท่ีจะรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนที่จะมีการก าหนดแผนการท างานอย่างสมบูรณ์ได้อีกด้วย 
4) การด าเนินงาน (Action implementation) สมาชิกทุกคนจะร่วมมือในการน าเอาแผนงานที่ได้
ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ ทั้งนี้จะต้องมีการติดตามดูแลให้แผนการปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยความราบรื่นและ
บรรลุตามเป้าหมายได้ อีก้ทังยังจะต้องคอยระมัดระวังไม่ให้เกิดปัญหาขัน และต้องคอยแก้ไขเฉพาะ
หน้าที่อาจเกิดขึ้นมาได้เพ่ือแก้ไขปัญหาได้ ทันท่วงที 5) การประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินงาน 
(Evaluation of results) สมาชิกจะร่วมกันติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และร่วมกันระดมความคิดในการ
ประเมินผลการท างาน ประเมินประสิทธิภาพของทีมงานว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่และจะต้อง
พัฒนาอย่างไรทีมงานจึงจะแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่าแนวทางการ
พัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการ
ท างานเป็นทีม คือ องค์กรต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ จะต้องมีกระบวนการท า
กิจกรรมร่วมกัน โดยเริ่มจากการก าหนดชิ้นงานทั้งหมดที่ทีมต้องปฏิบัติเป็นอันดับแรก พร้อมทั้ง
มอบหมายงานเหล่านั้นให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม จากนั้นท าการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลใน
กลุ่มเพ่ือที่จะปรับเปลี่ยนและปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการก าหนดตารางเวลาการท างาน 
ซึ่งการวางแผน การมอบหมายงานและการก าหนดตารางเวลาในการท างานนี้ล้วนแล้วต้องอาศัยการ
วิเคราะห์เป้าหมายของทีมท้ังสิ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการ เมื่อทีมงานเกิดการท างานที่เป็นระบบก็จะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมอ่ืน ๆ หรือกระบวนการในการผลิตได้ นอกจากนี้เมื่อการท างานเป็นระบบ
ก็จะสามารถช่วยให้ผลิตสินค้าหรือบริการสามารถตอบสนองต่อลูกค่าได้อย่างรวดเร็ว 
 3) ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านคุณภาพการจัดการต่อความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือ
ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่มีกิจการและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
ที่ให้การส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เกิดการพัฒนาและเติบโต ซึ่งปัจจัยการจัดการ
ท่องเที่ยวด้านคุณภาพการจัดการมีความส าคัญต่อทุก ๆ องค์กร เมื่อองค์กรเกิดการจัดการคุณภาพที่ดี
ภายในองค์การ ก็จะส่งผลให้องค์กรเกิดเกิดคุณภาพและภาพลักษณ์ที่ดีภายใต้มุมมองของผู้ใช้บริการ 
ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในองค์กร และส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว ซึ่งองค์หรือหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถท าได้โดย องค์กรจะต้องมีการบูร
ณาการเข้ากับการด าเนินงานในทุกส่วน โดยเริ่มตั้งแตห่ลักการจัดการคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 14 ข้อ 
ได้แก่ 1) มุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพ โดยผู้บริหารจะต้องมีปณิธานอันแน่วแน่ในการปรับปรุงคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการ และต้องมีการวางแผนในการด าเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้มีความ
ชัดเจน รวมทั้งจะต้องมุ่งสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง การตั้งปณิธานอันแน่วแน่ของผู้บริหารใน
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การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ควรจะมุ่งเน้นไปใน 4 องค์ประกอบหลัก คือ การวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรม การปรับปรุงต่อเนื่องและการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 2) ยอมรับปรัชญาใหม่ ๆ ของ
การบริหาร ผู้บริหารจะต้องยอมรับวัฒนธรรมแห่งคุณภาพ เสมือนหนึ่งปรัชญาการด าเนินชีวิตหรือ
ลัทธิศาสนา โดยจะต้องท าให้คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของงานให้ได้ เพราะคุณภาพจะเป็นตัวกระตุ้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในพนักงานทุกคนจากการท างานตามสั่งกลายเป็นดูแลรับผิดชอบในผลงานของ
ตนเอง 3) ยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยแต่การตรวจสอบการควบคุมคุณภาพจะต้องมุ่งที่การ
ควบคุมกระบวนการผลิตเป็นส าคัญ ไม่ใช่อาศัยการตรวจสอบที่ตัวสินค้าท่ีผลิตเสร็จแล้วเท่านั้น เพราะ
การตรวจสอบขั้นสุดท้ายไม่ได้เป็นการป้องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิดขึ้น 4) ยุติวิธีการด าเนินธุรกิจ
โดยการตัดสินกันด้วยราคาขายเพียงอย่างเดียวการใช้ราคาขายต่ าสุดเป็นเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจ
เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะราคาขายของสินค้าจะไม่มีความหมายใด ๆ หากธุรกิจไม่มีมาตรการที่เชื่อถือ
ได้ในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพของสินค้านั้น 5) ปรับปรุงระบบการผลิตและระบบการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง การเสริมสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น ไม่ใช่กิจกรรมที่ท าครั้งเดียวเสร็จ แต่เป็นงานที่จะต้อง
ท าการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดไปด้วยการใช้หลักการท างานแบบ PDCA Cycle 6) ท า
การฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอองค์การจะต้องจัดท าแผนการฝึกอบรมและให้การศึกษาแก่พนักงานทุก
คนในเรื่องของคุณภาพและการบริหารจัดการคุณภาพ โดยเฉพาะเรื่องของ การควบคุมคุณภาพเชิง
สถิติ และเครื่องมือแห่งคุณภาพประเภทต่าง ๆ การฝึกอบรมจะต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ
ตลอดไป 7) สร้างภาวะผู้น าขึ้นผู้น าเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งของการสร้างวัฒนธรรมแห่งคุณภาพให้
เกิดขึ้นในองค์การ เพราะผู้น าจะเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานในทุกระดับ
ขององค์การเห็นถึงความจ าเป็นในการปรับกระบวนการท างาน เพ่ือให้งาน สินค้าหรือบริการพัฒนา
ไปสู่ความมีคุณภาพ 8) ก าจัดความกลัวให้หมดไป โดยองค์กรและผู้บริหารจะต้องสร้างบรรยากาศของ
การเรียนรู้ เปิดโอกาสและกระตุ้นให้พนักงานกล้าแสดงออก เพ่ือเสนอแนะวิธีการปรับปรุงคุณภาพให้
ดีขึ้น โดยจะต้องท าให้หัวหน้างานและพนักงานเกิดความกล้าที่จะสอบถามในเรื่องที่ตนไม่รู้ หรือไม่
เข้าใจ โดยปราศจากความกลัว 9) พังก าแพงขวางกั้นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ผู้บริหารจะต้องทลาย
โครงสร้างที่เป็นอุปสรรค หรือก าแพงที่ขวางก้ันในการติดต่อหรือการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ให้หมดสิ้นไป เพ่ือให้พนักงานที่ต่างหน่วยงานแต่มีงานเกี่ยวเนื่องกัน
สามารถร่วมมือกันได้อย่างเต็มที่  10) ก าจัดค าขวัญและเป้าหมายค าขวัญและเป้าหมายอาจจะไม่มี
ความหมายเลย หากปราศจากแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนั้น การใช้ค าขวัญและเป้าหมายเพ่ือการจูง
ใจหรือกระตุ้นเตือนนั้น ผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าได้เสนอแนะวิธีปฏิบัติที่จะท าให้สามารถบรรลุค าขวัญ
หรือเป้าหมายนั้น ๆ ด้วย 11) ก าจัดเป้าหมายที่เน้นเพียงเชิงปริมาณ การก าหนดโควต้าการผลิตมักจะ
ท าให้พนักงานในฝ่ายผลิตมุ่งสนใจในปริมาณมากกว่าคุณภาพของผลผลิต ผู้บริหารจึงไม่ควรใช้โควต้า
การผลิตที่ระบุเป็นจ านวนตัวเลขขั้นต่ าเพ่ือการวัดผลงานของพนักงานเพียงอย่างเดียว 12) จ ากัดสิ่ง



167 
 
กีดขวางความภาคภูมิใจของพนักงานการมุ่งเน้นที่เป้าหมายหรือโควต้าการผลิตมากกว่าการมุ่งเน้นที่
คุณภาพจะท าให้ความภาคภูมิใจของพนักงานในผลงานของตนเองลดน้อยลง เพราะไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงคุณภาพ การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจและความพอใจในงานมากขึ้น 13) 
จัดแผนการศึกษาและท าการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอแผนการศึกษาและฝึกอบรมเป็นปัจจัยส าคัญที่
จะรองรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิต
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การฝึกอบรมจึงเป็นการพัฒนาพนักงานและเป็นการลงทุนระยะยาวที่จะมี
ผลต่อความส าเร็จและความอยู่รอดขององค์การ และ 14) ลงมือปฏิบัติเพ่ือบรรลุผลส าเร็จของการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารจะต้องน าตนเองเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพโดย
ร่วมลงมือปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน และเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารต้อง
ยึดมั่นผูกพันในคุณภาพอย่างจริงจัง และต้องเป็นการผูกพันในระยะยาว มิใช่การเฝ้าดูผลส าเร็จใน
ระยะสั้นแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า องค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัด
อุตรดิตถ์ จะต้องมีการจัดการคุณภาพที่ดี โดยเริ่มตั้งแต่การก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และการ
วางแผนปฏิบัติการ ที่จะต้องมีความตระหนักถึงความจ าเป็นและให้ความส าคัญกับการสร้างคุณภาพที่
เป็นรูปธรรมและเข้าถึงทุกส่วนขององค์การ นอกจากนี้ยังจะต้องมีการแก้ไขจุดบกพร่อง รวมถึงปัญหา
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและก่อให้เกิดความสามารถในการแข่ง
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได ้
 4) ปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านภาวะผู้น าต่อความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือก่อให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
 โดยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่มีกิจการและหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
ที่ให้การส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เกิดการพัฒนาและเติบโต ซึ่งปัจจัยการจัดการ
ท่องเที่ยวด้านภาวะผู้น าเป็นอีกปัจจัยที่มีส าคัญที่ผู้น าจะท าให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ ส่งผลให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งองค์กรสามารถ
ท าได้โดย การสร้างความแตกต่างจากปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวด้านภาวะผู้น า โดยผู้น าองค์กรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ นั้นควรต้องมีบทบาทดังนี้ คือ 1) การก าหนดแนวทางหลัก 
(Path Finding) โดยผู้น าควรเริ่มต้นด้วยการก าหนดเป้าหมาย และแนวความคิดที่ชัดเจน บทบาท
ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้น าสร้างแผนงานแม่แบบ(Blueprint of action) ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการ
ก่อนจะลงมือปฏิบัติตามแผน นอกจากนั้นไม่เพียงแต่ต้องรู้ถึงวิธีการก าหนดทิศทางและเป้าหมาย
เท่านั้น แต่ผู้น าต้องได้รับการสนับสนุนและความมุ่งมั่น จากพนักงานในการบรรลุถึงเป้าหมายด้วย 
ผู้น าต้องมีความสามารถน าให้ผู้อ่ืนมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจ วิสัยทัศน์ และสื่อสารอย่างชัดเจนถึง
ความแตกต่างและผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากความส าเร็จในอนาคต อีกทั้งยังสามารถท าให้
พนักงานมีแรงจูงใจและรู้สึกตื่นเต้นกับทิศทางใหม่นี้ด้วย 2) การสร้างระบบการท างานที่มีประสิทธิผล 
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(Aligning) โดยการลงมือสร้างแผนหลักที่ก าหนดขึ้นในขั้นตอนที่หนึ่ง ทุกระดับชั้นขององค์กรควรมี
การด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ในฐานะผู้น าต้องเปลี่ยนแปลง
ระบบการท างาน ขั้นตอนการท างานและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายขององค์กรที่ได้
วางไว้แล้ว 3) การมอบอ านาจ (Empowering) โดยผู้น ามีการมอบอ านาจให้แก่พนักงานอย่างจริงจัง
จะท าให้บรรยากาศในการท างานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การสื่อสารระหว่างบุคคลและระหว่าง
กลุ่ม เกิดประสิทธิผลและเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆที่สร้างสรรค์ ซึ่งมาจากการที่สมาชิกของกลุ่มหรือพนักงาน
สามารถแสดงความคิดเห็นและศักยภาพของตนได้อย่างอิสระ โดยผู้น าต้องสร้างสภาวะที่จะกระตุ้น
การสร้างเสริมและปลดปล่อยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ความสามารถ 
และศักยภาพที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน วิธีการนี้จะช่วยให้บุคคลสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นในองค์กร
รวมถึงการปฏิบัติการบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 4) การสร้างตัวแบบ (Modeling) โดยผู้น าต้อง
สร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติหน้าที่มีความเข้าใจ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่
เหมาะสม ดังนั้นองค์กรจึงจะต้องมีผู้น าที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดความสามารถใน
การแข่งขันและมีความแตกต่างด้านประสิทธิภาพองค์กร สามารแข่งขันได้กับทั้งคู่แข่งและตนเองในส
ถาการณ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมมท่องเที่ยวได้ 
 

5.2 การอภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์” ในครั้งนี้ได้น าผลการศึกษามาพิจารณาประกอบแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ท าให้สามารถที่จะท า
การอภิปลายผลการศึกษา โดยแบ่งตามแต่ละปัจจั ยการจัดการที่ส่งผลให้ เกิดการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนี้ 
 

5.2.1 ปัจจัยการจัดการด้านภาวะผู้น าต่อความสามารถในการแข่งขัน 
 การศึกษาวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยการจัดการด้านภาวะผู้น ามีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติและมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นปัจจัยการจัดการด้านภาวะผู้น าจึงเป็น
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อพิจารณาในปัจจัยการจัดการด้านภาวะผู้น าที่มีอิทธิ
ต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยการจัดการด้านภาวะผู้น าอิทธิต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว แสดงว่า เมื่อองค์กรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกิดการจัดการด้านภาวะผู้น า ก็จะส่งผลให้
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องค์กรเกิดประสิทธิภาพ หรืออาจกล่าวได้ว่าประสิทธิภาพขององค์การนั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้น าใน
องค์กร (ธนัณฎา ประจงใจ, 2557) นอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความสามารถในการแข่งขัน
และสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร (Teri Elkins & Robert T. Keller, 2003) ซึ่ งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ อาทิการศึกษาของ  Wingwon B and 
Piriyakul M (2010) พบว่า การเป็นผู้น าขององค์กรมีอิทธิพลต่อความความสามารถในการแข่งขัน
และผลประกอบการทางการเงินขององค์กร โดยชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการต้องมีภาวะผู้น าโดยไม่ต้อง
พ่ึงพาลักษณะบุคลิกภาพที่มีความสามารถพิเศษ แต่ผู้ประกอบการแต่ละรายควรต้องเจาะและฝึก
ทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะการเจรจาต่อรอง ทักษะในการตัดสินใจและความสามารถในการดึง
พนักงานเข้าด้วยกันให้ เป็นทีม เช่นเดียวกับการศึกษาของ Matzler et al. (2008) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และผลการด าเนินงานใน SMEs 
โดยการศึกษาพบว่าการเป็นผู้น าเป็นหัวใจส าคัญในการก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ส่งผลให้
เกิดการผลิตสินค้าและบริการที่ทันสมัยขึ้นและมีผลประกอบการที่ดีขึ้นซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จและ
การเติบโตรวมถึงผลก าไร ท าให้องค์เกิดศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งการศึกษาของ พนิตสุภา ธรรม
ประมวล (2550) ได้ศึกษาเรื่องความส าเร็จทางการตลาดส าหรับน้ าสมุนไพรพร้อมดื่ม:กรณีศึกษากลุ่ม
แปรรูปน้ าสมุนไพรพร้อมดื่มในภาคกลางของประเทศไทย พบว่า ผู้น ามีอิทธิพลต่อความสามารถใน
การแข่งขัน ด้านส าเร็จทางการตลาดในยอดขายที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนนี้การศึกษาของ 
ชวลิต นิ่มละออ (2557) ได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงประจักษ์ที่มีผลต่อผลการด าเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย พบว่า ภาวะผู้น าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการขับเคลื่อนให้องค์กรมี
ความสามารถในการแข่งขันและมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กร ได้ 
ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าปัจจัยการจัดการด้านภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
 

5.2.2 ปัจจัยการจัดการด้านการท างานเป็นทีมต่อความสามารถในการแข่งขัน 
 การศึกษาวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยการจัดการด้านการท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นปัจจัยการจัดการด้านการ
ท างานเป็นทีมจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อพิจารณาในปัจจัยการจัดการ
ด้านการท างานเป็นทีมที่มีอิทธิต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยการจัดการด้านการท างานเป็นทีมอิทธิต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว แสดงว่า เมื่อทีมงานมีการท างานที่ผนึกก าลังอย่างเป็นระบบ เน้นการท างานเป็นกลุ่ม โดย
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จะต้องมีการเรียนรู้ผ่านการสื่อสารภายในกลุ่ม การแชร์กระบวนการทางความคิดและมีวิสัยทัศน์ที่ใช้
ร่วมกัน (Allen, 1975)  มุ่งการประสานงานภายในและระหว่างองค์กร มีการวางแบบแผนล่วงหน้า
และต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการด าเนินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (สัมพันธ์ ภู่
ไพบูลย์, 2540) เมือ่องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็จะส่งผลให้องค์เกิดความสามารถในการ
แข่งขันกับคู่แข่งขันได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ อาทิการศึกษาของ
กิตติทัช เขียวฉอ้อน (2560) ได้ศึกษา การท างานเป็นทีมสู่การเพ่ิมประสิทธิผลในการท าน พบว่า การ
ท างานเป็นทีมส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กรกับคู่แข่งขัน โดยการท างานเป็นทีมถือ
เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถเป็นตัวท านายประสิทธิภาพหรือความส าเร็จของงานนั้น ๆ 
ขององค์กร ได้เช่นเดียวกับการศึกษาของ ชวลิต นิ่มละออ (2557) ที่ได้ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิง
ประจักษ์ที่มีผลต่อผลการด าเนินธุรกิจของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย พบว่า ทีมงานเป็นหนึ่งปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันและเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนให้องค์กรมีความสามารถใน
การแข่งขันและมีผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการศึกษาของ 
Ankit Badatala (2017) พบว่า การท างานเป็นทีมช่วยกระตุ้นให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและมี
อิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ นอกจากนี้การศึกษาของ 
Hongwei He (2014) พบว่า การท างานเป็นทีมมีความอิทธิพลเชิงบวกกับความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ือก่อให้การการพัฒนาขององค์กร ขณะที่การศึกษาของ Usha Lenka (2016) พบว่า 
ทีมงานมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน โดยเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับองค์กรและท าให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งก่อให้เกิดความสามารถใน
การแข่งขันขององค์กร 
 

5.2.3 ปัจจัยการจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา/ความรู้ต่อความสามารถในการแข่งขัน 
 การศึกษาวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยการจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา/ความรู้มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติและมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นปัจจัยการจัดการด้าน
การวิจัยและพัฒนา/ความรู้จึงเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อพิจารณาในปัจจัย
การจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา/ความรู้ที่มีอิทธิต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยการจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา/ความรู้ อิทธิต่อความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แสดงว่า เมื่อเกิดการวิจัยพัฒนาและความรู้ขึ้น ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นองค์ความรู้
ใหม่ โดยองค์กรสามารถน าเอาความรู้ที่ได้มานั้นมาสร้างเป็นความสามารถขององค์กร ท าให้องค์กร
เกิดการเรียนรู้และใช้ความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและก่อให้เกิดสามารถในการแข่งขันที่เหนือคู่
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แข่งขัน รวมถึงสร้างความแตกต่างให้ กับตัวสินค้าและบริการขององค์กร (Drucker & Peter 
Ferdinand, 1988; Perez et al., 2003; บดินทร์ วิจารณ์, 2547; สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ และ
คณะ, 2552; อารี หลวงนา, 2548) รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเกิดความสามารถในการต่อสู้กับคู่แข่งขันในธุรกิจได้ 
(Raymond Vernon, 1966; ชนานารถ ศรีเบญจพลางกูร, 2548) ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการวิจัยและ
พัฒนา/ความรู้คืออีกหนึ่งปัจจัยที่เกิดให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชวลิต นิ่มละออ (2557) ที่ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยเชิงประจักษ์ที่มีผลต่อผลการด าเนินธุรกิจของ
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย พบว่าการวิจัยและพัฒนา/ความรู้ มีอิทธิพลต่อความสามารถในการ
แข่งขัน เนื่องจากการวิจัยพัฒนาและความรู้ส่งผลต่อนวัตกรรมของกระบวนการพัฒนาสินค้าใหม่
เพ่ือให้เกิดความแตกต่างในด้านผลิตภัณฑ์รวมไปถึงภาพลักษณ์ และส่งผลให้เกอดความสามารถใน
การแข่งขันกับคู่แข่ง สอดคล้องกับ สุนทรารักษ์ สุทธิจันทร์ (2557) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย 
พบว่า การวิจัยและพัฒนา/ความรู้มี  ผลกระทบทางบวกต่อความสามารถทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย รวมทั้งการศึกษาของ Usha Lenka 
(2016) พบว่าการวิจัยและพัฒนามีอิทธิพลความสามารถในการแข่งขัน โดยการวิจัยและพัฒนา
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ ขึ้นและเป็นตัวแปรที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา 
เพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 
 

5.2.4 ปัจจัยการจัดการด้านการจัดการคุณภาพต่อความสามารถในการแข่งขัน 
 การศึกษาวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
พบว่า ปัจจัยการจัดการด้านการจัดการคุณภาพมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการแข่งขัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติและมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นปัจจัยการจัดการด้านการ
จัดการคุณภาพจึงเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน เมื่อพิจารณาในปัจจัยการจัดการ
ด้านคุณภาพการจัดการที่มี อิทธิต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยการจัดการด้านการจัดการคุณภาพ อิทธิต่อความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แสดงว่า การจัดการคุณภาพนั้นมีควาส าคัญในการก่อให้เกิดความสามรถใน
การแข่งขัน โดยเป็นการดึงความสามรถในการรวมส่วนแบ่งการตลาด ความสารถในการผลิตที่ปริมาณ
ต้นทุนต่ าและความสามารถในการท าก าไร เข้ามาใช้ในกลยุทธ์ ท าให้องค์กรเกิดคุณภาพที่เหนือกว่าคู่
แข่งขันน าไปสู่ส่วนแบ่งทางการตลาดและปริมาณการซื้อขายที่สูงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนต่ าซึ่งควบคู่ไปกับ
อัตราก าไรสูงผ่านราคาสูงที่บริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ และ
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นอกจากนี้การศึกษาของ WEBSTER (1994) ยังได้อธิบายเพ่ิมเติมโดยเน้นว่า การจัดการคุณภาพนั้น 
องค์กรต้องวิเคราะห์ทั้งด้านลูกค้าและวิเคราะห์ด้านคู่แข่งเพ่ือให้ตรงกับความสามารถที่โดดเด่นของ
องค์กรและความต้องการของตลาด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าคุณภาพการจัดการเป็นหนึ่งปัจจัยที่สามารถ
ก่อให้ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ Lassaad Lakhal 
(2009) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของคุณภาพการจัดการต่อความสามารถในการแข่งขัน 
พบว่า การจัดการคุณภาพมีอิทธิพลทางตรงต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กร เช่นเดียวกับ
การศึ กษ าของ Juan A. Campos-Soria (2005) พบว่า  คุณ ภาพการจั ดการมี อิทธิพลต่ อ
ความสามารถในการแข่งขันของโรงแรม โดยเฉพาะการจัดการคุณภาพด้านการบริการที่เป็นปัจจัย
หลักของโรงแรม เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าและความเต็มใจที่จะจ่ายให้กับทางโรงแรม ท าให้
องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการศึกษาของ Johan Jansson (2011)พบว่าคุณภาพ
การจัดการมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิถาค โดยการจัดการคุณภาพถือเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างและรักษาความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค ทั้งการจัดการคุณภาพ
ในด้านกิจกรรม ด้านความสะดวก ด้านความรู้และด้านการบริการ เช่นเดียวการศึกษาของ Seojin 
Lee (2015) พบว่าการจัดการคุณภาพของภาครัฐมีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขันของการ
ท่องเที่ยว โดยภาครัฐมีการจัดการคุณภาพเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์การ จากการวางโยบายใน
การสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จและมีการวางโครงการที่กว้างขึ้นเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของภาครัฐและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยว 
 

5.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงปัจจัยการจัดการท่งเที่ยวที่ส่งผลให้เกิดการยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนา
เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจากผล
การศึกษาท าให้ได้ข้อเสนอแนะจากปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการวิจัยและพัฒนา/
ความรู้ และแนวทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ดังนี้ 
  1) หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชนและชุมชน ควรก าหนดกลยุทธ์การ
ส่งเสริม ควรมีการวิจัยและพัฒนา/ความรู้ เพ่ือน าองค์ความรู้ใหม่มาใช้ส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง วิธีการหรือผลผลิตที่สร้างขึ้นใหม่จนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพอันเป็นประโยชน์ต่อ
บุคคล หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือสังคม โดยมีกลยุทธ์ในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและ
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น่าเชื่อถือของวิธีการหรือผลผลิตใหม่ รวมถึงแสวงหาวิธีการหรือผลผลิตใหม่ หรือสร้างนวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เกิดความสามารถทางการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งนั้นและท า
ให้องค์กรเกิดการพัฒนาของอย่างต่อเนื่อง จึงสามารถกล่าวได้ว่าการวิจัยและพัฒนา/ความรู้ นั้นเป็น
สิ่งส าคัญที่ท าให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ รวมไปถึงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ รวมถึงสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร 
เพ่ือให้องค์การเกิดการเติบโตและเจริญก้าวหน้าต่อไป 
  2) ผู้น าในองค์กร ควรก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริม และกระตุ้นการกระบวนการวิจัย
และพัฒนา โดยใช้ความรู้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งในกระบวนการวิจัยและพัฒนา โดยผลลัพธ์จาก
การวิจัยและพัฒนานั้น เป็นองค์ความรู้ใหม่ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือน ามาใช้ส าหรับการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุง ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องและน่าเชื่อถือของวิธีการ การด าเนินการ ผลผลิตใหม่และสร้าง
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดีอันเป็นประโยชน์ต่อบุคลารใน
องค์กร หน่วยงาน องค์กร สถาบัน หรือสังคม ดังนั้นกระบวนการวิจัยและพัฒนา/ความรู้จึงถือได้ว่า
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการท าให้องค์กรเกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี ส่งผลให้
องค์กรเกิดความสามารถในการแข่งขันและสามารถเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน 
  3) นักวิจัย หรือผู้ที่สนใจ สามารถน าผลการศึกษาที่การวิจัยและพัฒนา/ความรู้นั้น 
เป็นปัจจัยการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากที่สุด 
ดังนั้นองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถน าไปอธิบายและก าหนดกลยุทธ์ในองค์กรนั้น ๆ รวมทั้งใน
องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรภาครัฐที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 

5.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 เนื่องจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตในการศึกษาที่จ ากัดในหลายๆ ด้าน ฉะนั้น หากมี
ผู้สนใจศึกษาวิจัยในลักษณะนี้ต่อไป ผู้วิจัยมีข้อแนะน าเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้น การท าการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรที่จะมีการศึกษาวิจัยในจังหวัดอ่ืน ๆ ที่
เป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญ หรือมีลักษณะเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองรองและสภาพบริบทที่ใกล้เคียงกับ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งจะได้ผลการวิจัยที่แตกต่างไปตามสภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
 2) จังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวและยังเป็นเมืองรอง
ทางการท่องเที่ยวที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ท าให้การท่องเที่ยวเกิดการลงทุนของกิจการต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เนื่องจากการลงทุนสามารถท าให้กิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกิด
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การขยายตัวและเติบโต ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรท าการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนของ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 3) การวิจัยในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นในการศึกษาเฉพาะปัจจัยการจัดการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรที่จะมีการศึกษาในปัจจัยด้านอ่ืน ๆ 
ที่อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็เพ่ือการวิจัยเรื่องแนวการพัฒนาเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยในการศึกษาระดับปริญญาโทของคณะการจัดการ
การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 
 โดยการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาปัจจัยการจัดการที่ส่งผลให้เกิด
ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสังเคราะห์หาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 9 หน้า (รวมหน้านี้) ซึ่งในตัวแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกท้ังสิ้น 
3 ส่วนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 / แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
  ส่วนที่ 2 / แบบสอบถามวัดปัจจัยการจัดการที่ส่งผลให้เกิดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  ส่วนที่ 3 / แบบสอบถามความคิดเห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน 
  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ตอบแบบสอบถามกรุณาตอบค าถามให้ครบทุก
ข้อ เพื่อความสมบูรณ์ และถูกต้องของงานวิจัย ค าตอบของท่านเป็นสิ่งที่มีความหมาย และมีค่ายิ่ง 
ทางผู้วิจัยจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านเป็นความลับ โดยจะน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเท่านั้นไม่มี
ผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน และองค์กร ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาอันมีค่า และให้
ความกรุณาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 
 

     วีระศักดิ์ ยั่งยืน 
นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว 

      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ค าชี้แจง ในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดท าเครื่องหมาย ✓ ทับบน  
หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของตัวท่านหรือเติมข้อความที่เหมาะสม 
 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล 
 

 1) เพศ    1. ชาย  2. หญิง 
 2) อายุ …………………………ปี 

 3) สถานภาพ   1. โสด 2. สมรส 3. แยกกันอยู ่  

    4. หย่าร้าง 5. ไม่ประสงค์เปิดเผยสถานะภาพ 

 4) ระดับการศึกษา  1. มัธยมศึกษา/ปวช.  2. ปวส./อนุปริญญา  

    3. ปริญญาตรี   4. ปริญญาโทหรือสูงกว่า 

 5) อาชีพ   1. เจ้าของกิจการ 2. พนักงานราชการ  

    3. พนักงานเอกชน 4. อ่ืน ๆ …………………………….(ระบุ) 

 6) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  1. ต่ ากว่า 10,000 บาท  2. 10,001-15,000 บ า ท

    3. 15,001-20,000 บาท 4. 20,001-25,001บาท  

    5. 30,000 บาทข้ึนไป 
 
ค าชี้แจง ในแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 นี้ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามโปรดพิจารณาค าถามในแต่ละ

ข้อ และโปรดท าเครื่องหมาย ✓ ทับบน  ที่แสดงให้เห็นถึงความความคิดเห็นของตัวท่าน โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
    5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
    4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 
    3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
    2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
    1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการจัดการที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขัน 

ข้อ 
ข้อค าถามใบ
แบบสอบถาม 

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติม 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 ภาวะผู้น า (Leadership)       

7 หัวหน้าพนักงานในองค์กร
ของท่านให้ความช่วยเหลือ
และให้ก าลังใจขณะปฏิบัติ
หน้าที่ในองค์กร  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

8 หัวหน้าพนักงานในองค์กร
ของท่านมีมนุษยสัมพันธ์ที่
ดี ขณ ะป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ใน
องค์กร  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

9 หัวหน้าพนักงานในองค์กร
ของท่านปฏิบัติต่อสมาชิก
ทุกคนในองค์กรอย่างเท่า
เทียมกันขณะปฏิบัติหน้าที่  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

10 หัวหน้าพนักงานในองค์กร
ขอ งท่ าน เปิ ด โอก าส ให้
สมาชิกในองค์กรได้มีส่วน
ร่วมในการเสอแนะและ
แสดงความคิดเห็นขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

11 หัวหน้าพนักงานในองค์กร
ของท่านตัดสินใจและแก้ไข
ปัญ หาด้ วยตน เองขณ ะ
ปฏิบัติหน้าที่ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

 การท างานเป็นทีม 
(Teamwork) 

      

12 สมาชิกในองค์กรของท่านมี มาก มาก ปาน น้อย น้อย  
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การให้ความช่วยเหลือและ
ความห่วงใยเอ้ืออาทรซ่ึงกัน
แล ะกั น ใน ข ณ ะป ฏิ บั ติ
หน้าที่ 

ที่สุด กลาง ที่สุด 

13 สมาชิกในองค์กรของท่านมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

14 สมาชิกในองค์กรชองท่านมี
เป้ าหมายในการท างาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ งก า ร
ท างานที่ตรงกันและชัดเจน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

15 สมาชิกในองค์กรของท่านมี
ความเชื่อถือและไว้วางใจ
ซึ้งกันและกันในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

16 สมาชิกในองค์กรของท่านมี
การยอมรับนับถือ และให้
เกี ย ร ติ กั น  เค า ร พ ใน
บทบาทและหน้าที่รวมถึง
การยอมรับในข้อที่แตกต่าง
ระหว่างกันและกัน ด้วย
ความจริงใจในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

 การวิจัยพัฒนาและความรู้ 
(Research and 
Development / 

Knowledge) 
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17 องค์กรของท่านมีความรู้
ใ ห ม่  ๆ  แ ล ะ เ พ่ิ ม พู น
วิทยาการให้กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น จากการท าวิจัยและ
พัฒนา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

18 องค์กรของท่านสามารถ
สร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จาก
การท าวิจัยและพัฒนา 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

19 องค์กรของท่านมีการใช้
การวิจัยและพัฒนาเป็น
เค รื่ อ งมื อ ในก ารยื น ยั น 
ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ ค ว า ม
น่ า เ ชื่ อ ถื อ  ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

20 องค์กรของท่านสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานโดยใช้ผลจาก
งานวิจัย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

21 องค์กรของท่านสามารถ
ก า ห น ด น โย บ า ย แ ล ะ
วางแผนได้อย่างถูกต้อง 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

 คุณภาพการจัดการ 
(Quality of 

Management) 

      

22 อ ง ค์ ก ร ข อ ง ท่ า น มี
ความสามารถในด้านการ
ให้บริการต่อผู้บริโภคอย่าง
สม่ าเสมอ  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 
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23 แผนกคุณภาพในองค์กร
ของท่านสามารถสร้างให้
เกิดคุณภาพการท างานของ
บุ คลากรและรวม ไปถึ ง
ผลผลิต 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

24 องค์กรของท่านสามารถ
ออ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  / 
บ ริ ก า ร ที่ ดี มี คุ ณ ภ า พ 
สามารถตอบสนองต่อผู้
ที่มาใช้บริการได้ดี 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

25 กระบวนการการจัดการใน
องค์กรของท่านสามารถ
ช่วยให้เกิดคุณภาพในการ
ปฏิบัติ งานของบุคลากร
และส่งผลดีต่อองค์กร 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

26 องค์กรของท่านสามารถ
สร้างสัมพันธ์กับสมาชิกใน
องค์ ก ร  เพ่ื อ ให้ เกิ ดการ
สื่อสารในขณะปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีคุณภาพและส่งผลดี
ต่อองค์กร 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

 
 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นถึงความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ข้อ รายการ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation)  

      

27 องค์ กรของท่ านสามารถ มาก มาก ปาน น้อย น้อย  
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สร้ างความแตกต่ างด้ าน
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

ที่สุด กลาง ที่สุด 

28 องค์ กรของท่ านสามารถ
สร้างความแตกต่างในด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

29 องค์ กรของท่ านสามารถ
สร้ างความแตกต่ างด้ าน
กิจกรรม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

30 องค์ กรของท่ านสามารถ
สร้ างความแตกต่ างด้ าน
บุคลากร  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

31 องค์ กรของท่ านสามารถ
สร้ างความแตกต่ างด้ าน
ภาพลักษณ์  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

 การเป็นผู้น าต้นทุน (Cost 
Leadership) 

      

32 อ ง ค์ ก ร ข อ ง ท่ า น จ่ า ย
ค่ าตอบ แทนที่ เป็ น ธรรม
ให้ แก่บุ คลากร เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่น และส่งผลให้
บุคลากรเพ่ิมคุณค่าให้กับ
บริการขององค์กรได ้

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

33 องค์กรของท่านสามารถลด
ต้นทุนในกิจกรรมเพ่ือเพ่ิม
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ด าเนินงาน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

34 องค์ กรของท่ านสามารถ
ควบคุมปัจจัยในการผลิต
หรือการด าเนินในองค์กร   

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

35 องค์ กรของท่ านสามารถ มาก มาก ปาน น้อย น้อย  
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ความคุมราคาของสินค้าและ
บริการที่จัดจ าหน่ายอย่าง
คุ้มค่าต่อผู้บริโภคเพ่ือสร้าง
ให้ เกิ ดความ พึ งพอใจต่ อ
ผู้บริโภค 

ที่สุด กลาง ที่สุด 

36 องค์ กรของท่ านสามารถ
ควบคุมอ านาจการต่อรอง
กับซัพพลายเออร์ (แรงงาน, 
วัตถุดิบ,เทคโนโลยี) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

 การตอบสนองลูกค้า 
(customer response) 

      

37 องค์ กรของท่ านสามารถ
พัฒนาผลิตภัณ ฑ์ ใหม่  ได้
อย่างรวดเร็วและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้า  

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

38 องค์กรของท่านสามารถที่
ผลิตสินค้าตามค าสั่ งหรือ
ให้ บ ริก ารตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ความรวดเร็ว 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

39 องค์กรของท่านสามารถการ
ปรับปรุงสินค้าหรือบริการ
เดิ มที่ ยั ง มี อยู่  ให้ เกิดการ
พั ฒ น า แ ล ะ ส า ม า ร ถ
ตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได ้

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

40 องค์กรของท่านสามารถการ
ส่งมอบสินค้าหรือบริการ
ตามค าสั่ งซื้อของลูกค้าได้

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 
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ตรงตามความต้องการ 

41 องค์กรของท่านสามารถตอบ
ค าถามของลู กค้ า  ในข้ อ
สงสัยหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ ได้ชัดเจน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

 
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างจดหมายขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล 
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