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เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้ และการนำเงินตราเข้าสู่
ประเทศ การเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็นสิ่ง
ที่จำเป็น งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเ ทศ
ไทย โดยศึกษาองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวทั้ง  4 ด้านได้แก่ การวางแผน (Planning) 
การจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) ภาวะผู้นำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของโลจิสติกส์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การไหลทางกายภาพ ( Physical Flow ) การไหลของ
ข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) และการไหลของเงิน (Financial Flow) ด้วยรูปแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ เก็บข้อมูลโดยวิธีการใช้แบบสอบถาม มีขอบเขตพื้นที่การศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ภาคของ
ประเทศไทย 

จากผลการวิจัยพบว่าการวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร ภาวะผู ้นำ การควบคุมเป็น
องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยว และ โลจิสติกส์การท่องเที่ยวประกอบด้วยการไหลทาง
กายภาพ การไหลของข้อมูลข่าวสาร และการไหลของเงิน โดยความสัมพันธ์ของการจัดการการ
ท่องเที่ยวและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวจากการแปลค่าทางสถิติ พบว่าการจัดการการท่องเที่ยวและโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวเพื ่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของ
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน ซึ่งโลจิสติกส์เป็นกระบวนการหลักในการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน ดังนั้นเมื่อโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพ ย่อมเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย 

 
 

 

  



 ง 

ABSTRACT  

ABSTRACT 
 

Title of Thesis Tourism management and tourism logistics to increase 
the competitiveness in Thailand's tourism industry 

Author Miss Orakit Waewklaihong 
Degree Master of Management (Integrated Tourism and 

Hospitality Management) 
Year 2022 

  
 

Tourism industry is important for generating income and bringing money into 

the country. Increasing the competitiveness of Thailand's tourism industry is therefore 

necessary. This research aims to study the components of Tourism management and 

Tourism logistics to enhance competitiveness in Thailand's tourism industry. The study 

of the elements of Tourism management in Planning, Organizing, Leading and 

Controlling that affect the effectiveness of Tourism logistics in Physical flow, 

Information flow and Financial flow. With a quantitative research model, collected 

data by using questionnaires. There is a scope of study areas covering all 4 regions of 

Thailand. 

From the research, it was found that Planning, Organizing, Leading and 

Controlling are components of Tourism management, Tourism logistics consist of 

Physical flow, Information flow and Financial flow and the relationship of Tourism 

management and Tourism logistics from statistical variation indicates that Tourism 

management and Tourism logistics to enhance competitiveness in the tourism industry 

 



 จ 

of Thailand have a positive relationship with each other where logistics is the main 

process in Supply Chain Management so when logistics is efficient, this will increase 

the competitiveness of the tourism industry of Thailand as well. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

งานวิจัยฉบับนี้เกิดจากการที่ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาในด้านการจัดการการท่องเที่ยว และโลจิ
สติกส์การท่องเที ่ยว โดยมุ ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยการนำผลการวิจัยไปปรับใช้ และพัฒนาต่อยอด อันจะ
นำไปสู่การสร้างรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ 

ในการดำเนินการวิจัยได้รับองค์ความรู้จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ตลอดจนได้รับความช่วยเหลือในการประสานงานจาก
กัลยาณมิตรเป็นอย่างดีจนงานวิจัยประสบความสำเร็จ 

ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยฉบับนี้คงมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย  สำหรับการนำไปใช้
พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับศักยภาพด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 

  
อรกิติ์  แววคล้ายหงษ์ 

กันยายน 2565 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั ่วโลกได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวมากขึ้น
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ และเติบโตเร็วที่สุดของโลก ทั้งยังเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้  
และเงินตราต่างประเทศได้มาก จากการคาดการณ์ขององค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ว่า เมื่อ
ถึงปี ค.ศ. 2020 จํานวนนักท่องเที่ยว ระหว่างประเทศจะมีจํานวน 1.4 พันล้านคน และเพิ่มเป็น 1.8 
พันล้านคน ในปี ค.ศ. 2030 และรายได้จากการท่องเที่ยวโลก ในปี ค.ศ. 2017 มีการขยายตัวต่อเนื่อง 
ถึง 1,340 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก ในปี ค.ศ. 2030 ดังแสดงในแผนภาพที่ 1 

 

 

ภาพที่ 0.1  สถิติจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในช่วงปี ค.ศ. 1950-2030 
แหล่งที่มา:  องค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) (2022) 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2562 
และมาตรการล็อกดาวน์และปิดเมืองของแต่ละประเทศ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทย และการ
ท่องเที่ยวโลกอย่างมาก ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงัก รวมถึงส่งผลกระทบต่อจำนวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยจากข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
สะสมระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2563 มีจำนวน 6.7 ล้านคน ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 39.9 ล้านคน หรือหดตัวประมาณร้อยละ 83.2 นอกจากนี้ การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ยังส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวลดลงเป็นอย่างมากโดย
ในช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2563 รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที ่ 332,013 ล้านบาท 
ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ซึ ่งอยู ่ที ่ 1,911,808 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 82.6 (กอง
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 0.2  จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
แหล่งที่มา:  กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563) 

 
โดยงานวิจัยเรื่ององค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือ

เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนี้ ได้ทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.  2564 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่มีการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนั้นแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงอยู่ในช่วง
ชะลอตัว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่ มีความสำคัญต่อการสร้าง 
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รายได้ และเงินตราต่างประเทศเป็นอย่างมากดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนต้น หลายประเทศจึง
หวังพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ท่ามกลางการแข่งขันที่
รุนแรงในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว การเพิ ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงเป็นสิ่งจำเป็น และกระบวนการหลักที ่สำคัญก็คือ การจัดการการ
ท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างให้เกิดประสิทธิผลที่ดี โดยหลักการจัดการการท่องเที่ยวมีหลาย
วิธี ซึ่งในงานวิจัยเรื่ององค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยนี้ เลือกใช้หลักทฤษฎี
การจัดการสมัยใหม่ (Planning Organizing Leading Controlling: POLC) เนื่องจากเป็นทฤษฎีการ
จัดการที่ใส่ใจกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ตั้งแต่เริ่มวางแผนจนถึงการประเมินผล มีจุดเด่น คือให้
ความสำคัญด้านภาวะผู้นำซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดการการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อดี
ของหลักทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ (POLC) คือ การใส่ใจในการสร้างมาตรฐานในทุกรายละเอียด 
ส่งผลดีต่อการประเมินผลที่ชัดเจน สามารถวัดประสิทธิภาพของการทำงานได้ดี จากทฤษฎีนี้เมื่อ
นำมาใช้กับการท่องเที่ยวซึ่งประกอบไปด้วย กระบวนการการวางแผนโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดองค์กรซึ ่งเป็ นการจัด
โครงสร้างองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างองค์กรเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน ภาวะผู้นำซึ่งคือกระบวนการนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ และการควบคุมกระบวนการการจัดการให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการซึ่ งต้องทำ
ควบคู่กับการควบคุมคุณภาพทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพของงานบริการ นอกจากมีการ
จัดการการท่องเที่ยวที่ดีแล้วนั้น ในภาวะที่การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทวีความรุนแรง
เพ่ิมมากข้ึน ได้มกีารนำแนวคิดเรื่องห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึงการบูรณาการร่วมกันของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตลอดท้ังห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เข้า
มาใช้อย่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศของตน ซึ่ง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า 
การประสานงานร่วมกัน และการลดทอนกิจกรรมซ้ำซ้อน จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันอย่างยั่งยืนให้แก่ห่วงโซ่อุปทาน ตัวอย่างเช่น ผลการศึกษาที่มากมายเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน
ด้านการผลิต Chen et al. (2009) แสดงให้เห็นว่าหากทุกหน่วยตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานและผู ้ที่
เกี่ยวข้องมีการประสานงานร่วมกันจะสามารถส่งผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ และความสามารถ
ในการทำกำไรได้มากขึ ้น (e.g., A. Jeuland & Shugan, 1983); Parlar & Wang, 1994); Weng, 
1995; Corbett & de Groote, 2000); Chen, Stanley M. Gully, and Dov Eden, 2001) ขณะที่ 
Zhang, Song, and Huang (2009) ก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่า ในการเพิ่มประสิทธิผลของอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว จำเป็นต้องที่จะต้องมีการจัดการขั้นตอนต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือเมื่อมกีารนำห่วงโซ่อุปทานมาใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการเพ่ิม
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ประสิทธิภาพ และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันแล้ว ควรมีการจัดการบูรณาการ และส่งเสริม
ระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการนำโซ่อุปทานมาใช้ แสดงให้เห็นว่าช่วยให้เกิด
การทำงานร่วมกันของบริษัทท่องเที่ยว กับคู่ค้า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงจำเป็นต้องปรับปรุง
ระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดต้นทุน ลดความเสี่ยงจากการใช้ทรัพยากรภายนอก และตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า ทำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกบริษัทในห่วงโซ่ (Chen et al., 2009) ขณะทีก่ารแข่งขัน
ในธุรกิจต่าง ๆ ได้เปลี่ยนรูปแบบจาก การแข่งขันระหว่างบริษัท ไปสู่ การแข่งขันระหว่างห่วงโซ่
อุปทาน ดังนั้น การที่จะสามารถประสบความสำเร็จจากการแข่งขันจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการ
ร่วมมือกัน และบูรณาการกิจกรรมด้านการผลิตร่วมกันอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรภายในพื้นที่ และองค์กร
อื่นที่ตั้งอยู่ต่างพื้นที่ การนำโลจิสติกส์เข้ามาประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การไหลของโซ่อุปทาน
เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก โดยที่ Christopher (1992) ไดก้ล่าวไว้ว่า โลจิ
สติกส์เป็นกระบวนการของกลยุทธ์การจัดการ ขั้นตอนการดำเนินการ การขนย้ายและจัดเก็บวัตถดุิบ 
อะไหล่และสินค้าคงคลัง (รวมถึงข้อมูลที่เก่ียวข้อง) ตลอดทั้งองค์กร และช่องทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมผล
กำไรทั้งในปัจจุบัน และอนาคต บนพื้นฐานของการสร้างความคุ้มค่าให้แก่คำสั่งซื้อ ทั้งนี้ในปัจจุบันถือ
ว่าโลจิสติกส์เป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการสินค้า และบริการ ตลอดสายของโซ่อุปทาน (Supply 
Chain Management: SCM) เพราะการบูรณาการร่วมกันของกิจกรรมทางโลจิสติกส์ระหว่างบริษัท
จะสามารถทำให้เกิดความสำเร็จด้านการค้าอย่างยั่งยืนได้ (Stock, Greis, & Kasarda, 1998)   

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของ การยกระดับมาตรฐานโลจิสติกส์ และห่วงโซ่
อุปทานในภาคอุตสาหกรรมการบริการให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ดังได้บรรจุการจัดการโลจิสติกส์ไว้เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ได้ยึดกรอบทิศทางการพัฒนาระยะยาว ระยะกลางและนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งไปสู่เป้าหมายร่วมของการพัฒนาประเทศ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ การจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัฒนาระบบการจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ พ.ศ. 2552 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีเป้าหมายสำคัญ ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และ
ห่วงโซ่อุปทานที่มุ่งสู ่อนาคตของประเทศปี 2579 ให้สัมฤทธิ์ผล โดยยกระดับศักยภาพโลจิสติกส์
ภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนฐานอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐานสร้างรายได้ใหม่
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ของประเทศ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 โดยมีรายละเอียดสำคัญที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยการยกระดับมาตรฐานการจัดการโล
จิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานในภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากล โดยเฉพาะในภาคบริการที่สำคัญ 
อาทิ ภาคบริการท่องเที่ยวโดยพัฒนาการอำนวยความสะดวกการขนส่งไปยังแหล่งท่องเที่ยว สร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวสาร 
(Information Flow) และด้านการเงิน (Financial Flow) รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของผู้
ให้บริการด้านการท่องเที ่ยวในการสร้างสรรค์กิจกรรมและผลิตภัณฑ์การท่องเที ่ยวที ่สามารถ
ตอบสนองต่อการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนและเป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)) 

ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย สร้างให้เกิด
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการนำเอาศาสตร์ของโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ เพื่อจัดการในการ
เคลื่อนย้าย การไหลเวียนและความเชื่อมโยงสินค้าและบริการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ให้มี
ประสิทธิภาพทั้งทางด้านเวลา และต้นทุน ซึ่งจากความสัมพันธ์ของการจัดการการท่องเที่ยว และโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ชี้ให้เห็นว่า หากมีการจัดการการท่องเที่ยวที่มี
ประสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลที่ดีของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวด้วย ก่อให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค นับเป็นส่วนที่เพ่ิมและสนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
เมื่อเราทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยทั ้งทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวที่เป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนแล้ว เราจะสามารถสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยเหล่านี้ได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป 

 

1.2 คำถามงานวิจัย 

1)  องค์ประกอบการจัดการการท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยตามทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ประกอบด้วยอะไรบ้าง  

2)  โลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การไหลทางกายภาพ (Physical 
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Flow) การไหลทางข้อมูล ( Information Flow) และการไหลทางการเง ิน (Financial Flow) ใช่
หรือไม ่

3)  องค์ประกอบการจัดการการท่องเที ่ยวและโลจิสติกส์ทางการท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ 
อย่างไร 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1)  เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยตามทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่  

2)  เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ การจัดการการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์
การท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)  ทราบถึงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากงานวิจัย
ชิ้นนี้ ไปปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้  

2)  ทราบถึงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจาก
งานวิจัยชิ้นนี้ ไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ 

3)  ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์
ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากงานวิจัยชิ้นนี้ไปใช้ปรับปรุง และพัฒนาต่อยอด เพ่ือความยั่งยืน 
และเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

1.5.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ และเวลา 
การวิจัยนี้จะทำการศึกษาองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การ

ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย
ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทยทั ้ง 4 ด้านได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัด
โครงสร้างองค์กร (Organizing) ภาวะผู ้นำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโลจิสติกส์ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การไหลทางกายภาพ (Physical Flow) การไหลของข้อมูล
ข่าวสาร (Information Flow) และการไหลของเงิน (Financial Flow) ซึ่งประสิทธิผลที่ดีของโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวคือ ลดต้นทุนผู้ประกอบการ และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวสร้าง
ให้เกิดความพึงพอใจ โดยมีขอบเขตพื้นที่การศึกษาภายในประเทศไทย ระยะเวลาในการดำเนินการ
วิจัย ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นเวลา 19 เดือน 

 
1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร 
การวิจัยนี้จะทำการศึกษาองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การ

ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย
ศึกษาในส่วนของโลจิสติกส์ของการให้บริการการท่องเที่ยว (Logistics of tourism services) ได้มี
การจัดแบ่งกลุ่มประชากรตามหน้าที่การงานโดยจำแนกกิจกรรมหลักทางธุรกิจขององค์กรออกเป็น 5 
กลุ่ม ได้แก ่

1)  ผู้จำหน่ายหลักทางธุรกิจขององค์กร ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการสถานที่
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการขนส่งนักท่องเที่ยว 

2)  ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ได้แก่ ผู ้ประกอบการร้านอาหาร โรงงานหรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตของฝาก และสินค้าที่ระลึกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว 

3)  ผู ้ผลิต ได้แก่ เกษตรกรผู ้ทำการเพาะปลูกพืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และ
ชาวประมงผู้จัดหาสัตว์น้ำ เพื่อส่งต่อผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของฝากและสินค้าที่
ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว  

4)  ผู้กระจายสินค้า ได้แก่ ร้านค้าจำหน่ายของฝากและสินค้าที่ระลึก และตัวแทน
ขายโปรแกรมท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

5)  กิจกรรมอื่น ๆ ได้แก่ นักศึกษาที่ศึกษาด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปที่รับงานในภาคการท่องเที่ยว เจ้าหน้าภาครัฐในหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว 
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1.6 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

กิจกรรมท่องเที ่ยว (Tourism Activities) คือ กิจกรรมที่จูงใจให้นักท่องเที ่ยวเกิดความ
ต้องการในการเดินทางเข้ามาเยี ่ยมชม หรือเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ซึ ่งทำให้เพิ ่มระยะวันพักของ
นักท่องเที่ยว 

จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Tourism Destination) คือสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปเยือนหรือเยี่ยมชม 

ทรัพยากรท่องเที่ยว (Tourism Resources) คือสถานที่ที ่เป็นจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเที่ยว อันเป็นพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว โดยมีสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือน เปรียบเสมือน
สินค้าทางการท่องเที่ยวที่จะขายให้แก่นักท่องเที่ยว 

ธุรกิจท่องเที่ยว (Tourism Business) คือการดำเนินธุรกิจให้บริการอำนวยความสะดวก
โดยตรงแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว อันจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
พึงพอใจ โดยหวังได้รับผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจเป็นสิ่งตอบแทน ประกอบด้วยธุรกิจการขนส่ง 
ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและบันเทิง ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจสปา 

ธุรกิจขนส่ง (Transportation Business) คือการประกอบธุรกิจให้บริการเคลื ่อนย้าย
นักท่องเที่ยวจากที่พักอาศัยประจำไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามที่ต้องการด้วยอุปกรณ์การขนส่ง 
หรือยานพาหนะ 

ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก (Souvenir Business) คือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการจำหน่าย
สินค้าใด ๆ ที่นักท่องเที่ยวซื้อแล้วนำกลับไปยังภูมิลำเนาของตน เพื่อใช้สอยเองในชีวิตประจำวันและ
เก็บไว้เป็นของที่ระลึกเตือนใจให้คิดถึงถิ่นท่ีเคยมาเยือน หรือฝากญาติมิตร 

ธุรกิจที่พัก (Accommodation Business) คือการประกอบธุรกิจให้บริการด้านที่พักค้างคืน
ชั่วคราวแก่นักท่องเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อน หลับนอน
ในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย 

ธุรกิจนำเที่ยว (Tour Business) คือการประกอบธุรกิจให้บริการหรืออำนวยความสะดวก
เกี่ยวกับการเดินทางสถานที่พัก อาหาร ทัศนาจร และมัคคุเทศก์แก่นักท่องเที่ยว 

ธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business) คือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านความบันเทิงเบิก
บานรื่นเริงใจแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุกสนาน เช่น บาร์ ไนท์คลับ คาบาเร่ห์ 
สถานอาบอบนวด สถานนวดแผนโบราณ โรงภาพยนตร์ โรงงิ้ว ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์สังคีต สนามมวย 
สนามแข่งรถ เป็นต้น 
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ธุรกิจอาหาร (Food Business) คือ ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่
นักท่องเที่ยวในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว อาจเป็นภัตตาคารหรือร้านอาหารก็ได้ เพื่อให้นักท่องเที่ยว
รับประทานอาหารและเครื่องดื่มอย่างอ่ิมหนำสำราญ 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบ
ขึ้นจากส่วนต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยรวมถึงการพัฒนา การผลิต การแจกจ่าย 
การตลาด และการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว 

การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) หมายถึง การดำเนินการตามกลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นการจัดการที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร 
ภาวะผู้นำ และควบคุมการดำเนินการในทุกกระบวนการร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นกระบวนการจัดการ
การท่องเที่ยวจึงประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร ภาวะผู้นำ และการ
ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการกำหนดแผนงานไว้เป็นการล่วงหน้าเพ่ือใช้ใน
การกำหนดกรอบและแนวทางในการดำเนินงาน เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
ที่จะดำเนินการ ทิศทาง และวิธีการดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด และ
ทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งการวางแผนต้องเป็นการจัดทำร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน ดังนั้น
กระบวนการวางแผนประกอบด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน 
(Collaboration) และ การตัดสินใจในการเลือกใช้กลยุทธ์ (Strategic decision-making) เพื่อมุ่งสู่
จุดหมายที่เป็นเลิศร่วมกัน  

การจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดสรรทรัพยากรในองค์กรให้
เหมาะสมกับแผนงาน (Allocating Resources) เพื่อดำเนินการตามแผนที่วางไว้ มุ ่งสู ่การบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในองค์กร การจัดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนจะช่วย
ให้เกิดประโยชน์ในการประสานงาน การควบคุม การสั ่งงานและการมอบหมายงาน ดังนั้น
กระบวนการจัดโครงสร้างองค์กรจึงประกอบด้วย การมีร่วมงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
(Stakeholder Involvement) การสร้างพันธมิตรทางการตลาด (Partnership) โดยมีความเกี่ยวข้อง
กันอย่างเป็นโครงสร้างทั้งในด้านโครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์ ( incentive structures) และ
โครงสร้างการจัดลำดับตามความสำคัญขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน (priority setting)  

ภาวะผู้นำ (Leading) หมายถึง กระบวนการโน้มน้าวหรือมีอิทธิพลเหนือกลุ่ม เพื่อให้การ
ทำงานบรรลุเป้าหมาย มุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ โดยผู้นำควรมีองค์ประกอบดังนี้ 1) ความสามารถเชิง
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ธุรกิจ 2) การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการพัฒนาความสัมพันธ์ 3) มีทักษะการจัดการ และการพัฒนา
ตนเอง 4) ความมีคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ดังนั้น ปัจจัยด้านการ
เลือกใช้นวัตกรรมในการปรับเพิ ่มผลตอบแทนของทรัพยากร สร้างสิ ่งใหม่ สิ ่งที ่แตกต่างเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงคุณค่าขององค์กร (Innovation) จึงเป็นกระบวนการสำคัญในองค์ประกอบการจัดการ
การท่องเที่ยวด้านภาวะผู้นำ 

การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ และหาหนทางที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ การควบคุมต้องทำควบคู่กับการตรวจสอบคุณภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนองตอบความ
ต้องการของลูกค้าและควบคุมผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อมที ่เกิดขึ ้นจากการท่องเที ่ยว  ดังนั้น
กระบวนการควบคุมจึงประกอบด้วย การควบคุมผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อม  (Environment 
Control) โดยพิจารณาความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity) และ
ควบคุมคุณภาพของงานบริการ  (Quality Control) โดยพิจารณาที ่ความพึงพอใจของลูกค้า 
(Customer Satisfaction) และผลตอบแทนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Tourism Revenue Sharing) 

โลจิสติกส์การท่องเที่ยว หมายถึง การจัดการ การออกแบบเส้นทางการบริการ และอำนวย
ความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเที่ยวตามเส้นทาง ครอบคลุม 3 เรื่องคือ การขนส่งนักท่องเที่ยวและวัตถุ
สิ ่งของ (Physical Flow) การให้และรับข้อมูลข่าวสาร ( Information Flow) และการรับจ่ายเงิน 
(Financial Flow) มีเป้าหมาย คือ การทำให้น ักท่องเที ่ยวพึงพอใจ และการลดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการ  

การไหลเวียนทางกายภาพ (Physical Flow) หมายถึง การจัดการขนส่งคนหรือบริการ จาก
จุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่ง โดยมุ่งเน้นในเรื่องความสําคัญของความตรงเวลา ความสะดวกสบาย และความ
ปลอดภัย สอดคล้องตามความต้องการของตลาดหรือกลุ ่มนักท่องเที ่ยว  และการลดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งการไหลเวียนทางกายภาพ (Physical Flow) ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ความตรง
ต่อเวลา หมายถึง การส่งมอบสินค้าและบริการที่ทันเวลา (Just in Time Delivery) สิ่งอำนวยความ
สะดวก (Facilities) การเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว (Accessibility) และความปลอดภัย (Safety & 
Security Service) 

การไหลเวียนทางด้านข้อมูล ( Information Flow) หมายถึง การดำเนินงานเกี่ยวกับการ
จัดการการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ทั้งการให้และการรับข้อมูลข่าวสาร  การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินเตอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ซึ่งการไหลเวียนทางด้านข้อมูล (Information Flow) ประกอบด้วย 
2 ปัจจัย คือ การสื่อสารให้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว (Communication Information) และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
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การไหลเวียนทางด้านการเงิน (Financial Flow) หมายถึง การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการ
ไหลเวียนของกระแสการเงิน เช่น การประเมินประสิทธิผลของการไหลเวียนทางด้านการเงิน จะใช้การ
พิจารณาที่ต้นทุนทางโลจิสติกส์ทั้งหมด ได้แก่ ประเมินต้นทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และต้นทุน
สินค้าคงคลังโดยรวม ซึ่งการไหลเวียนทางด้านการเงิน (Financial Flow) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ 
อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) โดยพิจารณาจากผลกำไร(Profits) ซึ่งวัดได้จากรายรับ 
(Sales Revenue) ที่เพ่ิมข้ึน หรือหมายถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น และต้นทุนที่ลดลง (Costs 
Reduction) หรือหมายถึงประสิทธิผลของโลจิสติกส์ที่เพ่ิมข้ึน 
  



 

 

บทท่ี 2 
 

ทฤษฎีและเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษา องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยว

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
ผู ้ศึกษาได้ทำการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ บทความ งานวิจัย 

วิทยานิพนธ์และเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือนำเสนอ มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1  บริบทของการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
2.2  บริบทขององค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ

แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
2.3  บริบทของโลจิสติกส์ 
2.4  บริบทของโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 

2.1 บริบทของการท่องเที่ยว 

2.1.1 ความหมายของการท่องเที่ยว 
ในปี พ.ศ. 2506 (ค.ศ. 1963) องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและ

ท่องเที ่ยวระหว่างประเทศขึ ้นที ่กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้ให้คำจำกัดความของคำว่า การ
ท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางเพ่ือความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วม
ประชุมแต่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพเป็นหลักฐานหรือไม่พำนักอยู่เป็นการถาวร ซึ่ง ไพฑูรย์ พงศะ
บุตร และวิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การ
เดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่เป็นที่พำนักอาศัยประจำของบุคคลนั้น และเป็นการไปเยือน
ชั่วคราวโดยไม่ใช่เพื่อเป็นการประกอบอาชีพหารายได้ สอดคล้องกับ องค์การท่องเที่ยวโลก (World 
Tourism Organization: WTO), (2529: น. 3, อ้างถึงใน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2565) ที่ได้
ให ้ความหมายของการท่องเที ่ยวไว ้ด ังน ี ้  Tourism comprises the activities of the person 
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traveling to and staying in places outside their usual environment for not more than 
one consecutive year for leisure, business and other purpose จากความหมายนี้สรุปได้ว่า 
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว (ไม่
มากกว่า 1 ปี ติดต่อกัน) เดินทางด้วยความสมัครใจเพื ่อการพักผ่อนหย่อนใจ ติดต่อธุระและ
วัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้ ดังนั้นการท่องเที่ยวจึงเป็นการ
เดินทางที่เกิดขึ้น ตามเงื่อนไขดังนี้ 1) เป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว 
2) เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ และ 3) เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม ที่มิใช่เพ่ือ
ประกอบอาชีพหรือหารายได้ ในขณะที ่Waligo, Clarke, Hawkins (2013) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน หมายถึงเงื ่อนไขของการท่องเที ่ยวตามหลักการของการพัฒนาที่ยั ่งยืนโดยคำนึงถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดล้อม ทั ้งในปัจจุบันและในอนาคต  (United Nations 
Environment Programme World Trade Organization (WTO), 2005, น. 11-12) และตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย คำจำกัดความที่ขยายเพิ่มนี้ตระหนักถึงเสาหลักทั้งสามที่สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน การตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในรายงานของ Brundtland (1978) 
ในปี 2530 และให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง (ผู้มีส่วนได้เสีย) เป็นหลัก 
(คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาโลก, 2530)  

กล่าวโดยสรุป การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษย์จากสถานที่ใด
สถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือการเดินทางจากถิ่นพำนักที่อาศัยไปยังสถานที่อื ่นเป็นการ
ชั่วคราวด้วยความสมัครใจไป และเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการท่องเที่ยวมิใช่เพ่ือการประกอบ
อาชีพ หรือหารายได้ เช่น การเดินทางเพื่อการพักผ่อน การเดินทางเพื่อไปชมการแข่งขันกีฬา (อาทิ 
การแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ โอลิมปิก) การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อประชุมสัมมนา การ
เดินทางเพ่ือเยี่ยมเยือนญาติพ่ีน้องหรือเพ่ือน การเดินทางเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น 

 
2.1.2 ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
จากเอกสารคำสอนวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้ให้

ความหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวไว้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว (Travel industry) 
ประกอบขึ้นจากส่วนต่าง ๆ มากมายทั้งภาครัฐและเอกชนโดยรวมถึงการพัฒนา การผลิต การ
แจกจ่าย การตลาด และการบริการ โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการและตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว โดยที่ ความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย เป็น
แหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ ลดปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ สร้างอาชีพ
และการจ้างงาน ทำให้เกิดการกระจายรายได้ และ กระตุ้นให้เกิดการผลิตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่ 
ความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางสังคมและวัฒนธรรม มีดังนี้ ยกมาตรฐานการครองชีพ
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ของคนในท้องถิ่น สร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
และยังก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ลดปัญหาความแออัดในเมืองหลวง ทำให้เกิดการนำ
ทรัพยากรที่ไร้ค่าในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า โดยที่ความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางด้าน
การเมือง ประกอบด้วย การสร้างให้เกิดสันติภาพ ความสามัคคี ส่งเสริมความมั่นคง และ ภาพลักษณ์
ที่ดีให้แก่ประเทศ 

 

2.2 บริบทขององค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

2.2.1 ความหมายของการจัดการ 
จากการทบทวนวรรณกรรม มีการกล่าวถึงแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ จาก

หลายท่าน ซึ่งสามารถนำเสนอได้ดังนี้ สมยศ นาวีการ ได้กล่าวว่า กระบวนการจัดการเป็นกิจกรรม
ของการบริหารที่สําคัญ 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม รูปแบบ
ของการบริหารดังกล่าวนี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อประมาณปลายศตวรรษที่ 19 (สมยศ นาวีการ, 
2563, น. 23) ขณะที่ สร้อยตระกูล อรรถมานะ ได้กล่าวว่า กระบวนการจัดการ หมายถึงกระบวนการ
ดําเนินงานที่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามลําดับ เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด 
โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอนแล้ว ยังทําให้สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจในการ
ทํางาน ทําให้การทํางานมีประสิทธิผล การจัดลําดับการทํางานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัวแต่ต้อง
ยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนลําดับการทํางานได้เสมอ ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากข้ึนด้วย (สร้อยตระกูล อรรถมานะ, 2545, น. 421) โดย นราวุฒิ 
ระพันธ์คํา (2551) ได้กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่เช้า
มาทําหน้าที่ประสานให้การทํางานของบุคคลที่ต่างฝ่ายต่างทํา และไม่อาจประสบความสําเร็จจากการ
แยกกัน ทําให้สามารถบรรลุผลสําเร็จได้ด้วยดี ในขณะที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538) ได้กล่าว
ว่า การจัดการ คือ กระบวนการนําทรัพยากรมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหาร 
แบ่งเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้  

1)  กระบวนการนําเข้า (INPUT) คือ ทรัพยากรทางการบริหาร (Management 
resources)อันได้แก่ 4 M’s ประกอบด้วยดังนี้คือ คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และ
วิธีการ/จัดการ (Method/Management) ถูกนําเข้าในระบบเพื่อการประมวลผลหรือการบริการที่
เติบโต และพัฒนาก้าวหน้าไปพร้อมกับอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการที่เติบโตขึ้นไปอย่าง
รวดเร็ว ทําให้ทรัพยากรเพียง 4 ประการเริ่มไม่เพียงพอสําหรับเป้าหมาย จึงได้เพ่ิมข้ึนอีก 2 M’s เป็น 
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6 M’s ได้แก่ เครื ่องจักรกล (Machine) และการตลาด (Market) ในขณะเดียวกันการทางานที่
มองเห็นถึงความสําคัญ หรือคุณค่าของจิตใจของผู้ปฏิบัติงานที่มากข้ึน โดยให้ความสําคัญกับความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของคนงานมากขึ้น จึงเพิ่มขวัญกําลังใจ (Morale) เข้าไปเป็น 7 M’s และเมื่อ
โลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ระบบการสื่อสารไร้พรหมแดนที่ติดต่อเชื่อมโยงกันเป็น
ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลกทําให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วใครไม่รู้หรือไม่มีข้อมูลย่อมเสียเปรียบ
ในเชิงธุรกิจ จึงได้เพิ่มข้อมูลข่าวสาร (Message) เข้าไปในทรัพยากรกระบวนการผลิตรวมเป็น 8 M’s 
ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุดตราบเท่าที่ระบบอุตสาหกรรมการผลิต การจัด
จําหน่าย และการบริการยังคงพัฒนาและก้าวไปไม่หยุดยั้ง  

2)  กระบวนการประมวลผล (PROCESS) คือ หน้าที ่หรือกิจกรรมขั ้นพื ้นฐานที่
ผู ้บริหารต้องกระทําในปัจจุบันมีหน้าที่ 4 ประการ ได้แก่ POLC การวางแผน (Planning) การจัด
โครงสร้างองค์กร (Organizing) ภาวะผู้นํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งมีพัฒนาการ
แนวคิดมาตั ้งแต่สมัยของฟาโยล์ (Fayol) ปี ค.ศ. 1916 ที่เห็นว่าหน้าที ่การจัดการประกอบด้วย 
POCCC ได ้แก ่  การวางแผน (Planning) การจ ัดโครงสร ้างองค์กร (Organizing) การส ั ่ งการ 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) ต่อมาในปี ค.ศ. 
1937 Gulick and Urwick (1937) เห็นว ่ากระบวนการจัดการควรประกอบด้วย การวางแผน 
(Planning) การจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) การอํานวยการ 
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงานผล (Reporting) และการจ ัดทำ
งบประมาณ (Budgeting) ซึ่งนิยมเรียกว่า POCDCORB ครั้งเมื่อเข้าปี ค.ศ. 1972 Koontz (1972) มี
ความคิดเห็นว่าหน้าที่ทางการจัดการ คือ POSDC ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ 
(Organizing) การจ ัดคนเข ้าท ํางาน (Staffing) การอ ํานวยการ (Directing) และการควบคุม 
(Controlling) ซึ่งเป็นแนวคิดของเขาเปลี่ยนแปลงไปชัดเจน โดยในปี ค.ศ. 1988 Koontz and H. 
Weihrich (1988) เขียนตําราใช้ชื่อว่า Management ร่วมกัน และเปลี่ยนหน้าที่ทางการจัดการจาก
ตัว D (Directing) เป็น L (Leading) พัฒนาด้านแนวคิดดังกล่าวยังคงก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง บางทีในยุค
หน้าเราอาจเห็นหน้าที่การจัดการที่เหลืออักษรเพียงตัวเดียว หรือสองตัวเท่านั้นก็เป็นได้ ดังนั้นอาจ
สรุปหน้าที่หรือกิจกรรมขั้นพื้นฐานทางการจัดการได้ว่าเป็น เครื่องมือที่ใช้กระบวนการ (Process) 
แปรรูปทรัพยากรที่นําเข้าให้เป็นผลผลิตตามวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์กรต่อไป  

3)  กระบวนการนําออก (OUTPUT) คือ เป้าหมาย (Goals) หรือ วัตถุประสงค์ 
(Objectives) ขององค์กร ที่นําออกมาจากกระบวนการแปรรูปในขั้นตอนที่สอง เป้าหมายขององค์กร
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ องค์กรที่มีเป้าหมายที่มุ่งแสวงหากําไร (Profit) และองค์กร
มีเป้าหมายไม่มุ่งแสวงหากําไร (Non-profit) หรืออาจแบ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิต
สินค้า กับองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ (Services) ก็ได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2545, น. 211) 
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โดย Doswell (1997) ได้ให้ความหมายของการวางแผนไว้ว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรพยายามที่
จะบรรลุผลสำเร็จ การจัดระเบียบองค์กร เกี่ยวข้องกับการระดม และปรับใช้ทรัพยากร ภาวะผู้นำ 
เกี ่ยวข้องกับการกำหนดทิศทาง และควบคุมให้อยู ่ในแนวทางที ่มุ ่งสู ่เป้าหมาย ในขณะที ่การ
ประสานงานคือการร่วมงานกันของทุกภาคส่วน และ การตรวจสอบคือการควบคุมให้ทุกหน่วยมีการ
ส่งรายงานผล และนำค่าที่ได้มาวิเคราะห์หาผลลัพธ์ และ สาคร สุขศรีวงศ์ (2550, น. 50) กล่าวว่า 
การจัดการหมายถึง การทํางานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทางการ
จัดการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรม 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การชี้นํา และการควบคุม
องค์กร นอกจากกิจกรรมการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตัดสินใจในการบริหาร
จัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกลุ ่ม และการจัดการใน
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ดังแสดงในแผนภาพที่ 4 กิจกรรมหลักของการจัดการ  

 

 

ภาพที่ 0.3  กิจกรรมหลักของการจัดการ 
แหล่งที่มา:  สาคร สุขศรีวงศ์ (2550, น. 27) 
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2.2.2 ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยว 
Middleton and R. Hawkins (1998, น. 84) ได้ให้คำจำกัดความไว้ว ่า การจัดการการ

ท่องเที่ยว คือ กลยุทธ์และโปรแกรมการดำเนินการที่ใช้และประสานเทคนิคที่มีอยู่เพื่อควบคุมและมี
ส่งผลต่อผู้ประกอบการทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวและสนองตอบความต้องการ
ของผู้มาเยือนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้ ซึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลและใช้ควบคุมจะแสดงใน
แผนภาพที ่  5 Resource constraints and market forces – tourism management controls 
and influences at destinations โดยด้านซ้ายของตารางแสดงตัวอย่างของข้อจำกัดของ ทรัพยากร
ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ด้านขวาของตารางแสดงการควบคุมกลไกการตลาดซึ่ง
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน  

 
ตารางที่ 0.1  Resource Constraints and Market Forces – Tourism Management Controls 

and Influences at Destinations 

Resource Constraints and Market 
Forces 

Tourism Management Controls and 
Influences at Destinations 

Resource constraints (supply  
orientation) mainly public sector 

Market forces (demand orientation)  
mainly commercial sector 

Regulation of land use Knowledge of visitor profiles, behaviour, 
needs and trends 

Regulation of buildings Design of visitor products (quality and  
Satisfaction) 

Regulation of environmental impacts Capacity (products marketed) 
Provision of infrastructure Promotion (Image/positioning) 
Control by licensing Distribution of products/access for 

customers 
Provision of information  Provision of information 
Fiscal controls and incentives Price 

 
แหล่งที่มา:  Middleton (1994); Pearce (1989) 
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Mason (1995) กล่าวว่า การจัดการการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับวิธีการจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การท่องเที ่ยว การปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยวกับทรัพยากรทางกายภาพ และปฏิสัมพันธ์ของ
นักท่องเที่ยวกับผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ ในขณะที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ก็ได้ให้ความหมายของการ
จัดการการท่องเที่ยวว่า หมายถึงการวางแผนการท่องเที่ยวและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนโดยมีการ
จัดการบริหาร งานบุคคลการอำนวยการ และควบคุมอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ได้วาง
ไว้ รวมทั้งมีการประเมินผลแผนการท่องเที่ยวด้วย สอดคล้องกับ อารีย์ นัยพินิจ และฐิรชญา มณีเนตร 
(2551) ที่ได้ให้ความหมายของการจัดการการท่องเที่ยวว่า หมายถึง การดำเนินงานเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวในด้านการวางแผน ด้านการจัดการผู้รับผิดชอบ การควบคุม การจัดสรรงบประมาณ การ
ประเมินผลและรายงานผล ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่ง พูนทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์, สุปราณี 
ทับสกุล, และพูลสมบัติ นามหล้า (2544) ได้ให้ความหมายของการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนว่า เป็น
การจัดการการท่องเที่ยวที่เน้น การมีส่วนร่วมของภาคีภาคต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจแก่ทุกฝ่าย ทั้งผู้ที่ไปท่องเที่ยวและชุมชนที่ถูกท่องเที่ยว นอกจากนั้น การจัดการการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน ยังเป็นการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน แต่เป็นการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่ถูก
ท่องเที่ยว และ ผู้ที่ไปท่องเที่ยวเองในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ สุขภาพ ความรู้และการมีส่วนร่วม 
เป็นต้น โดยที่ รำไพพรรณ แก้วสุริยะ (2547) ได้กล่าวถึง หลักในการจัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนตาม
หลักการการพัฒนาการท่องเที่ยวโลก ดังนี้ 1) อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี หมายถึง มีวิธีการ
จัดการใช้ทรัพยากร ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพใช้อย่าง
ประหยัด คำนึงถึงต้นทุนด้านคุณค่าและคุณภาพของธรรมชาติและต้นทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 2) ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็นควบคู่กับ การลดการก่อของเสีย 
คือ การร่วมกันวางแผนกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดหา
ทรัพยากรอื่นที่มีคุณสมบัติ คุณภาพเหมือนกัน หรือใช้ทดแทนกันได้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่หายาก 
3) รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติสังคมและวัฒนธรรม คือ ต้องมีการวางแผนขยาย
ฐานการท่องเที่ยว โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการเพ่ิมคุณค่าและมาตรฐานการ
บริการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาท่องเที่ยวในสถานที่นั้นนานขึ้น หรือกลับมาเท่ียวซ้ำอีก 4) ประสาน
แผนการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การประสานแผนการพัฒนากับ หน่วยงานอื่นที่เกี ่ยวข้อง เช่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหรือ เทศบาล) แผนพัฒนา
ของสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม ที่
เกี ่ยวข้องในพื้นที ่ เพื ่อให้การทำงานในสถานที่ท่องเที ่ยวมีศักยภาพ 5) นำการท่องเที ่ยวขยาย
ฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น คือการประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่
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เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่น 
นำไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวเป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ประชากรที่
ประกอบการในท้องถิ่น 6) การมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น คือมีการ
ร่วมทำงานกับท้องถิ่นแบบองค์รวม โดยเข้าเป็นหน่วยงานร่วมจัด ร่วมวิเคราะห์หรือร่วมแก้ปัญหาร่วม
ส่งเสริมการขายการท่องเที ่ยว ร่วมประเมินผลการท่องเที ่ยว เป็นต้นนอกจากนั้น ต้องประสาน
เครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพของการจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 7) 
จัดประชุมและปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกันคือ ต้องมีการประสานกับ พหุภาคี 
ได้แก่ ชุมชนหรือประชาคมในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กลุ ่มผู ้ประกอบการท่องเที่ยว 
สถาบันการศึกษา สถาบันการศาสนา หน่วยงานราชการที ่รับผิดชอบในพื้นที ่ เพื ่อร่วมประชุม
ปรึกษาหารือในการเพ่ิมศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดลอมและด้านการตลาด เพื่อร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 8) การ
พัฒนาบุคลากร คือ การให้ความรู้การฝึกอบรม การส่งพนักงานดูงานอย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้พนักงานมี
ความรู้ มีแนวคิด และมีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาบุคลากรในองคก์ร 
และช่วยยกระดับมาตรฐานการบริหารการท่องเที ่ยว 9) การจัดเตรียมข้อมูลบริการข่าวสารการ
ท่องเที่ยวคือ มีการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และการบริการการขายให้พร้อม มีเพียงพอ
ต่อการเผยแพร่ซึ่งอาจจัดทำในรูปสื่อทัศนูปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ และ 10) ประเมินผล ตรวจสอบ และ
วิจัย คือการช่วยแก้ปัญหาและเพิ ่มคุณค่ารวมถึงคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวการลงทุนในธุรกิจ
ท่องเที่ยวผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ต้องมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษา
วิจัย เพ่ือนำมาปรับปรุงและแก้ไขการจัดการก่อให้เกิดการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.2.3 องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยว 
เพื ่อทราบถึงองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที ่ยว จำเป็นที ่จะต้องมีการทบทวน

วรรณกรรม ในหัวข้อเรื่องความหมายของการจัดการการท่องเที่ยวในบริบทที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการ
จัดการ ซึ่ง Gordon, Rose, & Bushel (2009) ได้ทำการวิจัยเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน ทฤษฎีการ
จัดการ POLC โดยพัฒนาต่อยอดจากการทำงานของ Fayol - the POLC-BMS ซึ่งรวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานราชการโดยมีผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 912 คน มีจำนวนผู้เข้าร่วมให้ข้อมูล 304 คน โดยมี
ส่วนหนึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมงานบริการ จากการดำเนินการวิเคราะห์ค่าที่ได้จากการสำรวจและค่าคงที่
หลายกลุ่ม ในเบื้องต้นสนับสนุนองค์ประกอบ POLC-BMS และ เห็นด้วยกับคำจำกัดความของ การ
จัดการว่าประกอบด้วย การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร ภาวะผู้นำ และการควบคุม สอดคล้อง
กับ Page (2011) ที่กล่าวว่า การจัดการการท่องเที่ยวหมายถึง ธุรกิจเดี่ยวที่มีการกระบวนการจัดการ 
(การควบคุม การวางแผน ภาวะผู้นำ และการจัดโครงสร้างองค์กร) แบบเป็นเอกเทศ ดำเนินการอย่าง
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ต่อเนื่องกันไปตลอดทั้งกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เชื่อมโยงกัน จากธุรกิจเดี่ยวไปจนถึงหลากหลาย
ธุรกิจที่มีความสนใจแตกต่างกัน หรือที่เราเรียกกันว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นั่นเอง ซึ่งประกอบ
ไปด้วยองค์ประกอบพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ดังนี้ 1) การวางแผนเพ่ือกำหนดเป้าหมาย และ
กำหนดวิธีการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นวิธีการที่ต้องได้รับการยอมรับร่วมกัน 2) การจัดโครงสร้างองค์กร 
มีการแบ่งงานออกเป็นหลากหลายฝ่าย และมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นโครงสร้าง 3) ภาวะผู้นำ เป็น
วิธีการสร้างแรงจูงใจและโน้มน้าวพนักงาน เพ่ือให้พวกเขาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่ง
สำคัญในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 4) การควบคุม เป็นวิธีการในเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวกับสิ่งที่
ต้องทำทั้งหมด ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ เหล่านี้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจโดยผู้จัดการ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจ ชุมชนท่องเที่ยวหรือองค์กร เพื่อให้สามารถควบคุมองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และภารกิจที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการการท่องเที่ยวได้สำเร็จ โดยที่ Murphy and Murphy (2004) ก็ได้กล่าวว่า 
การจัดการการท่องเที่ยว หมายถึง การรวมการจัดการงานบริการ และหลักการบริหารจัดการทาง
ธุรกิจเข้าด้วยกัน รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์ และระบบการขนส่ง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของงานบริการ 
ดังนั้นกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวจึงประกอบด้วย กระบวนการวางแผนงาน (Planning) การจัด
โครงสร้างองค์กร (Organizing) ภาวะผู ้นำ (Leading) และ การควบคุม (Controlling) ในขณะที่ 
Mason (1995) กล่าวว่า การจัดการการท่องเที ่ยวเกี ่ยวข้องกับวิธีการจัดการทรัพยากรเพื ่อการ
ท่องเที ่ยว การปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที ่ยวกับทรัพยากรทางกายภาพ และปฏิสัมพันธ์ของ
นักท่องเที่ยว กับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ในพื้นที่รี
สอร์ท หรือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นหลัก ในด้านอุปทานของการท่องเที่ยว (ทรัพยากรทางกายภาพ 
สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น และประชากรที่อาศัยอยู่) มีปฏิสัมพันธ์กับด้านอุปสงค์ (มักจะสรุปว่ าเป็น
ด้านการตลาด แต่ประกอบด้วยนักท่องเที ่ยว ตัวแทนการท่องเที ่ยว ผู ้ประกอบการท่องเที ่ยว 
ผู้ประกอบการขนส่งนักท่องเที่ยว บอร์ด และนักพัฒนาการท่องเที่ยว) นี่คือแง่มุมของการจัดการการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเน้นการจัดการผลกระทบด้านการท่องเที่ยว มากกว่าการจัดการผู้คนในธุ รกิจการ
ท่องเที่ยว ในขณะที่ Middleton (1994) ได้ให้คำจำกัดความของการจัดการการท่องเที่ยว ไว้ว่า การ
จัดการการท่องเที่ยวหมายถึง การกำหนดกลยุทธ์ และโปรแกรมการปฏิบัติ โดยการใช้ และประสาน
เทคนิคที่มีอยู่ เพ่ือควบคุม และส่งผลต่ออุปทานการท่องเที่ยว และความต้องการของผู้มาเยือน เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที ่กำหนดไว้ ชี ้ให้เห็นว่า การจัดการการท่องเที ่ยว เกี ่ยวข้องกับ
กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อ 5 ตัวแปรคือ ที่ตั้ง เวลา การเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ และการศึกษา หรือกล่าวได้
ว่า การจัดการการท่องเที่ยวมุ่งเน้นไปที่วิธีการ ซึ่งส่งผลต่อการเลือกสถานที่ การเข้าถึง เวลา การ
จัดหาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาความเข้าใจและความรู้ให้กับชุมชน ซึ่ง Mason (2015) ก็ได้กล่าวไว้ว่า 
การจัดการการท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการดูแล และการติดตามผลของการวางแผน และนโยบาย
ทางการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องทุกวัน อธิบายลักษณะความสัมพันธ์เชิงเส้นซึ่งเริ่มต้นด้วยการวางแผน 
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ตามด้วยการวางนโยบาย และสิ่งนี้จะประสบความสำเร็จโดยผู้บริหาร อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์
ระหว่างการวางแผนและการจัดการค่อนข้างจะมีความซับซ้อนค่อนข้างมาก  

สรุปได้ว่า การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย หมายถึง การจัดการด้านงานบริการการท่องเที่ยวร่วมกันของทุกภาค
ส่วน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้มาเยือน และผลกระทบที่
เกิดจากการท่องเที่ยว เป็นหลัก ดังนั้นองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวจึงประกอบไปด้วย 
กระบวนการวางแผน (Planning) กระบวนการจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) ภาวะผู ้นำ 
(Leading) และกระบวนการควบคุมองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การท่องเที่ยวได้สำเร็จ (Controlling) ซึ่งได้ค้นคว้าโดยการทบทวนวรรณกรรม แยกตามองค์ประกอบ
ได้ดังนี ้

2.2.3.1 การวางแผน (Planning) 
การวางแผน เป็นหนึ่งองค์ประกอบของทฤษฎีการจัดการที่สร้างประสิทธิภาพให้กับ

องค์กร ซึ่ง Williams (1998: p. 126) กล่าวว่า การวางแผน เป็นลำดับขั้นของการดำเนินการและการ
ปฏิบัติที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงเป้าหมายขององค์กร หรือเป้าหมายของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน และ 
Mason (2015) ยังได้กล่าวว่า การวางแผน ควรเป็นกระบวนการสำหรับการคาดการณ์และการ
เปลี่ยนแปลงการสั่ง โดยมุ่งหมายที่จะหาวิธีที่ดีที่สุด ในการเพิ่ม และพัฒนาเพื่อให้ได้ผลประโยชน์
สูงสุด และสามารถใช้คาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ โดยที่การวางแผน สามารถนำไปใช้ในบริบทที่
หลากหลาย เช่นสามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับเอกชน กลุ่มองค์กร และรัฐบาล และสามารถนำมาใช้ใน
ด้านความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน เช่น เมืองและชนบท สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในระดับที่แตกต่างกัน เช่นท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับชาติ ซึ่งยังได้กล่าวถึงปัญหาที่
สำคัญของการวางแผนงานด้านการท่องเที ่ยว ซึ ่งเป็นการดำเนินการในระดับที ่ค่อนข้างกว้าง
หลากหลาย ตั้งแต่ระดับประเทศ ไปสู่ระดับภูมิภาค จนถึงระดับท้องถิ่น และสามารถนำไปสู่ปัญหา
ด้านการประสานงานได้ หนึ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการท่องเที่ยว คือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมกำลังถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความกังวลจากการ
สร้างสรรค์กิจกรรมกลางแจ้ง ว่าจะนำไปสู่ความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อม และความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มผู้ใช้ที่ต่างกัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการวางแผนการท่องเที่ยวเป็นเสมือนกระบวนการทางการ
เมือง ขณะที่ McCabe et al. (2000, p. 235) ได้กล่าวว่า การวางแผน ช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่า
เรากำลังจะไปที่ใด และไปที่นั่นอย่างไร (เน้นไปในเชิงบวก) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เป็นการอธิบายให้
เห็นเส้นทางที่จะต้องดำเนินการ และผลลัพธ์ หรือผลลัพธ์สุดท้าย ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังใส่ใจยัง
ขั้นตอนต่าง ๆ ระหว่างทาง และยังช่วยในการกำหนด และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่าง ๆ 
สามารถช่วยในการจัดเป็นตารางเวลาของกิจกรรมเหล่านั้นได้ ในขณะที่ Getz (1992) ได้กล่าวว่า การ
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วางแผนคือ การประเมินทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เพ่ือนำมาเลือกหาแนวทางแก้ไขในการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  

1)  วิสัยทัศน์ (Visioning) โดยที่ Murphy and Murphy (2004) ได้กล่าว
ว่า วิสัยทัศน์ คือ ภาพของสิ่งที่เราต้องการ ซึ่งต้องไม่ถูกจำกัดจากข้อจำกัดของโลกแห่งความ จริง 
Bosselman et al. (1999: 26) กล่าวว่า กระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์ต้องถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย
ในการวางแผนงานของชุมชนท่องเที่ยว โดยเมื่อชุมชนตกลงใจเลือกใช้วิธีการจัดการเพื่อพัฒนาการ
ท่องเที ่ยวชุมชน(Strategic decision-making) และมีการจัดการทรัพยากรร่วมกัน (Allocating 
Resources) แล้ว จำเป็นจะต้องมีการสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องขึ้น เนื่องจาก
ชุมชนมีหลากหลายกลุ่ม และต่างก็มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน จึงควรมีการนำทฤษฎีการวางแผน
แบบแบ่งปันวิสัยทัศน์ร่วมกัน หรือเรียกง่าย ๆ ว่า การกำหนดวิสัยทัศน์ของชุมชน มาใช้ ในขณะที่ 
Jamal and Getz (1997) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในด้านความร่วมมือกัน 
(collaboration) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว นักวางแผน และผู้กำหนดนโยบาย ซึ่ง
เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับ เครือข่ายนโยบายของ Tyler and Dinan (2001) 
การศึกษาด้านเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนของ Kokkranikal and Morrison (2011) และการศึกษา
ด้านองค์กรเครือข่ายสาธารณะ-เอกชนของ Lemmetyinen and Go (2009) และได้ถ ูกนำมา
ประยุกต์ใช้โดย Bramwell and Lane (2011) เพื่อศึกษาหลักการทำงานร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วน
เส ีย (van der Zee and Vanneste, 2015) โดยที ่การนำเสนอของ Jamal and Getz (1995) 
ชี้ให้เห็นถึงผลการนำวิสัยทัศน์มาใช้ในการพัฒนาชุมชน ซึ่งก็คือ มีการจัดการทรัพยากรของชุมชนแบบ
ระยะยาวทั้งจากหน่วยงานสาธารณะและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยชุมชนที่มีการนำวิสัยทัศน์มา
ใช้จะสามารถบรรลุฉันทามติในการวางแผนและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งความสำเร็จนี ้มี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการกำหนดวิสัยทัศน์  และ 
ประสิทธิผลของการฝึกการสร้างวิสัยทัศน์ของชุมชนช่วยให้นักวางแผนทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถ
ปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะตามมาหลังจากการวางแผนให้ดีขึ้น เพ่ือให้มีความม่ันใจในการดำเนินการ 
(Implementation) เฝ้าระวัง (Monitoring) และแก้ไขปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้จากการกำหนดวิสัยทัศน์ 
และ/หรือ แผนกลยุทธ (Revision) เพื ่อเป็นการทดสอบวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับ Araujo and 
Bramwell (1999) ได้จำกัดความของคำว่า Collaborative Planning ว่าเป็นกระบวนการที ่ถูก
นำมาใช้แก้ไขความขัดแย้ง และเป็นการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย 
อีกทั้งยังเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกันในหมู่ของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการวางแผน 
และ/หรือ เพื ่อจัดการปัญหาที่เกี ่ยวข้องด้านการวางแผนและการพัฒนาร่วมกันด้วย และ จาก
การศ ึกษาของ Bramwell and Sharman (1999) ที ่พบว ่า Collaborative planning ในแหล่ง
ท่องเที่ยว เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเจรจาร่วมกัน ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงนักวางแผนภาครัฐ 
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ให้มีศักยภาพนำไปสู่การเจรจาต่อรอง การตัดสินใจร่วมกัน และการสร้างฉันทามติเกี่ยวกับเป้าหมาย
และการดำเนินการ ดังนั้น การกำหนดวิสัยทัศน์ จึงหมายถึง กระบวนการ การตัดสินใจ และการสร้าง
ฉันทามติเกี่ยวกับเป้าหมายและการดำเนินการขององค์กรร่วมกัน ประกอบไปด้วย ความร่วมมือกัน 
(collaboration) และ กระบวนการตัดสินใจในการเลือกใช้กลยุทธร่วมกัน (Strategic decision-
making) ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว  

2)  พันธกิจ (Mission) โดยที ่ Gordon et al. (1990: p. 109) กล่าวว่า 
พันธกิจ (Mission) เป็นสิ่งที่สื่อถึงภารกิจหลักขององค์กร ซึ่งจะสะท้อนถึงปรัชญาที่จะกําหนดการ
ดํารงอยู่ขององค์กร แสดงถึงการดำเนินไปให้ถึงจุดหมายที่องค์กรต้องการจะเป็น และมุ่งสู่การเป็น
บริษัทในระดับมาตรฐาน โดยพันธกิจที่ดี คือการทำกำไรให้กับผู้ถือหุ้นและการทำกำไรเพื่อความอยู่
รอดขององค์กร พนักงานในองค์กรต้องมีความมั่นใจในความมั่นคงของการจ้างงาน และองค์กร
สามารถสร้างผลกำไรภายใต้เงื่อนไขที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และการเจริญเติบโตของพนักงาน และ
การที่พนักงานได้รับสิทธิทางสังคมในองค์กร และได้รับสิทธิตามกฎหมาย เพ่ือสร้างให้เกิดประสิทธิผล
ที่ดีทางเศรษฐกิจ และต้องไม่ละเลยต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม  

3)  เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and Objectives) โดย Coccossis 
& Constantoglou (2008) ได้กล่าวว่าเป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and Objectives) เป็นตัว
ชี้ให้เห็นผลลัพธ์ที่ต้องการได้รับจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โดยที่ เป้าหมาย (Goals) หมายถึง 
แนวทางของการพัฒนาและมีวัตถุประสงค์มุ่งสู่ สิ่งเฉพาะเจาะจงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สอดคล้องกับ พงศา บุญ
ชัยวัฒนโชติ (2558) ที่ได้กล่าวไว้ใน HR MBA (จุดประกายความคิดเสริมอาวุธด้านบริหารคน) ว่า 
เป้าหมาย (Goal) คือผลลัพธ์ (Outcomes) ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่ต้องระบุ
ช่วงเวลาที ่แน่นอนลงไป โดยที ่ Coccossis & Constantoglou (2008) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ 
(Objectives) แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ (1) วัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ เกี่ยวข้องกับการอยู่รอด ผล
กำไร และการเติบโตขององค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงกลไกที่ใช้ขับเคลื่อนทางธุรกิจขององค์กรที่ต้องใช้
แข่งขันกันในตลาด (2) วัตถุประสงค์ด้านงานบริการ เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรประโยชน์เพ่ือสังคม สิ่ง
เหล่านี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ภายนอกขององค์กรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนให้ชาวชุมชน
มีความเป็นอยู ่ในสภาพแวดล้อมที่ด ี และ (3) วัตถุประสงค์ส่วนบุคคล เป็นวัตถุประสงค์ที ่ให้
ความสำคัญกับวัตถุประสงค์รายบุคคลและรายกลุ่มภายในองค์กร ให้ความสำคัญของการทำงานเป็น
ทีม และความสำคัญของการตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล ซึ่งสนับสนุนให้เกิดเป็น
ความสำเร็จขององค์กร อีกทั ้ง Murphy and Murphy (2004) ยังได้กล่าวว่า การวางแผนการ
ท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์สำคัญหลายประการ กล่าวคือ เพื่อสร้างกลไกสำหรับการจัดหาสิ่งอำนวย
ความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที ่ทางภูมิศาสตร์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เพื่อให้เกิดการ
ประสานงานกันของหลายภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับที่พัก 
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การขนส่ง การตลาด และทรัพยากรมนุษย์) เพื่อยื่นมือเข้าไปช่วยในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
เพิ่มประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (ผ่านทางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยว
หรือแผนการจัดการ) และ เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์การท่องเที่ยวเพิ่มใหม่อึกรอบ (เมื่อมีการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวขึ้นใหม่หรือมีการปรับองค์กรทางเศรษฐกิจของสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเริ่มตีจาก) (4) 
การดำเนินการตามแผนที่วางไว้ หรือการชี้แจงวิธีการในการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้วิธีการกำหนด
นโยบาย (Policy) ซึ่งเก่ียวข้องกับการจัดทำกฎระเบียบ ข้อบังคับของท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดกรอบการ
พัฒนาและส่งเสริม ใช้เป็นแนวทางเพื่อการตัดสินใจทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม ในการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์โดยรวม ซึ่ง Goeldner at el. (2000: p. 445) ได้กล่าวในแง่ของผลกระทบ จากการกำหนด
นโยบายทางการท่องเที่ยว ที่มีความพยายามที่จะมอบประสบการณ์ที่มีคุณภาพสูงแก่นักท่องเที่ยวผู้
มาเยือน เพื่อเป็นการสร้างผลกำไรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ในขณะเดียวกันก็
มั่นใจได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวจะต้องไม่ถูกทำลาย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมและ Murphy 
and Murphy (2004) ยังได้กล่าวไว้ว่า เนื่องจากมีหลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้นการกำหนดนโยบาย
ด้านการท่องเที่ยวจึงต้องเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และคำนึงถึง
โครงสร้างพื้นฐานของชุมชนตามลำดับความสำคัญด้วย สอดคล้องกับ Mason (2015) ที่ได้กล่าวว่า 
การวางแผน และการจัดการการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดข้ึนในแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อม หรือ
เศรษฐกิจ แต่เพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่มีแนวโน้มที่จะมีหลายมิติที่เกี่ยวข้องกัน ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สามารถพิจารณาได้ 2 ด้านคือ ด้านที่เป็นประโยชน์ และ ด้านที่ไม่
เป็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อเศรษฐกิจ ซึ่ง ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มี
ต่อเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีรายได้เข้ารัฐ เกิดการจ้าง
งาน และเกิดการพัฒนาท้องถิ่น (Lickorish, 1994) โดยที่ประโยชน์ดังกล่าวนี้ สามารถวัดได้ทั้งใน
ระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค ในขณะที่ ผลกระทบที่ไม่เป็นประโยชน์ของการท่องเที่ยว
ที่มีต่อเศรษฐกิจ ซึ่ง Mason (2015) ได้อ้างอิงจากข้อมูลของ Pearce (1989) มีดังนี้ ภาวะเงินเฟ้อ 
เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของราคาที่ดิน บ้าน และอาหาร อันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ต้นทุนค่า
เสียโอกาส หมายถึง มีการใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวค่อนข้างมากกว่ากิจกรรมด้านเศรษฐกิจรูปแบบ
อ่ืน ทำให้งานทางเศรษฐกิจด้านอ่ืนเกิดปัญหาไม่ได้รับการพัฒนา โดยประเด็นที่ถูกนำมาถกเถียงกันว่า 
เงินควรจะถูกใช้ไปกับการเกษตร หรือป่าไม้ หรือการค้าปลีกในระดับท้องถิ่น ดีกว่า ถูกนำไปใช้ด้าน
การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นไปที่ตลาดระดับบน ภาคส่วนที่อยู่ระดับระหว่างประเทศ และภาวะการพึ่งพา
การท่องเที่ยวมากเกินไป กล่าวโดยสรุป การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวจำเป็นต้อง เพ่ิม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ได้มากที่สุด และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยวลงให้ได้มากที่สุด (2) 
ผลกระทบทางด้านสังคม และวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคม และ
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วัฒนธรรม ของการท่องเที่ยวคือ ลักษณะทางธรรมชาติของทั้งผู้มาเยือนและเจ้าบ้าน ปฏิสัมพันธ์ของ
ทั้งสองกลุ่มจะเป็นปัจจัยหลักส่งผลต่อประเภทของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยผลกระทบที่เป็นประโยชน์
ของการท่องเที่ยวที ่มีต่อสังคม ได้แก่ การสร้างงาน การฟื้นฟูภูมิภาคที่ยากจน หรือไม่ใช่แหล่ง
อุตสาหกรรม การเกิดใหม่ของศิลปะหัตถกรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม การฟื้นฟูชีวิต
ทางสังคม และวัฒนธรรมของประชากรในท้องถิ่น การต่ออายุประเพณีสถาปัตยกรรมท้องถิ่น และ
การส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ที่มีความสวยงามโดดเด่นซึ่งมีคุณค่าด้านความงามและวัฒนธรรม ในขณะ
ที่ ผลกระทบที่ไม่เป็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวที่มีต่อสังคม ได้แก่ การยอมรับพฤติกรรมและ
เลียนแบบพฤติกรรม ความเสียหายทางวัฒนธรรม ความมีอัตลักษณ์ของตนเอง และประเด็นอื่น  ๆ 
เช่น การเพิ่มขึ้นของการใช้ยา การค้าประเวณี และอาชญากรรม โดยมีข้อพึงสังเกตว่า ผลกระทบเชิง
ลบเกิดขึ้นเมื่อมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวและประชากรในท้องถิ่น โดย 
Mason (2015) ได้อ้างอิงผลการวิจัยเชิงประจักษ์ของ Doxey (1975) ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้อยู่อาศัยใน
หลายพื้นที่ยินดีมีแนวโน้มที่จะยอมรับผลกระทบเชิงลบบางอย่างตราบใดที่การท่องเที่ยวได้มอบ
ผลประโยชน์ให้แก่พวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ที่การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีเพียงไม่กี่
ตัวเลือก (3) ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถพิจารณาจากขีดความสามารถในการรองรับด้าน
การท่องเที่ยว ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ (ก) ความสามารถของสภาพแวดล้อม (หรือ
ทางกายภาพ) ในการรองรับด้านการท่องเที่ยว มักหมายถึง ขนาดพื้นที่ทางกายภาพและจำนวนคน 
(หรือจำนวนรถยนต์) ในสถานที่นั้น ๆ (ข) ความสามารถในการรองรับทางนิเวศวิทยาเป็นเกณฑ์ที่
นำมาใช้ในการวัด ซึ่งหากเกินจะนำไปสู่ความเสียหายแก่แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์ และ (ค) ขีด
ความสามารถในการยอมรับ คือระดับของความแออัดที่นักท่องเที่ยวเต็มใจที่จะทนก่อนที่เขาหรือเธอ
จะตัดสินใจว่า สถานที่นั้นแออัดเกินไปแล้วจึงตัดสินใจไปยังที่อื่น ซึ่งแนวคิดเรื่องขีดความสามารถใน
การรองรับมีประโยชน์อย่างยิ ่ง ต่อการวางแผน และการจัดการผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม ขีด
ความสามารถด้านสิ ่งแวดล้อมและระบบนิเวศวิทยา สามารถวัดค่าได้ด้วยการวัดรูปแบบทาง
วิทยาศาสตร์ ในขณะที่ขีดความสามารถในการยอมรับนั้นไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่าทั้งสองด้านข้างต้น 
แม้ว่ามันอาจจะยากที่จะประเมินในบริบทที่กำหนดค่าที่แน่นอนได้ เพราะมันเป็นค่าที่เป็นอัตวิสัยเสีย
มากกว่า ในขณะที่จำนวนผู้มาเยือนยังคงเพิ่มขึ้นเรื ่อย ๆ และแทบไม่มีที ่ไหนเลยในโลกที่ยังคง
ปราศจากนักท่องเที่ยว ความจำเป็นในการวางแผนและจัดการท่องเที่ยวอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Bill 
(19997) ที่ได้สรุปผลจากการวิจัยในเมือง Gold Coast ประเทศออสเตรเลียเกี่ยวกับการยอมรับของ
ชุมชนต่อการเป็นชุมชนท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่าชาวชุมชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการเป็น
แหล่งท่องเที่ยว โดยที่นักท่องเที่ยวหลักคือนักท่องเที่ยวภายในประเทศซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้
น้อยกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ เมื่อชุมชนได้รับรู้ถึงข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ ทำให้ผู้ประกอบการใน
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ชุมชนมีการปรับแผนธุรกิจและสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะ 20 ปี ร่วมกันได้ โดยสรุปคือ 
โครงการต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นต้องเปิดกว้างให้แก่ผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งในชุมชนรวมทั้งภาคเอกชน
และรัฐบาลได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและวิสัยทัศน์ ในการกำหนดอนาคตของชุมชนร่วมกัน โดยที่ 
Murphy and Murphy (2004) ได้เสนอการนำ Tourism Opportunity Spectrum (TOS) มาใช้
เป็นเครื ่องมือการวางแผนแบบใหม่ ซึ ่งออกแบบมาสำหรับการพัฒนาการท่องเที ่ยว ที ่คำนึงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ อ้างอิงจากงานของ Clarke and Stankey's (1979) ในหัวข้อเรื่อง Recreation 
Opportunity Spectrum แสดงถึง กรอบการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่รวมปัจจัยของการเข้าถึงพื้นที่ 
(ทั้งการขนส่งและช่องทางการตลาด) คุณลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว ระดับของ
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (เจ้าบ้าน/ผู้มาเยือน กลุ่มคน) การใช้งานแบบอื่น ที่ไม่ใช่ลักษณะของการ
ผจญภัยผาดโผน และการยอมรับของกองทหาร และ ญาลดา พรประเสริฐ (2564) คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำเสนอลักษณะของแผนที่ดี ว่าควรมีความยึดหยุ่น มี
ลักษณะที่ประหยัด มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ชัดเจนความ
ครอบคลุม ต้องสนับสนุนเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ขององค์กร ควรให้บุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับ
องค์การมีส่วนร่วมในการวางแผน ควรมีลักษณะที่เป็นการชี ้เฉพาะ ต้องวางอยู ่บนพื้นฐานการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าท้ังในด้านการผลิต และการบริการ และต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม 
ที่อาจส่งผลต่อการปฏิบัติ หรือดำเนินงานขององค์การ โดยที่ Bramwell (2011); Hall (2011) ยังได้
กล่าวว่า หลังจากปี ค.ศ. 1980 การวางแผนและนโยบายไม่ได้เป็นการทำหน้าที่แต่เพียงภาครัฐเท่านั้น 
แต่ได้เปลี่ยนเป็นกระบวนการของการเจรจาและประนีประนอมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกัน 
ขณะที่ Hodge and Greve (2010) ชี ้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนจากการบริหาร
สาธารณะไปสู่การจัดการสาธารณะ และได้มุ่งเน้นด้านการสร้างพันธมิตรระหว่างภาครัฐและเอกชน 
(partnerships) การเพ่ิมความร่วมมือ (collaborative) ของภาครัฐ และเอกชน ด้านการวางแผนและ
การพัฒนานโยบายร่วมกัน และเป็นการแบ่งปันอำนาจ (power sharing) ทางธุรกิจของภาครัฐ อีก
ด้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึงกระบวนการ
เลือกหาแนวทางในการสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และรักษาคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมไว้ได้ โดยทำการศึกษา และการประเมินจากทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งประกอบไปด้วย 
กระบวนการการมีส่วนร่วม (collaboration) ในการกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic 
decision-making) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม (Allocating Resources) หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ (Tourism Impacts) ซึ่งจากตารางท่ี 2.1 (หน้า 41) การจัดการการ
ท่องเที่ยว (Tourism Management) พบว่าปัจจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในด้านการวางแผน 
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(Planning) ได้แก่ การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic decision-making) ของกลุ ่มผู ้มีส่วนได้เส ียใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Allocating Resources) ผู้วิจัย
จึงนำปัจจัยเหล่านี้มาใช้เป็นตัวแปรในงานวิจัย โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อได้ ดังนี้ 

1)  การตัดสินใจกำหนดกลยุทธ์ (Strategic decision-making) ของกลุ่มผู้
มีส่วนได้เสียในอตุสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยที่ Elbanna (2006) ได้อ้างถึงผลการวิจัยของ Hickson, 
Miller, and Wilson (2003); Miller, Tegen, and Perlwitz (2004) ที่ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์การตัดสินใจขององค์กร โดยดูจากการ
ทำงานของผู้นำองค์กร กับเป้าประสงค์ของท้องถิ่น พิจารณาด้านเนื้อหา ความสัมพันธ์ และการ
วิเคราะห์ปัจจัย ซึ่งผลเชิงประจักษ์ที่ได้คือ ผู้นำองค์กรสามารถวางแผนดำเนินการด้านการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ได้ดีข้ึน เมื่อเคยมีประสบการณ์ที่คล้ายกันก่อนหน้า ในมิติของการได้บทเรียนจากการลงมือ
ทำ และ Dean Jr and Sharfman (1996) ยังได้ทำการวิจัยเพื่อหาคำตอบว่า กลยุทธ์การตัดสินใจที่
ประสบความสำเร็จย่อมส่งผลต่อประสิทธิผลของการตัดสินใจนั้น ๆ โดยทำการทดลอง 24 บริษัท 
พิจารณาจากขั ้นตอนที่เป็นเหตุเป็นผลและรูปแบบการเมืองที ่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการ
ตัดสินใจ การควบคุมให้สภาพแวดล้อมและกระบวนการการตัดสินใจมีความน่าพึงพอใจ ผลที่ได้ก็คือ
กลยุทธ์การตัดสินใจจะเก่ียวข้องกับการเพ่ิมขึ้นของการตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ผลที่ได้นี้จะกล่าวถึงใน
รูปความสำคัญของการเลือกใช้กลยุทธ์ในองค์กร ในขณะที ่ Giampaoli, Aureli, & Ciambotti 
(2019) ได้ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างแนวปฏิบัติในการจัดการความรู้ด้วยความมีเหตุมีผลและด้วย
ประสบการณ์จากการกระทำที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อประสิทธิผลด้านการวางแผน 
เพ่ือทดสอบสมมติฐาน การศึกษานี้ได้พัฒนาแบบจำลองความคิดในการจัดการความรู้ ปฏิบัติการ ที่มี
ผลโดยตรงต่อความเป็นเหตุเป็นผล ประสบการณ์การเรียนรู ้ที ่ผ่านมา และประสิทธิผลของการ
วางแผน ในเวลาเดียวกัน โดยมุ่งเน้นไปท่ีผลกระทบที่ความเป็นเหตุเป็นผล และประสบการณ์ที่ผ่านมา
มีต่อประสิทธิผลของการวางแผน การศึกษานี้ได้รับการทดสอบเชิงประจักษ์กับกลุ่มตัวอย่าง คือบริษัท
เทคโนโลยีระดับสูงขนาดกลางของอิตาลี 169 แห่งโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง (SEM) เป็น
เทคนิคทางสถิติเทคนิคหนึ่งที่ใช้ในการทดสอบ (testing) และประมาณค่า (estimate) ความสัมพันธ์
เชิงเหตผุล (causal relationships ศึกษาความสอดคล้องกับวิธีกำลังสองน้อยที่สุดบางส่วน (Partial 
Least Squares Method: PLSc) ซึ่งเป็นวิธีการ วิเคราะห์ข้อมูลแบบหลายตัวแปร ในการสร้างตัว
แบบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variable) โดยอาศัยตัวแปรแฝง 
(Latent Variable) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการจัดการความรู้มีผลในเชิงบวกต่อ
ความเป็นเหตุเป็นผลและประสิทธิผลของการวางแผน นอกจากนี้การจัดการความรู้ยังช่วยสนับสนุน
ยืนยันข้อมูลที ่ได้จากประสบการณ์ที ่ผ่านมา แต่ประสบการณ์ที ่ผ ่านมานั ้นไม่มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิผลของการวางแผน การวิจัยชิ้นนี้เป็นการต่อยอดจากงานชิ้นเก่าท่ีมีอยู่โดยเน้นที่การเชื่อมโยง
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ระหว่างแนวปฏิบัติในการจัดการความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา และยังคงอยู่ระหว่างการวิจัยใน
สถาบันการศึกษา ข้อจำกัดหลักของการศึกษาชิ้นนี้เกี ่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่ามีการศึกษาที ่เน้น
เฉพาะบริษัทเทคโนโลยีชั ้นสูงของประเทศอิตาลีดังนั ้นจึงไม่สามารถนำผลการศึกษาไปสรุปใช้
โดยทั่วไปได้  

2)  การจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Allocating Resources) ซึ่งจาก
การศึกษาของ Kulendran and Dwyer (2009) ที่ได้วัดผลตอบแทนด้านการลงทุนในการตลาดการ
ท่องเที่ยวของออสเตรเลียในนิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น และตลาดการท่องเที่ยวในเอเชีย
โดยใช้การวิเคราะห์ประสิทธิผลของต้นทุน (CE) เพื่อประมาณค่า ผลตอบแทน ในรูปของรายรับจาก
การท่องเที่ยวต่อดอลลาร์ ที่ลงทุนในการตลาด การท่องเที่ยวระหว่างประเทศต่อประเทศต้นทางแบบ
เจาะจง ซึ่งการวิเคราะห์ประสิทธิผลของต้นทุน คือเทคนิคที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการด้าน
ประเด็นที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรที่หายาก บทสรุปของการศึกษานี้ พบว่า การ
อัดฉีดงบประมาณจัดสรรให้กับการตลาดกลุ่มเอเชีย (ประกอบด้วยฮ่องกง อินเดีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย) มีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดต่อหนึ่งดอลลาร์ ที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าทุก
กลุ่มประเทศ  

2.2.3.2 การจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing)  
van der Zee and Vanneste (2015) ได้ทำการศึกษาเพ่ือทำความเข้าใจว่า เพราะ

เหตุใดผลประโยชน์ที่ได้รับในแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากความร่วมมือกันของเครือข่าย (collaboration) 
จึงมีการถูกอ้างถึงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งผู้ทำการวิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรก
เป็นการวิเคราะห์อ้างอิงจากการวิจัยสาขาย่อยที่มีอยู่ซึ่งวิจัยย่อยเหล่านี้มีทั้งจากทางทฤษฎีและจาก
วิธีการตามระเบียบวิธีวิจัยและส่วนที่สองเป็นการวิเคราะห์ลึกลงไปในโครงสร้างของเครือข่าย สะท้อน
ให้เห็นอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของเครือข่าย ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และ
วิธีการที่เหมาะสมที่สุด ในการทดสอบผลกระทบของการพัฒนาเครือข่ายด้วยวิธีที่ครอบคลุมทั้งหมด 
จากการที่เครือข่ายที่ขยายใหญ่ขึ้น เมื่อมองในด้านของผลประโยชน์ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นจากการมี
ส่วนร่วมของเครือข่ายจำเป็นต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เกี ่ยวกับผลลัพธ์ ซึ ่ง Mentzer et al. 
(2001) ก็ได้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทจำเป็นต้องรักษาความสัมพันธ์กับพันธมิตรในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กันของบริษัทคู่ค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับ Murphy and Murphy (2004) ที่ได้
อ้างถึงการศึกษาเกี ่ยวกับการสร้างพันธมิตร (Partnership) ทางการตลาดในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของ Selin and Myers ที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนการจัดการโครงสร้าง
องค์กร การให้และ การรับ ความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความรู้สึกพึ่งพาซึ่งกันและกัน และระดับความ
ไว้วางใจ เป็นตัวแปรที่สำคัญ ทั้งนี้ยังอ้างอิงถึงการศึกษาของ Hall et al. ที่กล่าวว่า การที่โครงสร้าง
องค์กรมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นตามหลักการแบบระบบเปิด จะช่วยอำนวยความสะดวกในการ
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เชื่อมโยงระหว่างองค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้ร่วมกันโดยแนวคิดนี้ตั้งอยู ่บน
พื้นฐานของ 2 แนวทางหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดโครงสร้างองค์กรซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
การนำทฤษฎีการแลกเปลี่ยนหรือเน้นด้านความสัมพันธ์ของการพึ่งพากันมาใช้ และการจัดโครงสรา้ง
องค์กร เป็นสิ่งที่จำเป็นในการกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และแผนในการดำเนินงาน ซึ่งการจัด
โครงสร้างองค์กร ถูกนำมาใช้เพื่อให้องค์ประกอบต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรได้มีการ
ดำเนินการร่วมมือกันเพื่อส่งมอบงานตามแผนที่วางไว้ โดยที่ Waligo et al. (2013) ยังได้อ้างถึง
ผลการวิจัยในช่วงต้นทศวรรษ 1960 ของสถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด ที่กล่าวถึงการประชุมร่วมกันว่า 
องค์กรจะดำรงอยู่ได้ก็เนื ่องมาจากการสนับสนุนร่วมมือกันของกลุ ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
(Stakeholder Involvement) โดย Norton (2005); Wall & Mathieson (2006) ได้ทำการศึกษา
พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำเป็นที่จะได้รับโอกาสและมีอำนาจในการหารือเกี่ยวกับปัญหาที่มีอิทธิพล
ต่อคุณภาพชีวิตของพวกเขา ซึ่ง พบว่าโดยรวมแล้วปัญหาที่ขัดขวางการดำเนินงานของการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนนี้จะเกี่ยวข้องกับการจัดลำดับความสำคัญของมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรและทรัพยากร 
ขณะที่ Jamal and Stronza (2009) ยังกล่าวว่าปัญหาที่เกิดเนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ทางการท่องเที่ยว และภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ (Bryson, 2004; Grant, 
2004) โดย Baker (2006) ได้ชี้ให้เห็นว่าการเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมมากขึ้น คือการ
ปฏิเสธนโยบายแบบเก่า เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน ดังนั้นการดำเนินการ
ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จำเป็นต้องมี
ภาวะผู้นำ โครงสร้างสิ่งจูงใจ การกำหนดลำดับความสำคัญ วิสัยทัศน์ระยะยาว ความยืดหยุ่น และ
ทรัพยากรทางการเง ิน (Nelson, Butler & Wall, 1993) ในขณะที ่ Elkington (2004) กล่าวถึง
แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อประสานความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง กัน
อย่างหลากหลาย และ Freeman, Harrison, Wicks, Parmar and Colle (2010) ย ังพบว่าการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหารและการกระทำเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยที่ e.g. Cooper et al. (2009) กล่าวว่า การขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ การขาดภาวการณ์เป็นผู้นำ การขาดความตระหนักรู้ และการ
ขาดการประสานงาน เป็นผลให้การรับรู้มีระดับต่ำ ประสบปัญหาเกี่ยวกับการประสานงานและระบบ
ราชการ ความรู้สึกลดทอนขีดความสามารถ ไม่หนักแน่นต่อสิ่งที่ต้องใส่ใจร่วมกัน ความล้มเหลวในการ
เข้าใจเป้าหมาย และความไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์กรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งมี
จำนวนมากมายหลากหลายองค์กร  

ในด้านการวัดประสิทธิภาพขององค์กรนั้น Davis et al. (2010) ได้ชี้ให้เห็นว่า การ
วัดประสิทธิภาพที่ใช้กันมากที่สุด คือ การวัดผลกำไร วัดการเติบโตของยอดขาย ผลตอบแทนการ
ลงทุน (ROI) และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ซึ่งการวัดประสิทธิภาพขององค์กร เป็นหนึ่งใน
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โครงสร้างที่สำคัญที่สุดในการศึกษาวิจัยด้านการจัดการ และการศึกษาส่วนใหญ่จะใช้ผลการวัด
ประสิทธิภาพขององค์กรเป็นตัวแปรตาม การวัดประสิทธิภาพขององค์กรโดยทั่วไปจึงสามารถวัดได้
จากการวัดประสิทธิภาพทางการเงิน ในขณะที่ Sookyuen Tepthong (2014) พบว่าหลายองค์กรใช้
วิธีการแบบผสมผสานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการรวมกันทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน และที่ไม่
เกี่ยวกับการเงิน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักสำคัญ 4 ประการในการวัดประสิทธิภาพขององค์กร ได้แก่ 
การบรรลุเป้าหมาย การเข้าถึงทรัพยากร การเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความสามารถในการ
แข่งขัน ซึ่งการบรรลุเป้าหมายและการเข้าถึงทรัพยากรเป็นการวัดผลที่ดูจากเป้าหมายและการเข้าถึง
ทรัพยากร ส่วนการเข้าถึงผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียและความสามารถในการแข่งขัน ใ ช้ว ิธ ีประเมิน
ความสามารถขององค์กรโดยขึ้นอยู่กับความสามารถในการสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเขายังได้กล่าวอีกว่า การบรรลุเป้าหมายนั้นสามารถใช้วัดเป้าขององค์กร โดยมี
พื้นฐานอยู่ที่ผลลัพธ์ของการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้มีส่วนได้เสียนั้น และสามารถครอบคลุมทั้งมุมมอง
ทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน โดยรวมแล้วประสิทธิภาพขององค์กรจะขึ้นอยู่กับระดับของคนที่
ทำงานและการมีเป้าหมายท่ีต่างกัน  

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ว่า การจัดโครงสร้างองค์กรที่ดีจะช่วย
อำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างองค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
ที่วางไว้ร่วมกัน องค์ประกอบของการจัดการโครงสร้างองค์กรจึงควรประกอบไปด้วย 1) การมีส่วน
ร่วมของทั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักวางแผนและผู้กำหนดนโยบายในการ
กำหนดแผนกลยุทธ์ร่วมกัน (Stakeholder Involvement) 2) โครงสร้างการแบ่งปันผลประโยชน์ 
(incentive structures) 3) โครงสร้างการจัดลำดับขององค์กรทั ้งภาครัฐและเอกชน (priority 
setting) 4) การสร้างพันธมิตรทางการตลาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Partnership) และ 5) การ
จัดการเครือข่ายความรู้ (knowledge network management) ซึ่งจากตารางที่ 1 การจัดการการ
ท่องเที ่ยว (Tourism Management) พบว่าปัจจัยที ่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในด้านการจัด
โครงสร้างองค์กร (Organizing) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทั้งผู ้ที ่มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว (Stakeholder Involvement) และการสร้างพันธมิตรทางการตลาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Partnership) ผู้วิจัยจึงนำปัจจัยเหล่านี้มาใช้เป็นตัวแปรในงานวิจัย โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 

1)  การมีส่วนร่วมของทั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Involvement) จากการศึกษาของ Waligo et al. 
(2013) ที่ได้ทำการค้นคว้า โดยการใช้กรณีศึกษาของสหราชอาณาจักร ที่มีเป้าหมายเพื่อประเมินการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการคัดผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมากกว่าห้าสิบราย โดยดึงมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8 กลุ่มหลัก และได้มีการพัฒนากรอบ 
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การจัดการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายฝ่าย (MSIM) ขึ้น ประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 
ด้าน คือ การดึงดูด การรวม และการจัดการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 ขั้นตอนถูกฝังอยู่
ใน 3 ระดับ ได้แก่ การจัดฉาก การรับรู้ถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การ
จัดการความสัมพันธ์กับผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย การแสวงหาวัตถุประสงค์ที ่บรรลุผล มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการดำเนินการ และการตรวจสอบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งเหล่านี้
ได้รับการสนับสนุนโดยแนวคิดด้าน การร่วมมือกัน และ การดำเนินการหลัก (เช่นการจัดการ
ความสามารถในการปรับตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาที่ได้คือ การพัฒนากรอบการจัดการการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายฝ่าย (MSIM) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ และความต้องการที่จะมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิผลในการแสวงหาความยั่งยืน เกิดเป็นกรอบการจัดการแบบ
องค์รวมที่รวมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เข้ากับการดำเนินการเพ่ือมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  

2)  การสร้างพันธมิตรทางการตลาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Partnership) 
โดยจากการศึกษาของ March & Wilkinso (2009) ที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ และ
การสร้างแนวคิดความสัมพันธ์เครือข่ายในย่านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค โดยเป็นดำเนินการสำรวจ
ใน แหล่งผลิตไวน์ของออสเตรเลียที่ Hunter Valley ผลการวิจัยได้รับการวิเคราะห์โดยใช้ 4 วิธีที่
แตกต่างกันในการกำหนดแนวความคิดและการจำแนกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในภูมิภาคการ
ท่องเที่ยวได้ดังนี้ (1) การประยุกต์ใช้มูลค่าสุทธิกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภูมิภาค (2) การสร้างกิจกรรม
ความร่วมมือแบบเมตริกซ์ (3) แนวทางเชิงนิเวศตามแนวคิดของ Budowski’s (1976) การท่องเที่ยว
และการอนุรักษ์: ความขัดแย้งการอยู่ร่วมกันหรือ symbiosis การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, 3 (1), 27–31.
ระบุถึงการแย่งชิงทรัพยากรที่หายากในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการท่องเที่ยว ผลการศึ กษาเป็น
การเสนอเครื่องมือและแนวทางการวิเคราะห์ ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติและ
ประโยชน์ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรในภูมิภาคของตน โดยการจัดการดังกล่าวเป็นเครื่องมือ
ช่วยให้องค์กรจัดการชุมชนท่องเที่ยวได้พัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการเน้นย้ำให้เห็นถึง
อุปสรรคซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับผู้จัดการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวคือการจัดการให้เกิดสมดุลระหว่าง 
การแข่งขันในการหาลูกค้าและแย่งชิงทรัพยากร กับความร่วมมือกันเพื่อกระตุ้นความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวนักท่องเที่ยวเองกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวและ
ยกระดับความร่วมมือกันระหว่างผู้ให้บริการในพ้ืนที่นั้น 

2.2.3.3 ภาวะผู้นำ (Leading) 
ภาวะผู้นำ คือความสามารถในการสร้างเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมระบุ

รวมถึงวิธีการบรรลุเป้าหมายนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ ส่วนพฤติกรรมด้านการ
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วางแผนอื่น ๆ ซึ่งอาจรวมถึงการทำให้ทีมมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่สำคัญเหล่านี้สามารถนำมาใช้เป็น
แนวทางแก้ปัญหาเชิงรุกในบริบทของงานบริการได้ 

Nahavandi (2008) ได้กล่าวว่า ผู้นำ คือ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนและกลุ่มอ่ืน เป็น
ผู้ให้ความช่วยเหลือในการ กำหนดเป้าหมาย และชี้แนะแนวทางการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
เหล่านั้น ในขณะที่ Northouse (2009) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ คือ กระบวนการโน้มน้าวหรือมีอิทธิพล
เหนือกลุ่ม เพื่อให้การ ทำงานบรรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับ Stogdill (1974: p. 4) ที่กล่าวว่า ภาวะ
ผู้นํา หมายถึงกระบวนการใชอิทธิพลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม เพื่อการตั้งเป้าหมายและการบรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง Campbell, Corbally and Nystrand. (1983: p. 142) ที่ได้กล่าวว่า ภาวะผู้นํา 
หมายถึงกระบวนการซึ ่งบุคคลแสวงหาความร่วมมือจากบุคคลอื ่น เพื ่อที ่จะบรรลุเป้ าหมายใน
สถานการณ์เฉพาะบางอย่าง และ Sergiovanni and Moore (1989: p. 213) ที่กล่าวว่า ภาวะผู้นํา 
หมายถึง กระบวนการเกลี้ยกล่อม จูงใจของผูนํา เพื่อให้ผู้ตามประพฤติปฏิบัติ ซึ่งส่งเสริมจุดประสงค์
ของผู้นำ หรือจุดประสงค์ร่วมกันของผู้นำกับผู้ตาม ในขณะที่ Yukl (1989: 2) ได้ให้ความหมายของ 
ภาวะผู ้นำว่า หมายถึง 1) กระบวนการใช้อิทธิพลโน้มน้าวที ่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ ่มหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 2) กระบวนการกระตุ้นพฤติกรรมการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  3) 
กระบวนการโน้มน้าว หรือใช้อิทธิพลต่อกลุ่ม และ 4) กระบวนการรักษาสภาพกลุ่ม และวัฒนธรรม
ของกลุ่ม และ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2532, น. 20) กล่าวว่า ภาวะผู้นำยังเป็นการใช้อิทธิพลซึ่ง
ปราศจากการบังคับ เพื่อสร้างเป้าหมายของกลุ่มและองค์กร เพื่อกระตุ้นและจูงใจในการบรรลุ และ
ช่วยในการกำหนดวัฒนธรรมของกลุ่มหรือองค์กร หรือแม้แต่ Barney and Griffin (1992: p. 587) ก็
ได้ให้คำจำกัดความของ ภาวะผู้นำว่าหมายถึง ความสามารถของคนที่เป็นผู้นำในการใช้อิทธิพลหรือ
โน้มน้าวบุคคลอื่น เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ธาดา รัชกิจ (2652) ก็กล่าวว่า ภาวะ
ผู้นำ คือ ภาวะในการควบคุมการทำงานให้สำเร็จลุล่วง โดยต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนอยาก
ร่วมทำงานได้ ต้องบริหารงานบุคคลได้ดี ต้องเข้าใจการทำงานของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึง
มีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี และมีการตัดสินใจที่รอบคอบ ฉับไว ดีเยี่ยม สามารถที่จะนำพาทุกคน
บรรลุเป้าหมายไปสู่ความสำเร็จได้ Daft (1994: p. 478) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ เป็นกระบวนการของ
กลุ่มที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คน ซึ่งผู้นำจะต้องแสดงพฤติกรรมในการพยายามที่จะสร้าง
อิทธิพลเหนือคนอื่น ๆ และ Owen (1995: pp. 119-120) กล่าวว่า ภาวะผู้นำ หมายถึงกระบวนการ
ในการใช้อิทธิพลของผู้นำ ต่อการทำกิจกรรมของแต่ละบุคคล และของกลุ่ม ในความพยายามที่จะให้
สัมฤทธิผลตามเป้าหมาย ในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง เป็นต้น 

ในส่วนของ ความหมายของประสิทธิผลของภาวะผู้นำ ซึ่งเปรียบเสมือนตัวชี้วัดภาวะ
ผู้นำในตัวบุคคลนั้น Likert (1984) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของภาวะผู้นำ หมายถึงพฤติกรรม
การแสดงออกของผู้นำ ที่ต้องการทั้งผลงาน ความสุข และความสามัคคีของผู้ร่วมงานเป็นสำคัญ 
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ในขณะที่ Silver (1983) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลของภาวะผู้นำสามารถพิจารณาได้จากความพึงพอใจ
ของกลุ่ม ผลผลิตของกลุ่ม และการมีผลงานที่ดีปรากฏออกมา ซึ่ง Hersey and Blanchard (1996) 
ได้เสนอว่า ประสิทธิผลของภาวะผู้นำประเมินได้จากผลลัพธ์ของกระบวนการทั้งหมดที่ได้กระทำ
มาแล้วโดยเน้นในเรื่องของการบรรลุเป้าหมาย และสิ่งที่ได้กระทำลงไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ขณะที่ 
Fiedler (1967) กล่าวว่า ประสิทธิผลของภาวะผู ้นำ จะต้องดูจากผลงานของกลุ ่ม ผ ู ้นำจะมี
ประสิทธิผลก็ต่อเมื ่อกลุ ่มของตนสามารถปฏิบัติงานบังเกิดผลดี และยังกล่าวอีกว่าผู ้ที ่ประเมิน
ประสิทธิผลของภาวะผู้นำอาจเป็นผู้บริหารระดับที่สูงกว่า ระดับเดียวกัน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ก็ได้ 
โดยที่ Yukl (1989) ได้กล่าวว่า ประสิทธิผลของภาวะผู้นำ สามารถประเมินได้จากผลงานที่ปรากฏ
ออกมาของผู้นำ คุณภาพของกระบวนการกลุ่ม ความเป็นที่ชื่นชม ยกย่องนับถือของกลุ่ม ความพึง
พอใจของผู้ร่วมงาน ความผูกพันของผู้ร่วมงานต่อเป้าหมายของกลุ่ม พฤติกรรมของผู้นำต่อผู้ร่วมงาน 
และต่อหน่วยงาน ความสำเร็จของงานและการบรรลุเป้าหมาย และการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การพัฒนา
กลุ่มผู้ร่วมงานให้มีความก้าวหน้า และ Nahavandi (2000) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลของ
ภาวะผู้นำ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ มีการบรรลุเป้าหมาย มีกระบวนการ และดำเนินงาน
ภายในองค์กรที ่ราบรื ่น และมีความสามารถยืดหยุ ่นต่อปัจจัยภายนอก ในขณะที่ งานวิจัยของ 
Timmons (2004) ที่เก่ียวกับเรื่องของทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) กับภาวะ
ผู้นำ และได้รับการพัฒนาต่อโดย Spinelli Jr. (2016) โดยได้ให้คำนิยามไว้ว่า Entrepreneurship - 
a way of thinking, reasoning, and acting that is opportunity obsessed, holistic in 
approach, and leadership balanced for the purpose of value creation and capture นั่ น
คือ ความเป็นผู้ประกอบการ คือ วิธีการคิดให้เหตุผล และการแสดงออก ที่ชอบแสวงหาโอกาส วิธีการ
แบบองค์รวม และการรักษาสมดุลของความเป็นผู้นำ เพื่อการสร้างและการเก็บเกี่ยวคุณค่า ดังนั้น 
Entrepreneurship จึงเป็นคุณสมบัติ นิสัย วิธีคิด หรือ Mindset ที่ใครก็สามารถมีได้ ไม่จำเป็นต้อง
เป็นผู้ที่มีกิจการเป็นของตัวเอง เช่น ผู้ที่ทำงานในระบบราชการหรือเป็นพนักงานบริษัท หากมีความ
เป็นผู้ประกอบการหรือคุณสมบัติดังกล่าวก็จะสามารถสร้างคุณค่าใหม่ ๆให้กับงาน เป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพ โดดเด่น สร้างความก้าวหน้าให้องค์กรและสังคม สอดคล้องกับ Shackleton, Hall, and 
Pate (1995) ที่กล่าวว่า การจัดการทีมเพื่อรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการให้อยู่ในระดับสูง 
และในเวลาเดียวกันก็หาวิธีในการลดต้นทุนด้วยเป็นประสิทธิผลของภาวะผู้นำ การนำการจัดการแบบ 
JUST IN TIME หรือ ทันเวลาพอดี เข้ามาใช้ เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ลดเวลารอ เพื่อสนองตอบ
ความต้องการของลูกค้า ดังนั้นภาวะผู้นำจึงหมายถึง กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต่อ
สมาชิกในกลุ่มคนอื่น ๆ ในด้านการบรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์กร และ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2554) 
ยังได้กล่าวถึง แนวโน้มการศึกษาเรื่องภาวะผู้นำ ไว้ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 3 
ฉบับที่ 5 มกราคม – มิถุนายน 2554 อ้างอิงงานศึกษาของ Trewatha and Newport (1982) โดย
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กล่าวว่า แนวโน้มการศึกษาภาวะผู ้นำ สามารถจำแนกได้ 3 ทิศทาง คือ (1) การศึกษาความมี
ประสิทธิผลของภาวะผู้นำ การที่จะทราบว่าผู้นำคนใดมีความเป็นผู้นำหรือมีภาวะ ผู้นำที่เหมาะสม
หรือไม่นั ้น สามารถวัดได้จากประสิทธิผลของภาวะผู ้นำ แต่อย่างไรก็ตาม มีผู ้ให้ความหมาย 
ประสิทธิผลของภาวะผู้นำไว้หลายประการ อาทิ Yukl (1989) ชี้ให้เห็นว่า ประสิทธิผลของภาวะผู้นำ 
หมายถึง ผลลัพธ์ขององค์กร ที่คัดสรรมาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์สำหรับวัดประสิทธิผลของภาวะผู ้นำ 
ผลลัพธ์ดังกล่าว อาจประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ เช่น ผลการปฏิบัติงานขององค์กร การบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่ม ความอยู่รอดขององค์กร ความเจริญเติบโตขององค์กร ความสามารถเผชิญวิกฤติ
ขององค์กร ความพึงพอใจของผู้ตามที่มีต่อผู้นำ การอุทิศตนหรือความผูกพันของกลุ่มที่จะทำงานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร ความมีสภาพทางจิตวิทยาที่ดีของสมาชิก และ ความมีเสถียรภาพของ
สถานภาพของผู้นําในองค์กร เป็นต้น (2) การศึกษาความผันแปรหรือความเป็นพลวัตรของภาวะผู้นํา 
การศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้นําพบว่า พฤติกรรมที่มีประสิทธิผลของผู้นำในสถานการณ์หนึ่งอาจไม่มี
ประสิทธิผลในสถานการณ์อ่ืน ๆ ทักษะภาวะผู้นําบางทักษะอาจไม่ขึ้นกับสถานการณ์บางสถานการณ์ 
แต่อย่างไรก็ตาม ทักษะภาวะผู้นำที่สำคัญ ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี ทักษะการใช้
อิทธิพลระหว่างบุคคล ทักษะความไวต่อสถานการณ์ ทักษะการสื่อสาร และการอํานวยความสะดวก
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทักษะการเข้าถึงจิตใจผู้อ่ืน (3) การศึกษาภาวะผู้นําในหลายมิติ เช่น ทฤษฎี
ภาวะผู ้นํา 5 มิติของเชง ที ่กล่าวว่า ภาวะผู ้นํามีความสำคัญต่อความมีประสิทธิผลและความ
เจริญก้าวหน้าขององค์กร ไม่ว่าภาวะผู้นําจะถูกนิยาม แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม จะสามารถสังเกตเห็น
คุณลักษณะของภาวะผู้นํา 2 ประการได้แก่ 1) ภาวะผู้นำมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้อิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของผู้อื่น และ 2) ภาวะผู้นํามีความเกี่ยวข้องกับการกําหนดเป้าหมาย และการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร (Cheng, 1996) ในขณะที่ Testa and Sipe (2012) ได้แบ่งพฤติกรรมของผู้นำ
ออกเป็น 3 ประเภท คือ (ก) ความสามารถเชิงธุรกิจ (Business Savvy )ได้แก่ การวางแผน จำนวน
ตามลำดับ การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์ การคิดเชิงระบบ การ
บริการด้านเทคนิค และมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ พฤติกรรมเหล่านี้ เน้นกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจ
ว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และสร้างผลกำไร โดยที ่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หมายถึง
ความสามารถในการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึง การวิเคราะห์ปัญหา
อย่างมีกลยุทธ์ ด้วยวิธีการเฉพาะทางเพื่อแก้ปัญหาและต้องมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้อ่ืน
ด้วย สำหรับ ภาวะผู้นำที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศนั้น ซึ่ง Yukl (1989) พบว่า การมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็น
เลิศ คือการมุ่งเน้นผลลัพธ์ไปที่การบรรลุความสำเร็จจากความคาดหวังที่สูงและการทำสิ่งต่าง  ๆ ให้
สำเร็จ ในขณะที่ Mayburry and Swanger (2010) กล่าวว่า การมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ แสดงออก
ถึง ความรู้สึกมีความรับผิดชอบ และ Gebelein et al. (2001) และคณะ กล่าวว่า การมุ่งเน้นผลลัพธ์
ที่เปน็เลิศ คือ การผลักดันไปสู่การได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ การจัดการเวลา หมายถึงการสร้างสมดุล
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ของงานที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นไปยังปัจจัยที่มีความสำคัญตามลำดับ (ข) การปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน
และการพัฒนาความสัมพันธ์ (People Savvy) ซึ่งรวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคล คุณภาพบริการ 
การวางแนวของทีม การฝึกสอนและการฝึกอบรม การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
และการสร้างเครือข่าย (ค) การจัดการและการพัฒนาตนเอง (Self Savvy) หมวดหมู่นี้รวมถึงความ
รับผิดชอบ ความเป็นมืออาชีพ การพัฒนาตนเอง การบริหารเวลา การจัดลำดับความสำคัญ การมอง
โลกในแง่ดี และการจัดการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้ึนอยู่กับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 

สำหรับ ภาวะผู ้นำในบริบทของการท่องเที ่ยวนั ้น Waligo, Clarke, & Hawkins 
(2013) ได้กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายและเป็นที่ชัดเจน
ว่าการมีภาวะผู้นำ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างแรกในการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับคุณค่าของการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการนำไปปฏิบัติดำเนินการ  

จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ คือกระบวนการโน้มน้าว
หรือมีอิทธิพลเหนือกลุ่ม เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย มุ่งสู ่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ โดยผู้นำควรมี
องค์ประกอบดังนี ้ (1) ความสามารถเชิงธุรกิจ เน้นกิจกรรมที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพของการ
ดำเนินการ และสร้างผลกำไร ได้แก่ การวางแผน การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การตัดสินใจ
เลือกใช้กลยุทธ์ การคิดเชิงระบบ การบริการด้านเทคนิค และ การมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (2) การ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและการพัฒนาความสัมพันธ์ ได้แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล พัฒนาคุณภาพ
บริการ การวางแนวทางของทีม การฝึกสอนและการฝึกอบรม การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร และ การสร้างเครือข่าย (3) มีทักษะการจัดการ และการพัฒนาตนเอง จะรวมถึง 
ความรับผิดชอบ ความเป็นมืออาชีพ การพัฒนาตนเอง การบริหารเวลาหรือการจัดลำดับความสำคัญ 
การมองโลกในแง่ดี และ การจัดการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (4) ความมีคุณสมบัติของการเป็น
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ประกอบไปด้วย ความชอบแสวงหาโอกาส มีวิธีการคิดแบบองค์
รวม มีการรักษาสมดุลของความเป็นผู้นำ และการเลือกใช้นวัตกรรมในการปรับเพิ่มผลตอบแทนของ
ทรัพยากร สร้างสิ่งใหม่ สิ่งที่แตกต่างเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณค่าขององค์กร การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการ
จัดการในภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นปัจจัยที่เลือกศึกษาจึงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับ
องค์กร จากข้อมูลในตารางที่ 1 การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) พบว่าปัจจัยที่มี
การศึกษาอย่างแพร่หลายในด้านภาวะผู้นำคือปัจจัยด้านการเลือกใช้นวัตกรรมในการปรับเพ่ิม
ผลตอบแทนของทรัพยากร สร้างสิ ่งใหม่ สิ่ งที ่แตกต่างเพื ่อเปลี ่ยนแปลงคุณค่าขององค ์กร 
(Innovation) ผู้วิจัยจึงนำปัจจัยนี้มาใช้เป็นตัวแปรในงานวิจัย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  การเลือกใช้นวัตกรรมในการปรับเพิ่มผลตอบแทนของทรัพยากร สร้าง
สิ่งใหม่ และสิ่งที่แตกต่าง เพื่อเปลี่ยนแปลงคุณค่าขององค์กร ( Innovation) โดยที่ Carvalho และ 
Costa ได้ทำการวิจัยเพ่ือค้นหาคำตอบที่เกี่ยวกับ นวัตกรรมของการจัดการแบบบูรณาการว่าคืออะไร 
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และการเมืองแห่งความยั่งยืนเป็นกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมได้หรือไม่ ซึ่งสมมติฐานของการศึกษาตั้งอยู่บน
พื้นฐานของการทบทวนวรรณกรรม ในมุมมองของการขาดการศึกษาเชิงประจักษ์เพื่อนำไปใช้กับ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว โดย ใช้กรณีศึกษาจากโรงแรม 2 โรงแรมในเครือ The Hotel Tivoli ประเทศ
โปรตุเกส และบราซิล การวิจัยเชิงประจักษ์นี้ใช้ระเบียบวิธีศึกษาเฉพาะกรณี อ้างอิงจาก Yin ที่กล่าว
ว่า การศึกษาจากกรณีศึกษาคือวิธีการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคำถาม "อย่างไร" และ "ทำไม" เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ร่วมสมัยที่ผู้วิจัยมีการควบคุมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยนี้ Yin (1994) โดย Okumus 
(1997); Schmelzer (1992) กล่าวว่า การเลือกวิธีการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและ
เสริมด้วยการศึกษาอื่น ๆ ที่นำมาใช้กับภาคการท่องเที่ยว ดังนั้นวิธีการที่เหมาะสมในการหาผล
การศึกษาเชิงประจักษ์ คือวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับการศึกษาในอุตสาหกรรมการ
บริการ การวิจัยของ Carvalho and Costa (2011) นี้ เกี่ยวกับการนำกลยุทธ์ไปใช้กับอุตสาหกรรม
การบริการ กรณีศึกษาแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มคุณภาพการบริการ 
ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริษัทพยายามให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้งานระบบทั้งหมด 
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการผลิตและการบริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับตัวให้เข้ากับ
ความต้องการของลูกค้า การรวมข้อมูลในกระบวนการผลิตเข้าด้วยกันโดยการใช้ระบบเทคโนโลยี
สาระสนเทศ กฎเกณฑ์ด้านทรัพยากรมนุษย์และปัจจัยสำคัญขององค์กรและผลการดำเนินงานของ
ธุรกิจ ขณะที่ Sirilli and Evangelista (1998) พบว่าการทบทวนวรรณกรรมช่วยให้สามารถนำผล
การศึกษาที่ได้รับการปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะของธุรกิจบริการ จากการวิเคราะห์และการอภิปรายเชิง
ประจักษ์ สามารถยืนยันสมมติฐานได้ดังนี้ (1) การดำเนินการจัดการระบบโรงแรมแบบบูรณาการเป็น
การวางรากฐานนวัตกรรม (2) การดำเนินการบูรณาการของระบบการจัดการของโรงแรมมีส่วนช่วยใน
การสร้างสรรค์นวัตกรรมขององค์กรเป็นหลักและยังขึ้นอยู่กับค่านิยมของผู้ใช้ภายในองค์กร ในบริบท
นี้วัฒนธรรมองค์กรมีความสำคัญมาก และ (3) บริษัทต่าง ๆ สามารถนำความยั่งยืน และกลยุทธ์
นวัตกรรม ไปใช้เพ่ือสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันได้  

2.2.3.4 การควบคุม (Controlling) 
P. E. Murphy และA. E. Murphy (2004) กล่าวว่า การควบคุม เป็นคำศัพท์ทาง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินการขององค์กรในการกำหนดมาตรฐานหรือความคาดหวัง วิธีการ
ประเมินผลตามประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงและวิธีดำเนินการที่ถูกต้อง ขณะที่ ธาดา รัชกิจ (2652) กล่าว
ว่า การควบคุม คือ การดูแลบุคลากรตลอดจนการทำงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
ตลอดจนการติดตามประเมินผลว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปตามที่วางไว้หรือไม่ บรรลุวัตถุประสงค์
หรือเปล่า มีความสำเร็จมากน้อยเพียงไร การควบคุมนั้นยังหมายถึงการจัดการกับปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลกระทบกับการทำงานน้อยที่สุดอีกด้วย และ ดวงรัตน์ เรืองอุไร (2554) 
กล่าวว่า การควบคุม หมายถึง ควบคุมทั้งคุณภาพของวัตถุดิบและคุณภาพของพนักงานด้วยการ



 37 

เลือกใช้วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและให้ประสิทธิผลสูงที่สุดในการส่งมอบสินค้าหรือบริการตามท่ี
สัญญาไว้เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึง
ค่าใช้จ่ายขององค์กรโดยดูจากอัตราส่วนการทำกำไร ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์กระแสเงินสดเพื่อให้แนใ่จ
ว่าธุรกิจได้รับรายได้เพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายของตัวเอง ซึ่งภายใต้บริบทของการจัดการ สามารถ
แบ่ง การควบคุมออกเป็น 4 ข้อดังนี้ (1) การควบคุมและบำรุงรักษาคุณภาพของระบบ (2) ใช้การ
ควบคุมเพื่อกำจัดข้อบกพร่องด้านคุณภาพ (3) ใช้คำติชมเพื่อให้แน่ใจว่าการควบคุม 2  ข้อข้างต้นนี้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ และ (4) ตรวจสอบคุณภาพของระบบเพื่อให้มั่นใจ
ว่าสอดคล้องกับนโยบาย สำหรับด้านการท่องเที่ยวได้กล่าวถึงการควบคุมและการตรวจสอบโดยจะ
เน้นหนักไปในประเด็นของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ดังนั้นการวางแผนต้องตระหนักถึงความสัมพันธ์
ของการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผ่านตัวชี้วัดประสิทธิผลและเป้าหมาย 

จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า การควบคุมต้องทำควบคู่กับการ
ตรวจสอบคุณภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าก่อให้เกิดความพึงพอใจ
สูงสุดในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนของธุรกิจด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิเช่น การนำระบบบริหารสินค้าคงคลัง
แบบ การส่งมอบสินค้าแบบทันเวลา (JUST IN TIME, JIT) มาใช้เพ่ือลดต้นทุน โดยการควบคุมใน
บริบทของการจัดการการท่องเที ่ยวมีองค์ประกอบดังนี ้ (1) ควบคุมผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อม 
(Environment Control) แบ่งตามความสามารถในการรองรับนักท่องเที ่ยว (Tourism Carrying 
Capacity) ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม (2) ควบคุมคุณภาพของงานบริการ 
(Quality Control) ได้แก่ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ผลตอบแทนของชุมชน และ สนองตอบ
เป้าหมายทางการเมือง (Political Goals) ซึ่งจากตารางที่ 1 การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism 
Management) พบว่า ปัจจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในด้านการควบคุม (Controlling) ได้แก่ 
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity) และผลตอบแทนของชุมชน 
(Incentive Structure) ผู้วิจัยจึงนำปัจจัยเหล่านี้มาใช้เป็นตัวแปรในงานวิจัย โดยจำแนกรายละเอยีด
ตามหัวข้อได้ ดังนี้ 

1)  ความสามารถในการรองร ับน ักท ่องเท ี ่ ยว  (Tourism Carrying 
Capacity) โ ด ย  Robert Manning, Benjamin Wang, William Valliere, Steven Lawson, and 
Peter Newman (2002) ได้ให้ความสนใจในการตั้งคำถามที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานพ้ืนที่
สาธารณะ ของสวนสาธารณะหรือแหล่งท่องเที่ยวที่มักถูกกำหนดกรอบในแง่ของขีดความสามารถใน
การรองรับ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเพื่อใช้สนับสนุนการประมาณและการจัดการขีดความสามารถใน
การรองรับผู ้มาเยือนของเกาะอัลคาทราซซึ่ งเป็นโบราณสถานภายใน Golden Gate National 
Recreation รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพ้ืนที่สันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้
เข้าชมเป็นจำนวนมาก งานวิจัยชิ้นนี้ มีเนื้อหาครอบคลุม (1) การสำรวจผู้เยี่ยมชมเกาะอัลคาทราซเพ่ือ
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กำหนดตัวบ่งชี ้ และมาตรฐานคุณภาพสำหรับประสบการณ์ของผู ้เยี ่ยมชม และ (2) การพัฒนา
แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อประมาณระดับการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชมสูงสุดต่อวันโดยไม่เกิน
มาตรฐาน ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยชิ้นนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลที่เป็นพื้นฐานสำหรับการตัดสินของฝ่าย
บริหารงานท่องเที ่ยว ซึ ่งค่าที ่ได้เป็นข้อมูลเช ิงประจักษ์สำหรับการประยุกต์ใช้กับกรอบขีด
ความสามารถในการรองรับร่วมสมัย (The Visitor Experience and Resource Protection, VERP) 
ผลการวิจัยชี้ให้เห็นถึงตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับระดับของความแออัด หรือจำนวนของนักท่องเที่ยวใน
ช่วงเวลาขณะหนึ่ง people-at-one-time (PAOT) ภายในห้องขังของเรือนจำ มาตรฐานที่เป็นไปได้
หลายประการสำหรับตัวแปรตัวบ่งชี้นี ้และความสามารถในการรองรับที่เกี ่ยวข้องกับห้องขังของ
เรือนจำและการรองรับโดยรวมของเกาะ ในขณะที่ สมยศ โอ่งเคลือบ ได้ทำการวิจัยเรื่องผลกระทบ
ของการท่องเที่ยวต่อแหล่งมรดกโลกอยุธยา เพื่อมุ่งค้นหาคุณค่าและวัดการรับรู้ของชุมชนท้องถิ่นใน
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการวิจัยร่วมกันทั้งแบบคุณภาพและแบบ
ปริมาณ ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวมีผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม-วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมตามลำดับจากมากไปหาน้อย และการท่องเที่ยวส่งผลเชิงลบต่อชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม-วัฒนธรรม และเศรษฐกิจตามลำดับจากมากไปหาน้อย ซึ่งการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ
อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยาจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎของ UNESCO ซึ่งให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์
ด้านวัฒนธรรม ดังนั้นหากจะนำมาใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงวัฒนธรรม และเทศบาลเมืองอยุธยา ต้องทำความเข้าใจร่วมกันว่า มรดกโลก และการ
ท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ จึงต้องมีการร่วมมือ และทำงานร่วมกันทั้ง 3 มิติ คือ การ
ท่องเที่ยว การอนุรักษ์มรดกโลก และการพัฒนาชุมชน โดยควรให้ชาวชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
วางแผน และบริหารจัดการด้วย  

2)  ผลตอบแทนของชุมชน (Incentive Structure) ซึ ่ง Wanhill (1994) 
ได้อ้างอิงการศึกษาของ Bodlender and Jenkins (1992) ซึ่งได้พิจารณาแรงจูงใจทางการเงิน ซึ่ง
เป็นแรงจูงใจสำคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แบ่งผลประโยชน์ของแรงจูงใจทางการเงิน ได้โดย 
การลดต้นทุนการดำเนินงาน การลดต้นทุนเงินงบประมาณ และ ความปลอดภัยในการลงทุน โดยการ
นำนโยบายแรงจูงใจมาใช้นั้น ได้มอบอำนาจในการใช้ให้คณะกรรมการจัดการกองทุนสำหรับความคิด
ริเริ่มที่หลากหลายโดยมุ่งเป้าไปที่ตลาดเฉพาะเจาะจง, ประเภทของที่พัก และพื้นที่ท่องเที่ยวบางแห่ง 
เกณฑ์อื่น ๆ สำหรับการคัดเลือกโครงการ ได้แก่ ระยะเวลาของฤดูกาล การเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
และคุณภาพของสิ ่งอำนวยความสะดวกขั ้นพื ้นฐานและสิ ่งอำนวยความสะดวกที ่ใช้เฉพาะใน
อุตสาหกรรม มอบโอกาสในการจ้างงานเต็มเวลา และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในด้าน
รายได้และการสร้างงาน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น และรักษาภูมิทัศน์ของท้องถิ่น 
สำหรับวิธีวิจัยนี ้จะใช้สถานที่ท่องเที ่ยว 2 แห่ง และชายทะเล โดยมีการสำรวจความเห็นของ
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นักท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง2แห่งและชายทะเล กำหนดตัวแปรจากยอดใช้จ่ายทั้งหมดที่
ปลายทาง (T) รายจ่ายที่สถานที่ท่องเที่ยว X (Tx) ค่าใช้จ่ายที่สถานที่ท่องเที่ยว Y (Ty) ค่าใช้จ่ายที่
เหลือทั้งหมด (R) ปัจจัยดึงดูด (เหตุผลในการเยี่ยมชม) คือ a และ b เป็นต้น นำมาสร้างเป็นรูปแบบ
สมการเพื่อใช้เป็นแกนกลางของแบบจำลองสำหรับการประเมินขั้นพื้นฐานในการใช้ตัดสินในด้านของ
การจ้างงานในชุมชน ซึ่งแบบจำลองหลักที่กำหนดโดยสมการนี้สามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพ่ือ
คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ให้องค์ประกอบของสิ่งจูงใจที่นำเสนอเพ่ือมอบทุนแก่โครงการ การกระจาย
ทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบที่แตกต่างกันต่อตลาดแรงงานทั้งในและนอกพื้นที่ กล่าว โดยสรุปจาก
ผลการวิจัยได้ว่า การสร้างสิ่งจูงใจคือเครื่องมือทางนโยบายที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขความล้มเหลวของ
ตลาดและสร้างความม่ันใจด้านการพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน  

 
2.2.4 การประเมินศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยว 
การประเมินศักยภาพของการจัดการการท่องเที่ยว เป็นการวัดประสิทธิผลของการจัดการ

การท่องเที ่ยว โดย Phillips and Louvieris (2005) ได้อ้างอิงการศึกษาของ Gilbert et al. โดย
สรุปว่าปัจจัยที ่นำมาใช้วัดความสัมพันธ์ด้านคุณภาพ หรือประสิทธิผลของการจัดการ คือ ( 1) 
กระบวนการนี ้มุ ่งสู ่เป้าหมายที ่เหมาะสมได้ดี เพียงใด (aimed at appropriate goals) และ (2) 
กระบวนการมีการจัดการในแง่ของการใช้ทรัพยากรได้ดีเพียงใด (managed in terms of use of 
resources) ซึ่งพบว่า การผลักดันให้เกิดประสิทธิผลของการจัดการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้น 
หลักการสำคัญคือการควบคุมงบประมาณ (budgetary control) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้
โดยรวม (increasing total revenue) การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (customer relationship 
management) การปรับปรุงคุณภาพการบริการ และการรักษาลูกค้า ( improving quality of 
service and customer retention) โดยที่การจัดการการเชิงกลยุทธ์ (strategic management) ใน
กระบวนการทางธุรกิจระหว่างองค์กร และการทำงานร่วมกัน (collaboration) ทั้งภายใน และ
ระหว่างองค์กร ผลักดันให้เกิดนวัตกรรม (innovation) และการเรียนรู้ (learning) 

การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีประเด็นทางการศึกษาปัจจัยชี้วัดด้านองค์ประกอบการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ดังนี้ 

Murphy and Murphy (2004) ไ ด้ ก ล ่ า ว ไ ว ้ ใ น  Strategic Management for Tourism 
Communities เกี่ยวกับกลยุทธ์การจัดการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน การจัด
โครงสร้างองค์กร ภาวะผู้นำ และการควบคุม ซึ่งเป็นการนำทฤษฎีการจัดการมาประยุกต์ใช้กับศาสตร์
ด้านการท่องเที่ยว  
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van der Zee and Vanneste (2015) ได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการร่วมมือกันของทั้ง
ผู้ที่มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว นักวางแผนและผู้กำหนดนโยบาย โดยทำการศึกษาถึง
นโยบายของทั้งเครือข่าย การสื่อสารกันของทุกภาคส่วนในเครือข่าย และการจัดลำดับขององค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ศึกษาด้านความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการ
นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  

Shackleton (1995) ได้กล่าวถึงความสำคัญของ Leadership ไว้ใน Business leadership: 
Thomson Learning ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความโดดเด่นขององค์กรให้อยู่เหนือคู่แข่งขันและเป็น
ปัจจัยสำคัญท่ีจะผลักดันให้องค์กรสามารถไปถึงเป้าหมายที่มุ่งหวังได้ 

Waligo et al. (2013) ได้กล่าวถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความยั่งยืนไว้ใน 
Implementing sustainable tourism โดยการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ต้องคำนึงถึงผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซี่งต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมด้วย ซึ่งแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ การ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน รับรู้ถึงความจำเป็นในการดำเนินการอย่างรับผิดชอบตามที่
ร ะ บ ุ ไ ว้ ร า ย ง า น ข อ ง  Brundtland (1987); World Commission on Environment and 
Development (1987) และเน้นย้ำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตามรายงานนี้ และยังได้ทำการ
วิจัยงานเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ในหัวข้อที่ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในบทความนี้ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหมายถึงกลุ่มหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการริเริ่มพัฒนาการด้านการท่องเที่ยวและส่วนอ่ืนที่ส่งผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจาก
การตัดสินใจและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มเหล่านั้น การดำเนินการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใน
กระบวนการที่มีผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายรายต้องการภาวะผู้นำ ( leadership) โครงสร้างสิ่งจูงใจ 
(incentive structures) การกำหนดลำดับความสำคัญ (priority setting) วิสัยทัศน์ระยะยาว (long-
term vision) ความยืดหยุ่น (resilience) และทรัพยากรทางการเงิน (financial resources) 

จากการศึกษาการจัดการทางการท่องเที่ยวทั ้ง 4 องค์ประกอบจากงานวิจัยจำนวน 10 
งานวิจัย เพ่ือหาปัจจัยที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลของการจัดการทางการท่องเที่ยว ได้ผลดังตารางที่ 2.1 
การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) 
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ตารางที่ 0.2  การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management) 
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Tourism networks 
unravelled 
(Egbert van der Zee & 
Dominique Vanneste, 
2015) 

X X X X X X X X   X    X 

Tourism impacts, 
planning and 
management 
(Mason, 2015) 

X X X X  X  X X X X X X  X 

Implementing 
sustainable tourism 
(Waligo, Clarke, & 
Hawkins, 2013) 

X X X X X X  X X  X  X   

Service-leadership 
competencies for 
hospitality and 
tourism management 
(Testa and Sipe, 
2012) 

X X X  X   X    X X   
 
 

Tourism management 
(Page, 2011) 

X  X X   X X X X X X   X 

Strategic 
management for 
tourism communities 
(Murphy and Murphy, 
2004) 

X X X X X  X X X X X X X X X 

A Theoretical Model 
of the Organizational 

X    X X  X X   X  X X 
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รายการ 

Planning Organizing Controlling Leading 
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Performance of Social 
Enterprises 
(Sookyuen Tepthong, 
2014) 
Stakeholder 
assessment and 
collaborative tourism 
planning 
(Araujo & Bramwell, 
1999) 

X X X X X  X X X X      

Collaboration theory 
and community 
tourism planning 
(Jamal & Getz, 1995) 

X X X X  X  X X X X X X   

Tourism planning 
(Inskeep, 1988) 

X  X X    X  X X     

 1
0 

7 9 8 6 5 4 1
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7 6 7 6 5 2 5 

 
จากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และ

เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยว พบว่า  
1)  ปัจจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในองค์ประกอบด้านการวางแผน (Planning) 

ได้แก่ การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic decision-making) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และ การจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Allocating Resources) 

2)  ปัจจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในองค์ประกอบด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 
(Organizing) ได ้แก่ การม ีส ่วนร ่วมของท ั ้ งผ ู ้ที่ ม ีส ่วนได ้ เส ียในอ ุตสาหกรรมการท ่องเท ี ่ยว 
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(Stakeholder Involvement) และการสร ้างพันธมิตรทางการตลาดของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย 
(Partnership) 

3)  ปัจจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในองค์ประกอบด้านภาวะผู้นำ (Leading) ซ่ึง
ในการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาการจัดการในภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัยที่เลือกศึกษา
จึงเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับองค์กร ทางผู้ศึกษาจึงเลือกปัจจัยด้านการเลือกใช้นวัตกรรมในการปรับเพ่ิม
ผลตอบแทนของทรัพยากร สร้างสิ ่งใหม่ และสิ ่งที ่แตกต่าง เพื ่อเปลี ่ยนแปลงคุณค่าขององค์กร 
(Innovation) 

4)  ปัจจ ัยท ี ่ม ีการศ ึกษาอย ่างแพร ่หลายในองค ์ประกอบด้านการควบคุม 
(Controlling) ได้แก่ ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity) และ 
ผลตอบแทนของชุมชน (Incentive Structure) 

 

2.3 บริบทของโลจิสติกส์ 

2.3.1 ความหมายของโลจิสติกส์ 
ในปี ค.ศ. 1986 The Council of Logistics Management (CLM) ได้ให้คำจำกัดความของ

การจัดการโลจิสติกส์ ไว้ดังนี้ การจัดการโลจิสติกส์ เป็นกระบวนการของการวางแผน (Planning) การ
ดำเนินการ (Implementing) และการควบคุมประสิทธิภาพ (Controlling) การบริหารต้นทุนและ
การจัดเก็บวัตถุดิบ (Cost-effective Flow and Storage of raw materials) การจัดการสินค้าคง
คลังกึ่งสำเร็จรูปในกระบวนการผลิต ( in-process Inventory) สินค้าสำเร็จรูป (Finished Goods) 
และข้อมูลด้านข่าวสารที่เกี่ยวข้อง (Information Flow) จากจุดกำเนิดไปยังจุดบริโภค เพ่ือสนองตอบ
ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค (Cooper, Lambert, and Pagh, 1997) โดยที่กระบวนการโลจิ
สติกส์ เป็นการดำเนินงานควบคุมการไหลและการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป และสินค้าพร้อม
ข้อมูล ตั้งแต่จุดผลิตถึงผู้บริโภค อย่างมีประสิทธิภาพ และเสียค่าใช้จ่ายต่ำที่สุด โดยกระบวนการ
ดังกล่าว จะเริ ่มจากปัจจัยที ่นำเข้ามาในโลจิสติกส์ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรการเงิน และข้อมูลต่าง ๆ หลังจากนั้นจะเป็นการจัดส่งโดยผู้จัดส่งวัตถุดิบ สินค้า เข้าสู่
กระบวนการด้านการจัดการ การวางแผน การทำให้เป็นผล การควบคุม ซึ่งในข้ันตอนนี้จะมีกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การบริการลูกค้า การพยากรณ์ความต้องการ การสื่อสารใน
การกระจายสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การยกขนวัสดุ กระบวนการสั่งซื้อ การสนับสนุนอะไหล่
และบริการ การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า การจัดซื้อจัดหา การหีบห่อ การจัดการสินค้าส่งคืน 
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีต้นทุนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม การจัดระบบการกระจายสินค้า
เป็นการดำเนินการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่าย
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เพื่อตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งใช้หลักการและผ่านช่องทางการจัดจำหน่า ย
เพ่ือตอบสนอง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยใช้หลักการวิเคราะห์เก่ียวกับความสัมพันธ์ของ
ระบบโลจิสติกส์ กับต้นทุนที ่เกิดจากการใช้ระบบโลจิสติกส์ (ยงยุทธ ชัยรัตนวรรณ , 2557) ดัง
แผนภาพที่ 3 กระบวนการจัดการในระบบโลจิสติกส์ 
 

 

ภาพที่ 0.4  กระบวนการจัดการในระบบโลจิสติกส์ 
แหล่งที่มา:  ยงยุทธ ชัยรัตนวรรณ (2557)  
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โลจิสติกส์ได้ถูกให้คำจำกัดความโดย Stock et al. (1998) ได้กล่าวไว้ว ่า เป็นเสมือน
กระบวนการของการวางแผน (Planning) การดำเนินการ (Implementing) และการควบคุมการไหล 
และจัดเก็บ ของสินค้า บริการ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ (controlling the 
efficient flow and storage) ตั้งแต่จุดกำเนิดแรกเริ่ม จนกระทั่งถึงมือผู้บริโภค โดยที่ ยงยุทธ ชัย
รัตนวรรณ (2557) กล่าวว่า การบริการลูกค้า (Customer Service) เป็นการระบุประเภทของลูกค้า 
เชนใครคือลูกค้าของเรา ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก โดยเป้าหมายของบริษัท คือ ผลกำไร แต่
เป้าหมายของลูกค้าคือ ความพึงพอใจในบริการ ในขณะที่ Muhcina and Popovici (2008) กล่าวว่า 
หน้าที่ของนักโลจิสติกส์คือ การนำส่ง สินทรัพย์ และบริการไปยังสถานที่ที่ถูกต้อง ตรงเวลา ตรงตาม
เงื ่อนไขที่ลูกค้าต้องการ ส่งผลให้กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้น  ซึ่ง วิทยา สุหฤทดำรง (2546) กล่าวว่า 
องค์ประกอบหลักท่ีสำคัญของระบบโลจิสติกส์ประกอบด้วย 2 วงจรหลัก ๆ ได้แก่ 

1)  การจัดหาวัสดุ/วัตถุด ิบ (Material Management หรือ Physical Supply) 
ประกอบด้วยวัสดุในภาวะเคลื่อนไหว (In Motion) และภาวะที่อยู่นิ่ง (In Rest) กิจกรรมสำหรับการ
จัดหาวัสดุมีดังนี้ 

(1)  การจัดหา (Sourcing) หมายถึง กระบวนการและขั้นตอนที่นำมาใช้เพ่ือ 
จัดหาทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการผลิตสินค้า การจัดหาจึงมีผลกระทบต่อความมั่นใจด้าน
แหล่งจัดหาต้นทุนการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

(2)  การจัดซื้อ (Purchasing Management) จะพิจารณาที่มูลค่าและประเภท
ของสินค้า/ วัตถุดิบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ต้นทุนตามกิจกรรม (Activity-based Costing; ABC 
Analysis) และการจัดการระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time; JIT) 

(3)  การขนส่งขาเข้า (Inbound Transportation) หมายถึง การพิจารณาว่า 
การขนส่งแบบใดบ้างที่จะเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบ ต้นทุนการขนส่ง ที่เหมาะสมและลักษณะของบริการ
ขนส่งที่ได้รับ 

(4)  การรับและการเก็บรักษาวัสดุ (Receiving & Storage) หมายถึงการตรวจ
รับวัสดุทั้งในด้านปริมาณคุณภาพและทำการจัดเก็บในสถานที่เหมาะสมซึ่งจะต้องพิจารณาด้าน
ปริมาณและความถี่ของการใช้งานวัสดุนั้น ๆ 

(5)  การจัดการวัตถุดิบคงคลัง (Raw Material Inventory) หมายถึงการมี
วัตถุดิบคงคลังทีเ่พียงพอเพ่ือให้การผลิตดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 

2)  การจัดการการกระจายสินค้า (Physical Distribution) เป็นกระบวนการจัดการ
ตั้งแต่วัตถุดิบผลิตออกมา จนกระทั่งเป็นสินค้าสำเร็จรูป การหีบหอเพื่อการขนส่ง การเก็บรักษา การ
เคลื่อนย้ายขนส่ง การประมวลผล การสั่งซื้อ การจัดเก็บสินค้าคงคลัง และการส่งมอบสินค้า โดย
กิจกรรมสำหรับการจัดการการกระจายสินค้า มีดังนี้ 
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(1)  การประมวลคำสั่งซื้อ (Order Processing) คือกระบวนการในการสั ่งซื้อ
กระทำโดยผ่านระบบ IT ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และ การแลกเปลี่ยนเอกสารทางธุรกิจ
ด้วยอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange; EDI) เป็นต้น 

(2)  การจัดการสินค้าคงคลัง (Finished Goods Inventory Management) 
คือการเชื่อมโยงการวางแผนเข้ากับการปฏิบัติการการวางแผนความต้องการสินค้าที่จะเก็บสต็อกและ
การจัดการส่งสินค้าให้กับลูกค้า 

(3)  การจัดการคลังสินค้า (Warehousing Management) คือ การจัดการ
สถานที่จัดเก็บสินค้าก่อนส่งไปให้ลูกค้าโดยรวบรวมสินค้า (Consolidation) จากโรงงานต่าง ๆ เพ่ือ
ส่งให้ลูกค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ซึ่งทำหน้าที่เช่นเดียวกับคลังสินค้า 
เพียงแต่เก็บรักษาในระยะสั้น 

(4)  การเคลื ่อนย้ายพัสดุ (Material Handling) เป็นส่วนหนึ ่งของบริการ
คลังสินค้า ซึ่ง เคลื่อนย้ายในระยะสั้น เช่น เคลื่อนย้ายเข้าคลัง เคลื่อนย้ายภายในคลัง และออกจาก
คลังสินค้า โดยมีปัจจัยหลัก ๆ เช่น ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความเสียหายของสินค้า ความ
รวดเร็ว ความถูกต้อง เป็นต้น 

(5)  การบรรจุหีบห่อ (Packaging) มีความสำคัญด้านค่าใช้จ่าย และความ
ปลอดภัยในตัวสินค้าในทางวิชาการ ค่าใช้จ่ายในการกำจัดวัสดุบรรจุภัณฑ์เป็นภาระของผู้ซื้อสินค้ า 
ส่วนประโยชน์จะตกอยู่กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการบรรจุหีบห่อแบ่งเป็น การบรรจุหีบห่อเพื่อการ
ขาย (Consumer Packaging) ซึ ่งเป็นเรื ่องของการตลาด และการบรรจุหีบห่อทางอุตสาหกรรม 
(Industrial Packaging) ซึ่งเป็นเรื่องระบบโลจิสติกส์ 

(6)  การขนส่งขาออก (Outbound Transportation) เป็นการจัดส่งให้กับ
ลูกค้าโดยตรง หรือเก็บไว้ตามคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้า วิธีการขนส่งแบ่งออกได้เป็น 3 วิธีคือ 
เกษตรกรมียานพาหนะขนส่งของตนเอง บริษัทมีสัญญากับบริษัทขนส่งเพื่อขนส่งสินค้าทั้งหมดให้กับ
บริษัท และใช้บริการขนส่งสาธารณะแล้วแต่ รูปแบบของการขนส่ง 

 
2.3.2 ความหมายของการจัดการโลจิสติกส์ 
เรืองเทพ รุ่งโรจน์สาคร (2551) กล่าวว่า การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) 

หมายถึง การจัดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการและข้อมูลจากจุดกำเนิดไปยังจุดที่มีการใช้ หรือบริโภค 
โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ได้ให้ความหมายของ การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics 
Management) ว่าหมายถึง กระบวนการในการวางแผน จัดสายงานและควบคุมกิจกรรมเพื่ออำนวย
ความสะดวกในกระบวนการไหลของสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบไปถึง จุดที่มีการบริโภค เพ่ื อให้
ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการกระจายสินค้าต่ำที ่ส ุด และด้วยเหตุนี ้โลจิสติกส์จึงเกี ่ยวข้อง ตั ้งแต่
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กระบวนการจัดหาวัตถุดิบและไปสิ้นสุด ณ จุดที่มีการบริโภคสินค้า โดยกิจกรรมหลักของโลจิสติกส์จะ
ประกอบด้วย 1) การขนส่ง 2) สินค้าคงคลัง 3) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง นอกจากนี้ ยังรวมกิจกรรม
สนับสนุนอื่น ๆ อาทิ การจัดการคลังสินค้า การยกขน การจัดหาวัตถุดิบ และการจัดการด้านข้อมูล
การกระจายสินค้า (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่, 2549, น. 1) และคำนาย อภิปรัชญา
สกุล (2546 , น. 14) ได ้กล ่าวว ่า การจ ัดการโลจ ิสต ิกส์ (Logistics Management) หมายถึง 
กระบวนการวางแผนการสนับสนุนการควบคุมการไหลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการ
จัดเก็บสินค้าการบริการกับสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า โดยที่ (ภัชรี นิ่มศรีกุล, 2552, น. 10) ได้อ้างอิงข้อมูลจาก Council of 
Logistics Management โดยกล ่าวว ่า การจ ัดการโลจ ิสต ิกส ์  (Logistics Management) คือ 
กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดการ การดำเนินการ และการควบคุม
การทำงานขององค์กร รวมทั้งการจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที ่เกี ่ยวข้อง ให้เกิดกา ร
เคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้าวัตถุดิบ ชิ้นส่วนประกอบ และการบริการ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 
ทั้งนี้ในปัจจุบันถือว่าโลจิสติกส์เป็นกระบวนการย่อยหนึ่งในการจัดการสินค้าและบริการตลอดสายของ
โซ่อุปทาน (Supply Chain Management) สอดคล้องกับ Muhcina and Popovici (2008) ที่กล่าว
ว่า กระบวนการจัดการโลจิสติกส์ เป็นการพิจารณาองค์กรแยกเป็นภาคส่วนตามลำดับ และมีการ
ควบคุม โดยกระบวนการโลจิสติกส์ภายใน การติดตาม และประสานงานกันของทุกภาคส่วน เพ่ือ
สนับสนุนการดำเนินงานและการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ สำหรับเกณฑ์การวัดประสิทธิผลทาง
ธุรกิจ การแสดงผลทางการเงินของพันธมิตร จะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ 
ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการประเมินผลและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรได ้

จึงสรุปได้ว่า การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผน การสนับสนุน การควบคุม 
การจัดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การจัดเก็บ การรวบรวม การกระจายสินค้า วัตถุดิบและข้อมูล
จากจุดกำเนิดไปยังจุดที่มีการใช้หรือบริโภคให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความ
ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ส่วนการจัดการโซ่อุปทานเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงานทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุด โดยเริ่มจากการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต จนกระทั่งส่ง
สินค้า โดยมีเป้าหมายของการจัดการโลจิสติกส์ที่สอดคล้องกับ Council of Logistics Management 
(1992: p. 3) ดังนี้ (1) ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Just in Time Delivery) (2) การไหลลื่น
ของสินค้า (Physical Flow) (3) การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) (4) การสร้าง
มูลค่าเพิ ่ม (Value Added) ในกระบวนการทางการตลาดและการผลิต (5) ลดต้นทุน (Cost 
Reduction) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดการสินค้าและต้นทุนการขนส่ง 
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2.4 บริบทของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

2.4.1 ความหมายของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

คมสัน สุร ิยะ (2551) กล่าวไว้ว ่า เรื ่องโลจิสติกส์การท่องเที ่ยว (Tourism Logistics) 
คล้ายคลึงกับเรื่องของการขนส่งสําหรับการท่องเที่ยว (Tourism and Transport) แต่ครอบคลุมกว้าง
กว่า โดยโลจิสติกส์การท่องเที ่ยวครอบคลุม 3 เรื ่องคือ การขนส่งนักท่องเที ่ยวและวัตถุสิ ่งของ 
(Physical Flow) การให้และรับข้อมูลข่าวสาร ( Information Flow) และการรับจ่ายเงิน (Financial 
Flow) ในขณะที่ มิ ่งสรรพ์ ขาวสะอาด (2550) กล่าวเพิ ่มเติมถึง ความสําคัญของโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวว่า การจัดการโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยวแตกต่างจากการจัดการ โลจิสติกส์ของสินค้า ตรง
ที ่ว่าการจัดการขนส่งคนจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ ่งนั ้น เป็นงานที่ละเอียดอ่อนกว่าการส่งสินค้า 
เนื่องจากนักท่องเที่ยวแต่ละคน กลุ่ม มีเป้าหมายในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น 
นักท่องเที่ยวแบบเชิงสันทนาการ (Leisure Tourism) นั้นมีความต้องการที่แตกต่างจาก นักท่องเที่ยว
แบบเชิงนันทนาการ (Recreation Tourism) และนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Ecotourism) เป็นต้น 
เพราะฉะนั้น การจัดการโลจิสติกส์สําหรับการท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นในเรื่องความสําคัญของความตรง
เวลา ความสะดวกสบาย และความปลอดภัย สอดคล้องตามความต้องการของตลาดหรือกลุ่ม
นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเรื่องของการตรงต่อเวลาและทันเวลา ซึ่งเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยว
ทุกประเภท โดยที่ ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์ (2561) ได้กล่าวว่า โลจิสติกส์เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือ
บริการ สารสนเทศ และเงินในโซ่อุปทาน โดยโลจิสติกส์ช่วยสร้างประโยชน์ด้านสถานที่ เวลา และ
ปริมาณให้กับระบบเศรษฐกิจด้วยการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการตามชนิดและปริมาณไปยังสถานที่
และตามเวลาที่ต้องการใช้งาน อีกทั้ง Langley, Coyle, Gibson, Novack, & Bardi (2009) ยังกล่าว
เพิ่มเติมในด้านการท่องเที่ยวว่า นอกเหนือจากการเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการ สารสนเทศ และเงิน
แล้ว ยังมีการเคลื่อนย้ายของนักท่องเที่ยวอีกด้วย และ จรัชญา แก้วจ้อน (2553) ได้ให้นิยามโลจิสติกส์
เพ่ือการท่องเที่ยวไว้ว่า เป็นการจัดการการประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ (Activites) เพ่ือทำให้
เกิดการไหลของนักท่องเที่ยวจากต้นทางไปสู่ปลายทางโดยไม่มีข้อผิดพลาดและยังทำให้ได้รับความ
พอใจสูงสุด ปราศจากข้อผิดพลาด สอดคล้องกับ ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ (2557) ที่กล่าวว่า โลจิสติกส์
การท่องเที่ยวจะเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย คือ การทำให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ มี
หน้าที่ คือ การออกแบบเส้นทาง การท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเที่ยวตาม
เส้นทาง ซึ่งทำตามสัญญา (ตรงที่ ตรงเวลา ตรงสเปค ตรงตามราคาที่ตั้งไว้) โดยได้จัดกลุ่มผู้มีส่วน ได้
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เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวออกเป็น 5 กลุ่มตามหน้าที่การทำงาน ซึ่งถือเป็นผู้ที่มีบทบาทหลัก
ภายในโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ดังนี้ 

1)  ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวลำดับที่ 1 (1st-Tier Suppliers) จากการศึกษาของ 
Zhang et al. (2009) พบว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำคัญภายในโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นผู้ที่
มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับนักท่องเที่ยว ดังนั้นการมีจิตบริการจึงเป็นสิ ่งสำคัญสำหรับผู้ให้บริการ
ท่องเที ่ยวลำดับที ่ 1 สอดคล้องกับ Yilmaz and Bititci (2005) ที ่กล่าวว่า ความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวมักจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของผู้ให้บริการในลำดับแรก ยกตัวอย่าง ผู้ให้บริการ
ท่องเที่ยวลำดับที่ 1 ได้แก่ ผู้ให้บริการที่พัก ผู้ให้บริการอาหาร ผู้นำเที่ยว ผู้ให้บริการขนส่ง ร้านค้าต่าง 
ๆ ในแหล่งท่องเที่ยว 

2)  ผู้ให้บริการท่องเที่ยวลำดับที่ 2 (2nd-Tier Suppliers) ถือเป็นผู้ที ่มีบทบาท
สำคัญในการจัดการโซ่อุปทานอาหาร (The Food Supply Chain) ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อุปทาน
การท่องเที่ยว และ Zhang et al. (2009) ยังชี้ให้เห็นว่า ผู้ให้บริการท่องเที่ยวลำดับที่ 2 (2nd-Tier 
Suppliers) ยังเป็นผู ้นำส่งวัตถุดิบ และบริการทางการท่องเที ่ยว (Tourism Suppliers) ให้แก่ผู้
ให้บริการท่องเที่ยวลำดับที่ 1 โดยแบ่งผู้นำส่งวัตถุดิบและบริการทางการท่องเที่ยว ออกตามประเภท
ของวัตถุดิบที่นำส่ง เช่น ผู้นำส่งวัตถุดิบที่เป็นเกษตรกร ชาวนา และชาวประมง ผู้ผลิต สินค้าชุมชน 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ตกแต่ง และผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น  

3)  ตัวแทนกลาง (Intermediaries) โดย Font, Tapper, Schwartz, and Kornilaki 
(2008) กล่าวว่าหมายถึง บริษัทนำเที่ยว (Tour Operators) หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว (Travel 
Agent) ซึ่งอาจเป็นผู้ประกอบการคนเดียวกันหรือแยกกัน บริษัทนำเที่ยว หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว 
ถือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโซ่อุปทานการท่องเที่ยว เพราะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (Focal Point) 
คอยเชื่อมโยงระหว่างอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) จากนักท่องเที่ยวและผู้ส่งมอบปัจจัย
การผลิต เช่น โรงแรม สายการบิน สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก ฯลฯ แล้ว
นำมาออกแบบเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อเสนอขายแก่นักท่องเที่ยวภายในแพ็คเก็จใดแพ็คเก็จ
หนึ่ง สอดคล้องกับ Khairat and Maher (2012) ที่ได้ให้ความสำคัญเพิ่มเติมว่า ธุรกิจนำเที่ยว หรือ 
บริษัทตัวแทนท่องเที่ยว ยังมีอิทธิพลต่อกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยว (Tourism Flow) ช่วยให้
แหล่งท่องเที ่ยว เกิดการพัฒนา รวมถึงเป็นผู ้ที ่มีอำนาจในการต่อรองสูงสุดคอยบริหารจัดการ
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในโซ่อุปทาน อีกด้วย 

4)  ผู้ขนส่งทางการท่องเที่ยว (Transportation) โดยการศึกษาของ Véronneau 
and Roy (2009) พบว่าหมายรวมถึง ผู้ขนส่งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยว 
โดย Piboonrungroj et al. (2009) กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ขนส่งทางการท่องเที่ยวเป็นผู้มีบทบาทในการ
เชื่อมต่อจุดแต่ละจุดของการเคลื่อนที่ทางกายภาพ (Physical Flow) ภายในโซ่อุปทานให้เกิดความลื่น
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ไหลโดยปราศจากข้อผิดพลาด (Flawless) ซึ่ง Potter และ คณะ ยังได้กล่าวเสนอแนะว่า ในการ
จัดการผู้ขนส่งทางการท่องเที่ยวในโซ่อุปทาน สามารถนำแนวคิดการจัดการในภาคอุตสาหกรรมมา
ประยุกต์ใช้ได้ เช่น ระบบการจัดการคลังสินค้าโดยผู้ขาย (Vendor Managed Inventory) หรือการ
ต่อรองราคาหน้าประตูโรงงาน (Factory Gate Pricing)  

5)  ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื ่น ๆ (Other Stakeholders) หมายถึง บุคคล กลุ ่มคน 
ชุมชน หรือองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการนำเสนอสินค้าและบริการท่องเที่ยว เช่น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร (NGOs) มูลนิธิและสมาคมการท่องเที่ยว 
ซึ่งมีบทบาทในการดูแลผลประโยชน์ของแหล่งท่องเที่ยว หรือออกกฎกติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา, 2559)  

โดยสรุปแล้ว โลจิสติกส์การท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย หมายถึงการจัดการ การออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยว
และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที ่ยวเที ่ยวตามเส้นทาง  ซึ ่งทำตามสัญญา (ตรงที ่ ตรงเวลา 
ตรงสเปค ตรงตามราคาที ่ตั ้งไว้) ครอบคลุม 3 เรื ่องคือ การขนส่งนักท่องเที ่ยวและวัตถุสิ ่งของ 
(Physical Flow) การให้และรับข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) และการรับจ่ายเงิน (Financial 
Flow) มีเป้าหมาย คือ การทำให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ และลดต้นทุนของผู้ประกอบการ 

การวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นทางการศึกษาปัจจัยชี้วัดด้านโลจิสติกส์ทางการ
ท่องเที่ยว มีดังนี ้

แพรวพรรณ บุญยรัตพันธุ ์ (2551) ได้วิจัยบทบาทของโลจิสติกส์ และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ ่งเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังเกาะล้าน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
บนเกาะ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทยจำนวน 170 คน และนักท่องเที ่ยวต่างชาติจำนวน 50 คน นำมาวิเคราะห์ค่าสถิติ โดย
โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ วัดผลจากค่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ได้ผลสรุป 
พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับ การเดินทาง และระบบขนส่งระหว่างเมืองพัทยามายัง
เกาะล้าน รองลงมาคือ ราคาการให้บริการเรือข้ามฟาก ประเด็นถัดมาคือ เรื่องความปลอดภัยของเรือ
ข้ามฟาก  

จรัชญา แก้วจ้อน (2553) ศึกษาแนวทางการพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง 
ซี่งวัตถุประสงค์การวิจัยมีดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง โดยอาศัย
แนวคิดกลยุทธ์การร่วมมือขิงสมาชิกบนห่วงโซ่อุปทานเชิงบูรณาการด้านโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ 2) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อคุณภาพและการบริการของธุรกิจการท่องเที่ยวบนเกาะสี
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ชัง และ 3) เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจและปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
บริการนำเที่ยวแบบเหมาจ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยมาเยือนเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่วัยทำงาน เป็นเพศหญิง นิยมเดินทางแบบเช้ามาเย็นกลับ ใช้มอเตอร์ไวต์เป็น
ยานพาหนะบนเกาะ และส่วนใหญ่หาข้อมูลการท่องเที่ยวและที่พัก ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต  

พัชรี หล้าแหล่ง (2556) ได้ศึกษาระบบโลจิสติกส์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าว
ไทยในจังหวัดชุมพรและพื้นที่เชึ ่อมโยง โดยมีวัตถูประสงค์การวิจัยคือ (1) เพึ่อพยากรณ์จำนวน
นักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับอุปสงค์ของการท่องเที่ยว (2) เพื่อประเมิน
ศักยภาพของระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ในจังหวัดชุมพรและพ้ืนที่เชื่อมโยง ซึ่ง
ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านการไหลทางกายภาพ องค์ประกอบด้านการขนส่ง องค์ประกอบด้าน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และองค์ประกอบด้านบุคลากรและการให้บริการ และ (3) เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในจังหวัดชุมพร
และพื้นที่เชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาประเมินศักยภาพระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในจังหวัดชุมพรและพื้นที่เชื่อมโยง พบว่า นักท่องเที่ยวมักประสบปัญหาในเรื่อง 
การดำเนินการปรับปรุงเส้นทางการเดินทางและจัดระบบการขนส่งให้เดินทางได้สะดวกขึ้น ได้แก่ การ
ปรับสภาพถนนที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เพิ่มจำนวนถนน เพิ่มแบบเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้หลากหลาย 
เพิ่มจำนวนโคมไฟส่องทาง มีรถสาธารณะเพิ่มมากขึ้น และให้บริการตรงตาม เวลา รถเช่าราคา
ยุติธรรม นอกจากนี้ควรดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำป้ายบอกทางเพ่ิมจำนวนให้มากยิ่งขึ้น และควรมี
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ควรมีการให้บริการข้อมูลระหว่างเดินทางเพิ่มขึ้น มี
คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง มีการประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ตและแผ่นพับ ตลอดจนควร
มีสิ่งอำนวยความสะดวก มีที่จอดรถ มีสถานที่พักผ่อนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ มีห้องน้ำ/
สุขาที่สะอาด/สะดวกใช้งานได้เพิ่มขึ้น มีการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น โดยอบรมคนในชุมชนในการให้
คำแนะนำแก่นักท่องเที่ยว และมีการส่งเสริมความร่วมมือการจัดการแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจากผล
การศึกษาสามารถประเมินศักยภาพของระบบโลจิสติกส์ทางการท่องเที ่ยวในภาพรวมได้ว่า 
องค์ประกอบด้านการไหลทางกายภาพ มีศักยภาพในระดับสูง องค์ประกอบด้านการขนส่ง มีศักยภาพ
อยู่ในระดับปานกลาง องค์ประกอบด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีศักยภาพอยู่นระดับสูง และ
องค์ประกอบด้านบุคลากรและการให้บริการ มีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง  

Forrester (1958: p. 37) ได้กล่าวในบทสรุปงานวิจัยของเขาว่า การจัดการกำลังเผชิญหน้า
กับการพัฒนาที่สำคัญในการทำความเข้าใจว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับ การ
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างการไหลของข้อมูลสารสนเทศ วัตถุดิบ เงิน แรงงาน และอุปกรณ์ที่นับเป็นต้นทุน 
ซึ่งกระบวนการประสานงานกันของการไหลทั้ง 5 นี้ จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน และยังเป็นสาเหตุ
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ทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลง และความผันผวน ซึ ่งจะใช้เป็นหลักเบื ้องต้นสำหรับการคาดการณ์
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดระเบียบองค์กร และทางเลือกใน
การลงทุน 

ไพรัช พิบูลรุ่งโรจน์ และกรวรรณ สังขกร (2556) ได้เสนอว่า ระบบโลจิสติกส์ที่ใช้สนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมควรประกอบด้วย โครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลข่าวสาร ภูมิปัญญา ความมีอัต
ลักษณ์ และนวัตกรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นได้ทั้งตัวผลักดัน และอุปสรรคในการพัฒนา โดยทั้ง 5 ปัจจัย
แสดงในแผนภาพที ่  6 Five Is for logistics development of cultural creative tourism in a 
community ดังนี้ 

 
ตารางที่ 0.3  Five Is for Logistics Development of Cultural Creative Tourism in a 

Community 

No Components Descriptions Drivers Barriers 
1. Infrastructure Roads, water, 

electricity 
Government 
policies 

Political 
conditions 

2. Information Opening hours, map, 
list of activities and 
products 

Collaboration 
between 
stakeholders 

Conflicts and 
technology. 

3. Intelligence Statistics about 
demand, supply and 
related factors 

Collaboration 
between 
stakeholders 

Conflicts and 
technology. 

4. Identification Uniqueness Social and 
cultural capital 

Communication 

5. Innovation New things about 
the destination 

Human capitals Market conditions 

 
แหล่งที่มา:  ไพรัช พิบูลรุ่งโรจน์ และกรวรรณ สังขกร (2556) 

 
Rashid Khan, Zaman, Shoukry, Sharkawy, et al. (2019) ได ้อ ้างจากการศึกษาของ 

Fugate et al. (2010) โดยพบข้อสังเกตที่สำคัญ และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานร่วมกันระหว่าง 
กลยุทธ์การตลาด การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ และประสิทธิภาพของบริษัท สามารถสรุปได้ว่า การ
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ประสานทางโลจิสติกส์เป็นทางออกที่ดีในการบูรณาการ แผนกต่าง ๆ ของบริษัท และเป็นประโยชน์
ในการส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิผลของบริษัท  

 
2.4.2 การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว 
Pavia (2010) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษ ด้านการวางแผน และกล

ยุทธ์ การวางแผนเป็นกิจกรรมสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ เนื่องจากโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ทำ
หน้าที่เสมือนเป็นการบริการโลจิสติกส์พื้นฐาน ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือ การจัดการสมรรถนะทางการ
ผลิต – ความสามารถในการจัดส่งสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่อง สนองตอบความต้องการด้านการ
ท่องเที่ยว จากบริบทของโลจิสติกส์ดังกล่าวนี้ โลจิสติกส์ของการตลาดและการขาย จึงถือเป็นส่วน
ปลีกย่อย ซึ่งนำวิธีการวิจัยทางการตลาด และการวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการมาใช้เพื่อสร้าง
สมรรถภาพการผลิตที่สูงสุด และสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยที่โลจิสติกส์การท่องเที่ยว
จะต้องมุ่งเน้นไปที่ การปรับกลยุทธ์ทางโลจิสติกส์ซึ่งต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานว่า การทำนายและการ
พัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่มีโลจิสติกส์ในระบบธุรกิจ ดังนั้นการ
กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ต้องกำหนดตามนโยบายขององค์กร
การท่องเที่ยวระบบใหญ่ และมุ่งเน้นไปที่ การลดต้นทุน และสร้างความพึงพอใจให้สูงขึ้น  Mrnjavac 
and Ivanovic (2007) กล่าวว่า โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเป็นการแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ของ
พ้ืนที่ และเวลา กับการขนส่งวัสดุ คน ข้อมูล พลังงาน ของเสีย ความรู้ และเงินทุน โดยมุ่งเป้าไปที่การ
ให้บริการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพในราคาที่ต่ำท่ีสุด โดย จรัชญา แก้วจ้อน (2553) ได้สรุปความหมาย
ของการจัดการโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวไว้ว่า เป็นการจัดการให้สะดวก ทันเวลา สะดวกสบายและ
ปลอดภัย  ตรงตามความต้องการของแต่ละตลาด การตรงต่อเวลาและทันเวลาเป็นความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการจัดการระบบโลจิสติกส์ของการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบ ต้องให้ความสนใจ
กับการจัดการการไหลเวียนของนักท่องเที่ยว การไหลเวียนของข้อมูลการท่องเที่ยว และการจัดการ
การไหลเวียนของกระแสเงิน ไปพร้อม ๆ กัน   

จากการที่ ไพรัช พิบูลรุ่งโรจน์ และกรวรรณ สังขกร (2556) ได้กล่าวว่า โลจิสติกส์ทางการ
ท่องเที่ยว แบ่งมุมมองออกเป็น 2 ด้าน คือ โลจิสติกส์ของนักท่องเที่ยว (Logistics of tourists) และ 
โลจิสติกส์ของการให้บริการการท่องเที่ยว (Logistics of tourism services) ดังนั้นในงานวิจัยเพ่ือ
ศึกษาองค์ประกอบการจัดการการท่องเที ่ยว ที ่ส ่งผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งเก่ียวข้องกับโลจิสติกส์
ด้านการให้บริการการท่องเที ่ยว (Logistics of tourism services) เป็นสำคัญ โดยองค์ประกอบ
ของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวมีดังนี้ 
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1)  การส่งต่อทางกายภาพ (Physical flow) ประกอบด้วย ความตรงต่อเวลา ซึ่ง
หมายถึง การส่งมอบสินค้าและบริการที่ทันเวลา (Just in Time Delivery) สิ่งอำนวยความสะดวก 
(Facilities) การเข้าถึงแหล่งท่องเที ่ยว (Accessibility) และความปลอดภัย (Safety & Security 
Service) 

2)  การส่งต่อด้านข้อมูลข่าวสาร (Information flow) ประกอบด้วย การสื่อสารให้
ข้อมูลของแหล่งท่องเที ่ยว (Communication Information) และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) 

3)  การส ่งต ่อทางการเง ิน (Financial flow) ประกอบด ้วย รายร ับ (Sales 
Revenue) ที่เพิ ่มขึ ้น หรือหมายถึงความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ ้น และ ต้นทุนที่ลดลง (Costs 
Reduction) หรือหมายถึงประสิทธิผลของโลจิสติกส์ที่เพ่ิมข้ึน 

Silvia Muhcina และVeronica Popovici (2008) กล่าวว่า การจัดการโลจิสติกส์ของการ
ท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องให้ความสนใจกับการจัดการการไหลเวียนของนักท่องเที่ยว การ
ไหลเวียนของข้อมูลการท่องเที่ยว และการจัดการไหลเวียนของกระแสการเงินไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าจะเป็นส่วนที่เพ่ิมและสนับสนุนศักยภาพในการ
แข่งขันทางด้านการท่องเที่ยว โดยภารกิจหลักของโลจิสติกส์คือการส่งมอบสินทรัพย์และบริการให้แก่
ผู้บริโภค ถูกที่ ถูกเวลาตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ เป็นผลให้กำไรของ บริษัท เพ่ิมข้ึน โดยที่ Kochadze 
et al. (2013) พบว่าการโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในหลักการสร้างกำไรสำหรับผู้ให้บริการในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว ด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่องและการวางแผน การ
จัดการ การจัดทำข้อมูลและขั ้นตอนการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ความสามารถในการเพิ ่มผลกำไร 
กระบวนการท่องเที่ยวของลูกค้าที่สามารถปรับได้ พร้อมกับการสนับสนุน ส่งเสริม และการบังคับใช้
กฏอย่างเข้มงวดโดยการใช้ระบบโลจิสติกส์ในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถระบุได้ และ Mrnjavac 
and Ivanovic (2007) เน้นความสำคัญของการวิจัยสถานที่ท่องเที่ยวโดยรวมและการเกิดขึ้นของ
ระบบโลจิสติกส์ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นโดยมองเชิงระบบ ด้านที่มีการใช้งานโลจิสติกส์ในระดับที่ต่ำ 
คือด้านระบบปฏิบัติการ ด้านระบบข้อมูล และด้านการจัดการ ซึ่งสามารถจำแนกย่อยลงอีก กล่าวคือ
เป็นกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญนั่นเอง 

ในขณะที ่ Jin et al. (2017) เชื ่อว่าระบบโลจิสติกส์ในแหล่งท่องเที ่ยวประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบ ได้แก่ การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การจัดส่ง 
การบรรจุภัณฑ์ การปรับโครงสร้างองค์กร และยานพาหนะ และยังได้ให้แนวคิดว่า โลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวหมายถึงการประสานงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร บุคลากร ข้อมูล พลังงาน 
ขยะ ความรู้ และทุน ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากมุมมองด้านเวลาและสถานที่ เพื่อให้
ได้มาซึ่งบริการการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง และยังมีการอ้างอิงข้อมูลจาก Muhcina and Popovici 
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(2008) ที่กล่าวว่า กิจกรรมโลจิสติกส์ภายใน ในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว หมายถึงกระบวนการ
จากผู้จัดหาวัตถุดิบถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา การดำเนินงานและ
ส่วนอื่น ๆ ที่คล้ายกับการถ่ายโอนวัสดุและห่วงโซ่อุปทาน และเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง 
ผู้เข้าร่วมดำเนินการ รวมถึงยังมีการอ้างถึงข้อมูลของ Dima, Tenescu, and Bosun (2014) ที่กล่าว
ว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนการโลจิสติกส์แบบ
ดั้งเดิม เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ของโลจิสติกส์ ซึ่งผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องปรับตัวให้
เข้ากับระบบโลจิสติกส์อิเลคทรอนิกส์  และยังได้กล่าวในถึงปัจจัยการท่องเที่ยว 3 ประการในกิจกรรม
การท่องเที่ยว ได้แก่ นักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว สื่อการท่องเที่ยว ในขณะที่นักท่องเที่ยวและสื่อ
การท่องเที่ยวมีบทบาทนำในกิจกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว เป็นส่วนที่ทำให้
เกิดโลจิสติกส์ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งปัจจัยการท่องเที่ยวทั้ง 3 นี้กำหนดขอบเขตของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาคุณค่าส่วนบุคคลและ
ความสุขทางจิตวิญญาณ สื่อการท่องเที่ยวดำเนินกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหา และการขาย 
เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และปรากฏการณ์ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นไปตามปัจจัยการ
ท่องเที่ยวทั้ง 3 รวมถึงกิจกรรมภายนอกที่เกิดจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และ
กิจกรรมภายในที่สนับสนุนการก่อร่าง การดำเนินงาน และการพัฒนาของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว 
นอกจากนี ้ก ิจกรรมภายนอกยังรวมถึงการแลกเปลี ่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่าง
นักท่องเที่ยวด้วยกันเอง ในขณะที่ กิจกรรมภายใน รวมถึงกิจกรรมทางธุรกิจและการสื่อสารข้อมูล
ระหว่างนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
ด้วยกันเอง ได้จากแผนภาพที่ 7 Origin chart of tourism activities 
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ภาพที่ 0.5 Origin Chart of Tourism Activities  
แหล่งที่มา: Jin et al. (2017)  
 

จากการทบทวนวรรณกรรมที ่ผ่านมา งานวิจัยเพื ่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการ การ
ท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเรื่องโลจิสติกส์ในส่วนของการให้บริการการ
ท่องเที่ยว จึงได้ทำการศึกษาเฉพาะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ ไพรัช พิบูลรุ่งโรจน์ 
และกรวรรณ สังขกร (2556) และ Jin et al. (2017) 

จากการศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลของโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวทั้ง 3 ด้าน คือ 
การไหลทางกายภาพ (Physical Flow) การไหลของข้อมูลข่าวสาร ( Information Flow) และการ
ไหลของเงิน (Financial Flow) จากงานวิจัยจำนวน 14 งานวิจัย ได้ผลแสดงดังตารางที่ 2.4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 0.4  การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว (Tourism Logistics Management) 
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Tourism logistics management through financial and 
regulatory measures (Haroon Ur Rashid Khan, Khalid Zaman, 
Alaa Mohamd Shoukry, Mohamed A Sharkawy, et al., 2019) 

X X  X  X X X   X X X  

วิวัฒนาการ ของ การ จัดการ โล จิ สติ ก ส์ และ โซ่ อุปทาน 
(Yongyoot Chairatanawan, 2014) X  X   X   X  X X X X 
Logistics and supply chain management in tourism 

(Muhcina and Popovici, 2008) 
X X   X   X   X X X  

Logistics management from a complexity perspective 

(Nilsson and Waidringer, 2004) 
 X  X  X   X  X X X X 

Defining supply chain management (Mentzer et al., 

2001) 
X     X   X  X X X X 

Logistics skills and competencies for supply chain 
management (Gammelgaard and Larson, 2001) X    X X X  X  X X  X 
Logistics, strategy and structure (Stock et al., 1998) X X    X X  X  X X X X 
Logistics and supply chain management (Christopher, 

1992) 
X X X X X X X  X  X X X X 

Service Quality (Aima Roslan, Wahab, Abdullah et al., 

2015) 
      X    X  X  

Logistic optimization in tourism networks (Frias, Cabral, 

and Costa, 2015) 
 X X X X   X  X X X   

Tourism logistics management (Piboonrungroj and 
Sangkakorn, 2013) 

 X     X X  X X X X X 
Tourism supply chain management (Zhang et al., 
2009) 

X X   X X X X X X X X X X 
Logistics and logistics processes in a tourism 
destination (Mrnjavac and Ivanovic, 2007) 

X X X  X X X X X X  X X X 
Discussion on tourism logistics based on the 
separation and combination of tourists and items 
theory (Jin et al., 2017) 

    X X   X  X X X X 

 9 9 4 4 7 10 8 6 9 4 13 13 12 10 
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จากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์  
และเอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาโลจิสติกส์การท่องเที่ยว พบว่า   

1)  ปัจจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในด้านการจัดการการไหลเวียนทางด้าน
กายภาพ (Physical flow) คือ การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory management) 

2)  ปัจจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในด้านการจัดการการไหลเวียนทางด้าน
การเง ิน (Financial flows) คือ การเติบโตของรายได้ (Increase Sales revenue) และการลด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Costs reduction)  

3)  ปัจจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในด้านการจัดการการไหลเวียนทางด้าน
ข้อมูลข่าวสาร (Information flows) คือ การแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ 
(Information sharing) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

สามารถพิจารณาตามรายปัจจัยได้ดังนี้ 
2.4.2.1 การไหลเวียนทางด้านกายภาพ (Physical flow) 
การจัดการการไหลเวียนทางด้านกายภาพ (Physical flows) เป็นการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการจัดการด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยว การจัดการสัมภาระของนักท่องเที่ยว การ
จัดการที่พัก โปรแกรมท่องเที่ยว การรักษาความปลอดภัย ซึ่งนักท่องเที่ยวควรได้รับความสะดวกและ
ปลอดภัยจากการดําเนินการดังกล่าว โดย Zoltan and McKercher (2015) กล่าวว่า การไหลเวียน
ทางกายภาพเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการการเดินทางของนักท่องเที่ยว การออกแบบ
เส้นทางการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเที่ยวตามเส้นทาง ซึ่งประกอบไปด้วย
สิ่งดึงดูดใจ หรือทรัพยากรที่เป็นจุดดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) สิ่งอำนวยความสะดวก 
หรือบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว (Facilities) ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว 
(Accommodation) และยังให้ความสำคัญกับ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนของย้ายของ
นักท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งพบว่ามีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญสำหรับการปรับปรุงรูปแบบ
การท่องเที่ยว ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นสามารถพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทีแ่ตกต่างกันของนักท่องเที่ยวได้   

จากตารางที่ 2.4 (หน้า 57) การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว (Tourism Logistics 
Management) พบว่าปัจจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในด้านการจัดการการไหลเวียนทางด้าน
กายภาพ (Physical flow) คือ การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory management) และ การเตรียม
สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว (Facilities) 
ผู้วิจัยจึงนำปัจจัยเหล่านี้มาใช้เป็นตัวแปรในงานวิจัย โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อได้ ดังนี้ 
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1)  การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory management) และ การเตรียม 
สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่

นักท่องเที่ยว (Facilities) ซึ่ง Dima et al. (2014) ได้ทำการศึกษาโดยอ้างอิงจากพื้นฐานของโลจิ
สติกส์แบบคลาสสิก ที่เป็นการบูรณาการ การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร การดำเนินการ และ
การควบคุม ดำเนินการไปพร้อม ๆ กับการไหลของสินค้าและวัสดุ และการไหลของกระแสข้อมูลที่
เกี ่ยวข้องจากผู้ผลิต โดยผ่านขั้นตอนการเพิ่มมูลค่า (เช่น การผลิต การจัดจำหน่าย) เพื่อส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า รวมถึงกระบวนการกำจัดของเสีย และปัญหาการรีไซเคิล สังเกตได้ว่าการ
ท่องเที่ยวมีคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งอาจมีความหมายชัดเจนตรงกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บ
สินค้าคงคลัง หรือคลุมเครือไปจนถึงขั้นที่ไม่ชัดเจน หรือในบางครั้งทับซ้อนกันในด้านการไหลของ
ข้อมูลกับการไหลของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่นการเสนอขายแพคเกจทัวร์ในรูปของ
โปรแกรมทัวร์บนสังคมออนไลน์ เครือข่ายอินเตอร์เนต ซึ่งถูกมองว่าสินค้าคงคลังคือข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ
ไว้ และนับเป็นหนึ่งในกระบวนการโลจิสติกส์อิเลคทรอนิกส์ หรือ e-logistics และยังได้ทำการศึกษา
ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ โลจิสติกส์อิเลคทรอนิกส์ (e-logistics) ซึ่งสามารถจัดสินค้าคงคลังเหล่านี้ว่าเป็น
องค์ประกอบของการจัดการสินค้าคงคลังได้ ทำให้ e-tourism มีความยืดหยุ่น มีพลวัต และสามารถ
ปรับตัวได้ทันทีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านการขาย โดยได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเป็น
สินค้าคงคลังแม้ว่าจะมีเพียงแค่ข้อมูลเป็นองค์ประกอบก็ตาม ซึ่งสามารถนำมาคิดเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดการต้นทุนได้เช่นกัน และยังได้มีการศึกษาด้านการเชื่อมโยงกันด้านข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวในทุกกระบวนการของห่วงโซ่อุปทานโดยการใช้โปรแกรม ERP (Enterprise Resource 
Planning) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการจัดการและการประสานงานของทุก
กระบวนการ และการไหลทางโลจิสติกส์ทั้ง 3 ด้านในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทาง
ธุรกิจ ในส่วนของการเชื่อมโยงที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวอย่างมากก็คือการเชื่อมโยงกับลูกค้า ได้มีการ
นำ CRM (Customer Relationship Management) มาใช้ ซึ่งก็คือซอฟต์แวร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
กลยุทธ์ นโยบาย และเทคโนโลยี สำหรับการรักษาความภักดีของลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าไว้ให้ได้ 
บทบาทของ e-logistics คือการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็ว และยืดหยุ่นได้ 
ตามโอกาสทางการตลาด เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ่านทางสื่อ สามารถจัดการด้านข้อมูลผลิตภัณฑไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางระบบอิเลคทรอนิกส์ ในด้านการจัดการการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์นั้น 
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเราถือว่า e-logistics เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาที่สินค้าคงคลังเกิดขึ้น ซึ่งก็คือ 
การจัดเก็บสินค้าคงคลังก่อนที่จะมีการจัดการต้นทุนจริง ข้อเสนอแนะก่อนหน้านี้ของการสนับสนุน
ด้านโลจิสติกส์ เป็นปัจจัยการวางแผนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการเลือกจุดหมายปลายทาง 
ระยะเวลาของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และประเภทและต้นทุนของกิจกรรมการบริการนักท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ที่แฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว แพลตฟอร์มออนไลน์ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเขียนบท
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วิจารณ์สำหรับจุดหมายปลายทาง เช่น ที่พัก เป็นสิ่งที่ดีเพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
นักท่องเที่ยวมีความคล่องตัว และยืดหยุ่นมากกว่าผู้ให้บริการทัวร์ เนื่องจากผู้ให้บริการทัวร์มีการ
ทำงานที่ล่าช้าตามลำดับโครงสร้างของหน่วยงาน มีซึ่งมักจะมีความเป็นอนุรักษ์นิยมเล็กน้อย ผล
การศึกษาพบว่า การที ่มีการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังที่ดี การออกแบบและการสนับสนุนที ่มี
ประสิทธิภาพ เมื่อข้อมูลที่เป็นสินค้าคงคลังเคลื่อนย้ายไปยังผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในแพ็คเกจ การ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจะสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากท่ีสุด เป็นที่ทราบกัน
ดีว่านักท่องเที่ยวเพียงคนเดียวที่กำหนดเวลาวันหยุดพักผ่อนตามลำพังมีความจู้จี ้จุกจิกน้อยกว่า
นักท่องเที่ยวที่ซื้อสินค้าทางการท่องเที่ยวผ่านเอเจนซี่เนื่องจากกลุ่มหลังมีความคาดหวังสูงกว่า การ
จัดการข้อมูลสินค้าคงคลังที ่ดีทำให้ e-logistics สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook ที่มีการจัดการที่ดีอาจเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ดีสำหรับ
ตัวแทนท่องเที่ยวก็เป็นได้ (Dima, Tenescu, & Bosun, 2014) 

2.4.2.2 การไหลเวียนทางด้านสารสนเทศ (Information Flow) 
การจัดการการไหลเวียนทางด้านข้อมูลข่าวสาร ( Information flows) เป็นการ

จัดการทางด้านข้อมูลข่าวสาร นับตั้งแต่ข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวจนถึงข้ อมูลที่
ได้รับเมื่อมาถึงแหล่งท่องเที่ยว โดย นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว และ
ข้อมูลต้องมีความถูกต้องและทันสมัย หรือกล่าวได้ว่าเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการการ
ไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ 
อินเตอร์เน็ต เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) 

จากตารางท ี ่  2 การจ ัดการโลจ ิสต ิกส ์การท ่องเท ี ่ยว (Tourism Logistics 
Management) พบว่าปัจจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในด้านการจัดการการไหลเวียนทางด้าน
ข้อมูลข่าวสาร (Information flows) คือ การแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ 
(Information sharing) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ผู้วิจัยจึงนำ
ปัจจัยเหล่านี้มาใช้เป็นตัวแปรในงานวิจัย โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อได้ ดังนี้ 

1)  การแบ ่งป ันข ้อม ูลระหว ่างผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียในกระบวนการ 
(Information sharing) จากการศ ึ กษาของ  (Nicole Tiedemann, Marcel Van Birgele, และ
Janjaap Semeijn, 2009) ที่ได้ทำการงานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของ
ลูกค้าในอุตสาหกรรมโรงแรม และบทบาทของการวางแนวของตลาด รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอก โดยมีวิธีการวิจัยที่อ้างอิงจากจากการทบทวนวรรณกรรมด้านการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน และการตลาด โดยสร้างและทดสอบกรอบแนวคิด จากการสำรวจผู้จัดการโรงแรมในยุโรป 
โดยใช้แบบจำลอง กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาด เพ่ือสร้างการรับรู้คุณค่า (PLS path) การวาง
แนวทางการตลาดเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำงานข้ามสายงานและการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง
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องค์กร ซึ่งจากการรับรู้ของผู้จัดการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมากกว่า 50% เป็น
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งการศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่โรงแรมระดับสี่และห้าดาวในยุโรป
เป็นหลัก ค่าตัวอย่างสุดท้ายถือเป็นค่าที่นำมาใช้ แต่เป็นงานศึกษาที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก (ผู้ตอบ
แบบสอบถาม 50 คน) สังเกตได้ว่าความสำคัญของการแบ่งปันข้อมูลสามารถใช้รับประกันด้านการ
ลงทุนในอนาคต ในขณะที่ผู ้จัดการโรงแรมหลายคนอาจให้ความสำคัญกับความสะอาด ความ
สะดวกสบายของห้องพัก คุณภาพของอาหาร และความเป็นมิตร ดูเหมือนว่าการแบ่งปันข้อมูลทั้ง
ภายในและภายนอกมีความสำคัญต่อปัจจัยข้างต้นในด้านการตอบสนองของลูกค้าและเป็นเหตุให้เกิด
ความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า งานศึกษาของ Tiedemann et al. (2009) ฉบับนี้ เป็นการ
รวมแนวคิดการตลาดและการจัดการห่วงโซ่อุปทานเข้าด้วยกัน นำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจโรงแรม สามารถปรับปรุงการตอบสนองของลูกค้าโดยผ่านทางการวางแผนการตลาดและการ
แบ่งปันข้อมูล ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการมุ่งเน้นด้านการตลาดในอุตสาหกรรมโรงแรมช่วยกระตุ้นให้
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ผลของการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและ
ผลกระทบของการแบ่งปันข้อมูลภายในและภายนอก ดังนั้นผู้จัดการควรให้ความสำคัญกับการเพ่ิม
ระดับของการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพิ่มเติมและสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับคู่ค้าของพวกเขา 
ความสำคัญของการแบ่งปันข้อมูลควรกลายเป็นปรัชญาและถือเป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนของกา ร
ปฐมนิเทศด้านการตลาดของโรงแรมทุกระดับ  

2)  ระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศ (Information Technology) โดยที่  
Ukpabi and Karjaluoto (2017) ได้ทำการศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ในด้านการท่องเที่ยว (e-tourism) ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าถึงและการใช้บริการด้าน
การทอ่งเที่ยว การที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICTs) มีใช้อย่างแพร่หลายและมีการ
พัฒนาทางนวัตกรรมที่สูงช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการการท่องเที่ยวได้หลากหลายช่องทาง ดังนั้น
การศึกษาเกี่ยวกับช่องทางของ e-tourism ที่มีมากมายและกระจัดกระจายเพื่อหาปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้
อธิบายว่าผู้บริโภคยอมรับช่องทางเหล่านี ้ได้อย่างไร การศึกษานี ้จึงมีวัตถุประสงค์เพื ่อทบทวน
การศึกษาเกี ่ยวกับการยอมรับของผู ้บริโภคหรือการนำ e-tourism มาใช้เพื ่อจัดกลุ ่มการศึกษา 
สังเคราะห์ทฤษฎี แบบจำลอง และกรอบแนวคิดที่ใช้ และระบุสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้
งานของผู้บริโภค โดยมีการศึกษาทั้งหมด 71 รายการตั้งแต่ปี พ.ศ.  2548-2559 จากทั้งวารสารที่อิง
และไม่อิงกับการท่องเที่ยว การศึกษานี้เพื่อตรวจสอบวิธีการต่าง  ๆ ที่ผู้บริโภคนำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในบริการด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีอยู่อย่างมากมาย
รวมถึง Sahli and Legoherel (2015) ที่กล่าวถึงหัวข้อต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อการเดินทางของ
ผู้บริโภคทางออนไลน์ ส่วน Ku and Chen (2015) ศึกษาเรื่องการออกแบบเว็บไซต์และความตั้งใจใน
การจอง ขณะที่ Book et al. (2015) กล่าวถึงบทบาทของโซเชียลมีเดียในการจองการเดินทาง
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ออนไลน์ และ Chang et al. (2016) ที่ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีมือถือในการวางแผนและการใช้
งานการเดินทาง การศึกษาชิ ้นนี ้ไม่เหมือนใครเนื ่องจากการยอมรับของผู ้บริโภคคือปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จที่สำคัญสำหรับการนำ ICT มาใช้ในการท่องเที่ยวและการสังเคราะห์ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
และเนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับทั้งนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงาน สำหรับการ
ศึกษาวิจัยจะใช้หลักการรีวิววรรณกรรม การจำแนกการจัดหมวดหมู่สำหรับการนำ ICT มาใช้ในการ
ท่องเที ่ยวของผู ้บริโภค และกำหนดตัวแปรที ่สนใจ  โดยที ่เราได้ร ับตัวแปรเหล่านี ้จากทฤษฎี 
แบบจำลอง และกรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษาในแต่ละครั้ง จุดมุ่งหมายของการศึกษานี้คือเพ่ือให้มี
การทบทวนการยอมรับการใช้ e-tourism ของผู้บริโภค การยอมรับ e-tourismตั้งแต่ที่ผ่านมา ผล
การศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

ส่วนแรก เป็นผลที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีแบบจำลองและกรอบ
แนวคิด และการจำแนกตามการจัดกลุ่มของการศึกษาที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้นชิ้นงานที่ได้รับเลือกทั้ง 71
ชิ้นงานจะถูกจัดแบ่งตามประเภทของการศึกษาที่เกี ่ยวกับ CAWST ซึ่งขึ ้นอยู่กับคุณลักษณะของ
เว็บไซต์และลักษณะส่วนบุคคลของผู้บริโภค ซึ่ง Shaikh and Karjaluoto (2015) กล่าวว่า CASMT 
ได้รับอิทธิพลจากพฤติกรรมก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง และ CAMIST 
ยังเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชันมือถือ ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธพิล
ต่อการนำเทคโนโลยีมือถือเหล่านี้มาใช้จึงมีความจำเป็น การเติบโตของการใช้เทคโนโลยีมือถือในกลุ่ม
ต่าง ๆ บ่งชี้ว่าปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมีบทบาทในการยอมรับ ด้วยเหตุนี้ Lu et al. (2015) ยัง
ได้เสนอแนะให้ตรวจสอบความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นด้านความต้องการของผู้ใช้แอพพลิเคชั่น การ
เดินทางในแต่ละกลุ่มและแต่ละวัฒนธรรมที่ต่างกัน  

ส่วนที่สอง ประการที่สองการศึกษานี้แสดงให้เห็นเพิ่มเติมว่าแบบจำลองที่
ใช้ในการศึกษาส่วนใหญ่ ได้แก่ TAM จะตรวจสอบผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ 
โดยใช้โครงสร้างหลักคือ รับรู้ประโยชน์ (PU) และรับรู้ความสะดวกในการใช้งาน (PEOU) ทัศนคติ 
(ATT) และพฤติกรรมความตั้งใจ (BI) โดย Casaló et al. (2010) ได้ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของแบบจำลอง 
TAM ในการทำนายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระดับบุคคล ว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาบางส่วนร่วมกับ
ทฤษฎีแบบจำลองอื่น ๆ และขยายทฤษฎีโดยการเพิ่มโครงสร้างอื่น ๆ เพิ่มเข้าไปด้วย และ Ayeh et 
al. (2013) ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TBP) ทฤษฎีการยอมรับ และการใช้เทคโนโลยีแบบรวม 
(UTAUT) รวมถึงนำใช้ทฤษฎีการดำเนินการตามเหตุผล (TRA) และมีการนำโมเดลความเป็นไปได้
อย่างละเอียด (ELM) มาใช้ร่วมด้วย  

ส่วนที่สาม เป็นการศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบแล้วแสดงให้เห็นว่าอิทธิพล
ของคุณภาพการออกแบบเว็บไซต์มีผลต่อการรับรู้ภาพปลายทางและการเป็นตัวเลือกที่โดดเด่น เช่น 
Facebook Twitter และ blogs เป็นต้น 
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ส่วนที่สี่ เป็นการยืนยันผลการศึกษาในอดีต มีการนำเสนอผลกระทบในทาง
ปฏิบัติหลายประการที่สามารถช่วยผู้จัดการในภาคการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อวางกลยุทธ์การ
บริการของตนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยสรุปแล้วเพื่อให้แน่ใจว่า การมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทและ
ชุมชน ด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ Casaló et al. (2010) แนะนำให้ บริษัทต่าง ๆ ส่งเสริมการทำงาน
ร่วมกันกับกลุ่มและมีการสื่อสารระหว่างสมาชิกในชุมชนโดยการส่งเสริมอัตลักษณ์ร่วมกัน สิ่งนี้
สามารถทำได้โดยการจัดการประชุมระหว่างสมาชิกในชุมชน ด้วยวิธีนี้จะเป็นการเชื้อเชิญสมาชิกใหม่
ให้ได้รู้จักกับชุมชน สุดท้าย Chang et al. (2016) ยังได้ระบุว่าผู้จัดการควรพัฒนาแอพพลิเคชันมือถือ
ที่ปรับแต่งได้ตามบริบทโดยสัมพันธ์กับความต้องการของนักท่องเที่ยว การค้นพบที่โดดเด่นอย่างหนึ่ง
ของการศึกษานี้คือการวิจัยเกี่ยวกับ CAMIST ซึ่งรวมถึงการยอมรับและการใช้อุปกรณ์พกพา และ
แอพพลิเคชัน ข้อมูลการเดินทางเป็นแบบไดนามิกและต้องใช้แอพพลิเคชันมือถือเฉพาะบริบท ดังนั้น
ควรเน้นการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำเทคโนโลยีมือถือเหล่านี้มาใช้ ประการที่
สอง Facebook และ Blogs เป็นแพลตฟอร์มที่มีการศึกษามากท่ีสุดในโดเมน CASMT แพลตฟอร์มที่
สำคัญเช่น YouTube Delicious Digg และ Lonely Planet ก็มีความสำคัญต่อการเดินทางและการ
ท่องเที่ยวเช่นกัน การวิจัยเพิ่มเติม ควรรวมเครือข่ายเหล่านี้ ไว้ในหัวข้อเรื่อง โซเชียลมีเดียในการ
ท่องเที่ยว (Ukpabi & Karjaluoto, 2017) 

2.4.2.3 การไหลเวียนทางด้านการเงิน (Financial Flow)  
การจัดการการไหลเวียนทางด้านการเง ิน (Financial flows) เป็นการจัดการ

ทางด้านการเงิน ที ่รวมถึงการชําระเงิน การแลกเปลี ่ยนเงินตรา และการขอคืนภาษีต่าง  ๆ ซึ่ง
นักท่องเที่ยวควรได้รับความสะดวกในการให้บริการดังกล่าว กล่าวได้ว่าเป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการไหลเวียนของกระแสการเงิน รายรับ (Sales Revenue) ที่เพิ่มขึ้น หรือ หมายถึงความพึง
พอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น และ ต้นทุนที่ลดลง (Costs Reduction) หรือ หมายถึงประสิทธิผลของโลจิ
สติกส์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในการประเมินประสิทธิผลของการไหลเวียนทางด้านการเงิน จะใช้การพิจารณาที่
ต้นทุนทางโลจิสติกส์ทั้งหมด ดังที่ Bhagwat and Sharma (2007) ได้กล่าวไว้ว่า เราจะสามารถ
ประเมินประสิทธิภาพการไหลของเงินในห่วงโซ่อุปทานได้ ซึ่งการพิจารณาที่ต้นทุนทา งโลจิสติกส์
ทั้งหมดถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดเป็นกลยุทธ์และเทคนิคเพื่อนำไปสู่การไหลลื่นของ
ทั้งข้อมูลและวัตถุดิบในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งต้นทุนทางโลจิสติกส์ทั้งหมดนี้จะนำมาใช้เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการไหลของเงินในห่วงโซ่อุปทาน เช่น ประเมินต้นทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และ
ต้นทุนสินค้าคงคลังโดยรวม การประเมินสินทรัพย์ของห่วงโซ่อุปทานจะคิดรวมสินทรัพย์ทั้งหมดไม่ว่า
จะเป็น บัญชีรายรับ พืชพรรณ อสังหาริมทรัพย์ อุปกรณ์เครื่องมือ และสินค้าคงคลัง (Bhagwat and 
Sharma, 2007) และจากข้อมูลของ Stewart (1995) พบว่า จากอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น และสภาพ
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คล่องที่ลดลง จึงควรคิดแยกต้นทุนของสินทรัพย์แต่ละส่วน รวมถึงปริมาณการคืนทุนของหลักทรัพย์
แต่ละส่วนนั้น ๆ ด้วย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ ระยะเวลาการหมุนเวียนของกระแสเงินสดโดยรวม นำมาใช้
เป็นค่าเฉลี่ยของจำนวนวันในการคืนทุน สามารถใช้คำนวณหาอัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน 
(ROI) เพื ่อที ่จะเปรียบเทียบระหว่าง เงินลงทุน กับ กำไร ที ่ได้กลับมาจากการลงทุน ซึ ่งจะเป็น
อัตราส่วนทางการเงินที ่ใช้แสดงความสามารถในการทำกำไรจากการลงทุนว่าการลงทุนจะได้
ผลตอบแทนกลับมาร้อยละเท่าไร สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่นิยมใช้วัดประสิทธิภาพของโลจิ
สติกส์ สามารถอธิบายได้ด้วย Strategic Profit Model คือ ROI (Return on Investment) ซึ่งเป็น
ดัชนีที่ใช้วัดศักยภาพของกิจการในการทำกำไรจากการลงทุน หรือใช้ประเมินประสิทธิภาพของการ
ลงทุนในโครงการต่าง ๆ โดยสามารถเขียนในรูปของสมการได้ดังนี้ 

ROI = Profit / Capital employed 
จากอัตราส่วนดังกล่าว สามารถขยายได้ในอีกรูปได้ว่า นโยบายการจัดการโลจิสติกส์

มีผลอย่างมีนัยต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
ROI = (Profit / Sale) X (Sale / Capital employed) 
จากสมการ อัตราส่วนของกำไรต่อยอดขายแสดงถึงกำไรที ่บริษัทได้ร ับ และ

อัตราส่วนยอดขายต่อทุนที่ใช้ไปในการสร้างกำไรนั้นแสดงถึง อัตราหมุนเวียนของทุนที่ใช้ไปในการ
สร้างกำไรนั้น (Capital turn) โดยทั่วไปแล้ว เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน หลายบริษัทจะ
มุ่งความสนใจไปที่ส่วนของกำไรต่อยอดขายที่บริษัทได้รับ แต่วิธีการดังกล่าวมักเป็นไปได้ยากใน
ปัจจุบัน ซึ่งหากพิจารณาอัตราส่วนที่แสดงถึงอัตราการหมุนเวียนของทุนที่ใช้ไปในการสร้างกำไรนั้น 
พบว่าการเพ่ิมรอบของการใช้ทุนดังกล่าว สามารถทำให้อัตราส่วนการทำกำไรจากการลงทุนเพ่ิมขึ้นได้
เช่นกัน นั่นหมายความว่า การได้กำไรที่ไม่สูง แต่หากว่ามีส่วนทุนที่มีประสิทธิภาพสูงก็สามารถทำให้
อัตราส่วนการทำกำไรจากการลงทุนเพ่ิมสูงขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งโลจิสติกส์สามารถส่งผลกระทบต่อตัวแปร
ต่าง ๆ ในงบการเงิน ดังแสดงความสัมพันธ์ในภาพที่ 8 ผลกระทบของโลจิสติกส์ต่ออัตราส่วน
ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  
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ภาพที่ 0.6  ผลกระทบของโลจิสติกส์ต่ออัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)  
แหล่งที่มา:  Christopher., Logistics and Supply Chain Management (1998) 

 
ในด้านความสัมพันธ์ของโลจิสติกส์ และงบแสดงฐานะการเงิน พบว่าโลจิสติกส์

สามารถส่งผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินของธุรกิจได้หลายวิธี โดยสามารถอธิบายจากแผนภาพ
ที่ 9 ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางด้านโลจิสติกส์กับองค์ประกอบในงบแสดงฐานะการเงิน (Logistics 
management and the balance sheet) ที่แสดงถึงองค์ประกอบหลักของงบแสดงฐานะการเงิน 
และ เชื่อมโยงไปยังแต่ละองค์ประกอบของโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง โดยการทดสอบแต่ละองค์ประกอบ
ของงบแสดงฐานะการเงิน โดยในอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่าตัวแปรโลจิสติกส์สามารถมีอิทธิพลต่อ
รูปแบบความสัมพันธ์นี้อย่างไร  
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ภาพที่ 0.7  ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางด้านโลจิสติกส์กับองค์ประกอบในงบแสดงฐานะการเงิน 
(Logistics management and the balance sheet)  

แหล่งที่มา:  Christopher., Logistics and Supply Chain Management (1998) 
 

ในขณะที่ อุมาพร มณีเนียม (2559) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้
กล่าวไว้ใน บทความเรื่อง ความสำคัญของการจัดการโลจิสติกส์ โดยกล่าวว่า การจัดการโลจิตสิกส์มี
ผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรและเงินลงทุน การบริการลูกค้าและการมีสินค้าเพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้า จะเป็นตัวผลักดันในการเติบโตของรายได้ของบริษัท ขณะที่การปฏิบัติงานโลจิ
สติกส์ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้อย่างมหาศาล การปฏิบัติงานที่กระชับ
และระยะเวลาส่งมอบวัตถุดิบที่สั้น จะช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลังและเงินทุนที่ผูกติดอยู่กับสินค้าคง
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คลัง ในขณะเดียวกันการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรต่าง ๆ ภายในโซ่อุปทาน 
รวมทั้งการใช้ผู้ให้บริการจากภายนอก (Outsourcing) สามารถลดความจำเป็นที่จะต้องมีสินทรัพย์
ทางกายภาพ ซึ่งทำให้จำนวนเงินลงทุนลดลงตามไปด้วย  

Phillips and Louvieris (2005) อ ้างถ ึ ง ใน  Gautreau and Kleiner (2021) ซึ่ ง
พบว่า ในภาคการท่องเที่ยว 3 ปัจจัยที่มีความสำคัญในการวัดประสิทธิผล คือ กระแสเงินสด ความพึง
พอใจของผู ้บริโภค และความพึงพอใจของลูกจ้าง ซึ ่งความพึงพอใจของผู ้บริโภคเป็นตัวชี ้วัด
ประสิทธิผลที่สำคัญที่สุด และการนำวิธีการ ส่งมอบสินค้าแบบทันเวลา (Just in time) เป็นการ
ควบคุมสินค้าคงคลังเพ่ือลดต้นทุนสินทรัพย์และพ้ืนที่คลังสินค้าได้  

จากตารางท ี ่  2 การจ ัดการโลจ ิสต ิกส ์การท ่องเท ี ่ยว (Tourism Logistics 
Management) พบว่าปัจจัยที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลายในด้านการจัดการการไหลเวียนทางด้าน
การเง ิน (Financial flows) คือ การเติบโตของรายได้ (Increase Sales revenue) และการลด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Costs reduction) ผู้วิจัยจึงนำปัจจัยเหล่านี้มาใช้เป็นตัวแปรในงานวิจัย 
โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อได้ ดังนี้ 

1)  การเติบโตของรายได้ (Increase Sales revenue) โดยที ่ Lindberg 
(1998) ได้อ้างถึงการศึกษาของ Lacher & Nepal (2010) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ การเพ่ิม
รายรับ ลดการรั่วไหลของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ซึ่งจากงานศึกษาเก่า  ๆ ได้ชี้ให้เห็นว่า
ภูมิภาคที่พัฒนาน้อยมักไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้เต็มที่เนื่องจากประเทศที่พัฒนา
แล้วมักจะเป็นเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ และประเทศในภูมิภาคที่พัฒนาน้อยจะต้อง
นำเข้าสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากโดยปกติแล้วชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่รอบนอก
ไม่ใช่ในเมืองใหญ่ไม่มีเงินทุนในการสร้างธุรกิจจำนวนมากหรือมีความเชี่ยวชาญในการจ้างงานระดับสูง 
พวกเขาจึงมักถูก จำกัด ให้เป็นแรงงานในระดับต่ำหรือขายงานฝีมือในราคาถูก ทำให้ขาดการมีส่วน
ร่วมในท้องถิ่น จึงส่งผลให้เกิดการรั่วไหลสู่ภายนอกสูง ซึ่งขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
จากการศึกษา Lindberg (1998) ได้แนะนำวิธีการต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในการลดการรั่วไหล ซึ่งก็คือ 
การเพ่ิมความเป็นเจ้าของในท้องถิ่น การลดขนาดของบริษัท การจำกัดขอบเขตการท่องเที่ยว การเพ่ิม
การท่องเที่ยวในประเทศ การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของโฮสต์ การสร้างความรู้สึกรับผิดชอบใน
หมู่บ้านชนบท และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คหรือทางเลือกอ่ืน น่าเสียดายที่โดยทั่วไปปัจจัย
เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ชายขอบ และมีแนวโน้มที่จะถูกกำหนดโดย
บริษัทท่องเที่ยว และหน่วยงานการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตเมือง และ ผลการศึกษาของ Torres ที่ได้
กล่าวถึงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับทั้งสถานที่ท่องเที่ยวในชนบท และใจกลางเมือง แต่การใช้กลยุทธ์เหล่านี้
สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีปัญหาและเผชิญกับการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะไม่ได้รับผลกำไรจาก
กลยุทธ์ดังกล่าว (Torres, 2003) ซึ่ง โคเฮน ได้กล่าวว่าการลดการรั่วไหลของพื้นที่ชนบท อาจทำให้
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รายได้ในเขตเมืองลดลง (โคเฮน, 1982) น่าเสียดายที่มีการศึกษาเพียงไม่กี ่ชิ ้นที่ระบุและประเมิน
ประเภทของกลยุทธ์ที ่ชาวบ้านสามารถใช้ได้ในพื ้นที ่ชายขอบเพื ่อลดการรั่วไหล การศึกษาของ 
Lindberg (1998) จึงพยายามเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้โดยจัดทำกรณีศึกษาในภาคเหนือของประเทศ
ไทยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความท้าทายของกลยุทธ์ระดับท้องถิ่นในการลดการรั่วไหล ซึ่ง
การศึกษาของ Lindberg ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทำเอกสารและตรวจสอบกลยุทธ์ระดับท้องถิ่น
ที่ถูกนำมาใช้ในพื้นที่ชายขอบ เพ่ือลดการรั่วไหลของรายได้  โดยได้ใช้หมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ของ จ.
แม่ฮ่องสอน เป็นกรณีศึกษา วิจัย และตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านในเขตชนบทและเขต
เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยว เพื่อ (1) ระบุกลยุทธ์ระดับท้องถิ่นที่ชาวบ้านใช้เพื่อลดการรั่วไหลจาก
การท่องเที่ยว (2) ประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ และ (3) หารือเก่ียวกับการนำไปใช้ในสถานที่อ่ืน ๆ 
จากความพยายามเปรียบเทียบแต่ละหมู่บ้านเพื่อตรวจสอบการรั่วไหลและกลยุทธ์ว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างไรเมื่อนำไปใช้ในสถานที่ที่ต่างกัน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เช่น ไกด์ 
ผู ้นำชุมชน และ ผู ้ประกอบการในพื้นที ่ เป็นต้น ซึ ่งผลการศึกษาของ Lindberg (1998) ฉบับนี้ 
ชี ้ให้เห็นว่าการมีกลยุทธ์ระดับหมู่บ้านที่เหมาะสม สามารถเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจของการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ชายขอบได้อย่างมาก ความหลากหลายของระดับการรั่วไหลในหมู่บ้านที่แตกต่างกัน
ทั้ง 3 แห่ง บ่งชี้ว่าการใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในแต่ละหมู่บ้าน สามารถลดการรั่วไหลของเศรษฐกิจ เพ่ิม
การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปทั่วภูมิภาค และ เปลี่ยนผู้อยู่อาศัย
ในท้องถิ่นให้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มากขึ้น ในขณะที่ Lacher and 
Nepal (2010) ได้อ้างอิงการศึกษาของ Lepp (2008) ที่เชื่อว่าจะสามารถส่งผลให้เกิดการพึ่งพาทาง
เศรษฐกิจได้ หากทำให้ชาวบ้านสามารถควบคุมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มากยิ ่งขึ ้น โดยที่ 
Zailani, Iranmanesh, Yusof, & Ansari (2015) ได้ทำการศึกษาเพื ่อให้ได้ข้อเสนอแนะที ่สำคัญ
สำหรับอุตสาหกรรมบริการ ตลอดจนแนวคิดโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการท่องเที่ยวในแง่
ของการปฏิบัติในห่วงโซ่อุปทาน และ ผลกระทบต่อการทำกำไรของบริษัทท่องเที่ยว ข้อเสนอเหล่านี้
สามารถช่วยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวควบคุมห่วงโซ่คุณค่าทางการท่องเที่ยวโดยรวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การศึกษาใน Izmir University of Economics –SSC ยังเป็นการนำโมเดล
เศรษฐศาสตร์ของ Baltacioglu et al. (2007) มาใช้ทดสอบหาผลเชิงประจักษ์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวอีกด้วย ซึ่งการศึกษานี้พยายามที่จะแยกแยะแนวปฏิบัติตามกระบวนการการจัดการห่วงโซ่
อุปทานทางการท่องเที่ยว ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทท่องเที่ยว เพื่อใช้
วัดผลการดำเนินงานทางการเงินของธุรกิจ ซึ่งสะท้อนถึงการบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจของบริษัท 
อีกทั้งยังได้พัฒนากรอบสำหรับห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมบริการ (แบบจำลอง IUE-SSC) ซึ่งเป็นไป
ตามแบบจำลองทั่วไปของ Ellram et al. (2019) โดยได้เสนอแนวทางปฏิบัติด้านห่วงโซ่อุปทาน 7 
ประการ ซึ่งรวมถึง การจัดการอุปสงค์ (DM) การจัดการความสามารถและทรัพยากร (CaRM) การ
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จัดการลูกค้าส ัมพันธ์ (CRM) การจัดการความสัมพันธ์ก ับซัพพลายเออร์ (SRM) การจัดการ
กระบวนการสั่งซื้อ (OPM) การจัดการประสิทธิภาพการบริการ (SPM) และการจัดการข้อมูลและ
เทคโนโลยี (ITM) ในการศึกษานี ้ได้มีการตรวจสอบผลกระทบของแนวปฏิบัติทั ้ง  7 ประการต่อ
ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทท่องเที่ยวในประเทศมาเลเซีย แบบจำลอง IUE-SSC ถูกเลือก
เนื่องจากเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งการศึกษานี้ใช้การสำรวจเชิงปริมาณด้วย
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแบบสำรวจ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลประชากร (2) ข้อมูลที่
เชื่อมต่อองค์กร (3) แนวทางปฏิบัติของการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการบริการ(SSCM) 
และ (4) ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท นอกเหนือจากข้อมูลองค์กรและข้อมูลประชากรแล้ว 
รายการอื่น ๆ ยังวัดโดยใช้ Likert scales แบบ 5 จุด ซึ่งแปลความหมายตามระดับความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งเป็น "ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง" ไปจนถึง "เห็นด้วยอย่างยิ่ง" เพ่ือให้แน่ใจว่าเนื้อหา
มีความถูกต้อง ตัวแปรที่เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการบริการ (SSCM) ได้
ประยุกต์จาก Boon-itt and Pongpanarat (2011) สำหรับในด้านความสามารถในการทำกำไรของ
บริษัท ได้ประยุกต์ใช้ตัวแปรจาก Schneider et al. (2003) และจาก Staw and Epstein (2000) 
โดยที่ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของ การจัดการกระบวนการสั่งซื ้อ (OPM) ในผลการ
ดำเนินงานทางการเงินของบริษัทการท่องเที่ยว ตามที่ Lovelock and Wirtz (2004) บอกเป็นนัยว่า
ขั้นตอนการรับคำสั่งซื้อควรเป็นไปอย่างสุภาพ รวดเร็ว และ ถูกต้อง เพ่ือให้ลูกค้าไม่เสียเวลา และ เสีย
แรงกายและใจ โดยไม่จำเป็น ดังนั้นบริษัทท่องเที่ยวควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ระบบประมวลผลคำ
สั่งซื้อของตน ได้รับการออกแบบ และ จัดการอย่างดี และ ดำเนินการโดยร่วมมือกับแนวทางปฏิบัติ
ของกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมการบริการ (SSCM) อื่น ๆ ทั้งหมด นอกจากนี้
การศึกษานี้ยังเน้นถึงบทบาทของการจัดการประสิทธิภาพการบริการ (SPM) ที่เกี่ยวข้องกับผลการ
ดำเนินงานทางการเงินของบริษัทท่องเที่ยวอีกด้วย ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จทางการเงิน
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับการจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก  

2)  การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Costs reduction) โดย (Font et 
al., 2008) ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (SSCM) สรุปแนวโน้มในการ
ใช้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งการวิจัยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตในขณะที่ด้านอ่ืน ๆ ของความ
ยั่งยืน หรือความท้าทายสำหรับภาคบริการส่วนใหญ่ถูกละเลย กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างยั่งยืน (SSCM) มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากผลิตภัณฑ์
ของการท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับกิจกรรมต่าง ๆ ของซัพพลายเออร์เช่น ที่พัก การขนส่ง และกิจกรรมต่าง ๆ 
ดังนั้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในเรื ่องการท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนจะมี
ประสิทธิผลมากขึ้นผ่านการกำหนดนโยบาย และการดำเนินงานตามนโยบาย รวมถึงความรับผิดชอบ
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ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นของซัพพลายเออร์ การวิจัยเชิงสำรวจเกี่ยวกับการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (SSCM) ในหมู่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทำให้เกิดตัวอย่างมากมายของแนว
ปฏิบัติที่ดีในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดและมีคำแนะนำสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดย
ทำการศึกษาการวิจัยเชิงสำรวจระหว่างผู้ให้บริการทัวร์ในสหราชอาณาจักรและในยุโรปบางประเทศ
เพื่อหาหลักฐานพิสูจน์ข้อดีของกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (SSCM) ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนเพื่อค้นหาตัวอย่างของโครงการที่ริเริ่มใช้ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวที่มีอยู่
จากส่วนต่าง ๆ ของโลกและในจุดต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทาน การระบุกลุ่มตัวอย่างผ่านสมาชิกใน
อุตสาหกรรมขององค์กรที่สนับสนุนองค์กรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการสอบถามผ่านทาง
โทรศัพท์ นอกจากการสัมภาษณ์แล้ว ยังมีการตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางอื่น  ๆ อีกมากมาย เช่น 
รายงานของบริษัท เว็บไซต์และวรรณกรรมอุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งข้อมูลที่ได้รับนี้ ให้ข้อมูลสำคัญ
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่นำมาใช้ผ่านทางห่วงโซ่อุปทานได้เป็นอย่างดี ผลการศึกษาพบว่าความยั่งยืนนั้น
เห็นได้ชัดที่สุดว่า เป็นปัญหาด้านคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานโดยเน้นที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเปน็หลัก 
การสื่อสารที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของความยั่งยืนและคุณภาพ เพื่อเพิ่มการรับรู้และความ
ต้องการของตลาด ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
ยั่งยืน (SSCM) ข้อกำหนดด้านความยั่งยืนสามารถนำไปใช้ในด้านที่พักอาศัยได้ง่ายกว่าในด้านอื่น  ๆ 
ของห่วงโซ่อุปทาน โดยเน้นที่กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเรื่องที่ผู้ประกอบการจำนวนมาก
ตอบตอนให้สัมภาษณ์ คือเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเน้นที่การลดต้นทุนจากพลังงานน้ำ และขยะ เป็นหลัก 
ในขณะที่การปรับใช้ด้านการขนส่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุดโดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศ การปรับใช้กับ
การทัศนศึกษาและกิจกรรม เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเห็นได้ชัดที่สุด แต่กลับไม่ได้เป็นการสร้างใ ห้เกิด
ประโยชน์ต่อคนท้องถิ่นในระดับที่มากที่สุด ในขณะที่การผลิตสิ่งอุปโภคบริโภค และงานฝีมือใน
ท้องถิ่น จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่คนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Font et al., 2008) 

ภารกิจหลักของโลจิสติกส์คือการส่งมอบสินทรัพย์และบริการให้แก่ผู้บริโภค 
ถูกที่ ถูกเวลาตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ เป็นผลให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ผลกำไรที่เพิ่มขึ้น งานวิจัยเรื ่ององค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึง
สามารถสรุปว่า โลจิสติกส์ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ควรประกอบด้วย  

(1) การไหลเว ียนทางด ้านกายภาพ (Physical flows) เป ็นการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน (Inrastructure), สิ่งดึงดูดใจหรือทรัพยากรที่เป็นจุดดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 
การจัดการสัมภาระของนักท่องเที่ยว(Material transfer) สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการต่าง ๆ 
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เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว (Facilities) การจัดการที่พัก (Accommodation) 
โปรแกรมท่องเที่ยว (packaging) การรักษาความปลอดภัย(Security) และการจัดการสินค้าคงคลัง 
(Inventory management) 

(2) การจัดการการไหลเวียนทางด้านการเงิน (Financial flows) เป็น
การจัดการทางด้านการเงิน ซึ่งการจัดการโลจิสติกส์มีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรและเงินลงทุน การ
บริการลูกค้าและการมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า จะเป็นตัวผลักดันในการเติบโตของ
รายได้ (Increase Sales revenue) ของบริษัท ขณะที่การปฏิบัติงานโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ จะ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานได้อย่างมหาศาล (Costs reduction) การปฏิบัติงานที่กระชับและ
ระยะเวลาส่งมอบวัตถุดิบที่สั้น จะช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลังและเงินทุนที่ผูกติดอยู่กับสินค้าคงคลัง 
(Just in time delivery) 

(3) การจัดการการไหลเวียนทางด้านข้อมูลข่าวสาร ( Information 
flows) เป็นการจัดการทางด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในการวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์ของ
การให้บริการการท่องเที่ยว (Logistics of tourism services) ดังนั้นการไหลเวียนทางด้านข้อมูล
ข่าวสารจึงเกี่ยวกับการไหลของข้อมูลภายใน (Internal logistics) ซึ่งประกอบด้วย การแบ่งปันข้อมูล
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ (Information sharing) และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology) การจัดการโลจิสติกส์ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องให้ความสนใจกับการจัดการการไหลเวียน
ของนักท่องเที่ยว การไหลเวียนของข้อมูลภายในระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจการท่องเที่ยว และ
การจัดการไหลเวียนของกระแสการเงินไปพร้อม ๆ กัน 
 



 

 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

3.1 กรอบการวิจัย 

จากวัตถุประสงค์การวิจัย ที ่ต้องการศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการจัดการ
ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน และ การ
ไหลทั้ง 3 ด้านซึ่งเป็นองค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
สามารถนำมาสร้างกรอบการวิจัยได้ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 0.8  กรอบวิจัย 
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3.2 การกำหนดประชากร และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวการจัดแบ่งกลุ่มตามหน้าที่การงานโดยจำแนกกิจกรรมหลักทางธุรกิจขององค์กรออกเป็น 5 
กลุ่ม ได้แก ่

1)  ผู้จำหน่ายหลักทางธุรกิจขององค์กร ได้แก่ บริษัทนำเที่ยว ผู้ประกอบการสถานที่
ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการขนส่งนักท่องเที่ยว 

2)  ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ได้แก่ ผู ้ประกอบการร้านอาหาร โรงงานหรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตของฝาก และสินค้าที่ระลึกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว 

3)  ผู ้ผลิต ได้แก่ เกษตรกรผู ้ทำการเพาะปลูกพืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และ
ชาวประมงผู้จัดหาสัตว์น้ำ เพื่อส่งต่อผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของฝากและสินค้าที่
ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว  

4)  ผู้กระจายสินค้า ได้แก่ ร้านค้าจำหน่ายของฝากและสินค้าที่ระลึก และตัวแทน
ขายโปรแกรมท่องเที่ยวในพื้นที่ ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 

5)  ผู้เกี่ยวข้องในกิจกรรมอื่น ๆ ของการท่องเที่ยว ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพรับจ้าง
ทั่วไปที่รับงานในภาคการท่องเที่ยว เจ้าหน้าภาครัฐในหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว และนักศึกษาที่
ศึกษาด้านการท่องเที่ยว 

 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว เนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่ชัดเจน จึงได้ใช้สูตรการคำนวณตามวิธีของ Cochran 
(1977) โดยกําหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตร   

 

n =  
(𝑝(1−𝑝)𝑍2

𝑑2  

 
n หมายถึง จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
P หมายถึง สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (โดยทั่วไปนิยมใช้สัดส่วน 30% หรือ 

0.30) 
Z หมายถึง ค่าระดับความมั่นใจที่กำหนดไว้ หรือระดับนัยสำคัญทางสถิติ เช่น 
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Z ที่ระดับนัยสำคัญ 0.10 เท่ากับ 1.65 (ความเชื่อมั่น 90%) มีค่า Z = 1.65 
Z ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เท่ากับ 1.96 (ความเชื่อมั่น 95%) มีค่า Z = 1.96 
Z ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 เท่ากับ 2.58 (ความเชื่อมั่น 99%) มีค่า Z = 2.58 
d หมายถึง สัดส่วนความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (จะต้องสอดคล้องกับค่า Z ที่ระดับ

ความเชื่อมั่นนั้น ๆ) เช่น 
ระดับความเชื่อม่ัน 90% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10 
ระดับความเชื่อม่ัน 95% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.05 
ระดับความเชื่อม่ัน 99% สัดส่วนความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.01 

ถ้าระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 95% หรือระดับนัยสําคัญ 0.05 มีค่า Z = 1.96 การศึกษาครั้งนี้
ได้กำหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95% ย่อมให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเลือก ตัวอย่างได้ 5% (0.05) 
ดังจึงแทนค่าขนาดตัวอย่างได้ดังนี้  

 

n = 
(0.30(1−0.30)(1.96)2

(0.05)2  = 322.69 หรือ 322 ตัวอย่าง 

 
อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ ได้เผื่อการสูญเสียของแบบสอบถาม 78 ตัวอย่าง ดังนั้น

ขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 400 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental sampling)  เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จำนวนตามต้องการโดย
กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูลเป็นอย่างดี 

 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในส่วนขององค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ใช้เครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลที่สำคัญได้แก่ 

 
3.3.1 แบบสอบถาม 
เพื่อศึกษาองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิม

ขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น ที่อยู่องค์กร กิจกรรมหลักทาง
ธุรกิจขององค์กร ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ รายได้ขององค์กรต่อเดือน เป็นต้น มีลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามทำเครื่องหมายถูกตามตัวเลือกที่
กำหนด 

ส่วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย
แบ่งปัจจัยตามแต่ละองค์ประกอบด้านการจัดการการท่องเที่ยว ดังนี้ องค์ประกอบด้านการวางแผน 
(Planning) ประกอบด้วย การกำหนดกลยุทธ์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
(Strategic Decision-making) และ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม (Allocating 
Resources) องค์ประกอบด้านการจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม
ของทั้งผู้ที่มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Stakeholder Involvement) และ การสร้าง
พันธมิตรทางการตลาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Partnership) องค์ประกอบด้านภาวะผู้นำ (Leading) 
ประกอบด้วย การเลือกใช้นวัตกรรมในการปรับเพิ่มผลตอบแทนของทรัพยากร (Innovation) และ 
องค์ประกอบด้านการควบคุม (Controlling) ประกอบด้วย ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
(Tourism Carrying Capacity) และ ผลตอบแทนของชุมชน (Incentive Structure) ซึ่งเรียกรวมกัน
ว่า ปัจจัยด้านการจัดการการท่องเที่ยว ในด้านของปัจจัยชี้วัดประสิทธิผลของโลจิสติกส์ท่องเที่ยวทั้ง 3 
ด้านได้แก่ องค์ประกอบด้านการไหลเวียนทางกายภาพ (Physical flow) ประกอบด้วย การจัดการ
สินค้าคงคลัง (Inventory management) และการเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการต่าง ๆ 
เพ่ืออำนวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว (Facilities) องค์ประกอบด้านการไหลเวียนทางการเงิน 
(Financial flow) ประกอบด้วย การเติบโตของรายได้ ( Increase Sales revenue) และ การลด
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Costs reduction) และ องค์ประกอบด้านการไหลเวียนทางข้อมูล
ข่าวสาร ( Information flow) ประกอบด้วย การแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู ้มีส ่วนได้ส ่วนเสียใน
กระบวนการ (Information sharing) และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
ซึ่งเรียกรวมกันว่า ปัจจัยด้านโลจิสติกส์การท่องเที่ยว โดยรูปแบบของคำถามแบ่งเป็น 7 ส่วนคือ 

1)  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการไหลเวียนทางกายภาพ 
(Physical flow) กับโลจิสติกส์ท่องเที่ยว จำนวน 5 ข้อ 

2)  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการไหลเวียนทางการเงิน 
(Financial flow) กับโลจิสติกส์ท่องเที่ยว จำนวน 6 ข้อ 

3)  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการไหลเวียนทางข้อมูลข่าวสาร 
(Information flow) กับโลจิสติกส์ท่องเที่ยว จำนวน 7 ข้อ 
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4)  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการวางแผน (Planning) กับ
การจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 8 ข้อ 

5)  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 
(Organizing) กับการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 6 ข้อ 

6)  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านภาวะผู้นำ (Leading) กับการ
จัดการการท่องเที่ยว จำนวน 3 ข้อ 

7)  ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านการควบคุม (Controlling) กับ
การจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 7 ข้อ 

สำหรับคำถามสำหรับการประเมินความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน กับการจัดการ
การท่องเที่ยว และ องค์ประกอบของการไหลเวียนทั้ง 3 ด้าน กับโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยว เป็นข้อ
คำถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมีตัวเลือกตอบ 5 ระดับ นำมาหาค่าเฉลี่ยเลข

คณิต ((x ) ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วจึงนำข้อมูลมาเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบ
เรียงความเชิงพรรณนาโดยนำข้อมูลค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาแปลความหมาย กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
ระดับ 4 หมายถึง มีส่วนร่วมมาก 
ระดับ 3 หมายถึง มีส่วนร่วมปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง มีส่วนร่วมน้อยมาก 

การแปลผลแบบสอบถามการประเมินความสัมพันธ์แบ่งเป็น 5 ระดับคือ มีส่วนร่วมมากที่สุด 
มีส่วนร่วมมาก มีส่วนร่วมปานกลาง มีส่วนร่วมน้อย และมีส่วนร่วมน้อยมาก โดยใช้หลักเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

การแบ่งช่วงชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด) / จำนวนชั้น                     
                          = (5 - 1) / 5 
                          = 0.80 
โดยกำหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงรับคะแนน ดังนี้ 

4.24 – 5.00 มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 
3.43 – 4.23 มีส่วนร่วมมาก 
2.62 – 3.42 มีส่วนร่วมปานกลาง 
1.81 – 2.61 มีส่วนร่วมน้อย 
1.00 – 1.80 มีส่วนร่วมน้อยมาก 
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3.3.2 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
มีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1)  นำแบบร่างของแบบสอบถามนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้อง ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม โดยคัดเลือกคำถามที่มีค่าความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.5-1.0 และได้ปรับปรุงข้อ
คำถามท่ีไม่เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 

2)  การทดสอบความเชื ่อมั่น (Reliability) โดยการนำแบบสอบถามที่แก้ไขตาม
คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิมาทดสอบก่อน (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน โดยทำการ
ทดสอบกับกลุ่มประชากรทั่วไปที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง นำมาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื ่อมั ่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าส ัมประสิทธิ ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึ่งใช้สำหรับหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่มีการตอบคำถามแบบเรียงอันดับ 
(Rating Scale) โดยที่เครื่องมือที่ดีจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 0.80 ขึ้นไป สำหรับ
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาคขององค์ประกอบของการจัดการการ
ท่องเที่ยวในรายด้านแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.814-0.880 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามนี้มีความ
เที่ยงตรง (Validity) และมีค่าความเชื่อมั่นที่ค่อนข้างสูง (Reliability) ในส่วนขององค์ประกอบโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวในรายด้านแต่ละด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 0.849-0.881 ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามนี้มี
ค่าความเชื่อมั่นที่ค่อนข้างสูง (Reliability) ดังค่าที่แสดงในภาคผนวก  จึงสามารถนำแบบสอบถามนี้
ไปใช้งานได ้

 

3.4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสำรวจแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ (Accidental sampling) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จำนวนตามต้องการโดย
กลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ให้ความร่วมมือใน
การให้ข้อมูลเป็นอย่างดี 

1)  เลือกแจกแบบสอบถามผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว ได้แก่ 
ผู้ประกอบการตามแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นต้น 
โดยให้ความสำคัญต่อทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมกัน 

2)  เลือกเก็บแบบสอบถามจากสถานที่ซึ่งครอบคลุมทุกภาคของประเทศไทย ในช่วง 
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 รวมเป็นระยะเวลา 7 เดือน 

3)  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
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4)  นำแบบสอบถามที่ได้รับจากการสำรวจแล้ว มาคัดเลือกเฉพาะชุดที ่มีความ
สมบูรณ์จำนวน 400 ชุด ตามขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

5)  นำแบบสอบถามไปดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 

3.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

โดยใช้วิธีการ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ซึ่ง การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันจะใช้ตรวจสอบหรือยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างที่คาดไว้หรือไม่ 
จะใช้ในกรณีที่ผู้ศึกษาทราบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือคาดว่าโครงสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปรควรจะเป็นรูปแบบใด หรือคาดว่าตัวแปรใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันมากและควรอยู่ ใน
องค์ประกอบเดียวกัน หรือคาดว่ามีตัวแปรใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กันและควรจะอยู่ต่างองค์ประกอบ
กัน  

จากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์และ
เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวโดยมีพื้นฐานจาก ทฤษฎีการ
จัดการ ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1)  ด้านการวางแผน (Planning) ได้แก่ การกำหนดกลยุทธ์ (Strategic decision-
making) ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างเหมาะสม (Allocating Resources) 

2)  ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทั้งผู้ที่มีส่วน
ได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว (Stakeholder Involvement) และการสร้างพันธมิตรทาง
การตลาดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Partnership) 

3)  ด้านภาวะผู้นำ (Leading) ซึ่งในการวิจัยนี้เป็นการศึกษาการจัดการในภาพรวม
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัยที่เลือกศึกษาจึงควรเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับองค์กรในการศึกษานี้
ทางผู้ศึกษาเลือกปัจจัยด้านการเลือกใช้นวัตกรรมในการปรับเพิ่มผลตอบแทนของทรัพยากร สร้างสิ่ง
ใหม่ สิ่งที่แตกต่างเพ่ือเปลี่ยนแปลงคุณค่าขององค์กร (Innovation) 

4)  ด้านการควบคุม (Controlling) ได้แก่ ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 
(Carrying Capacity) และผลตอบแทนของชุมชน (Incentive Structure) 
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3.5.2  โลจิสติกส์ทางการท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

โลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้ง 3 ด้าน คือ การไหลทางกายภาพ (Physical Flow) การไหลของข้อมูล
ข่าวสาร (Information Flow) และการไหลของเงิน (Financial Flow) โดยใช้ว ิธ ีการ วิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ซึ่ง การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
จะใช้ตรวจสอบหรือยืนยันความสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างที่คาดไว้หรือไม่ จะใช้ในกรณีที่ผู้ศึกษาทราบ
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือคาดว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรควรจะเป็นรูปแบบ
ใด หรือคาดว่าตัวแปรใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กันมากและควรอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน หรือคาดว่า
มีตัวแปรใดที่ไม่มีความสัมพันธ์กันและควรจะอยู่ต่างองค์ประกอบกัน  

จากการศึกษา ค้นคว้าข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์  
และเอกสารทางวิชาการที ่เกี ่ยวข้องกับโลจิสติกส์การท่องเที ่ยว พบว่า ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ
องค์ประกอบของโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวทั้ง 3 ด้าน มีดังนี้  

1)  ด้านการจัดการการไหลเวียนทางด้านกายภาพ (Physical flow) คือ การจัดการ
สินค้าคงคลัง (Inventory management) และ การเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการต่าง ๆ 
เพ่ืออำนวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว (Facilities) 

2)  ด้านการจัดการการไหลเวียนทางด้านการเงิน (Financial flows) คือ การเติบโต
ของรายได้ (Increase Sales revenue) และการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Costs reduction)  

3)  ด้านการจัดการการไหลเวียนทางด้านข้อมูลข่าวสาร ( Information flows) คือ 
การแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ (Information sharing) และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

 
3.5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์การ

ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย  

โดยใช้วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร แบบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื ่อที ่จะพิจารณาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงของตัวแปรทั้งสองส่วนว่ามี
ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด สามารถคำนวณความสัมพันธ์นั้นออกมาเป็นค่าของตัวเลข ซึ่งใน
การวิจ ัยนี ้จะใช้ว ิธ ีการของเพียร ์ส ัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ที ่เร ียกว่า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) ซึ่งมีสูตรในการคำนวณคือ  
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ถ้าสมมุติให้ r แทนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของข้อมูลตัวแปรคู่ X และ Y ดังนั้นจะได้ว่า  
 

r = 
∑ (𝑥𝑖−�̅�𝑛

𝑖=1  )(𝑦𝑖 −�̅�)

√[∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1 ][∑ (𝑦𝑖 −�̅�)2𝑛

𝑖=1 ]

 

 
โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์(r)จะมีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1  

ถ้า r=1 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงบวกแบบตามกันโดย
สมบูรณ์  

ถ้า r=0 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง  
ถ้า r=-1 หมายความว่า ตัวแปร X และ Y มีความสัมพันธ์เชิงลบกันโดยสมบูรณ์ 

นำข้อมูลที ่ทำการรวบรวมจากการลงพื ้นที ่มาทำการวิเคราะห์ และประมวลผลด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ผลสำเร็จรูปทางสถิติ โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี้ 

1)  ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistic) ซึ่ง

ประกอบด้วย ความถี ่ ร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย (�̅�) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื ่อจัดลำดับ
ความสำคัญของปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ 

2)  ได้มีการนำหลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของทั้งการศึกษาในเรื่อง
องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้ง 4 องค์ประกอบ และ การศึกษาในเรื่อง องค์ประกอบของโลจิสติกส์
การท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ได้แก่การไหลทั้ง 3 ด้าน ซึ่งวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นการวิเคราะห์ค่าทางสถิติในกรณทีี่ผู้
ศึกษาทราบโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือคาดว่าโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรควรจะ
เป็นรูปแบบใด และจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันมาตรวจสอบหรือยืนยัน
ความสัมพันธ์ว่าเป็นอย่างที่คาดไว้หรือไม่ โดยระบุเกณฑ์ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดล ดังนี้ 

ค่า Factor Loading ≥ 0.60 (Hair et al, 2010) 

ค่า 𝑥2 𝑑𝑓⁄   3 (Kline, 2005) 

ค่า Root mean square error of approximation (RMSEA)  0.08 (Hair et al, 
2010) 
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ค่า Goodness of Fit Index (GFI) ≥ 0.90 (Schumaker, 2010) 
ค่า Adjusted goodness of fit index (AGFI) ≥ 0.85 (Hu, 1999)  

ค่า Coefficient of Determination (𝑅2)  0 ≤ 𝑅2≤ 1 
3)  นำข้อมูลที ่ ได ้มาศึกษาในเร ื ่อง การจ ัดการการท่องเท ี ่ยว เพื ่อเพิ ่มขีด

ความสามารถ ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย และ โลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย
วิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ซึ่งเป็นวิธีทางสถิติใช้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ชุดขึ้นไป ว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุผลของกันละกันหรือไม่ อย่างไร สำหรับค่า
ทางสถิติท่ีนำมาใช้คือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ P ในกรณีที่เป็นค่าพารามิเตอร์ 
และ R ในกรณีที่เป็นค่าสถิติ โดยที่ P และ R จะไม่มีหน่วย และมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 โดยที่  

ถ้า P และ R มีค่าเป็น บวก แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 ชุดมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกัน 
ถ้า P และ R มีค่าเป็น ลบ แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 ชุดมีความสัมพันธ์เชิงลบต่อกัน 
ถ้า P และ R มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 ชุดมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่าง

สมบูรณ์ 
ถ้า P และ R มีค่าเท่ากับ -1 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 ชุดมีความสัมพันธ์เชิงลบอย่าง

สมบูรณ์ 
ถ้า P และ R มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 ชุดมีความสัมพันธ์เชิงบวก และมี

ความสัมพันธ์มาก 
ถ้า P และ R มีค่าเข้าใกล้ -1 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 ชุดมีความสัมพันธ์เชิงลบ และมี

ความสัมพันธ์มาก 
ถ้า P และ R มีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 ชุดมีความสัมพันธ์กันน้อย 
ถ้า P และ R มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า ตัวแปรทั้ง 2 ชุดไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้น 

การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีอยู่หลายวิธีขึ ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล ใน
งานวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทย เลือกใช้การคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร ์ส ัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ซึ ่งใช ้หาความสัมพันธ์
ระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณ ในทางปฏิบัติเราเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่าง ดังนั้นจะประมาณ P ด้วย 
R 
  



 

 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

 
งานวิจัยเรื่อง องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือ

เพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทย ในครั ้งนี้มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ (1) ศึกษาองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที ่ยวเพื่อเพิ ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย (2) ศึกษาองค์ประกอบ
ของโลจิสติกส์ทางการท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว 
และโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย  

สำหรับในบทที ่  4 นี้  เป ็นการนำเสนอผลการศึกษา โดยนำเสนอผลการศึกษาตาม
วัตถุประสงค์แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

4.1  ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

4.2  ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
4.3  ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

4.4  ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) 

4.5  ส่วนที ่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการจัดการการ
ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยวิธีวิเคราะห์การถดถอย ( Regression Analysis ) ซึ่งเป็นวิธีทางสถิติ
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ใช้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป ว่าเป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุผลของกันละกัน
หรือไม ่
 

4.1 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว 

ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยจำแนกตาม เพศ อายุ 
อาชีพ ระดับการศึกษา ที่อยู่องค์กร กิจกรรมหลักทางธุรกิจขององค์กร ระยะเวลาในการดำเนนิธุรกิจ 
รายได้ขององค์กรเฉลี ่ยต่อเดือน ซึ ่งสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าแจกแจงความถี่ 
(Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
ตาราง และแปลผลโดยการบรรยาย โดยหยิบยกประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 0.5  จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามที่อยู่องค์กร 

ที่อยู่องค์กร จำนวน (คน) ร้อยละ 

ภาคตะวันออก 125 31.25 
ภาคใต้ 96 24.00 

ภาคเหนือ 80 20.00 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46 11.50 

กรุงเทพมหานคร 27 6.75 
ภาคกลาง 19 4.75 

ภาคตะวันตก 7 1.75 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผู้แบบสอบถาม จำนวน 400 คน โดยจำแนกตามตามที่อยู่องค์กร พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออก 
จำนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาคือ ภาคใต้ จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.00 
ภาคเหนือ จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 46 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.50 กรุงเทพมหานครจำนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ภาคกลาง จำนวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.75 และ ภาคตะวันตก จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 
  



 84 

ตารางที่ 0.6  จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามกิจกรรมหลักทาง
ธุรกิจขององค์กร 

กิจกรรมหลักทางธุรกิจขององค์กร จำนวน (คน) ร้อยละ 

ผู้จำหน่ายสินค้า 122 30.50 
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 77 19.25 

ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า 72 18.00 
ผู้ผลิตสินค้า 67 16.75 

ผู้กระจายสินค้า 62 15.50 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผู้แบบสอบถาม จำนวน 400 คน โดยจำแนกตามกิจกรรมหลักทางธุรกิจขององค์กร พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นผู้จำหน่ายสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 
รองลงมาคือ ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ผู้รับจ้าง
อิสระ นักศึกษาฝึกงาน จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.25 ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่เกี ่ยวกับ
สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 ผู้ผลิตสินค้าและ
บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75 และ ผู้กระจายสินค้าที่
เกี่ยวกับสินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 
 
ตารางที่ 0.7  จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระยะเวลาในการ

ดำเนินธุรกิจ 

ระยะเวลาในการดำเนินธุรกจิ จำนวน (คน) ร้อยละ 

10 ปีขึ้นไป 102 25.50 
5-7 ปี 95 23.75 
2-4 ปี 85 21.25 
8-10 ปี 76 19.00 

ต่ำกว่า 1 ปี 42 10.50 
รวม 400 100.00 
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จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
ผู้แบบสอบถาม จำนวน 400 คน โดยจำแนกตามระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าและ
บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ 10 ปีขึ้นไป 
จำนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.50 รองลงมาคือ ระยะเวลาดำเนินธุรกิจระหว่าง 5-7 ปีจำนวน 95 
คน คิดเป็นร้อยละ 23.75  ระยะเวลาดำเนินธุรกิจระหว่าง 2-4 ปี จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.25 ระยะเวลาดำเนินธุรกิจระหว่าง 8-10 ปี จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 และระยะเวลา
ดำเนินธุรกิจต่ำกว่า 1 ปี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 

 
ตารางที่ 0.8  จำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายได้ขององค์กร

ต่อเดือน 

รายได้ขององค์กรต่อเดือน จำนวน (คน) ร้อยละ 

ต่ำกว่า 30,000 บาท 155 38.75 
30,001-50,000 บาท 124 31.00 
50,001-70,000 บาท 61 15.25 
100,000 บาทข้ึนไป 44 11.00 

70,001-100,000 บาท 16 4.00 
รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ

ผู้แบบสอบถาม จำนวน 400 คน โดยจำแนกตามรายได้ขององค์กรที่เกี ่ยวกับสินค้าและบริการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเดือน ซึ่งเป็นการวิจัยในช่วงเกิดวิกฤติโรคระบาด (COVID-19) พบว่า 
ส่วนใหญ่มีรายได้ขององค์กรต่อเดือน ต่ำกว่า 30,000 บาท จำนวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.75 
รองลงมาคือรายได้ขององค์กรต่อเดือน 30,001-50,000 บาท จำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00  
รายได้ขององค์กรต่อเดือน 50,001-70,000 บาทจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 รายได้ของ
องค์กรต่อเดือน 100,000 บาทข้ึนไป จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 และรายได้ขององค์กรต่อ
เดือน 70,001-100,000 บาท จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  
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4.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้านของผู้มี
ส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด สามารถนำมาสรุปเป็น ค่าเฉลี่ย และ ส่วน
เบี ่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นต่อองค์ประกอบการจัดการการท่องเที ่ยว เพื ่อจัดระดับ
ความสำคัญของการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ตามองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ดังตารางที่ 4.5 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 0.9  ระดับความสำคัญขององค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย 

�̅� S.D. การแปลค่า ระดับ 

1. ด้านการวางแผน (Planning)     
1.1 องค์กรของท่านมีระดับการรวมตัวกับกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่
เพ่ือกำหนดกลยุทธ์ร่วมกัน (Strategic Decision-
making) 

3.84 0.86 มาก 1 

1.2 องค์กรของท่านได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและ
วิสัยทัศน์ในการกำหนดอนาคตของชุมชนร่วมกัน
กับผู้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในชุมชนรวมทั้ง
ภาคเอกชนและรัฐบาล (Strategic Decision-
making) 

3.66 0.83 มาก 7 

1.3 องค์กรของท่านได้รับโอกาสในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที่ร่วมกันกับผู้มีส่วน
ได้เสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพ้ืนที่ (Strategic 
Decision-making) 

3.64 0.86 มาก 8 

1.4 องค์กรของท่านได้รับการแบ่งปัน
ทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างเป็นธรรม (Allocating 
Resources) 

3.71 0.80 มาก 5 
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องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย 

�̅� S.D. การแปลค่า ระดับ 

1.5 องค์กรของท่านมีการนำทรัพยากรในพ้ืน
ที่มาใช้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดความ
สนใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า (Allocating 
Resources) 

3.72 0.81 มาก 4 

1.6 จำนวนของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่มีเพียงพอและเหมาะสมกับทรัพยากรในพ้ืนที่ 
(Allocating Resources) 

3.77 0.83 มาก 2 

1.7 องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมการ
ทำงานที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Allocating 
Resources) 

3.74 0.81 มาก 3 

1.8 องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 
(Allocating Resources) 

3.70 0.90 มาก 6 

รวมด้านการวางแผน (Planning) 3.72 .60 มาก  
2. ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) �̅� S.D. การแปลค่า ระดับ 

2.1 องค์กรของท่านมีการแบ่งปันข้อมูล และ
ความรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เพ่ือให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน (Stakeholder Involvement) 

3.93 0.83 มาก 1 

2.2 องค์กรของท่านมีการสนับสนุน ด้านความ
ร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
(Stakeholder Involvement) 

3.67 0.78 มาก 5 

2.3 องค์กรของท่านมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้ร่วม
ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน (Stakeholder 
Involvement) 

3.69 0.80 มาก 4 
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องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย 

�̅� S.D. การแปลค่า ระดับ 

2.4 องค์กรของท่านมีความร่วมมือกันเพ่ือ
กระตุ้นความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
รายได้โดยรวม (Partnership) 

3.70 0.87 มาก 3 

2.5 องค์กรของท่านมีการทำความเข้าใจ
เป้าหมายร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Partnership) 

3.74 0.80 มาก 2 

2.6 องค์กรของท่านมีความเต็มใจที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์กรร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นท่ี เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
(Partnership) 

3.74 0.84 มาก 2 

รวมด้านการจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) 3.74 0.62 มาก  
3. ด้านภาวะผู้นำ (Leading) �̅� S.D. การแปลค่า ระดับ 

3.1 ผู้นำองค์กรของท่านมีการใช้เทคโนโลยี
สาระสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ในโซ่
อุปทานการท่องเที่ยวของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการ
บริการ (Innovation) 

3.73 0.88 มาก 1 

3.2 ผู้นำองค์กรของท่านมีส่วนร่วมสร้าง
นวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือนำมาใช้ในพ้ืนที่ 
(Innovation) 

3.60 0.86 มาก 3 

3.3 ผู้นำองค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
กองทุนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เพ่ือใช้
สนับสนุนงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(Innovation) 

3.65 0.83 มาก 2 

รวมด้านภาวะผู้นำ (Leading) 3.66 0.73 มาก  
4. ด้านการควบคุม (Controlling) �̅� S.D. การแปลค่า ระดับ 

4.1 องค์กรของท่านมีการจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (น้ำใช้ ไฟฟ้า การเก็บและกำจัดขยะ การ

3.89 0.81 มาก 2 
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องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย 

�̅� S.D. การแปลค่า ระดับ 

บำบัดน้ำเสีย) ที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มา
เยือน (Tourism Carrying Capacity) 

4.2 องค์กรของท่านมีการตรวจจับการพัฒนาที่
ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวสู่พ้ืนที่
ป่าเขา การรุกล้ำชายหาดหรือเกาะแก่งต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
(Tourism Carrying Capacity) 

3.79 0.86 มาก 3 

4.3 องค์กรของท่านมีความใส่ใจในการคงอัต
ลักษณ์พ้ืนที่ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการ
ท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity) 

3.95 0.86 มาก 1 

4.4 องค์กรของท่านมีการสร้างงานเพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชน (Incentive 
Structure) 

3.76 0.78 มาก 5 

4.5 องค์กรของท่านร่วมพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในท้องถิ่น เพ่ือสร้างปัจจัยดึงดูดทางการ
ท่องเที่ยว (Incentive Structure) 

3.78 0.82 มาก 4 

4.6 องค์กรของท่านร่วมรักษาภูมิทัศน์ของ
ท้องถิ่น เพื่อสร้างปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
(Incentive Structure) 

3.70 0.88 มาก 7 

4.7 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการดูแลการ
ใช้จ่ายในการทำกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ 
(Incentive Structure) 

3.74 0.83 มาก 6 

รวมด้านการควบคุม (Controlling) 3.80 0.64 มาก  
รวมทั้งสิ้น 3.73 0.58 มาก  

 
จากตารางที่ 4.5 เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 24 ปัจจัย พบว่า โดยรวมแล้วมีความสำคัญมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความสำคัญ โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการควบคุม (Controlling) (ค่าเฉลี่ย 3.80 : 
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มาก)  ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) (ค่าเฉลี่ย 3.74 : มาก) ด้านการวางแผน (Planning) 
(ค่าเฉลี่ย 3.72 : มาก) และ ด้านภาวะผู้นำ (Leading) (ค่าเฉลี่ย 3.66 : มาก) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
ในแต่ละองค์ประกอบด้านการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 

การประเมินระดับความสำคัญขององค์ประกอบด้านการวางแผน (Planning) ผลการประเมิน
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า องค์กรของท่านมี
ระดับการรวมตัวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อกำหนดกลยุทธ์
ร่วมกัน (Strategic Decision-making) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก ในขณะที่ องค์กรของท่านได้รับโอกาสในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาของพื้นที่ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ (Strategic Decision-
making) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.64 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก 
เช่นเดียวกัน 

การประเมินระดับความสำคัญขององค์ประกอบด้านการจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) 
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า 
องค์กรของท่านมีการแบ่งปันข้อมูล และความรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน (Stakeholder Involvement) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.93 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ องค์กรของท่านมีการสนับสนุน ด้านความร่วมมือกัน
ของผู ้ม ีส ่วนได้เส ียในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวในพื ้นที ่ เพื ่อปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
(Stakeholder Involvement) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.67 
ซึ่งอยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน 

การประเมินระดับความสำคัญขององค์ประกอบด้านภาวะผู้นำ (Leading) ผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.66 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ผู้นำองค์กรของท่าน
มีการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ในโซ่อุปทานการท่องเที่ยวของพื้นที่เพ่ือ
เพิ่มคุณภาพการบริการ (Innovation) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ในขณะที ่ผู้นำองค์กรของท่านมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมกับผู้มี
ส่วนได้เสียเพื่อนำมาใช้ในพื้นที่ (Innovation) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.60 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน 

การประเมินระดับความสำคัญขององค์ประกอบด้านการควบคุม (Controlling) ผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า องค์กร
ของท่านมีความใส่ใจในการคงอัตลักษณ์พื ้นที ่ เพื ่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที ่ยว 
(Tourism Carrying Capacity) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยมี
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ค่าเฉลี่ย 3.95 ซึ่งอยู่ในระดับมาก ในขณะที่ องค์กรของท่านร่วมรักษาภูมิทัศน์ของท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยว ( Incentive Structure) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.70 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน 

จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด สามารถนำมาสรุปเป็นค่าเฉลี่ย  (�̅�) และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความสำคัญต่อองค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  เพื่อจัดระดับ
ความสำคัญขององค์ประกอบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย จำแนกตามการไหลทั้ง 3 ด้าน ดังตารางที่ 4.6 ดังนี้ 
 

ตารางที่ 0.10  ระดับความสำคัญขององค์ประกอบโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

องค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย 

  �̅� S.D. การแปลค่า ระดับ 

1. ด้านการไหลทางกายภาพ (Physical Flow)     
1.1 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน

ทรัพยากรกับผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ช่วยเพิ่มความ
ยืดหยุ่นในการให้บริการตอบสนองความต้องการ
ของผู้มาเยือน (Facilities) 

3.80 0.82 มาก 1 

1.2 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ทรัพยากรระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุก
กระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน (Inventory 
management) 

3.62 0.79 มาก 4 

1.3 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ทรัพยากรระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพ่ือ
ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า/บริการ ทำให้
นักท่องเที่ยวพึงพอใจ (Facilities) 

3.69 0.83 มาก 3 

1.4 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่ง
หน้าที่กับผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่เพ่ือลดความ

3.61 0.84 มาก 5 
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องค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย 

  �̅� S.D. การแปลค่า ระดับ 

ซ้ำซ้อนของงาน เป็นการลดค่าใช้จ่ายร่วมกัน 
(Inventory management) 

1.5 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ทรัพยากรระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพ่ือลด
ต้นทุนของผู้ประกอบการ (Inventory 
management) 

3.79 0.82 มาก 2 

รวมการไหลทางกายภาพ (Physical Flow) 3.70 0.65 มาก  
2. ด้านการไหลของเงิน (Financial Flow)  �̅�  S.D.  การแปลค่า ระดับ 

2.1 องค์กรของท่านการมีส่วนร่วมในการเป็น
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือลดการรั่วไหลของ
รายได้ที่เกิดข้ึนจากการท่องเที่ยว (Increase 
Sales revenue) 

3.76 0.87 มาก 2 

2.2 องค์กรของท่านการมีส่วนร่วมในการจ้าง
งานคนในพ้ืนที่ เพื่อลดต้นทุน (Increase Sales 
revenue) 

3.98 0.83 มาก 1 

2.3) องค์กรของท่านได้รับความสะดวกสบาย
ในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบดอกเบี้ยถูก เพ่ือ
ลดต้นทุน  

(Increase Sales revenue) 

3.63 0.86 มาก 4 

2.4 องค์กรของท่านมีข้ันตอนการรับคำสั่งซื้อ
สินค้า/บริการ ที่รวดเร็วและถูกต้อง เพ่ือกระชับ
เวลา (Increase Sales revenue) 

3.61 0.86 มาก 5 

2.5 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น กำลังกาย กำลังใจหรือกำลัง
ทรัพย์ (Increase Sales revenue) 

3.65 0.80 มาก 3 

2.6 องค์กรของท่านมีการจัดการระบบทาง
การเงินที่พร้อมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

3.76 0.85 มาก 2 
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องค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย 

  �̅� S.D. การแปลค่า ระดับ 

จากทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือลดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการ (Increase Sales revenue) 
รวมด้านการไหลของเงิน (Financial Flow) 3.73 0.65 มาก  

3. ด้านการไหลของข้อมูลข่าวสาร (Information 
Flow) 

 �̅�  S.D.  การแปลค่า ระดับ 

3.1 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข่าวสารทางด้านการท่องเที่ยว (Information 
Sharing) 

3.72 0.86 มาก 2 

3.2 องค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีอย่าง
สม่ำเสมอเพ่ือความทันสมัยของข้อมูล 
(Information Sharing) 

3.66 0.84 มาก 4 

3.3 องค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางด้านธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือลดผลกระทบในเชิงลบต่อ
กระบวนการไหลของสินค้า/บริการ 
(Information Sharing) 

3.64 0.82 มาก 5 

3.4 องค์กรของท่านมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน
ระบบปฏิบัติการสารสนเทศระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
ในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันการจารกรรมข้อมูลจาก
องค์กรภายนอกกลุ่ม (Information Sharing) 

3.67 0.84 มาก 3 

3.5 องค์กรของท่านร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในพ้ืนที่ ในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว (Information Technology) 

3.67 0.82 มาก 3 
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องค์ประกอบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย 

  �̅� S.D. การแปลค่า ระดับ 

3.6 องค์กรของท่านมีความสะดวกสบายใน
การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนที่ 
(Information Technology) 

3.72 0.81 มาก 2 

3.7 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่เพ่ือให้มีความ
ทันสมัยอยู่อย่างสม่ำเสมอ (Information 
Technology) 

3.77 0.86 มาก 1 

รวมด้านการไหลของข้อมูลข่าวสาร  
(Information Flow) 

3.69 0.64 มาก  

รวม 3.71 0.60 มาก  
 
จากตารางที่ 4.6 เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 24 ปัจจัย พบว่า โดยรวมแล้ว มีความสำคัญมากมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ซึ่งอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่มี
ค่าเฉลี่ยของระดับความสำคัญ โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ การไหลของเงิน (Financial Flow)
ค่าเฉลี่ย 3.80 ซึ่งอยู่ในระดับมาก การไหลทางกายภาพ (Physical Flow) ค่าเฉลี่ย 3.80 ซึ่งอยู่ใน
ระดับมาก และการไหลของข้อมูลข่าวสาร ( Information Flow) ค่าเฉลี่ย 3.80 ซึ่งอยู่ในระดับมาก 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย สามารถสรุปผลการศึกษาของแต่ละปัจจัย ได้
ดังนี้ 

การประเมินระดับความสำคัญ การไหลทางกายภาพ (Physical Flow) ผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า องค์กรของท่านมี
ส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากรกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บริการ
ตอบสนองความต้องการของผู้มาเยือน (Facilities) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ย
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.80 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก ในขณะ องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่
กับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน เป็นการลดค่าใช้จ่ายร่วมกัน ( Inventory 
management) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 ซึ่งอยู่ในระดับ 
มาก เช่นเดียวกัน 
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การประเมินระดับความสำคัญ การไหลของเงิน (Financial Flow)ผลการประเมินในภาพ
รวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า องค์กรของท่านการมี
ส่วนร่วมในการจ้างงานคนในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุน ( Increase Sales revenue) เป็นปัจจัยที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.98 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก ในขณะ องค์กรของ
ท่านมีขั้นตอนการรับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการ ที่รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อกระชับเวลา ( Increase Sales 
revenue) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.61 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก 
เช่นเดียวกัน 

การประเมินระดับความสำคัญ การไหลของข้อมูลข่าวสาร ( Information Flow)  ผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า องค์กร
ของท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ (Information Technology) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.77 ซึ่งอยู่ในระดับ มาก ในขณะองค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านธุรกิจ
ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบในเชิงลบต่อกระบวนการไหลของสินค้า/
บริการ (Information Sharing) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ย 3.64 
ซึ่งอยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน 

 

4.3 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของโมเดลการ
วัดองค์ประกอบเชิงยืนยันของการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน การจัดการโครงสร้าง
องค์กร ภาวะผู ้นำ และการควบคุม แสดงรายละเอียดดังแผนภาพที่ 10 โมเดลการจัดการการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
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Chi-Square = 471.523, df = 236, 𝒙2/ df = 1.998  
AGFI = 0.885, GFI = 0.910, RMSEA = 0.50 

 
ภาพที่ 0.9  โมเดลการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวของประเทศไทย  
 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ภายหลังจากการปรับโมเดล จากการตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ปรากฏว่า ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) = 471.523 ชั้นความอิสระ 
(df) = 236 ค่าไค-สแควสัมพัทธ์ (Chi-Square/ df) = 1.988 ค่ารากที ่สองของค่าเฉลี ่ยความ
คลาดเคลื่อนกำลังสองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.050 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี 
(GFI) = 0.910 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.885 จึงสรุปได้ว่าโมเดล
การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แบบยอมรับได้ดังตารางที่ 4.7 
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ตารางที่ 0.11  แสดงค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ ผลการพิจารณา 

𝑥2/ df  <3 (Kline, 2005) 1.998 ผ่านเกณฑ์ 

GFI ≥0.90 (Schumaker, 2010) 0.910 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA  <0.08 (Hair et al., 2010) 0.050 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI ≥0.85 (Hu, 1999) 0.885 ผ่านเกณฑ์ 
สรุปผ่านเกณฑ์โมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ตารางที่ 0.12  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย 

น้ำหนักองค์ประกอบ S.E. R2 

1. ด้านการวางแผน (Planning) 
1.1 องค์กรของท่านมีระดับการรวมตัวกับกลุ่มผู้มี

ส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ือ
กำหนดกลยุทธ์ร่วมกัน (Strategic Decision-making) 

0.63 0.03** 0.40 

1.2 องค์กรของท่านได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและ
วิสัยทัศน์ในการกำหนดอนาคตของชุมชนร่วมกันกับผู้มี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งในชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน
และรัฐบาล (Strategic Decision-making) 

0.64 0.03** 0.41 

1.3 องค์กรของท่านได้รับโอกาสในการวิเคราะห์
สภาพปัญหาของพ้ืนที่ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ (Strategic 
Decision-making) 

0.70 0.03** 0.50 

1.4 องค์กรของท่านได้รับการแบ่งปันทรัพยากรใน
พ้ืนที่อย่างเป็นธรรม (Allocating Resources) 

0.65 0.03** 0.42 



 98 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย 

น้ำหนักองค์ประกอบ S.E. R2 

1.5 องค์กรของท่านมีการนำทรัพยากรในพ้ืนที่มา
ใช้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า (Allocating Resources) 

0.65 0.03** 0.41 

1. ุ6 จำนวนของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่มีเพียงพอและเหมาะสมกับทรัพยากรในพ้ืนที่ 
(Allocating Resources) 

0.65 0.03** 0.42 

1.7 องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมการทำงานที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ (Allocating Resources) 

0.69 0.03** 0.48 

1.8 องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว (Allocating 
Resources) 

0.76 0.03** 0.57 

2. การจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) 
2.1 องค์กรของท่านมีการแบ่งปันข้อมูล และความรู้

ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน (Stakeholder Involvement) 

0.71 0.03** 0.49 

2.2 องค์กรของท่านมีการสนับสนุน ด้านความ
ร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้เสีย ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการบริการ 
(Stakeholder Involvement) 

0.70 0.02** 0.48 

2.3 องค์กรของท่านมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้ร่วม
ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ร่วมกัน (Stakeholder 
Involvement) 

0.66 0.03** 0.43 

2.4 องค์กรของท่านมีความร่วมมือกันเพ่ือกระตุ้น
ความต้องการของ นักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้โดยรวม 
(Partnership) 

0.68 0.03** 0.46 



 99 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย 

น้ำหนักองค์ประกอบ S.E. R2 

2.5 องค์กรของท่านมีการทำความเข้าใจเป้าหมาย
ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย ในพ้ืนที่เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน (Partnership) 

0.69 0.03** 0.48 

2.6 องค์กรของท่านมีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมองค์กรร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Partnership) 

0.67 0.03** 0.45 

3. ภาวะผู้นำ (Leading) 
3.1 ผู้นำองค์กรของท่านมีการใช้เทคโนโลยีสาระ

สนเทศวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ในโซ่อุปทานการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการ 
(Innovation) 

0.76 0.03** 0.58 

.3.2 ผู้นำองค์กรของท่านมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรม
กับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำมาใช้ในพ้ืนที่ (Innovation) 

0.79 0.03** 0.61 

3.3 ผู้นำองค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการจัดตั้ง
กองทุนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เพ่ือใช้สนับสนุน
งานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) 

0.76 0.03** 0.57 

4. การควบคุม (Controlling) 
4.1. องค์กรของท่านมีการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(น้ำใช้ไฟฟ้าการเก็บและกำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสีย) ที่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาเยือน (Tourism 
Carrying Capacity) 

0.68 0.03** 0.46 

4.2 องค์กรของท่านมีการตรวจจับการพัฒนาที่ผิด
กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวสู่พื้นที่ป่าเขา 
การรุกล้ำชายหาดหรือเกาะแก่งต่าง ๆ เพ่ือป้องกัน
ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว (Tourism Carrying 
Capacity) 

0.71 0.03** 0.49 



 100 

 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง 4.8 พบว่า องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ด้าน 24 ตัวบ่งชี้ได้ผลดังนี้ 

การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย 8 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.64 -
0.76 ค่าความแปรผันร้อยละ 41-57 (R2 มีค่า 0.41 ถึง 0.57) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 1.1 องค์กรของ
ท่านมีระดับการรวมตัวกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ือกำหนดกลยุทธ์
ร่วมกัน (Strategic Decision-making) – PLN1 (0.64) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 องค์กรของท่านได้ร่วมแบ่งปัน
มุมมองและวิสัยทัศน์ในการกำหนดอนาคตของชุมชนร่วมกันกับผู้มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทั้งใน
ชุมชนรวมทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล (Strategic Decision-making) – PLN2 (0.64)  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 
องค์กรของท่านได้รับโอกาสในการวิเคราะห์สภาพปัญหาของพื้นที ่ร่วมกันกับผู ้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวในพื้นที ่ (Strategic Decision-making) – PLN3 (0.71) ตัวบ่งชี ้ที ่ 1.4 
องค์กรของท่านได้รับการแบ่งปันทรัพยากรในพ้ืนที่อย่างเป็นธรรม (Allocating Resources) – PLN4 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย 

น้ำหนักองค์ประกอบ S.E. R2 

4.3 องค์กรของท่านมีความใส่ใจในการคงอัตลักษณ์
พ้ืนที่ เพ่ือป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
(Tourism Carrying Capacity) 

0.84 0.02** 0.69 

4.4 องค์กรของท่านมีการสร้างงานเพ่ือก่อให้เกิด
รายได้เข้าสู่ชุมชน (Incentive Structure) 

0.75 0.02** 0.56 

4.5 องค์กรของท่านร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน
ท้องถิ่น เพื่อสร้างปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยว 
(Incentive Structure) 

0.70 0.03** 0.48 

4.6 องค์กรของท่านร่วมรักษาภูมิทัศน์ของท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Incentive 
Structure) 

0.72 0.03** 0.52 

4.7 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้
จ่ายในการทำกิจกรรมท่องเที่ยวในพ้ืนที่ (Incentive 
Structure) 

0.68 0.03** 0.46 
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(0.65) ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 องค์กรของท่านมีการนำทรัพยากรในพื้นที่มาใช้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างคุ้มค่า (Allocating Resources) – PLN5 (0.64) ตัวบ่งชี้ที่ 
1.6 จำนวนของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในพื้นที่มีเพียงพอและเหมาะสมกับทรัพยากรในพื้นที่ 
(Allocating Resources) – PLN6 (0.65) ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 องค์กรของท่านมีการจัดกิจกรรมการทำงาน
ที่เหมาะสมกับพื้นที่(Allocating Resources) – PLN7 (0.69) ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 องค์กรของท่านมีการจัด
กิจกรรมการท่องเที ่ยวเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว (Allocating Resources) – PLN8 
(0.76) โดยตัวบ่งชี้ทั ้ง 8 ตัวมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 หมายถึงตัวบ่งชี้ทั ้ง 8 สามารถวัด
องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านการวางแผนได้ 

การจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
ตั้งแต่ 0.66-0.71 ค่าความผันแปรปรวนร่วมร้อยละ 43-50 (R2 มีค่า 0.43 ถึง 0.50) ประกอบด้วยตัว
บ่งชี้ที่ 2.1 องค์กรของท่านมีการแบ่งปันข้อมูล และความรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน (Stakeholder Involvement) – ORG1 (0.71) ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 องค์กรของท่านมี
การสนับสนุน ด้านความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้เสีย ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ (Stakeholder Involvement) – ORG2 (0.70)  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 องค์กร
ของท่านมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้ร่วมดำเนินงานตาม
แผนที่วางไว้ร่วมกัน (Stakeholder Involvement) – ORG3 (0.66) ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 องค์กรของท่านมี
ความร่วมมือกันเพ่ือกระตุ้นความต้องการของ นักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้โดยรวม (Partnership) – 
ORG4 (0.68) ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 องค์กรของท่านมีการทำความเข้าใจเป้าหมายร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย ใน
พื้นที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน (Partnership) – ORG5 (0.69) และตัวบ่งชี้ที่ 2.6 องค์กรของ
ท่านมีความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมองค์กรร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน (Partnership) – ORG6 (0.67) โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 6 ตัวมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 หมายถึงตัวบ่งชี้ทั้ง 6 สามารถวัดองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านการจัดโครงสร้างองค์กรได้ 

ภาวะผู้นำ (Leading) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.76-0.79 ค่า
ความผันแปรปรวนร่วมร้อยละ 58-62 (R2 มีค่า 0.58 ถึง 0.62) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที ่ 3.1 ผู้นำ
องค์กรของท่านมีการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ในโซ่อุปทานการท่องเที่ยว
ของพื้นที่เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ ( Innovation) – LEA1 (0.76) ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผู้นำองค์กรของ
ท่านมีส ่วนร่วมสร้างนวัตกรรมกับผู ้ม ีส ่วนได้เส ียเพื ่อนำมาใช้ในพื ้นที ่ ( Innovation) – LEA2 
(0.79)  ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผู้นำองค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่
เพ่ือใช้สนับสนุนงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) – LEA3 (0.76) โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัว
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มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 หมายถึงตัวบ่งชี้ทั ้ง 3 สามารถวัดองค์ประกอบการจัดการการ
ท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้าน
ภาวะผู้นำได้ 

การควบคุม (Controlling) ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.68-
0.84 ค่าความผันแปรปรวนร่วมร้อยละ 46-70 (R2 มีค่า 0.46 ถึง 0.70) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 4.1 
องค์กรของท่านมีการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน (น้ำใช้ ไฟฟ้า การเก็บและ กำจัดขยะ การบำบัดน้ำ
เสีย) ที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาเยือน (Tourism Carrying Capacity) – CON1 (0.68) ตัว
บ่งชี้ที่ 4.2 องค์กรของท่านมีการตรวจจับการพัฒนาที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวสู่
พื้นที่ป่าเขา การรุกล้ำชายหาดหรือเกาะแก่งต่าง ๆ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
(Tourism Carrying Capacity) – CON2 (0.71)  ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 องค์กรของท่านมีความใส่ใจในการ
คงอัตลักษณ์พื้นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity) – 
CON3 (0.84) ตัวบ่งชี ้ท ี ่  4.4 องค์กรของท่านมีการสร้างงานเพื ่อก่อให้เกิดรายได้เข้ าสู ่ช ุมชน 
(Incentive Structure) – CON4 (0.75) ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 องค์กรของท่านร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ในท้องถิ่น เพ่ือสร้างปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Incentive Structure) – CON5 (0.70) ตัวบ่งชี้ที่ 
4.6 องค์กรของท่านร่วมรักษาภูมิทัศน์ของท้องถิ่น เพ่ือสร้างปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Incentive 
Structure) – CON6 (0.72) และตัวบ่งชี้ที่ 4.7 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายในการ
ทำกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่(Incentive Structure) – CON7 (0.68)  โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 7 ตัวมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายถึงตัวบ่งชี้ทั้ง 7 สามารถวัดองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านการควบคุมได้ 
 

4.4 ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

โดยวิธ ีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis) ของโมเดลการวัดองค์ประกอบ
เชิงยืนยันของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้ านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การไหลทางกายภาพ การไหลทางการเงิน และ การไหล
ทางข้อมูล รายละเอียดดังแผนภาพที่ 11 โมเดลองค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
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Chi-Square = 247.918, df = 127, 𝒙2/ df = 1.952 
AGFI = 0.915, GFI = 0.937, RMSEA = 0.49 

ภาพที่ 0.10  โมเดลองค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
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ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ภายหลังจากการปรับโมเดล จากการตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ปรากฏว่า ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) = 247.918 ชั้นความอิสระ 

(df) = 127 ค่าไค-สแควสัมพัทธ์ (𝑥2/ df) = 1.952 ค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลัง
สองของการประมาณค่า (RMSEA) = 0.049 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดี (GFI) = 0.937 ดัชนี
วัดระดับความเหมาะสมพอดีที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) = 0.915 จึงสรุปได้ว่าโมเดลองค์ประกอบของ
การโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แบบยอมรับได้ดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 0.13  แสดงค่าสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติที่ได้จากการวิเคราะห์ ผลการพิจารณา 

𝑥2/ df  <3 (Kline, 2005) 1.952 ผ่านเกณฑ ์

GFI ≥0.90 (Schumaker, 2010) 0.937 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA  <0.08 (Hair et al, 2010) 0.049 ผ่านเกณฑ ์
AGFI ≥0.85 (Hu, 1999) 0.915 ผ่านเกณฑ ์
สรุปผ่านเกณฑ์โมเดลที่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
ตารางที่ 0.14  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลองค์ประกอบของโลจิสติกส์การ

ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย 

องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย 

น้ำหนักองค์ประกอบ S.E. R2 

1. ด้านการไหลทางกายภาพ (Physical Flow) 
1.1 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากร

กับผู ้มีส่วนได้เสียในพื ้นที ่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการ
ให ้บร ิการตอบสนองความต ้องการของผ ู ้มา เย ือน 
(Facilities) 

  0.74 0.02** 0.54 

1.2 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากร
ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกกระบวนการของห่วง
โซ่อุปทาน (Inventory Management) 

  0.75 0.02** 0.57 
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องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย 

น้ำหนักองค์ประกอบ S.E. R2 

1.3 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากร
ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อความรวดเร็วในการส่ง
มอบสินค้า/บริการ ทำให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ (Facilities) 

  0.71 0.03** 0.50 

1.4 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่กับผู้มี
ส่วนได้เสียในพื้นที่เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Inventory Management) 

  0.74 0.03** 0.55 

1.5 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากร
ระหว่างผ ู ้ประกอบการ ท่องเที ่ยวเพื ่อลดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการ (Inventory Management)  

  0.73 0.02** 0.54 

2. ด้านการไหลทางการเงิน (Financial Flow) 
2.1 องค ์กรของท ่ านการม ีส ่ วนร ่ วมในการเป็น

ผู ้ประกอบการในพื ้นที ่ เพื ่อลดการรั ่วไหลของรายได้ที่
เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว (Increase Sales Revenue)  

  0.74 0.03** 0.54 

2.2 องค์กรของท่านการมีส่วนร่วมในการจ้างงานคนใน
พื้นที่ เพื่อลดต้นทุน (Increase Sales Revenue) 

  0.74 0.03** 0.55 

2.3 องค์กรของท่านได้รับความสะดวกสบายในการ
เข้าถึงแหล่งเงินกู ้ในระบบ ดอกเบี ้ยถูก เพื ่อลดต้นทุน 
(Increase Sales Revenue) 

  0.62 0.03** 0.39 

2.4 องค์กรของท่านมีขั้นตอนการรับคำสั่งซื้อสินค้า/
บริการ ที่รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อกระชับเวลา ( Increase 
Sales Revenue) 

  0.68 0.03** 0.46 

2.5 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการ
ลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น กำลัง
กาย กำลังใจหรือกำลังทรัพย์ (Increase Sales Revenue) 

  0.70 0.03** 0.49 

2.6 องค์กรของท่านมีการจัดการระบบทางการเงินที่พร้อม
สนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ
เพ ื ่ อลดต ้นท ุนของผ ู ้ ประกอบการ ( Increase Sales 
Revenue)  

  0.78 0.02** 0.61 

3. ด้านการไหลของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow)   0.75 0.03** 0.56 
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องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย 

น้ำหนักองค์ประกอบ S.E. R2 

3.1 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านการท่องเที่ยว (Information Sharing) 

3.2 องค์กรของท่านมีการแลกเปลี ่ยนองค์ความรู้
ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียใน พื้นที่อย่างสม่ำเสมอเพื่อความ
ทันสมัยของข้อมูล (Information Sharing) 

  0.73 0.03** 0.54 

3.3 องค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
ธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้มีส่วน ได้เสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลด
ผลกระทบในเชิงลบต่อกระบวนการไหลของสินค้า/บริการ 
(Information Sharing) 

  0.74 0.02** 0.55 

3.4 องค์กรของท่านมีระบบรักษาความปลอดภัยในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน ระบบปฏิบัติการสารสนเทศระหวา่ง
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อป้องกันการ จารกรรมข้อมูลจาก
องค์กรภายนอกกลุ่ม (Information Sharing) 

  0.69 0.03** 0.48 

3.5 องค์กรของท่านร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ 
ในการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้ด ้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 
(Information Technology) 

  0.65 0.03** 0.42 

3.6 องค์กรของท่านมีความสะดวกสบายในการเข้าถึง
ระบบเทคโนโลย ี  สารสนเทศในพื้ นท ี ่  ( Information 
Technology) 

  0.67 0.03** 0.45 

3.7 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่เพื่อให้มีความทันสมัยอยู่อยา่ง
สม่ำเสมอ (Information Technology) 

  0.76 0.03** 0.57 

 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตาราง 4.10 พบว่า องค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ประกอบด้วย 3 ด้าน 18 ตัวบ่งชี้ไดผ้ล
ดังนี้ 

1)  ด้านการไหลทางกายภาพ (Physical Flow) ประกอบด้วย 5 ตัวบ่งชี ้ มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.71-0.75 ค่าความแปรผันร้อยละ 51-57 (R2 มีค่า 0.51 ถึง 0.57) 
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 1.1 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากรกับผู้มีส่วนได้เสียใน
พื้นที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้มาเยือน (Facilities) – 
PHY1 (0.74) ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวในทุกกระบวนการของห่วงโซ่อุปทาน (Inventory Management) – PHY2 (0.75)  ตัวบ่งชี้
ที่ 1.3 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อความ
รวดเร็วในการส่งมอบสินค้า/บริการ ทำให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ (Facilities) – PHY3 (0.71) ตัวบ่งชี้ที่ 
1.4 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่กับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน 
เป็นการลดค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Inventory Management) – PHY4 (0.74) และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 องค์กร
ของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากรระหว่างผู้ประกอบการ ท่องเที่ยวเพื่อลดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการ (Inventory Management) – PHY5 (0.74) โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 5 ตัวมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 หมายถึงตัวบ่งชี้ทั้ง 5 สามารถวัดโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางกายภาพได้ 

2)  ด้านการไหลทางการเงิน (Financial Flow) ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี ้ มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.63-0.79 ค่าความผันแปรปรวนร่วมร้อยละ 39-62 (R2 มีค่า 0.39 ถึง 
0.62) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที่ 2.1 องค์กรของท่านการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือ
ลดการรั่วไหลของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ( Increase Sales Revenue) – FIN1 (0.74) ตัว
บ่งชี้ที่ 2.2 องค์กรของท่านการมีส่วนร่วมในการจ้างงานคนในพื้นที่ เพื่อลดต้นทุน ( Increase Sales 
Revenue) – FIN2 (0.74)  ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 องค์กรของท่านได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึงแหล่ง
เงินกู้ในระบบ ดอกเบี้ยถูก เพื่อลดต้นทุน (Increase Sales Revenue) – FIN3 (0.63) ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 
องค์กรของท่านมีขั ้นตอนการรับคำสั่งซื ้อสินค้า/บริการ ที่รวดเร็วและถูกต้อง เพื่อกระชับเวลา 
(Increase Sales Revenue) – FIN4 (0.68) ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การลงทุนของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น กำลังกาย กำลังใจหรือกำลังทรัพย์ ( Increase 
Sales Revenue) – FIN5 (0.70) ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 องค์กรของท่านมีการจัดการระบบทางการเงินที่พร้อม
สนับสนุนการใช้ พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ( Increase 
Sales Revenue) – FIN6 (0.79) โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 6 ตัวมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หมายถึงตัว
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บ่งชี้ทั้ง 6 สามารถวัดโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางการเงินได้ 

3)  ด้านการไหลของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) ประกอบด้วย 7 ตัวบ่งชี้ มี
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.66-0.76 ค่าความผันแปรปรวนร่วมร้อยละ 43-58 (R2 มีค่า 0.43 ถึง 
0.58) ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ที ่ 3.1 องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านการ
ท่องเที่ยว (Information Sharing) – INF1 (0.75) ตัวบ่งชี้ที ่ 3.2 องค์กรของท่านมีการแลกเปลี ่ยน
องค์ความรู ้ร ่วมกันกับผู ้ม ีส ่วนได ้เส ียใน พื ้นที ่อย่างสม่ำเสมอเพื ่อความทันสมัยของข้อมูล 
(Information Sharing) – INF2 (0.74) ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 องค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน
ธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้มีส่วน ได้เสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบในเชิงลบต่อกระบวนการไหลของ
สินค้า/บริการ (Information Sharing) – INF3 (0.74) ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 องค์กรของท่านมีระบบรักษา
ความปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน ระบบปฏิบัติการสารสนเทศระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ 
เพ่ือป้องกันการ จารกรรมข้อมูลจากองค์กรภายนอกกลุ่ม (Information Sharing) – INF4 (0.70) ตัว
บ่งชี้ที่ 3.5 องค์กรของท่านร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ในการนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ด้านการท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ( Information Technology) – 
INF5 (0.66) ตัวบ่งชี ้ที ่ 3.6 องค์กรของท่านมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศในพ้ืนที่ (Information Technology) – INF6 (0.67) ตัวบ่งชี้ที่ 3.7 องค์กรของท่านมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที ่เพื ่อให้มีความทันสมัยอยู ่อย่างสม่ำเสมอ 
(Information Technology) – INF7 (0.76) โดยตัวบ่งชี้ทั้ง 7 ตัวมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
หมายถึงตัวบ่งชี้ทั้ง 7 สามารถวัดโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลของข้อมูลข่าวสารได้ 
 

4.5 ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการจัดการการ
ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์การท่องเที ่ยวเพื่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

ผลการวิเคราะห์ค่าส ัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร ์ส ัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) ระหว่างองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว กับ โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 0.15  ตารางการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation) ระหว่างองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว กับ โลจิสติกส์
การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย 

ตัวแปร 
การไหลทางกายภาพ การไหลทางการเงิน การไหลทางข้อมูล การจัดการโลจิสติกส ์

R P R P R P R P 
การวางแผน 0.802 0.000** 0.763 0.000** 0.783 0.000** 0.839 0.000** 
การจัดการ
โครงสร้าง
องค์กร 

0.783 0.000** 0.749 0.000** 0.777 0.000** 0.825 0.000** 

ภาวะผู้นำ 0.730 0.000** 0.679 0.000** 0.742 0.000** 0.769 0.000** 
การควบคุม 0.799 0.000** 0.788 0.000** 0.777 0.000** 0.845 0.000** 

 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการวางแผนมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย โดยรวม (R=0.839) และยังมีผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ได้แก่ การไหลทางกายภาพ (R=0.802)  การไหลทางการเงิน (R=0.763) และการไหล
ทางข้อมูล (R=0.783) 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการจัดการโครงสร้างองค์กรมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย โดยรวม (R=0.825) และยังมีผลต่อโลจิสติกส์ทางการท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทย ในทุกด้านอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 ได้แก่ การไหลทางกายภาพ (R=0.783) การไหลทางการเงิน 
(R=0.749)  และการไหลทางข้อมูล (R=0.777) 
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องค์ประกอบการจัดการการท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านภาวะผู้นำมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
โดยรวม (R=0.769) และยังมีผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ 
การไหลทางกายภาพ (R=0.730) การไหลทางการเงิน (R=0.679) และการไหลทางข้อมูล (R=0.742) 

องค์ประกอบการจัดการการท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการควบคุมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
โดยรวม (R=0.845) และยังมีผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ 
การไหลทางกายภาพ (R=0.799)  การไหลทางการเงิน (R=0.788) และการไหลทางข้อมูล (R=0.777) 
 
ตารางที่ 0.16  ตารางสรุปค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 

Correlation) ระหว่างองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว กับโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย 
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Planning 1.000 - - - - - - - - 
Organizing 0.806 1.000 - - - - - - - 
Leading 0.734 0.700 1.000 - - - - - - 
Controlling 0.761 0.811 0.711 1.000 - - - - - 
Physical Flow 0.763 0.749 0.679 0.788 1.000 - - - - 
Financial Flow 0.763 0.749 0.679 0.788 0.802 1.000 - - - 
Information Flow 0.783 0.777 0.742 0.777 0.838 0.778 1.000 - - 
Tourism Management 0.909 0.913 0.882 0.906 0.861 0.823 0.852 1.000 - 
Logistic 0.839 0.825 0.769 0.845 0.943 0.922 0.934 0.906 1.000 

 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตารางที่ 4.12 พบว่า องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการวางแผน ด้านการจัดโครงสร้าง
องค์กร ด้านภาวะผู้นำ และด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยรวม และราย
ด้านทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

4.6 สรุปผลการวิเคราะห์สมการการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 

จากการศึกษากลุ่มตัวแปรอิสระหรือกลุ่มพยากรณ์ขององค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing) ด้านภาวะผู ้นำ 
(Leading) และด้านการควบคุม (Controlling) ที ่ส ่งผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทย โดยวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ทั้ง 3 องค์ประกอบได้แก่ โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางกายภาพ (Physical Flow) 
ด้านการไหลทางการเงิน (Financial Flow) การไหลของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) และ
ภาพรวมของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังตารางที่ 4.13 

 
ตารางที่ 0.17  การทดสอบความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณระหว่างองค์ประกอบการจัดการการ

ท่องเที่ยวกับโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางกายภาพ 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูป
คะแนนดิบ 

Beta t Sig 

 B S.E. - - - 

ค่าคงที่ (α) 0.075 0.109 - 0.687 0.492 

1. ด้านการวางแผน (Planning) 0.336 0.051 0.312 6.558 0.000** 
2. ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 
(Organizing) 

0.168 0.052 0.161 3.204 0.001** 
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ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูป
คะแนนดิบ 

Beta t Sig 

3. ด้านภาวะผู้นำ (Leading) 0.147 0.035 0.166 4.168 0.000** 
4. ด้านการควบคุม (Controlling) 0.319 0.048 0.313 6.655 0.000** 
R = 0.865 F = 292.124 P = 0.000 AdjR2 = 0.745 

 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 4.13 พบว่า ตัวแปรที่สามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทาง
กายภาพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการวางแผน ด้าน
การจัดโครงสร้างองค์กร ด้านภาวะผู้นำ และด้านการควบคุม เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอำนาจใน
การทำนายการเปลี่ยนแปลงของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางกายภาพได้ดีที่สุดคือ ด้านการควบคุม 
(Beta = 0.313) ด้านการวางแผน (Beta = 0.312)  ด้านภาวะผู้นำ (Beta = 0.166) และด้านการจัด
โครงสร้างองค์กร(Beta = 0.161) ตามลำดับ และเมื่อนำมาสร้างการพยากรณ์ของโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้าน
การไหลทางกายภาพได้ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (AdjR2) เท่ากับร้อยละ 74.5 โดยสามารถสร้าง
สมการพยากรณ์ได้ดังนี้  
 

Physical Flow = 0.075 - 0.336 ( Planning)  + 0.168 ( Organizing)  + 0.147 
(Leading) + 0.319 (Controlling) 

 
จากสมการพยากรณ์ที่ได้ พบว่า องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที ่ยวเพื่อเพิ ่มขีด

ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงสามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางกายภาพได้ โดยความสามารถ
ในการพยากรณ์คิดเป็น 74.5% มีค่าคงที่ 0.075 ด้านการวางแผนมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 0.336 
ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู ่ที่  0.168 ด้านภาวะผู ้นำมีค่าน้ำหนัก
ความสำคัญอยู่ที ่0.147 และ ด้านการควบคุมมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 0.319 
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ตารางที่ 0.18  การทดสอบความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณระหว่างองค์ประกอบการจัดการการ
ท่องเที่ยวกับโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางการเงิน 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนน
ดิบ 

Beta t Sig 

B S.E. 

ค่าคงท่ี (α) 0.222 0.120 - 1.850 0.065 

1. ด้านการวางแผน (Planning) 0.307 0.057 0.285 5.433 0.000** 
2. ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 
(Organizing) 

0.136 0.058 0.130 2.355 0.019* 

3. ด้านภาวะผู้นำ (Leading) 0.087 0.039 0.098 2.232 0.096* 
4. ด้านการควบคุม (Controlling) 0.404 0.053 0.395 7.635 0.000** 
R = 0.833 F = 223.042 P = 0.000 AdjR2 = 0.690 

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 4.14 พบว่า ตัวแปรที่สามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทาง
การเงิน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ได้แก่ การจัดการการท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้านการจัดโครงสร้าง
องค์กร และ ด้านภาวะผู้นำ และมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ ด้านการวางแผน และ ด้าน
การควบคุม เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอำนาจในการทำนายการเปลี่ยนแปลงของโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้าน
การไหลทางการเงิน ได้ดีที่สุดคือ ด้านการควบคุม (Beta = 0.395) ด้านการวางแผน (Beta = 0.285)  
ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร (Beta = 0.130) และด้านภาวะผู้นำ (Beta = 0.098) ตามลำดับ และ
เมื่อนำมาสร้างการพยากรณ์ของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางการเงิน ได้ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(AdjR2) เท่ากับร้อยละ 69 โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

 
Financial Flow = 0.222 + 0.307 (Planning)  + 0.136 (Organizing)  + 0.087 

(Leading) + 0.404 (Controlling)  
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จากสมการพยากรณ์ที่ได้ พบว่า องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที ่ยวเพื่อเพิ ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงสามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางการเงินได้  โดยความสามารถ
ในการพยากรณ์คิดเป็น 69% มีค่าคงที่ 0.222 ด้านการวางแผนมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 0.307 
ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู ่ที่  0.136 ด้านภาวะผู ้นำมีค่าน้ำหนัก
ความสำคัญอยู่ที ่0.087 และด้านการควบคุมมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 0.404 
 
ตารางที่ 0.19  การทดสอบความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณระหว่างองค์ประกอบการจัดการการ

ท่องเที่ยวกับโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลของข้อมูลข่าวสาร 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ในรูปคะแนนดิบ 

Beta t Sig 

B S.E 

ค่าคงที่ (α) 0.196 0.111 - 1.762 0.079 

1. ด้านการวางแผน 
(Planning) 

0.273 0.052 0.257 5.205 0.000** 

2. ด้านการจัดโครงสร้าง
องค์กร (Organizing) 

0.207 0.054 0.201 3.863 0.000** 

3. ด้านภาวะผู้นำ (Leading) 0.203 0.036 0.233 5.621 0.000** 
4. ด้านการควบคุม 
(Controlling) 

0.254 0.049 0.253 5.181 0.000** 

R = 0.853 F = 263.626 P = 0.000 AdjR2 = 0.725 
 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 4.15 พบว่า ตัวแปรที่สามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือ

เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลของ
ข้อมูลข่าวสาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ การจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการวางแผน ด้าน
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การจัดโครงสร้างองค์กร ด้านภาวะผู้นำ และด้านการควบคุม เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอำนาจใน
การทำนายการเปลี่ยนแปลงของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลของข้อมูลข่าวสารได้ดีที่สุดคือ ด้านการ
วางแผน (Beta = 0.257)  ด้านการควบคุม (Beta = 0.253) ด้านภาวะผู้นำ (Beta = 0.233) และ
ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร(Beta = 0.201) ตามลำดับ และเมื่อนำมาสร้างการพยากรณ์ของโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย ด้านการไหลของข้อมูลข่าวสารได้ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (AdjR2) เท่ากับร้อยละ 
72.5 โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้ 

Information Flow = 0.196 + 0.273 (Planning)  + 0.207 (Organizing)  + 0.203 
(Leading) + 0.254 (Controlling)  

 
จากสมการพยากรณ์ที่ได้ พบว่า องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที ่ยวเพื่อเพิ ่มขีด

ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรงสามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลของข้อมูลข่าวสารได้  โดย
ความสามารถในการพยากรณ์คิดเป็น 72.5% มีค่าคงที ่ 0.196 ด้านการวางแผนมีค่าน้ำหนัก
ความสำคัญอยู่ที่ 0.273 ด้านการจัดโครงสร้างองค์กรมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 0.207 ด้านภาวะ
ผู้นำมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 0.203 และ ด้านการควบคุมมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 0.254 
 
ตารางที่ 0.20  การทดสอบความสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณระหว่างองค์ประกอบการจัดการการ

ท่องเที่ยวกับโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยรวม 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ในรูปคะแนนดิบ 

Beta t Sig 

 B S.E    

ค่าคงที่ (α) 0.164 0.083 - 1.969 0.050 

1. ด้านการวางแผน 
(Planning) 

0.305 0.039 0.305 7.768 0.000** 

2. ด้านการจัดโครงสร้าง
องค์กร (Organizing) 

0.171 0.040 0.176 4.238 0.000** 
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ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
ในรูปคะแนนดิบ 

Beta t Sig 

 B S.E    

3. ด้านภาวะผู้นำ (Leading) 0.145 0.027 0.177 5.378 0.000** 
4. ด้านการควบคุม 
(Controlling) 

0.326 0.037 0.344 8.855 0.000** 

R =. 910 F = 474.093 P = 0.000 AdjR2 = .826 

 
หมายเหตุ:  ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตาราง 4.16 พบว่า ตัวแปรที่สามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยรวม อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการวางแผน ด้านการจัดโครงสร้าง
องค์กร ด้านภาวะผู้นำ และด้านการควบคุม เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอำนาจในการทำนายการ
เปลี่ยนแปลงของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยรวมได้ดีที่สุดคือ ด้านการควบคุม (Beta = 0.344) ด้านการวางแผน 
(Beta = 0.305)  ด้านภาวะผู้นำ (Beta = 0.177) และด้านการจัดโครงสร้างองค์กร (Beta = 0.176) 
ตามลำดับ และเม่ือนำมาสร้างการพยากรณ์ของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยรวม ได้ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(AdjR2) เท่ากับร้อยละ 82.6 โดยสามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ดังนี้  
 

Logistic total = 0.164 + 0.305 ( Planning)  + 0.171 ( Organizing)  + 0.145 
(Leading) + 0.326 (Controlling) 

 
จากสมการพยากรณ์ที่ได้ พบว่า องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที ่ยวเพื่อเพิ ่มขีด

ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้ง 4 ด้านมีความสัมพันธ์
เชิงเส้นตรง สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยรวมได้ โดยความสามารถในการพยากรณ์
คิดเป็น 82.6% มีค่าคงที่ 0.164 ด้านการวางแผนมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 0.305 ด้านการจัด
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โครงสร้างองค์กรมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่  0.171 ด้านภาวะผู้นำมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 
0.145 และด้านการควบคุมมีค่าน้ำหนักความสำคัญอยู่ที่ 0.326 
 
 



 

 

บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ (1) ศึกษาองค์ประกอบ

ของการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย (2) ศึกษาองค์ประกอบของโลจิสติกส์ทางการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทย (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับผู้มี
ส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจำนวน 400 คน ในช่วงเดือน มิถุนายน พ.ศ.
2564 - ธันวาคม พ.ศ.2565 สามารถนำเสนอได้ดังนี้ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย   

5.1.1 ผลการศึกษาเรื่ององค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทย 

ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 400 คน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าแจก
แจงความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) โดยประเด็นหลักแบบสอบถามจำนวน 42 
ข้อ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

1)  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
จากข้อมูลคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสรุปจาก

ประเด็นหลักของแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวครบทั้ง 5 กลุ่มกิจกรรมหลักทางธุรกิจขององค์กร และมีที่ตั้งของการดำเนินธุรกิจกระจายอยู่
ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
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2)  ข้อมูลพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
จากข้อมูลพฤติกรรมของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถจำแนก 

ประเด็นหลัก ของแบบสอบถามได้ดังนี้ 
(1)  จำแนกตามองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการวางแผน (Planning) แบ่งเป็น 
ปัจจัยการตัดสินใจกำหนดกลยุทธ์ (Strategic decision-making) ของกลุ ่มผู ้ม ีส ่วนได้เส ียใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ การจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสม (Allocating Resources)  

(2)  จำแนกตามองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทย ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 
(Organizing) แบ่งเป็น ปัจจัยการแบ่งปันข้อมูล และความรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน (Stakeholder Involvement) และ การสร้างพันธมิตรทางการตลาดของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย (Partnership) 

(3)  จำแนกตามองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านภาวะผู้นำ (Leading) แบ่งเป็น 
ปัจจัยการเลือกใช้นวัตกรรมในการปรับเพ่ิมผลตอบแทนของทรัพยากร สร้างสิ่งใหม่ สิ่งที่แตกต่างเพ่ือ
เปลี่ยนแปลงคุณค่าขององค์กร (Innovation) 

(4)  จำแนกตามองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทย ด้านการควบคุม (Controlling) 
แบ่งเป็น ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity) และ ผลตอบแทน
ของชุมชน (Incentive Structure) 

(5)  จำแนกตามโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางกายภาพ (Physical Flow) 
แบ่งเป็น การจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory management) และ การเตรียมสิ ่งอำนวยความ
สะดวกหรือบริการต่าง ๆ เพ่ืออำนวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว (Facilities)   

(6)  จำแนกตามโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางข้อมูล (Information Flow) 
แบ่งเป็น การแบ่งปันข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ (Information sharing) และ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

(7)  จำแนกตามโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางการเงิน (Financial Flow) 
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แบ่งเป็น การเติบโตของรายได้ (Increase Sales revenue) และ การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 
(Costs reduction) 

 

5.2 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

จากการนำผลที่สำรวจได้มาแปลค่าทางสถิติ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย ได้ดังนี้ 

1)  วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย พบว่าเมื่อนำทั้ง 24 
ปัจจัยมาพิจารณาโดยวิธีการแปลค่าทางสถิติ (จากตารางที่ 4.5) โดยรวมแล้วมีค่าความสำคัญมาก 
และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่า องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความสำคัญ โดย
เร ียงจากมากไปน้อย ได ้แก่ ด ้านการควบคุม (Controlling) ด้านการจ ัดโครงสร ้างองค ์กร 
(Organizing) ด้านการวางแผน (Planning) และ ด้านภาวะผู้นำ (Leading)  

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พบว่าค่าทาง
สถิติขององค์ประกอบการจัดการการท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้ง 4 ด้านมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูง โดยปัจจัยด้านการกำหนด
กลยุทธ์ร่วมกัน (Strategic decision-making) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ย
มากที่สุดสำหรับองค์ประกอบด้านการวางแผน (Planning) การแบ่งปันข้อมูล และความรู้ระหว่างผู้มี
ส่วนได้เสียในพื้นที่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Stakeholder Involvement) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี ่ยมากที ่ส ุดสำหรับองค์ประกอบด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 
(Organizing) การนำเทคโนโลยีสาระสนเทศมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อเพิ ่มคุณภาพการบริการ 
(Innovation) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดสำหรับองค์ประกอบด้าน
ภาวะผู ้นำ (Leading) และการป้องกันผลกระทบที ่เกิดจากการท่องเที ่ยว (Tourism Carrying 
Capacity) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดสำหรับองค์ประกอบด้านการ
ควบคุม (Controlling) จึงเป็นการยืนยันว่า การวางแผน (Planning) การจัดโครงสร้างองค์กร 
(Organizing) ภาวะผู้นำ (Leading) และการควบคุม (Controlling) เป็นองค์ประกอบของการจัดการ
การท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

2)  วัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย พบว่าเมื่อนำทั้ง 24 ปัจจัย มาพิจารณาโดย
วิธีการแปลค่าทางสถิติ (จากตารางที ่ 4.6) พบว่า โดยรวมมีความสำคัญมาก และเมื ่อพิจารณา
องค์ประกอบรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความสำคัญ โดยเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ 
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การไหลทางการเงิน (Financial Flow) การไหลทางกายภาพ (Physical Flow) และการไหลของ
ข้อมูลข่าวสาร (Information Flow)  

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พบว่า 
ค่าทางสถิติของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้ง 3 ด้าน มีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง โดยปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ทรัพยากรกับผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นในการให้บริการตอบสนองความต้องการของ
ผู้มาเยือน (Inventory management) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด
สำหรับองค์ประกอบด้านการไหลทางกายภาพ (Physical Flow) การมีส่วนร่วมในการจ้างงานคนใน
พื้นที่ เพื่อลดต้นทุน (Increase Sales revenue) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ย
มากที่สุดสำหรับองค์ประกอบด้านการไหลของเงิน (Financial Flow) และการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพื ้นที ่เพื ่อให้ม ีความทันสมัยอยู ่อย่างสม่ำเสมอ ( Information 
Technology) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุดสำหรับองค์ประกอบด้าน
การไหลของข้อมูลข่าวสาร ( Information Flow) จึงเป็นการยืนยันได้ว่า การไหลทางกายภาพ 
(Physical Flow) การไหลของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) และการไหลของเงิน (Financial 
Flow) เป็นองค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที่ยว 

3)  วัตถุประสงค์การวิจัยเพื ่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง  องค์ประกอบการจัดการการ
ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยศึกษากลุ่มตัวแปรอิสระหรือกลุ่มพยากรณ์ ที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ใช้
วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร แบบการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เมื่อนำผลการวิจัยที่ได้มาแปรค่าทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ 
(Regression Coefficient) และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (AdjR2) จากนั้นนำมาสร้างเป็นสมการ
พยากรณ์ โดยพบว่าตัวแปรด้านองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการวางแผน ด้านการจัดโครงสร้าง
องค์กร ด้านภาวะผู้นำ และด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง จึงสรุปได้ว่าตัวแปรด้าน
องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้ง 4 ด้าน สามารถนำมาใช้ในการพยากรณ์โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทาง
กายภาพ ด้านการไหลทางข้อมูล ด้านการไหลทางการเงิน และภาพรวมได้ 
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5.3 อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาวิจัยเรื ่อง องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
สามารถอภิปรายผลโดยแยกประเด็นได้ดังนี้ 

เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบด้านการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 

5.3.1 ด้านการวางแผน (Planning)  
ผลการประเมินความสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย 

พบว่า ปัจจัยด้านการรวมตัวกันของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เพ่ือ
กำหนดกลยุทธ์ร่วมกัน (Strategic Decision-making) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในขณะที่ องค์กรของท่านได้รับโอกาสในการวิเคราะห์สภาพปัญหาของพ้ืนที่ร่วมกัน
กับผ ู ้ม ีส ่วนได ้เส ียในอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวในพื ้นท ี ่  (Strategic Decision-making) ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยต่างก็อยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน แสดงให้
เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ
กำหนดกลยุทธ์ในการมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน เพราะกลยุทธ์การตัดสินใจที่ประสบความสำเร็จย่อมส่งผล
ต่อประสิทธิผลของการตัดสินใจนั้น ๆ เช่นกัน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Dean Jr, Sharfman 
(1996) ที่ได้ทำการวิจัยเพื่อหาคำตอบว่า กลยุทธ์การตัดสินใจที่ประสบความสำ เร็จย่อมส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการตัดสินใจนั้น ๆ ซึ่งผลที่ได้ก็คือกลยุทธ์การตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของ
การตัดสินใจที่มีประสิทธิผล ผลที่ได้นี้จะกล่าวถึงในรูปความสำคัญของการเลือกใช้กลยุทธ์ในองค์กร  
แต่ทั้งนี้จากผลการวิจัยพบว่าต้องเพิ่มความใส่ใจในด้านการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนสามารถแสดง
วิสัยทัศน์ด้านการวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ที่แต่ละภาคส่วนประสบเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวหาวิธีแก้ไขและลดผลกระทบอันอาจเกิดจากปัญหาเหล่านั้นร่วมกันด้วย 
 

5.3.2 ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร (Organizing)  
ผลการประเมินความสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า 

องค์กรของท่านมีการแบ่งปันข้อมูล และความรู้ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน (Stakeholder Involvement) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
ในขณะที่ องค์กรของท่านมีการสนับสนุน ด้านความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที ่ยวในพื ้นท ี ่  เพ ื ่อปร ับปร ุงค ุณภาพการบร ิการ (Stakeholder Involvement) ผ ู ้ตอบ

https://scholar.google.com/citations?user=7rGRNLIAAAAJ&hl=th&oi=sra
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แบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยต่างก็อยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน แสดงให้
เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการแบ่งปันข้อมูล และความรู้
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าและเป็นเหตุให้เกิดความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้าต่อไป  สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Waligo et al. (2013) ที่ได้ทำการค้นคว้าโดยมีเป้าหมายเพื่อประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้แนวคิดด้าน การร่วมมือกัน 
และ การดำเนินการหลัก เช่นการจัดการความสามารถในการปรับตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น
เครื่องมือช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผล
การศึกษาที่ได้สามารถพัฒนาสู่กรอบการจัดการการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย (MSIM) 
ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่จะมีส่วนร่วม และประสิทธิผลในการแสวงหาความยั่งยืนของผู้มี ส่วนได้
เสียเพื่อมุ่งสู ่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มระดับของการรับรู้ถึงเป้าหมายร่วมกันเกิดเป็นความ เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมองค์กรเก่า ๆ ลดปัญหาที่เกี่ยวกับการประสานงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการร่วมกัน 

 
5.3.3 ด้านภาวะผู้นำ (Leading)  
ผลการประเมินความสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า 

ผู้นำองค์กรของท่านมีการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ในโซ่อุปทานการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ ( Innovation) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในขณะที่ ผู้นำองค์กรของท่านมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อนำมาใช้ในพื้นที่ (Innovation) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัย
ต่างก็อยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้
ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ในโซ่อุปทานการท่องเที่ยวของ
พื้นที่เพื่อรวมข้อมูลในกระบวนการผลิตเข้าด้วยกัน เป็นการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Carvalho and Costa (2011) ที่ได้ดำเนินการวิจัย โดยมุ่งที่จะค้นหา
คำตอบที่เก่ียวกับ นวัตกรรมของการจัดการแบบบูรณาการว่าคืออะไร เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการนำกล
ยุทธ์ไปใช้ในอุตสาหกรรมการบริการ พบว่า นวัตกรรมมีความเป็นไปได้ในการเพิ่มคุณภาพการบริการ 
การปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า และบริษัทควรพยายามให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการใช้งาน
ระบบทั้งหมด ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการผลิต และการบริโภค ที่เก่ียวข้อง
กับการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า การรวมข้อมูลในกระบวนการผลิตเข้าด้วยกันโดยการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ กฎเกณฑด้์านทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยสำคัญขององค์กร และมีผล
ต่อการดำเนินงานของธุรกิจ ความร่วมมือกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียใน
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ยังเป็นการปรับเพิ่มผลตอบแทนของทรัพยากร สร้างสิ่งใหม่ สร้างสิ่งที่
แตกต่างเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณค่าขององค์กร และดำเนินกลยุทธ์การนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อสร้างความ
แตกต่างทางการแข่งขันอีกด้วย 

 
5.3.4 ด้านการควบคุม (Controlling)  
ผลการประเมินความสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า 

องค์กรของท่านมีความใส่ใจในการคงอัตลักษณ์พื้นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
(Tourism Carrying Capacity) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในขณะ
ที่ องค์กรของท่านร่วมรักษาภูมิทัศน์ของท้องถิ่น เพื่อสร้างปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยว ( Incentive 
Structure) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยต่างก็อยู่ในระดับ มาก 
เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการคงอัต
ลักษณ์พ้ืนที่เพ่ือป้องกันผลกระทบทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการท่องเที่ยวในระดับที่สูง นั่นก็คือถึงแม้ว่า
ผู้ประกอบการจะต้องการมอบประสบการณ์หรือสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างผล
กำไรให้กับผู้มีส่วนได้เสียในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ซึ่งต้องมั่นใจว่าแหล่งท่องเที่ยวจะต้องไม่ถูกทำลายทั้ง
ทางสังคมและวัฒนธรรมจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยวด้วย สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมยศ 
โอ่งเคลือบ (2012) เรื่อง ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อแหล่งมรดกโลกอยุธยา ที่พบว่า คุณค่าแห่ง
มรดก และการท่องเที่ยวควรมีการพัฒนา และบริหารจัดการควบคู่กัน การจัดการการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน จึงควรมีการสร้างสมดุลระหว่าง 3มิติแห่งความยั่งยืนอันได้แก่ การอนุรักษ์มรดก การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของชุมชน ในขณะที่ความร่วมมือกันในการรักษาภูมิทัศน์ของ
ท้องถิ่นเพื่อสร้างปัจจัยดึงดูดทางการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องให้ความสนใจเพิ่มขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางการนำนโยบายแรงจูงใจเข้ามาใช้ ซึ่งการสร้างสิ่งจูงใจคือเครื่องมือทางนโยบาย
ที่สามารถใช้เพื่อแก้ไขความล้มเหลวของตลาดและสร้างความมั่นใจด้านการพัฒนาความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ยกตัวอย่างเช่นการนำสิ่งจูงใจมาเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุน หรือเป็น
ปัจจัยในการพิจารณาการจ้างงานเพ่ิมในชุมชน เป็นต้น  

1)  เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบของโลจิสติกส์การท่องเที ่ยวเพื่อเพิ ่มขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทย สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี ้

(1)  การไหลทางกายภาพ (Physical Flow) ผลการประเมินความสำคัญใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปัน
ทรัพยากรกับผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นในการให้บริการตอบสนองความต้องการของ
ผู้มาเยือน (Inventory Management) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
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ในขณะที่ องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่กับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่เพื่อลดความซ้ำซ้อน
ของงาน เป็นการลดค่าใช้จ่ายร่วมกัน ( Inventory Management) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนน
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยต่างก็อยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้ความสำคัญกับการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นใน
การให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้มาเยือนในระดับที่สูง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็
สามารถปรับตัวได้ทันทีเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านการขายด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Ioan Constantin Dima et al. (2014) ที่ทำการศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวกับ โลจิสติกส์
อิเลคทรอนิกส์ (e-logistics) ซึ่งสามารถจัดสินค้าคงคลังเหล่านี้ว่าเป็นองค์ประกอบของการจัดการ
สินค้าคงคลังได้ e-tourism ทำให้เกิดความยืดหยุ่น มีพลวัต และสามารถปรับตัวได้ทันทีเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านการขาย โดยได้พิจารณาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเป็นสินค้าคงคลัง บทบาทของ 
e-logistics คือการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและยืดหยุ่นได้ตามโอกาส
ทางการตลาด ผลการศึกษาพบว่า การที่มีการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังที่ดี การออกแบบและการ
สนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เมื่อข้อมูลที่เป็นสินค้าคงคลังเคลื่อนย้ายไปยังผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใน
แพ็คเกจ การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพจะสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด 
การจัดการข้อมูลสินค้าคงคลังที่ดีทำให้ e-logistics สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ โดยที่
การแบ่งหน้าที่กันทำงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานร่วมกัน เป็นปัจจัยที่ยังคงต้องเพิ่มความสำคัญ 
เพื่อลดระยะเวลาดำเนินงาน สร้างให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวและยังเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีอีกด้วย 

(2)  การไหลของเงิน (Financial Flow) ผลการประเมินความสำคัญในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า องค์กรของท่านการมีส่วนร่วมในการจ้างงานคนใน
พื้นที่ เพื่อลดต้นทุน (Increase Sales revenue) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ในขณะที่ องค์กรของท่านมีขั้นตอนการรับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการ ที่รวดเร็วและถูกต้อง เพ่ือ
กระชับเวลา (Increase Sales revenue) ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งทั้ง 2 
ปัจจัยต่างก็อยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมในการจ้างงานคนในพ้ืนที่ในระดับสูงเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมรายรับ ลดการรั่วไหลของรายได้ที่
เกิดข้ึนจากการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนแก่คนในพ้ืนที่ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Lacher & Nepal (2010) ได้ทำการศึกษาเรื่องเกี่วกับการเพิ่มรายรับ ลดการรั่วไหล
ของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว โดยอ้างอิงจากงานศึกษาเก่า  ๆ ที่ชี้ให้เห็นว่าภูมิภาคที่พัฒนา
น้อยมักไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้เต็มที่เนื่องจากประเทศที่พัฒนาแล้วมั กจะเป็น
เจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ และประเทศในภูมิภาคที่พัฒนาน้อยจะต้องนำเข้าสินค้าที่ใช้
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เนื่องจากโดยปกติแล้วชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่รอบนอกไม่ใช่ในเมืองใหญ่
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ไม่มีเงินทุนในการสร้างธุรกิจจำนวนมากหรือมีความเชี่ยวชาญในการจ้างงานระดับสูง พวกเขาจึงมัก
ถูก จำกัด ให้เป็นแรงงานในระดับต่ำหรือขายงานฝีมือในราคาถูก ทำให้ขาดการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 
จึงส่งผลให้เกิดการรั่วไหลสู่ภายนอกสูง ซึ่งขัดขวางการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยที่จัดทำ
กรณีศึกษาในภาคเหนือของประเทศไทยที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความท้าทายของกลยุทธ์ระดับ
ท้องถิ่นในการลดการรั่วไหลของรายได้ โดยใช้หมู่บ้าน 3 แห่งของ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นกรณีศึกษา ซึ่ง
การศึกษาชี้ให้เห็นว่าการมีกลยุทธ์ระดับหมู่บ้านที่เหมาะสมสามารถเพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจของ
การท่องเที่ยวในพื้นที่ชายขอบได้อย่างมาก การใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมสามารถลดการรั่วไหลของ
เศรษฐกิจ เพิ่มการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น กระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปทั่วภูมิภาค และ
เปลี่ยนผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นให้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น ในขณะที่
ผลการวิจัยยังพบว่าการกระชับเวลาในการรับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการที่รวดเร็วและถูกต้อง เป็นปัจจัยที่
ต้องยกระดับความสำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวและยังเป็นการลดต้นทุนของ
ผู้ประกอบการอีกด้วย  

(3)  การไหลของข ้อม ูลข ่าวสาร ( Information Flow)  ผลการประเมิน
ความสำคัญในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า องค์กรของท่านมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในพื ้นที ่ เพื ่อให้ม ีความทันสมัยอยู ่อย่างสม่ำเสมอ 
(Information Technology) เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยมากที่สุด ในขณะที่ 
องค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือ
ลดผลกระทบในเชิงลบต่อกระบวนการไหลของสินค้า/บริการ ( Information Sharing) ผู ้ตอบ
แบบสอบถามให้คะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซ่ึงทั้ง 2 ปัจจัยต่างก็อยู่ในระดับ มาก เช่นเดียวกัน แสดงให้
เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในพื้นที่เพื ่อให้มีความทันสมัยอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื ่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว ทำให้
นักท่องเที ่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้อง และทันสมัย  
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Ukpabi et al. (2017) ทีไ่ด้ศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ในด้านการท่องเที่ยว (e-tourism) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการศึกษา
เกี่ยวกับการยอมรับของผู้บริโภคหรือการนำ e-tourism มาใช้เพ่ือจัดกลุ่มการศึกษา สังเคราะห์ทฤษฎี 
แบบจำลองและกรอบที่ใช้ และระบุสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้งานของผู้บริโภค เพ่ือ
ตรวจสอบวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในบริการ
ด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่มีอยู่อย่างมากมายรวมถึงหัวข้อต่าง  ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการซื้อการ
เดินทางของผู้บริโภคทางออนไลน์ การออกแบบเว็บไซต์และความตั ้งใจในการจอง  บทบาทของ
โซเชียลมีเดียในการจองการเดินทางออนไลน์ และบทบาทของเทคโนโลยีมือถือในการวางแผนและ
การใช้งานการเดินทาง  การยอมรับของผู้บริโภคคือปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญ โดยผลการศึกษา
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พบว่าปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพการออกแบบเว็บไซต์ มีผลต่อการรับรู้ เช่น Facebook 
Twitter และ blogs เป็นต้น จากผลการศึกษาของ Ukpabi et al. (2017) พบว่า ควรให้ความสำคัญ
กับการเพิ่มระดับของการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านธุรกิจระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ ้นกับคู่ค้าของพวกเขา สร้างการรับรู้คุณค่า วางแนวทาง
การตลาดซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการทำงานข้ามสายงาน สามารถลดผลกระทบในเชิงลบต่อ
กระบวนการไหลของสินค้า/บริการ และยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอีกด้วย 

2)  จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multi Regression Analysis) ระหว่าง
องค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยว กับ โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถดา้น
การแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เมื่อนำค่าทางสถิติที่หาได้จากการรวบรวม
ข้อมูลมาคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์โดยวิธีการของเพียร์สันพบว่า องค์ประกอบการจัดการ
การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดโครงสร้างองค์กร ด้านภาวะผู้นำและด้านการควบคุม มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศไทย โดยรวม และรายด้านทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากการศึกษากลุ่มตัวแปรอิสระหรือกลุ่มพยากรณ์ขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้านของการ
จัดการการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้แก่ ด้านการวางแผน (Planning) ด้านการจัดโครงสร้าง
องค์กร (Organizing) ด้านภาวะผู้นำ (Leading) และด้านการควบคุม (Controlling) โดยวิเคราะห์
อิทธิพลทั ้ง 3 ปัจจัยได้แก่ โลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ด้านการไหลทางกายภาพ (Physical Flow) ด้านการไหล
ทางการเงิน (Financial Flow) การไหลของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) และภาพรวมของโล
จิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย เมื ่อนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธ ีว ิเคราะห์แบบการถดถอยพหุคูณ (Multi Regression 
Analysis) พบว่าองค์ประกอบของการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้ง 4 ด้าน มีอิทธิพลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย เรียงลำดับตาม
อำนาจในการทำนายการเปลี่ยนแปลงของโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการควบคุม ด้าน
การวางแผน ด้านภาวะผู้นำ และด้านการจัดโครงสร้างองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Aminova 
and Kadirova (2020) ที่พบว่าการจัดการการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน กับโลจิสติกส์การท่องเที่ยว มี
ความสัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่ง โดยกระบวนการทางโลจิสติกส์เข้ามามีบทบาทในทุกกิจกรรมของการ
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จัดการการท่องเที่ยว นับตั้งแต่เริ่มจนจบกิจกรรม ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องปรับแนวทางการดำเนินงานเพื่อที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
นักท่องเที่ยว และลดต้นทุนองค์กร 

ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่า องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทยที่ดี ย่อมส่งผลต่อโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นเมื่อโลจิ
สติกส์การท่องเที่ยวเพื ่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของ
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพ จึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของห่วงโซ่อุปทานใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นเอง 

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

จากการศึกษาองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว ที่ส่งผลต่อโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือ
เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย สามารถนำไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง เพื ่อยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตั้ง
ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จึงมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1)  งานวิจัยนี้ พบว่า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยหลักใน
การมาเยือน ทำให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวควรที่จะพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานให้สามารถใช้ได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและทันสมัย
เช่น ระบบขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

2)  จากผลการวิจัย พบว่า การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะ
สามารถเพิ่มศักยภาพทั้งด้านองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยว และโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพ่ือ
เพิ ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวของประเทศไทย ดังนั ้นการ
สนับสนุนองค์ความรู้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเป็นเรื่องที่ภาครัฐควรให้
ความสำคัญ 

3)  จากผลการวิจัย พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ร ่วมกันของผู ้มีส ่วนได้เส ียใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยที่สำคัญ ต่อประสิทธิผลของการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ดังนั้นผู้มีส่วนได้เสียใน
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงควรมีการจัดประชุม และเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
อย่างสม่ำเสมอ  

4)  จากผลการวิจ ัย พบว่า ผ ู ้มีส ่วนได้เส ียในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวให้
ความสำคัญกับการคงอัตลักษณ์ท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อเพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย ภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่อัตลักษณ์ท้องถิ่นของ
ไทย อันเปรียบเสมือนสินค้าที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันควรควบคุมไม่ให้การ
ท่องเที่ยวส่งผลกระทบด้านที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย 

5)  จากผลการวิจัย พบว่า เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้มีส่วนได้เสียใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ควรมีการควบคุมการจัดการขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
เพ่ือป้องกันไม่ให้การท่องเที่ยวสร้างผลกระทบที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และควรมีการจัดสรร
การใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรมด้วย 

 

5.5 ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้อาจมีขอบเขตในการศึกษาที่จำกัดในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้นหากมีผู้สนใจ
ศึกษาวิจัยในลักษณะนี้ต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1)  ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมด้านความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็น
หนึ่งในปัจจัยด้านการมีภาวะผู้นำ สัมพันธ์กับปัจจัยด้านการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในกระบวนการ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย  

2)  หากมีผู้สนใจทำการศึกษาวิจัยในส่วนโลจิสติกส์ของนักท่องเที่ยว (Logistics of 
tourists) สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยในส่วนของโลจิสติกส์
ของการให้บริการการท่องเที ่ยว (Logistics of tourism services) ไปใช้ประกอบงานว ิจ ัยได้ 
เนื่องจากพบว่าโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลด้านความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นแก่
นักท่องเที่ยวด้วย  
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ภาคผนวก



 

 

ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยง (reliability) ของมาตรวัดสำหรับข้อมูลที่เก็บจริง (n = 
400) 

มิติหรือตัวแปร 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 

Corrected Item-Total 

Correlation 

ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟ่า 

การวางแผน (PLN) 8 PLN1 .608 
 

  

PLN2 .644 
 

  

PLN3 .636 
 

  

PLN4 .599 
 

  

PLN5 .601 
 

  

PLN6 .582 
 

  

PLN7 .614 
 

  

PLN8 .659 .867 

 

การจัดโครงสร้าง

องค์กร (ORG) 

 

6 

 

ORG1 

 

.634 

 

  

ORG2 .675 
 

  

ORG3 .589 
 

  

ORG4 .635 
 

  

ORG5 .637 
 

  

ORG6 .618 .848 

ภาวะผู้นำ (LEA) 3 LEA1 .663 
 

  

LEA2 .682 
 

  

LEA3 .649 .814 

 

การควบคุม (CON) 

 

7 

 

CON1 

 

.648 

 

  

CON2 .681 
 

  

CON3 .737 
 

  

CON4 .677 
 

  

CON5 .663 
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มิติหรือตัวแปร 
จำนวน

ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัด 

Corrected Item-Total 

Correlation 

ค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟ่า 
  

CON6 .662 
 

  

CON7 .587 .880 

 

การไหลทางกายภาพ 

(PHY) 

 

5 

 

PHY1 

 

.680 

 

  

PHY2 .656 
 

  

PHY3 .661 
 

  

PHY4 .645 
 

  

PHY5 .651 .849 

การไหลทางการเงิน 

(FIN) 

6 FIN1 .670 
 

  

FIN2 .679 
 

  

FIN3 .582 
 

  

FIN4 .629 
 

  

FIN5 .640 
 

  

FIN6 .715 .861 

 

การไหลทางข้อมูล 

(INF) 

 

7 

 

INF1 

 

.665 

 

  

INF2 .692 
 

  

INF3 .671 
 

  

INF4 .617 
 

  

INF5 .637 
 

  

INF6 .649 
 

  

INF7 .731 .881 
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แบบสอบถามการวิจัย 
 

เรื่อง องค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยว 
คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม  
1. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์การ

ท่องเที่ยว  
2. แบบสอบถามนี้เพ่ือใช้ประกอบการวิจัย ต้องการทราบความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมิต้องลง
ชื่อ เพื่อเก็บเป็นความลับ และเพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรง
ตามความเป็นจริง  
3. แบบสอบถามฉบับนี้ มุ่งศึกษาองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยต่อไป 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำแนะนำ โปรดทำเครื่องหมาย ü ในวงกลมหน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลของท่าน 

 
1. เพศ  

o 1. ชาย  
o 2. หญิง  

2. อายุ  
o 1. ต่ำกว่า 20 ปี  
o 2. 21-30 ปี  
o 3. 31-40 ปี  
o 4. 41-50 ปี  
o 5. 51-60 ปี  
o 6. 60 ปีขึ้นไป  

3. อาชีพ  
o 1. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
o 2. ค้าขาย หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว  
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o 3. เกษตรกรรม/ประมง  
o 4. พนักงานบริษัทเอกชน  
o 5. รับจ้างทั่วไป  
o 6. นักเรียน/นักศึกษา  
o 7. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............................  

4. วุฒิการศึกษา  
o 1. มัธยมศึกษาตอนต้น หรือต่ำกว่า 
o 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
o 3. อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า  
o 4. ปริญญาตรี  
o 5. สูงกว่าปริญญาตรี  

5. ที่อยู่ปัจจุบันขององค์กร  
o 1. กรุงเทพมหานคร  
o 2. ภาคกลาง  
o 3. ภาคตะวันออก  
o 4. ภาคตะวันตก  
o 5. ภาคเหนือ  
o 6. ภาคใต้  
o 7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

6. กิจกรรมหลักทางธุรกิจขององค์กร คืออะไร  
o 1. ผู้ผลิต  
o 2. ผู้จำหน่าย  
o 3. ผู้กระจายสินค้า  
o 4. ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า  
o 5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...............................................  

7. รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กร คืออะไร  
o 1. มีผู้นำกลุ่มแต่ไม่มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติของกลุ่ม  
o 2. มีผู้นำกลุ่ม มีระเบียบปฏิบัติ และโครงสร้างการบริหารงานกลุ่ม  
o 3. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................  

8. ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจขององค์กร  
o 1. ต่ำกว่า 1 ปี  



 142 

o 2. 2-4 ปี  
o 3. 5-7 ปี   
o 4. 8-10 ปี  
o 5. 10 ปีขึ้นไป  

9. ระดับรายได้ขององค์กรต่อเดือน  
o 1. ต่ำกว่า 30,000 บาท  
o 2. 30,001-50,000 บาท  
o 3. 50,001-70,000 บาท  
o 4. 70,001-100,000 บาท  
o 5. 100,000 บาทขึ้นไป  

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อระบบโลจิสติกส์การ

ท่องเที่ยว   
คำแนะนำ โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ และทำเครื่องหมาย ü ลงในช่องที่ตรงกับระดับความเห็นของ

ท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว โดยที่ 
5 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานด้านหลักการมีส่วนร่วมดีมาก  
4 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานด้านหลักการมีส่วนร่วมดี  
3 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานด้านหลักการมีส่วนร่วมปานกลาง  
2 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานด้านหลักการมีส่วนร่วมน้อย  
1 หมายถึง ผลการปฏิบัติงานด้านหลักการมีส่วนร่วมน้อยมาก  
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การจัดการการท่องเที่ยว 

ข้อมูล  ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

การมีภาวะผู้นำ ( Leading )  

15. ผู้นำองค์กรของท่านมีการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศวิเคราะห์ข้อมูลที่

รวบรวมได้ในโซ่อุปทานการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการบริการ 
(Innovation)  

          

16. ผู้นำองค์กรของท่านมีส่วนร่วมสร้างนวัตกรรมกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อนำมาใช้
ในพ้ืนที่ (Innovation)  

          

17. ผู้นำองค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียใน
พ้ืนที่เพ่ือใช้สนับสนุนงานด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)  

          

การควบคุม ( Controlling )  

18. องค์กรของท่านมีการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน (น้ำใช้ ไฟฟ้า การเก็บและ

กำจัดขยะ การบำบัดน้ำเสีย) ที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาเยือน 
(Tourism Carrying Capacity)  

          

19. องค์กรของท่านมีการตรวจจับการพัฒนาที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การขยายตัวสู่พื้นที่ป่าเขา การรุกล้ำชายหาดหรือเกาะแก่งต่าง ๆ เพ่ือป้องกัน

ผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity)  

          

20. องค์กรของท่านมีความใส่ใจในการคงอัตลักษณ์พ้ืนที่ เพ่ือป้องกันผลกระทบ

ที่เกิดจากการท่องเที่ยว (Tourism Carrying Capacity)  

          

21. องค์กรของท่านมีการสร้างงานเพ่ือก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชน (Incentive 
Structure)  

          

22. องค์กรของท่านร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่น เพื่อสร้างปัจจัย
ดึงดูดทางการท่องเที่ยว (Incentive Structure)  

          

23. องค์กรของท่านร่วมรักษาภูมิทัศน์ของท้องถิ่น เพื่อสร้างปัจจัยดึงดูด
ทางการท่องเที่ยว (Incentive Structure)  

          

24. องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายในการทำกิจกรรม
ท่องเที่ยวในพื้นที ่(Incentive Structure)  
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การจัดการโลจิสติกส์  

ข้อมูล  
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

การไหลทางกายภาพ ( Physical Flow )  

25. องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากรกับผู้
มีส่วนได้เสียในพื้นที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บริการ

ตอบสนองความต้องการของผู้มาเยือน (Inventory 
management)  

          

26. องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากร
ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวในทุกกระบวนการของห่วง
โซ่อุปทาน (Inventory management)  

          

27. องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากร
ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพ่ือความรวดเร็วในการส่ง

มอบสินค้า/บริการ ทำให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ (Inventory 
management)  

          

28. องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งหน้าที่กับผู้มีส่วน
ได้เสียในพ้ืนที่เพ่ือลดความซ้ำซ้อนของงาน เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Inventory management)  

          

29. องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการแบ่งปันทรัพยากร
ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพ่ือลดต้นทุนของ

ผู้ประกอบการ (Inventory management)  

          

การไหลทางการเงิน ( Financial Flow ) 

30. องค์กรของท่านการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่ เพ่ือลดการรั่วไหลของรายได้ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ท่องเที่ยว (Increase Sales revenue)  

          

31. องค์กรของท่านการมีส่วนร่วมในการจ้างงานคนในพ้ืนที่ 
เพ่ือลดต้นทุน (Increase Sales revenue)  

          

32. องค์กรของท่านได้รับความสะดวกสบายในการเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ในระบบดอกเบี้ยถูก เพ่ือลดต้นทุน (Increase 
Sales revenue)  
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ข้อมูล  
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

33. องค์กรของท่านมีข้ันตอนการรับคำสั่งซื้อสินค้า/บริการ 
ที่รวดเร็วและถูกต้อง เพ่ือกระชับเวลา (Increase Sales 
revenue)  

          

34. องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการลงทุน
ของผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ เช่น กำลังกาย 
กำลังใจหรือกำลังทรัพย์ (Increase Sales revenue)  

          

35. องค์กรของท่านมีการจัดการระบบทางการเงินที่พร้อม
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติ
เพ่ือลดต้นทุนของผู้ประกอบการ (Increase Sales 
revenue)  

          

การไหลทางข้อมูล ( Information Flow )  

36. องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านการท่องเที่ยว (Information Sharing)  

          

37. องค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันกับ
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ีอย่างสม่ำเสมอเพ่ือความทันสมัยของ
ข้อมูล (Information Sharing)  

          

38. องค์กรของท่านมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านธุรกิจ
ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือลด
ผลกระทบในเชิงลบต่อกระบวนการไหลของสินค้า/บริการ 
(Information Sharing)  

          

39. องค์กรของท่านมีระบบรักษาความปลอดภัยในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบปฏิบัติการสารสนเทศระหว่างผู้
มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลจาก
องค์กรภายนอกกลุ่ม (Information Sharing)  

          

40. องค์กรของท่านร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี ในการ
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว (Information 
Technology)  
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ข้อมูล  
ระดับความคิดเห็น  

5  4  3  2  1  

41. องค์กรของท่านมีความสะดวกสบายในการเข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนที่ (Information 
Technology)  

          

42. องค์กรของท่านมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในพ้ืนที่เพ่ือให้มีความทันสมัยอยู่อย่าง
สม่ำเสมอ (Information Technology)  
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