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 เอกสารคําสอนฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบคําสอนวิชา พท 450 การจัดการ
ธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการการตลาดธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ธุรกิจท่องเที่ยว การบัญชีและการเงินในธุรกิจท่องเที่ยว จรรยาบรรณวิชาชีพ การจัดการความเสี่ยง
และประกันภัยในธุรกิจท่องเที่ยว และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  

 ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระในเอกสารคําสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับ
นักศึกษา และหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เรียบเรียงยินดีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึ้นในโอกาสต่อไป 

อรจนา แสนไชย จันทรประยูร 

ผู้เรียบเรียง 
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บทที่ 1 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายความหมายของธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

2. อธิบายลักษณะและกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมบริการได้ 

3. อธิบายองค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

4. อธิบายรูปแบบของการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

5. อธิบายหลักการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ 
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 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน 
และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่าง
มากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศ จากการสํารวจสถิติทางการท่องเที่ยวของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่าจํานวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังประเทศไทยมีจํานวนเพ่ิมขึ้น
ทุกๆปี ซึ่งในปี 2012 มีจํานวนเข้ามาถึง 22,353,903 คน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 1 จ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างปี 2555 - 2556 

 

ที่มา :ดัดแปลงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2556 
http://marketingdatabase.tat.or.th/ewt_news.php?nid=1641&filename=index 

 

ตาราง 2 ข้อมูลนักท่องเที่ยวระหว่างปี 2555 - 2556 
 2556 2555 % เปลี่ยนแปลง 

เพศ    
ชาย 13,047,500 11,407,564 + 14.38 
หญิง 9,306,403 7,822,906 + 18.96 
    
อายุ    
น้อยกว่า  25 2,910,605 2,426,057 + 19.97 
25   -   34 5,933,709 5,422,072 + 9.44 
35   -   44 5,504,458 4,846,224 + 13.58 

 -
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 10,000,000

 15,000,000

 20,000,000
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2551 2552 2553 2554 2555 2256 

จ านวนนักท่องเที่ยว 

จํานวนนักท่องเที่ยวระหว่างปี 2007 - 2012 

http://marketingdatabase.tat.or.th/ewt_news.php?nid=1641&filename=index
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45   -   54 4,328,028 3,669,314 + 17.95 
มากกว่า 55 3,677,103 2,866,803 + 28.26 
    
จํานวนครั้งในการเข้ามา    
ครั้งแรก 8,577,458 6,971,959 + 23.03 
ไม่ใช่ครั้งแรก 13,776,445 12,258,511 + 12.38 
    
การจัดการการเที่ยว    
กลุ่มทัวร์ 6,192,945 4,899,599 + 26.40 
ส่วนตัว  16,160,958 14,330,871 + 12.77 
    
วัตถุประสงค์ในการเที่ยว    
วันหยุด 19,284,120 8,992,983 + 114.44 
การประชุม 559,804 3,042,564 - 81.60 
การท่องเที่ยวแบบให้รางวัล 36,058 2,851,527 - 98.74 
การสัมมนาขนาดใหญ่ 99,728 2,395,588 - 95.84 
นิทรรศการ 40,471 92,228 - 56.12 
อ่ืนๆ 2,333,722 1,855,580 + 25.77 

ที่มา : ดัดแปลงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2012 
http://marketingdatabase.tat.or.th/ewt_news.php?nid=1641&filename=index 

 
จากตารางข้อมูลนักท่องเที่ยวระหว่างปี 2011 – 2012 พบว่า จํานวนนักท่องเที่ยวเพศชาย

ในปี 2012มีถึง 13,047,500 คน ซึ่งมากกว่าในปี 2011 ถึง 14.38% และจํานวนนักท่องเที่ยวเพศ
หญิงในปี 2012 มีจํานวน 9,306,403 คน ซึ่ งมากกว่าในปี 2011 ถึง 18.96% ช่วงอายุของ
นักท่องเที่ยวมีเพ่ิมขึ้น 3 ลําดับในระหว่างปี 2011 – 2012 คือ อายุ 55 ปีขึ้นไป, ต่ํากว่า 25 ปี และ 
อายุระหว่าง 35 – 44 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เคยมาเที่ยวยังประเทศไทยแล้วถึง 
13,776,445 คน อีกทั้งนักท่องเที่ยวถึง 16,160,958 คนเป็นการเดินทางโดยตนเอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการเข้ามาเท่ียวเพ่ือการพักผ่อน 

 

http://marketingdatabase.tat.or.th/ewt_news.php?nid=1641&filename=index
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ความหมายของธุรกิจ (Meaning to Business) 
 ในการจํากัดความหมายของธุรกิจนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากขอบเขตที่กว้าง แต่อย่างไรก็ดีได้
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้คําจํากัดความของคําว่า ธุรกิจ ดังนี้ 
 กรองแก้ว อยู่สุข และคณะ (2532) ได้ให้ความหมายของคําว่า ธุรกิจ คือ กิจกรรมใดๆก็
ตามที่ทําให้เกิดสินค้าหรือบริการขึ้น มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน และมีวัตถุประสงค์จะได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนั้นๆ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2528) ได้ให้ความหมายว่า ธุรกิจ หมายถึง การดําเนิน
กิจกรรมทางด้านการผลิต (Production) การจําหน่าย (Distribution) และการบริการ (Business 
Service)  
 พรรณนุช ชัยปินชนะ (2543) ได้ให้ความหมายว่า ธุรกิจ คือ กระบวนการของการประสาน
ทรัพยากรต่างๆมาทําเพ่ือให้เกิดสินค้าหรือบริการ รวมทั้งกระบวนการของการนําเอาสินค้าหรือ
บริการนั้นไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้มีความต้องการสินค้าและบริการนั้นๆ 
 

ความหมาย และความส าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
 ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึงสิ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม ซึ่งมนุษย์ได้นํามาใช้ประโยชน์ทางการท่องเที่ยว ทั้งสินค้าทางการท่องเที่ยว
และสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว โดยอาจจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าแหล่งท่องเที่ยว หรือไม่ก็ได้ เช่น 
ภาษา วิถีชีวิต การแต่งกาย อาหาร เป็นต้น 
 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้นจัดเป็นองค์ประกอบ
ที่สําคัญของระบบการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อท้องถิ่นหรือชุมชนที่นักท่องเที่ยว
เดินทางไปเที่ยวได้ จึงถือได้ว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545) 
 1. ความสําคัญด้านจิตวิทยา  
  1.1 เป็นสิ่งดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเที่ยว 
  1.2 เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสุขและลดความเครียด 
 2. ความสําคัญด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ 
  2.2 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ของธุรกิจที่เก่ียวข้อง 
  2.3 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ของภาครัฐ 
 3. ความสําคัญด้านสังคม 
  3.1 ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3.2 ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับประชาชน 
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  3.3 ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ี 
 4. ความสําคัญด้านวัฒนธรรม 
  4.1 แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
  4.2 สะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพชน 
 5. ความสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
  5.1 ก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ชุมชน และประเทศ 
 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism Resources) 
 วีระพล ทองมา (2545) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยว
ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการเรียนรู้ และความเข้าใจในธรรมชาติ ตลอดจนวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยยึด
หลักการเคารพธรรมชาติและระบบนิเวศ 
 ลักษณะสําคัญของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ 
 1. เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีจุดมุ่งเน้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆที่แตกต่างจากสังคมในเมือง 
 2. เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และ
สัตว์ปุา 
 3. เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่คํานึงถึงการจัดการให้จํานวนนักท่องเที่ยวมีความสมดุลกับ
ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ 
 4. เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เจ้าของในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว และได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่น 
 

ลักษณะและกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมบริการ 
 ลักษณะเฉพาะที่ทําให้ “การบริการ” แตกต่างจาก “สินค้า” ดังนี้ 

ลักษณะที่ 1 : การบริการมีสถานะที่ไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) ผู้ซื้อหรือลูกค้าไม่
อาจรับรู้การบริการล่วงหน้าหรือก่อนตกลงใจซื้อ ดังนั้นวิธีการลดความเสี่ยงในการใช้บริการนั้นๆผู้ซื้อ
หรือลูกค้าจะวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับคุณภาพและประโยชน์จากบริการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อ
บริการ ในแง่ของสถานที่ บุคคล เครื่องมือ ตราสินค้า และราคา 

กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
1. การนําสิ่งที่จับต้องได้ซึ่งอยู่ล้อมรอบการบริการมาเป็นส่วนประกอบ เช่น การตกแต่ง

สถานที่ให้สวยงาม สะอาด และน่าใช้บริการ 
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2. การใช้แหล่งข้อมูลใกล้ตัว เช่น การสอบถามจากคนใกล้ตัวที่เคยรับบริการมาก่อน ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคจะเชื่อคนใกล้ตัวมากกว่าการโฆษณา ดังนั้น คําบอกเล่าแบบปากต่อ
ปากมีผลอย่างมากในธุรกิจ 

3. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร การที่ลูกค้ามีความรู้สึกที่ดีต่อธุรกิจ และความมี
ชื่อเสียงของธุรกิจจะช่วยให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่ามีความเสี่ยงในการใช้บริการน้อยลง 

ลักษณะที่ 2 : การบริการมีสถานะที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) หมายความว่า
การผลิตและการบริโภคอยู่ในเวลาเดียวกัน ผู้ให้บริการและลูกค้าอยู่ในสถานที่เดียวกัน การพบกันถือ
ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ 

กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
1. เน้นการคัดเลือกและอบรมพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้า เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ที่มีชีวิต

จิตใจและมีอารมณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นธุรกิจจําเป็นต้องคัดเลือกพนักงานที่มีมนุษย
สัมพันธ์ มีความสามารถในการสื่อสารสูง มีบุคลิกภาพท่ีดูน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ และจําเป็นต้อง
มีการฝึกอบรมในการให้บริการเบื้องต้นด้วย 

2. มีจุดให้บริการแก่ลูกค้า เช่น การตั้งบูทจองตั๋ว บริการลูกค้าสัมพันธ์ 
3. การจัดการด้านลูกค้า เช่น การแบ่งแยกชั้นของโรงแรมสําหรับคนที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ 

เพ่ือปูองกันปัญหาที่ควันบุหรี่ที่สามารถรบกวนลูกค้าที่ไม่สูบบุหรี่ 
ลักษณะที่ 3 : การบริการมีการแปรปรวน (Fluctuating Demand) การควบคุมคุณภาพ

ของการบริการเป็นไปได้ยาก เนื่องจากคุณภาพขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ สถานที่ และเวลาที่ให้บริการ ซึ่ง
อาจจะข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของลูกค้า และความชํานาญของผู้ให้บริการเอง 

กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
1. การให้บริการตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะเป็นการบริการตามความประสงค์ของ

ลูกค้า ลูกค้าก็ได้รับการบริการที่พอใจ 
2. การให้บริการมาตรฐาน โดยการอบรมพนักงานอย่างหนักเพ่ือให้แน่ใจว่ามาตรฐานการ

บริการมีความบกพร่องน้อยที่สุด หรือ มีตู้ให้ข่าวสารการท่องเที่ยวโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
ลักษณะท่ี 4 : การบริการไม่สามารถเก็บรักษาได้ (Perishability) การบริการไม่สามารถผลิต

แล้วเก็บไว้เหมือนสินค้าประเภทอ่ืนๆ ดังนั้นเมื่อไม่มีความต้องการใช้บริการจะเกิดความสูญเปล่าขึ้น 
ดังนั้นการบริการจึงมีการสูญเสียค่อนข้างสูง ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาที่
แตกต่างกันออกไป เช่น เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดต่างๆ เป็นต้น จึงจําเป็นต้องนําเอากลยุทธ์ความ
ต้องการซื้อ (Demand) และความต้องการขาย (Supply) มาใช้ 

กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
กลยุทธ์ทางด้านอุปสงค ์คือ การปรับความต้องการซื้อ 
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1. การกําหนดราคาตามความเหมาะสม เช่น ตั้งราคาสูงเมื่อความต้องการซื้อมาก 
และตั้งราคาต่ําเมื่อความต้องการซื้อน้อย 

2. การใช้ระบบการจอง เพ่ือปรับระดับความต้องการให้เหมาะสม 
กลยุทธ์ทางด้านอุปทาน คือ การปรับการให้บริการ 
1. การใช้พนักงานชั่วคราว จ้างงานอย่างเหมาะสม 

ลักษณะท่ี 5 : ความแตกต่างของการบริการในแต่ละครั้ง (Variability or Heterogeneity) เนื่องจาก
คนเป็นปัจจัยสําคัญในการให้บริการ การจัดมาตรฐานโดยการจัดการคนเป็นเรื่องยาก ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ให้
บริการ จะให้บริการเมื่อไร ที่ไหน และอย่างไร 
 กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
 1. ฝึกอบรมพนักงานอย่างสม่ําเสมอ 

2. สุ่มทดลองใช้บริการโดยไม่ให้พนักงานรู้ตัว (Mystery Shopping) เพ่ือประเมินผล
พนักงานหลังจากการฝึกอบรม 

องค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยว 
 ธุรกิจการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบอยู่ 5 ธุรกิจที่สําคัญ ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจนําเที่ยว และธุรกิจจําหน่ายสินค้าที่ระลึก 
 1. ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์  เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านการขนส่งให้แก่
นักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งธุรกิจการขนส่งหมายถึงการขนส่งนักท่องเที่ยว
และสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยวด้วยอุปกรณ์การขนส่ง ซึ่งการขนส่งและโลจิ-
สติสก์สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ การขนส่งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
 2. ธุรกิจที่พักแรม เป็นการประกอบธุรกิจให้บริการด้านที่พักค้างคืนชั่วคราวแก่นักท่องเที่ยว
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เช่น โรงแรม (Hotel) รีสอร์ท (Resort) เกสท์เฮาส์ (Guest House) 
โรงแรมใกล้สนามบิน (Airport Hotel) โมเต็ล (Motel) เป็นต้น 
 3. ธุรกิจอาหาร เป็นการประกอบธุรกิจให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่นักท่องเที่ยว
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจอาหารจานด่วน (Fast Food) ธุรกิจอาหารสําเร็จรูปเดลี่ 
(Daily Shop) ธุรกิจอาหารบุฟเฟุต์ (Buffet) ธุรกิจคอฟฟ่ีช้อป (Coffee Shop) ธุรกิจคาเฟทีเรีย 
(Cafeteria) และธุรกิจอาหารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ (Ethic) เป็นต้น 
 4. ธุรกิจนําเที่ยว เป็นการประกอบธุรกิจให้บริการหรืออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
เดินทาง สถานที่พัก อาหาร การท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
คือ ธุรกิจนําเที่ยวประเภทนําเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tour) ธุรกิจนําเที่ยวประเภทนํา
นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวประเทศไทย (Inbound Tour) และธุรกิจนําเที่ยวประเภทนํานักท่องเที่ยว
ชาวไทยไปเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour)  
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 5. ธุรกิจจําหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นการประกอบธุรกิจการให้บริการจําหน่ายสินค้าประเภท
ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือนํากลับไปยังประเทศของตนเอง 
 

รูปแบบของการประกอบธุรกิจ 
การจําแนกธุรกิจตามลักษณะของเจ้าของธุรกิจแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท คือ  

1. การประกอบการโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ (Single Proprietorship) เป็นการ
ประกอบการขนาดเล็กมีเจ้าของคนเดียวซึ่งบริหารงานเองทั้งหมด จึงเป็นผู้รับกําไรและภาวะ
ขาดทุนที่เกิดข้ึนทั้งหมดเพียงผู้เดียว  

ข้อดีของธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียว 

 การดําเนินงานกระทําได้รวดเร็ว เป็นอิสระ ทันต่อเหตุการณ์  

 สามารถสร้างความคุ้นเคยและความเป็นกันเองกับลูกค้าได้ดี  

 เจ้าของกิจการมีความสนใจที่จะปรับปรุงกิจการของตนเองเป็นพิเศษเพราะ
ผลประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนจะตกเป็นของตนทั้งหมด  

ข้อเสียของธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียว  

 เจ้าของกิจการมักมีทุนจํากัด การขยายกิจการทําได้ยาก เพราะขาดหลักประกันใน
การกู้ยืม  

 ความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เป็นเจ้าของกิจการ
เป็นหลัก หากเจ้าของกิจการขาดความสามารถ ธุรกิจก็อาจตั้งอยู่ได้ไม่นาน 
นอกจากนี้ หากเจ้าของกิจการเจ็บปุวยล้มตายกิจการมักล้มเลิกตามไปด้วย เพราะ
ขาดผู้รับช่วงดําเนินงานต่อไป  

2. ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) เป็นการประกอบการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้น
ไปร่วมทุนกันจัดตั้งขึ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดโดยไม่จํากัดจํานวน 
การก่อตั้งอาจจะจดหรือไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ได้ ถ้าจดทะเบียนก็จะเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล ธุรกิจแบบเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับผู้อ่ืนทั้งกรณีห้างหุ้นส่วนจํากัดและห้าง
หุ้นส่วนสามัญนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายมากกว่าธุรกิจในรูปบริษัท เพราะการจัดตั้งทําได้
ง่ายไม่ต้องมีแบบพิธีมากนัก และมักกระทํากันมากในกลุ่มเครือญาติและผู้ใกล้ชิดคุ้นเคยกัน 
ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบนี้ คือ  

ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญ 
 สามารถหาเงินทุนขยายกิจการได้ง่ายและมากขึ้น มีเครดิตมากกว่าธุรกิจแบบคน

เดียวเป็นเจ้าของ  
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 การเสี่ยงน้อยลง เพราะมีผู้ร่วมเฉลี่ยภาระการเสี่ยง  
 การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถใช้หลักแบ่งงานกันทําตาม

ความสามารถของผู้ถือหุ้น  

ข้อเสียของห้างหุ้นส่วนสามัญ  
 มีทุนในวงจํากัดน้อยกว่าบริษัท เพราะการก่อตั้งห้างหุ้นส่วนมักกระทํากันเฉพาะใน

เครือญาติและผู้คุ้นเคยสนิทสนมกันเท่านั้น  
 หุ้นส่วนเป็นเครือญาติกัน หากเกิดการขัดแย้งบาดหมางขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการ

ดําเนินการ  
 การเฉลี่ยส่วนกําไร หากมีหุ้นส่วนมากเกินไปผลกําไรที่แต่ละคนได้รับอาจน้อยไม่คุ้ม 

กับการเสี่ยงหรือความรับผิดชอบ  
3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด (Limited Partnership) เป็นการประกอบการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

ร่วมทุนกันจัดตั้งขึ้น และมีการจดทะเบียนการก่อตั้งเป็นนิติบุคคล โดยมีทั้งผู้ถือหุ้นจํากัด
ความรับผิดชอบและไม่จํากัดความรับผิดชอบ  
 ผู้ถือหุ้นจํากัดความรับผิดชอบ จะกําหนดจํานวนเงินที่ตนต้องการรับผิดชอบในกรณีที่

กิจการขาดทุนหรือมีหนี้สิน ซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดความรับผิดชอบเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตน
ถืออยู่ ผู้ถือหุ้น ประเภทนี้ไม่มีอํานาจการบริหารงานโดยตรง 

 ผู้ถือหุ้นไม่จํากัดความรับผิดชอบ จะต้องรับภาระขาดทุนหรือหนี้สินของกิจการโดยไม่
จํากัดจํานวน จึงมีอํานาจในการบริหารงานโดยตรง 

4. บริษัทจํากัด (Corporation) เป็นการประกอบการที่มีบุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปร่วมทุนกัน 
ก่อตั้งขึ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะรับผิดชอบในหนี้สินจํากัดไม่เกินมูลค่าที่ตนถืออยู่เฉพาะ
ส่วนที่ยังชําระค่าหุ้นไม่ครบเท่านั้น บุคคลที่ทํางานในบริษัทไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น การ
ก่อตั้งต้องจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และเมื่อตั้งขึ้นแล้วจะมีอายุยืนนาน การล้มเลิกกิจการ
ต้องเป็นไปตามข้อตกลงหรือโดยผลแห่งตัวบทกฎหมายเท่านั้น บริษัทจํากัดอาจเป็นกิจการที่
ขยายมาจากห้างหุ้นส่วน โดยมีการดําเนินงานที่ขยายกว้างกว่าห้างหุ้นส่วนทั้งในรูปของ
เงินทุน บุคลากร ฯลฯ ข้อดีและข้อเสียของการดําเนินธุรกิจแบบบริษัทจํากัด คือ  

  ข้อดีของบริษัทจ ากัด 
 สามารถระดมทุนได้มากกว่าธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวและแบบห้างหุ้นส่วน จึง

สามารถดําเนินกิจการแบบกว้างขวางใหญ่โต เมื่อต้องการขยายกิจการก็สามารถ
ออกหุ้นกู้นําเงินมาใช้จ่ายลงทุนได้  

 จํากัดความรับผิดชอบทางการเงินของผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นผูกพันความ 
รับผิดชอบจํากัดเพียงไม่เกินจํานวนเงินที่ยังใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถืออยู่เท่านั้น  
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 มีความมั่นคงกว่าธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวและแบบห้างหุ้นส่วน การบริหารงาน
ดําเนินโดยคณะกรรมการ เป็นธุรกิจที่มีฐานะมั่นคงและเป็นที่เชื่อถือของวงการธุรกิจ
ทั่วไป  

 เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจการโดยการซื้อหุ้นประเภทต่างๆ  

ข้อเสียของบริษัทจ ากัด 
 บรรดาผู้ถือหุ้นส่วนมากไม่ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจการของบริษัทเพราะมีการ

ตั้งคณะกรรมการเพียงไม่ก่ีคนเป็นผู้บริหารงาน  
 ธุรกิจแบบบริษัทจํากัดมักถูกควบคุมและต้องรับภาระการเสียภาษีให้แก่รัฐบาล

มากกว่าธุรกิจแบบอ่ืนทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสูงขึ้น  
5. สหกรณ์ (Co-operative) เป็นการประกอบการที่ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือกัน

ระหว่างบุคคลที่เป็นสมาชิก ทั้งในเรื่องเก่ียวกับการผลิต การบริโภค การเงิน และอ่ืนๆ ผู้เป็น
สมาชิก จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในกฎข้อบังคับของสหกรณ์ สมาชิกต้อง
เสียค่าบํารุงเป็นประจําทุกงวด และต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กําหนดไว้ การก่อตั้ง
สหกรณ์ต้องจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล กรรมการและผู้ดําเนินงานบริหารต้องมาจากการ
เลือกตั้งของสมาชิก ซึ่งการดําเนินงานต้องคํานึงถึงผลประโยชน์โดยส่วนรวมของสมาชิก
มากกว่าผลกําไร ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนหุ้นที่ถือ แต่ขึ้นกับ
ปริมาณการมีส่วนร่วมในกิจการของสหกรณ์ ใครมีส่วนร่วมมากก็ได้รับส่วนแบ่งมาก ใครมี
น้อยก็ได้รับส่วนแบ่งน้อย ยกตัวอย่างเช่น หากสมาชิกใช้บริการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ 
ผลตอบแทนหรือเงินปันผลที่สมาชิกได้รับคืนจะเป็นไปตามสัดส่วนของขนาดธุรกรรม 
กล่าวคือ ถ้าจํานวนเงินกู้สูง (เสียดอกเบี้ยมาก) ก็จะได้รับเงินปันผลกลับคืนมาก ตรงกันข้าม 
ถ้ากู้น้อย ก็จะได้รับเงินปันผลน้อยตาม เป็นต้น ความสําเร็จของสหกรณ์จะต้องอาศัยความ
สามัคคีพร้อมเพรียงของสมาชิกเป็นปัจจัยสําคัญ ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบสหกรณ์มีดังนี้  

ข้อดีของสหกรณ์  
 สหกรณ์สามารถรวบรวมเงินทุนได้จํานวนมาก เพราะมีการจัดแบ่งออกเป็นหุ้นๆ 

และเนื่องจากเป็นธุรกิจที่มิได้มุ่งหวังกําไร จึงมักได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
และได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ทางด้านภาษีอากรและอ่ืนๆ  

ข้อเสียของสหกรณ์  
 เป็นธุรกิจที่มิได้หวังผลกําไร ผลตอบแทนแก่สมาชิกผู้ถือหุ้นจึงต่ํามาก แต่จะมี

ผลตอบแทน ส่วนหนึ่งตามสัดส่วนแห่งกิจการงาน หรือตามค่าที่สมาชิกมีต่อ
สหกรณ์เรียกว่า Patronage Dividend ดังนั้นสมาชิกจะไม่ซื้อหุ้นไว้มากเพราะ
ได้รับผลตอบแทนต่ํา  
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6. รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) เป็นการประกอบการที่รัฐบาลเป็นผู้ดําเนินการหรือเป็นผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (รัฐบาลถือหุ้นในกิจการเกินกว่าร้อยละ 50) ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตสินค้าและ
บริการเพ่ือสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน หรือเป็นกิจการประเภท
สาธารณูปโภคซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูง หากปล่อยให้เอกชนผลิตโดยเสรีจะมุ่งหวังกําไรสูงสุด 
ทําให้ประชาชนต้องบริโภคสินค้าหรือบริการนั้นในระดับราคาที่แพง หรือบริโภคอุปโภคได้ใน
ปริมาณน้อย และการที่กิจการประเภทนี้ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดผลกําไรในระยะสั้นมากกว่า 
รัฐบาลจึงจําเป็นต้องเข้าไปมีส่วนในการผลิต โดยยอมเสนอขายในราคาต่ําและอาจจะขาดทุน
บ้าง เพ่ือให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตัวอย่างของกิจการประเภทรัฐวิสาหกิจ 
ได้แก่ การไฟฟูา การประปา การไปรษณีย์โทรเลข องค์การโทรศัพท์ การรถไฟ ฯลฯ 

หลักการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Angelo Kinichi และ Brian Williams (2009) ได้ให้ความหมายของการจัดการ คือ การ

ติดตามการดําเนินการตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิ ผล โดยองค์กร หรือ 
บุคลากรที่ร่วมงานกันเพ่ือบรรลุเปูาหมายเฉพาะนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่สามารถ
ฝึกฝนได้  

การจัดการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลหนึ่งหรือหลายคน (ที่เรียกว่า ผู้บริหาร) ที่เข้ามาทํา
หน้าที่ประสานทรัพยากรต่างๆขององค์กร และความพยายามของสมาชิกให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่
นําไปสู่การบรรลุความสําเร็จขององค์กร 
 จากความหมายข้างต้น บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบในภารกิจที่สําคัญ 4 
ประการคือ 

1. จะต้องสามารถทําให้งานต่างๆของกลุ่มสําเร็จด้วยดี 
2. จะมีการมอบหมายงานให้คนอื่น คือ ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ทํา 
3. จะเป็นผู้ทําหน้าที่ประสานการทํางานของทุกฝุายให้เข้ากันได้อย่างดี 
4. จะเป็นผู้ทําหน้าที่จัดสรรทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสมกับการทํางาน 

ความส าคัญของการจัดการ 
 1. การจัดการเป็นสมองขององค์กร เช่น มีการวางแผน และการตัดสินใจ โดยผ่านการ
กลั่นกรองจากฝุายจัดการที่ดี  โดยใช้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับดุลยพินิจ สติปัญญา ตลอดจน
ประสบการณ์ของฝุายจัดการในการพิจารณาทางเลือกท่ีดีที่สุด 
 2. การจัดการเป็นเทคนิควิธีการที่ทําให้สมาชิกในองค์กรเกิดจิตสํานึกร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ เต็มใจ โดยใช้เทคนิควิธีการสั่งการที่มีประสิทธิภาพ มีการสร้างแรงจูงใจ และ
มีการติดต่อสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงความเข้าใจซึ่งกันและกันในองค์กร 
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 3. การจัดการเป็นการกําหนดขอบเขตในการทํางานของสมาชิก  เพ่ือให้สมาชิกแต่ละคน
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และไม่ให้เกิดการทํางานที่ซ้ําซ้อนหรือก้าวก่ายงานของคนอ่ืน 
ทําให้เกิดความมีระบบระเบียบในการทํางาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 4. การจัดการเป็นการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติ  โดยการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ก็จะได้ทางเลือกในการปฏิบัติที่เหมาะสม
ที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 

องค์กร คือ กลุ่มของบุคคลที่ได้มีการรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือทํากิจกรรมร่วมกันโดยรวบรวมเอา
ทรัพยากร และความพยายามของทุกฝุาย ซึ่งมีการจัดประสานเข้าด้วยกันเป็นการงานอย่างมีระบบ 
โดยมุ่งสู่การบรรลุเปูาหมายร่วมกัน (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2554) 
 ลักษณะสําคัญของการจัดองค์กร มี 6 ประการ คือ 
 1. เป็นกลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
 2. มีโครงสร้างความสัมพันธ์ 
 3. มีการทํากิจกรรมร่วมกัน โดยรวบรวมเอาทรัพยากร และความพยายามของทุกฝุาย 
 4. มีการจัดประสานทรัพยากร และความพยายามของทุกฝุายอย่างเป็นระบบ 
 5. มีกระบวนการของกิจกรรมอย่างเป็นลําดับขั้นและต่อเนื่อง 
 6. มุ่งบรรลุเปูาหมายและความสําเร็จร่วมกัน 
 

หน้าที่ของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
ในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวนั้นสามารถแบ่งหน้าที่หลักได้ 4 หน้าที่ ได้แก่ 

1. หน้าที่ในการวางแผน (Planning) 
2. หน้าที่ในการจัดองค์การ (Organizing) 
3. หน้าที่การชี้นํา (Leading) 
4. หน้าที่การควบคุม (Controlling) 
 

การวางแผน (Planning)  
 การวางแผนถือเป็นหน้าที่งานอันดับแรกซึ่งต้องมีการจัดทําก่อนหน้าที่งานอ่ืนๆ โดยมีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการกําหนดเปูาหมาย และเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายนั้น 
 การวางแผนเป็นกระบวนการในการเลือกปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับอนาคต โดยได้มีการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง กําหนดวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ และพัฒนาแผนปฏิบัติการรองรับ 
เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ 
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ความส าคัญของการวางแผน 
 1. การวางแผนเป็นหน้าที่อันดับแรกของผู้บริหาร 
 2. การวางแผนและแผนเป็นแนวทางปฏิบัติที่สําคัญ 
 3. การวางแผนและแผนเป็นตัวกําหนดทิศทางและความรู้สึกในเรื่องของความมุ่งหมายของ
องค์กร 
 4. การวางแผนและแผนจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการมองไปในอนาคต 
 5. เป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผล 
 6. การวางแผนเป็นเรื่องของการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า 
 

ประโยชน์ของการวางแผน (Advantages of Planning) 
1. บรรลุวัตถุประสงค์ (Advantages of Objectives) เป็นสิ่งที่จะช่วยให้แผนการปฏิบัติงาน

มีทิศทาง 
2. ประหยัด (Economical Operation) ทําให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ลดความซ้ําซ้อนของงานและการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 
3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) เนื่องจากการว่างแผนเป็นงานที่

เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตล่วงหน้าโดยพิจารณาแนวโน้มของเหตุการณ์ต่างๆ  
4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) ในขณะที่การวางแผนจะได้แผนสําหรับการ

ปฏิบัติงาน การควบคุมจะเป็นการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใดๆเป็นไปตามที่ได้
วางแผนไว้หรือไม่ มีปัญหาเกิดข้ึนหรือไม ่

5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages Innovation and Creativity)   
6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปิดโอกาสให้คนใน

องค์กรได้มีส่วนร่วมในการทํางาน ทําให้คนในองค์กรมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และ
ผูกพันกับแผนงานที่เขาได้ทุ่มเทความพยายามไป 

7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนคือการเตรียมความ
พร้อมที่จะรับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงใดๆโดยจะทําการพัฒนาแผน พัฒนากิจกรรมต่างๆให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นๆ 

8. ทําให้เกิดการประสานงานที่ดีกว่า (Better Coordination) ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมุ่งให้
ความสําคัญที่เปูาหมายองค์กรเป็นหลัก ทุกกิจกรรมจึงต้องประสานงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเพ่ือ
ผลักดันให้เปูาหมายขององค์กรบรรลุให้จงได้ 

 

ข้อจ ากัดในการวางแผน (Limitations of Planning) 
1. ข้อจํากัดเก่ียวกับการทํานายอนาคต 
2. ข้อจํากัดเก่ียวกับตัวเลขและข้อมูล 
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3. แนวปฏิบัติของแผนปิดกั้นการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ 
4. ข้อจํากัดเก่ียวกับค่านิยมของผู้บริหาร 
5. ข้อจํากัดในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
6. ข้อจํากัดเก่ียวกับเวลา 
7. ข้อจํากัดในเรื่องความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้วางแผน 

 

ประเภทของแผน (Types of Plans) 
 แผน (Plan) หมายถึง ข้อความที่แสดงการกระทําที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งนําเสนอเพ่ือ
ช่วยให้องค์กรประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
การจ าแนกประเภทของแผนงานสามารถกระท าได้โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ 

1. จําแนกต่างขอบเขตของงาน 

 
2. จําแนกตามสถานการณ์การใช้ 

 
 
 
 
 

จําแนกต่างขอบเขตของงาน 

จุดมุ่งหมายหรือภารกิจ (purposes or Mission) 

วัตถุประสงค์หรือเปูาหมาย (Objectives or Goals) 

กลยุทธ์ (Strategies) 

นโยบาย (Policies) 

กระบวนการหรือวิธีปฏบิัติ (Procedures) 

กฏ (Rules) 

โปรแกรมหรือแผนงาน (Programs) 

งบประมาณ (Budgets) 

จําแนกตามสถานการณ์การใช้ 

แผนใช้คร้ังเดียว (Single-use plan) 

แผนหลัก (Standing plan) 

แผนสถานการณ์ (Contingency plan) 
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3. จําแนกตามหน้าที่งานทางธุรกิจ 

 
4. จําแนกตามระดับการจัดการ 

 
5. จําแนกตามระยะเวลา  

 
 

หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  
 หลักในการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ที่ดี ปฏิบัติตามพันธกิจให้
ตรงกับเปูาหมายที่กําหนดไว้ ดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) คือ การกล่าวโดยสรุปถึงภาพของกิจการที่ต้องการให้เป็นในอนาคต 3 – 
5 ปี ข้างหน้า โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งควรเขียนไม่เกิน 5 บรรทัด 

จําแนกตามหน้าที่งานทางธุรกิจ 

แผนด้านการตลาด (Marketing plan) 

แผนด้านการผลิต (Production plan) 

แผนด้านการเงิน (Financial plan) 

แผนด้านบุคลากร (Personnel plan) 

แผนด้านอื่นๆ (Any other major plan) 

จําแนกตามระดับการจัดการ 

แผนกลยุทธ์ (Strategic plan) 

แผนบริหาร (Administrative plan) 

แผนปฏิบัติการ (Operational plan) 

จําแนกตามระยะเวลา  

แผนระยะสั้น (Short range plan) 

แผนระยะปานกลาง (Intermediate range plan) 

แผนระยะยาว (Long range plan) 
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 พันธกิจ (Mission) คือการลงรายละเอียดถึงงานที่ต้องทําเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกิจการ 
ซึ่งควรมีกําหนดเป็นข้อๆเพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานสําหรับผู้ใต้บังคับบัญชา 

อย่างไรก็ตามจะต้องแสดงถึงเหตุผลหรืออธิบายว่าทําไมองค์กรจึงต้องดํารงอยู่  (The 
Organization’s purpose of fundamental reason for existence) ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ 9 
ประการ คือ 
 1. ลูกค้า : ลูกค้าขององค์กรคือใคร 
 2. สินค้าหรือบริการ : สินค้าหรือบริการหลักขององค์กรคืออะไร 
 3. สถานที ่: องค์กรของเราจะแข่งขันท่ีใด 
 4. เทคโนโลยี : เทคโนโลยีพ้ืนฐานขององค์กรคืออะไร 
 5. การมุ่งความอยู่รอด : วัตถุประสงค์เชิงเศรษฐกิจขององค์กรคืออะไร 
 6. ปรัชญา : องค์กรมีความเชื่อพ้ืนฐาน ค่านิยม ความตั้งใจและปรัชญาอย่างไร 
 7. แนวคิด : องค์กรมีจุดแข็งและความได้เปรียบด้านการแข่งขันอะไร 

8. การเอาใจใส่ต่อภาพพจน์ : องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร และภาพพจน์อย่างไรที่
องค์กรต้องการ 

 9. การเอาใจใส่ต่อพนักงาน : ทัศนคติขององค์กรที่มีต่อพนักงานเป็นอย่างไร 
เช่น “การทําให้การท่าอากาศยานของประเทศอังกฤษเป็นบริษัทที่บริหารสนามบินที่ดีที่สุด

และประสบผลสําเร็จมากที่สุดในโลก” หรือ องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติประเทศนิวซีแลนด์ “เพ่ือ
พัฒนาและทําการตลาดแหล่งท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์โดยคํานึงถึงกําไรของภาคเอกชน และ
ผลประโยชน์ของรัฐบาลด้วย ซึ่งได้แก่การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการใช้จ่ายของชาวต่างชาติ  การ
เพ่ิมข้ึนของการจ้างงาน และการพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน” 

 

2. เป้าหมาย (Goal)  
เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การกําหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคต ซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้

เกิดขึ้น หรือหมายถึงส่วนประกอบของการวางแผนที่สําคัญเกี่ยวกับเปูาหมายในอนาคตที่องค์กร
ต้องการให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ซึ่งอาจจะระบุ
ชัดเจนว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ เดือน ปีใด โดยใคร อย่างไร และจะต้องสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ การ
กําหนดสิ่งที่กิจการจะลงมือทําเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ ควรมีการกําหนดเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน โดยระบุ
เป็นข้อๆ แบ่งเป็นเปูาหมายระยะสั้น (1 ปี) ระยะปานกลาง (3 ปี) และระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้
เปูาหมายในแต่ละระยะเวลาควรสอดคล้องกัน  

 
การก าหนดวัตถุประสงค์ (Establishing Objectives) 
 ควรคํานึงถึงคุณลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดี ดังต่อไปนี้ 
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1. ควรเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร (Expressed in writing) เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ขจัด
ความสับสน ปูองกันการลืมหรือการละเลยที่จะปฏิบัติ 

2. สามารถวัดได้ (Measurable) ควรอยู่ในรูปของการวัดได้ด้วยเชิงปริมาณ (Quantitative) 
หรือในรูปของตัวเลข 

3. มีความเฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาที่กําหนด (Specific as to time) ควรมีกรอบเวลาที่
แนน่อนว่าต้องการให้เกิดผลลัพธ์อะไร ในช่วงเวลาใด  

 4. มีลักษณะท้าทายความสามารถแต่มีความเป็นไปได้ (Challenging but attainable)  
5. ควรสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Consistency) ควรมีความสอดคล้องกับภารกิจ

ขององค์กร เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระดับสูง กลาง และปฏิบัติการ 
เช่น การท่าอากาศยานของประเทศอังกฤษ 

– ผู้โดยสารจัดอันดับให้สนามบิน Heathrow และสนามบิน Gatwick มีการบริหาร
จัดการอาคารที่ดีท่ีสุดในยุโรป 

– ค่าบริการจอดเครื่องบินถูกกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับสนามบินแห่งอื่นในโลก 
– อุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ระบายอากาศ ทางเดินเลื่อน สะพานเชื่อต่อตัวเครื่องบิน 

และอ่ืนๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้ถึงร้อยละ 98 
 

3. กลยุทธ์ (Strategies) 
 ในปัจจุบันคําว่า “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่อธิบายถึงการ
จัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอื่นๆให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและช่วยให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย หรือ
หมายถึง แผนอย่างกว้าง ซึ่งได้พัฒนาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาว 
 Schermerhorn (อ้างใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ คือ แผนแม่บท
หรือแผนปฏิบัติงานหลักที่สําคัญ ซึ่งองค์การใช้เป็นสิ่งที่กําหนดแนวทางในการดําเนินงานระยะ 
ตลอดจนเพ่ือใช้สําหรับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการ
แข่งขันท่ียั่งยืน 
 Pitts และ Lei (อ้างใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554) อธิบายว่า กลยุทธ์ หมายถึง ความคิด 
แผนงาน และการปฏิบัติการต่างๆที่องค์การบรรลุผลสําเร็จและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) โดยความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นมาจากความสามารถที่องค์การจะ
ทําให้โดยเด่นและเหนือกว่าคู่แข่งขัน 
 
 กลยุทธ์สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ประกอบไปด้วย 
 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ถูกกําหนดขึ้นโดย
ผู้บริหารระดับสูง ระบุถึงทิศทางท้ังหมดขององค์กร และมีลักษณะเป็นภาพรวม (Overall)  
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 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ถูกกําหนดขึ้นโดยผู้บริหาร
ระดับกลาง หรือระดับหน่วยธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง (SBU : Strategic Business Unit) โดยมุ่งถึงวิธีการที่
หน่วยธุรกิจจะสามารถแข่งขัน หรือสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งขันที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 
 3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ถูกกําหนดขึ้นโดย
ผู้บริหารระดับต้น หรือระดับแผนกงาน เช่น แผนกการตลาด การผลิต ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน โดย
มุ่งพัฒนากิจกรรมที่ พึงมีในแต่ละแผนกงานเพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ  โดยคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของแต่ละแผนกงานเป็นหลัก 
 

 

ภาพ 1 กลยุทธ์ 3 ระดับ (Strategies) 
 

ขั้นตอนในการวางแผน  

 

ภาพ 2 ขั้นตอนการวางแผน 
  

1. การตระหนักถึงโอกาส (Being Aware of Opportunities) คือการศึกษาถึงโอกาส
ความเป็นไปได้ในอนาคตและทําให้เกิดความชัดเจน ความสมบูรณ์ขึ้น โดยเน้นการพิจารณาถึงโอกาส 

Corporate Level Strategy 

Business Level 
Strategy 

Functional 
Level Strategy 

การตระหนักถึง
โอกาส 

การกําหนด
วัตถุประสงค์หรือ

เปูาหมาย 

การคํานึงถึงข้อ
สมมติในการ

วางแผนว่าจะทํา
อย่างไร 

การกําหนด
ทางเลือกต่างๆ 

การเปรียบเทียบ
ทางเลือก การเลือกทางเลือก การสร้างแผนงาน

สนับสนุน 

การกําหนดแผนใน
การจัดทํา

งบประมาณ 
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(Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Problems or Threats) ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก (External Environment) และพิจารณาถึงจุดยืนขององค์กรโดยการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ในลักษณะของจุดแข็ง (Strengths) หรือจุดอ่อน 
(Weaknesses) 
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Establishing Objectives) คือการกําหนด
วัตถุประสงค์ที่องค์กรมีความคาดหวังและต้องการที่จะบรรลุ  กําหนดระยะเวลา และแผนต่างๆที่จะ
ช่วยให้บรรลุผลสําเร็จ เช่น กลยุทธ์ นโยบาย กระบวนการ กฎ งบประมาณ และโปรแกรม เป็นต้น 
 3. การพัฒนาข้อสมมติ (Developing Premises) เป็นการระบุขอบเขตและข้อตกลงที่จะ
ใช้เป็นข้อสมมติในการวางแผน เช่น การพยากรณ์นโยบายพ้ืนฐานที่นํามาใช้และแผนต่างๆของบริษัท 
เช่น ประเภทของตลาด ปริมาณการขาย ราคา ผลิตภัณฑ์ ต้นทุน เป็นต้น 
 4. การก าหนดทางเลือกต่างๆ (Determining Alternative Courses) เป็นการค้นหา
และสํารวจทางเลือกในการปฏิบัติซึ่งยังไม่ได้เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่และข้อสมมติในการ
วางแผน แล้วกําหนดทางเลือกที่มีความเป็นไปได้มาหลายๆทาง ทําการลดจํานวนทางเลือกโดยตัดทิ้ง
ทางเลือกที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นประโยชน์ออกไป ทางเลือกที่เหลืออยู่จะเป็นทางเลือกที่ถูก
ประเมินเบื้องต้นว่าเป็นกลุ่มทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ 
 5. การประเมินทางเลือก (Evaluating Alternative Courses) นําเอาทางเลือกที่เหลือ
มาประเมินด้วยการให้น้ําหนักในเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อนของทางเลือกแต่ละทางเลือกภายใต้ข้อสมมติ
และวัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้ 
 6. การเลือกทางเลือก (Selecting  Courses) เป็นขั้นตอนของการยอมรับแผน โดยเป็น
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งจะต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ผู้บริหารสามารถเลือก 2 หรือ 3 
แนวทางที่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติสูงที่สุด และนํามาหล่อหลอมรวมกันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็
ได ้
 7. การสร้างแผนสนับสนุน (Formulating Derivative Plans) เป็นการสร้างแผน
สนับสนุน หรือแผนที่รองรับตามความต้องการของแผนหลัก (Basic Plan) เช่น แผนด้านการจัดซื้อ
จัดหาอุปกรณ์ แผนด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ แผนด้านการจ้างหรือฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น 
 8. แผนตัวเลขโดยการจัดท างบประมาณ (Numbering Plans by Budgeting) การ
กําหนดตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับแผน และเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของงบประมาณ ซึ่งจะแสดงถึงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายโดยรวม งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบดุล ค่าใช้จ่ายในการลงทุน งบประมาณการผลิต และ
อ่ืนๆ 
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การจัดองค์กร (Organization) 
หมายถึง การจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มและกําหนดเป็นโครงสร้างที่เป็นทางการ ซึ่งจะ

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงาน บุคคล อํานาจหน้าที่ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน 
ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่มีอยู่ เพ่ือใช้เป็นกลไกในการบรรลุเปูาหมายขององค์กร ซึ่งเก่ียวข้องกับ 

1. การจัดกลุ่มกิจกรรม (Grouping) 
2. การกําหนดขอบเขตของงาน การมอบหมายความรับผิดชอบและการมอบหมายอํานาจ

หน้าที่ (Definition and Delegation of Responsibility and Authority) 
3. การจัดวางความสัมพันธ์ต่างๆ (Establishment Relationships) 
 

 
กระบวนการจัดองค์กร 
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาแยกประเภทงาน จัดกลุ่มงาน และออกแบบงานส าหรับผู้ท างานแต่ละคน  
 1.1 ต้องพิจารณาว่าองค์กรจะต้องมีกิจกรรม หรืองานอะไรบ้าง 

1.2 ทําการจัดกลุ่มงานหรือจําแนกประเภทงาน โดยมีหลักพิจารณาว่างานที่เหมือนกันหรือมี
ความเกี่ยวพันกันควรจะอยู่ด้วยกัน 

1.3 จัดแบ่งงานของแต่ละกลุ่มออกเป็นส่วนย่อยๆจนกระทั่งได้งานต่างๆที่เหมาะสมกับ
คุณสมบัติของผู้จะกระทําแต่ละคนในแต่ละระดับ 

ขั้นตอนที่ 2 ระบุขอบเขตของงาน และมอบหมายงาน พร้อมทั้งก าหนดความรับผิดชอบ และให้
อ านาจหน้าที่  

2.1 ระบุขอบเขตงานที่แบ่งให้สําหรับแต่ละคนตามที่ได้ออกแบบไว้  โดยมีการระบุชื่อเป็น
ตําแหน่งงาน พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดที่เก่ียวกับงานชิ้นนั้น เรียกว่า Job Description 

2.2 ผู้บริหารก็จะดําเนินการมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติในระดับรองลงไป 
2.3 โดยการมอบหมายงานจะต้องมีการกําหนดเป็นความรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่

มอบหมายให้ทํา พร้อมกันนั้นจะต้องมอบหมายอํานาจหน้าที่ให้ เพ่ือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
งานจะสามารถนําไปใช้ได ้

ขั้นตอนที่ 3 การจัดวางความสัมพันธ์  
 

โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) 
 โดยทั่วไปผลของการจัดองค์กรจะแสดงออกมาในรูปของแผนภูมิองค์กร  (Organization 
Chart) โดยแผนภูมิองค์กรจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กรว่าใครเป็นหัวหน้า
ต้องรับผิดชอบดูแลสั่งการลูกน้อง ในขณะเดียวกันคนที่เป็นลูกน้องจะต้องรายงานต่อหัวหน้าคนใด 
แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร  นอกจากนี้ยัง
แสดงให้เห็นถึงทิศทางของการติดต่อสื่อสารและการไหลเวียนของงานภายในองค์กร 
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 ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2554) ได้สรุปเหตุผลความจําเป็นในการออกแบบโครงสร้างองค์กร
ดังนี้ 
 1.  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมงานให้เป็นไป
ตามเปูาหมายขององค์กร 
 2. เพ่ือความชัดเจนในการแบ่งงาน การจัดสรรงาน การมอบหมายงานความรับผิดชอบ 
(Responsibilities) และอํานาจหน้าที่ (Authorities) 
 3. เพ่ือกําหนดความสัมพันธ์ของงานแต่ละงาน และกระบวนการปฏิบัติงาน 
 4. เพ่ือกําหนดลักษณะและรูปแบบการบริหาร และการบังคับบัญชา 
 5. เพ่ือกําหนดหรือบ่งชี้ให้รู้ว่างานประเภทหรือชนิดใดต้องมีการควบคุมน้อยหรือมากหรือไม่
จําเป็นต้องควบคุมเลย 
 6. เพ่ือกําหนดมาตรการในการใช้ประสบการณ์ ความรู้ และความชํานาญ 
 7. เพ่ือช่วยชี้แนะถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อํานาจ และความรับผิดชอบสําเร็จหรือ
ล้มเหลว 
 8. ทําให้ทราบถึงความคาดหวังในเรื่องต่างๆข้างต้น 
 9. เป็นพ้ืนฐานในการสร้างระบบการให้รางวัลตอบแทนที่ยุติ ธรรม และเท่าเทียมกันในหมู่
พนักงาน 
 10. เป็นการสะท้อนให้เห็นแนวคิด ปรัชญาการบริหารของผู้ประกอบการหรือหุ้นส่วน 
 11. เป็นแหล่งสร้าง และเป็นแบบอย่างในการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของคนในองค์กร 
 12. เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและปริมาณงานที่องค์กรต้องรับผิดชอบ 
 13. เพ่ือเป็นการจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 14. เพ่ือเป็นแหล่งที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการให้องค์กรระดับประเทศ 
 

องค์ประกอบของการจัดองค์กร 
1. อํานาจหน้าที่ (Authority) หมายถึง สิทธิอันชอบธรรมที่จะปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

หรือสั่งให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  โดยคาดหวังผลสําเร็จที่พึงพอใจจากการ
ปฏิบัติการนั้น 

2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง พันธะหรือข้อผูกพันในการที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมหนึ่งๆซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบมาปฏิบัติให้สําเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค ์

3. การมอบหมายอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority) หมายถึง การมอบหมายงาน
และอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ผู้อ่ืนรับไปปฏิบัติแทน และผู้รับมอบอํานาจหน้าที่ก็มีพันธะต้อง
ปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุผลสําเร็จตามความต้องการของผู้มอบหมาย 
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4. การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ (Centralization and Decentralization) การ
รวมอํานาจเป็นระบบการบริหารที่มีการสงวนอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการตัดสินใจส่วนใหญ่
ไว้ที่ผู้บริหาร การกระจายอํานาจเป็นระบบการบริหารซึ่งมีการมอบหมายอํานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบตลอดจนการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆลงไป 

5. การจัดแผนกงาน (Department) หมายถึง การรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน โดย
การรวมกิจกรรมคล้ายกัน และเหมาะสมที่จะนํามาปฏิบัติในกลุ่มเดียวกันเข้าไว้ด้วยกันเป็นกลุ่ม แผนก 
หรือหน่วยงาน 

6. ขนาดของการควบคุม (Span of Control) หมายถึง จํานวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่
เหมาะสมที่ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งจะสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานให้คําแนะนําปรึกษา (Line and Staff 
Relationships) หน่วยงานหลัก (Line) ได้แก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อผลสําเร็จตาม
เปูาหมายขององค์กร หน่วยงานให้คําปรึกษา (Staff) ได้แก่ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือให้ฝุาย 
Line สามารถปฏิบัติงานได้ด ีและสามารถบรรลุถึงเปูาหมายหลักขององค์กร 

 
การจัดองค์การที่ดีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวดังนี้ 

1. กระตุ้นและรองรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
2. ให้ความมั่นใจในอํานาจหน้าที่สามารถนํามาปฏิบัติได้ในกรณีท่ีมีการร้องขอ 
3. จัดเตรียมรายงานจากหน่วยงานในองค์กรที่สามารถจะนําเสนอต่อระดับผู้จัดการเพ่ือใช้

ประกอบในการพิจารณาแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
4. จัดเตรียมช่องทางที่มีประสิทธิภาพสําหรับการติดต่อในหน่วยงานอ่ืนๆ 
5. สร้างระบบการจัดการการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างการประกอบอาชีพ 
6. แน่ใจในจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ซึ่งรวมถึงคุณภาพของการบริการ 
7. การแบ่งงานที่จําเป็นในการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การตัดสินใจ (Decisions) อํานาจ

หน้าที่ (Authority) และรายงาน (Reports)  
 

ประเภทของโครงสร้างองค์กร (Organization Structures) 
 รูปแบบของโครงสร้างองค์กรจะเป็นตัวบ่งบอกว่าลักษณะองค์การเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นการ
พิจารณาจากสายบังคับบัญชาที่ลําดับตําแหน่งงานตั้งแต่สูงสุดไปยังต่ําสุด โดยทั่วไปแล้ วจะพิจารณา
ลักษณะโครงสร้างองค์กรอยู่ 2 ลักษณะ คือ โครงสร้างองค์กรแบบสูง และโครงสร้างองค์กรแบบ
แนวราบ (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2554) 
 1. โครงสร้างองค์กรแบบสูง (Tall Structures) เป็นองค์การที่มีสายบังคับบัญชาที่ยาว 
ผู้บริหารระดับสูงจะมีระยะห่างกับพนักงานระดับล่างสุดค่อนข้างจะมาก ระบบการรายงาน (Report) 
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จะต้องผ่านการกลั่นกรองหลายคน และแยกขั้นตอนอย่างละเอียด การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง 
รวมทั้งระบบความก้าวหน้ามีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาตามที่กําหนด มีกฎระเบียบค่อนข้าง
แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามการที่มีลักษณะโครงสร้างองค์กรแบบสูงนี้จะทําให้พนักงานเกิดความมั่นใจ
ในหน้าที่การงาน เช่น ระบบงานของราชการ 
 2. โครงสร้างองค์กรแบบราบ (Flat Structures) เป็นโครงสร้างองค์กรที่มีความแตกต่างใน
ระดับของงานเพียง 2 – 3 ระดับ มีสายการบังคับบัญชาสั้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานใกล้ชิดกัน แต่ทําให้มีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งน้อยตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม
โครงสร้างองค์กรลักษณะนี้จะมีการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรทีส่ะดวกและมีประสิทธิภาพ ไม่ต้อง
ผ่านหลายขั้นตอน ทําให้ไม่มีการถูกบิดเบือนด้านข้อมูล  
 ฉัตยาพร เสมอใจ, ฐิติรัตน์ มีมาก และคมกฤช ปิติฤกษ์ (2552) ได้เสนอเกณฑ์ในการจัด
โครงสร้างองค์กรซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 

 1. กําหนดตามกลุ่มงาน เป็นการจัดโครงสร้างที่มีลักษณะเดียวกัน แต่แบ่งตามขอบเขตความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
  1.1 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ เหมาะสําหรับธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งอย่าง มี
ยอดขายและมีความรับผิดชอบในการดูแลแต่ละผลิตภัณฑ์มาก 
 

 

1.2 แบ่งตามหน้าที่ เหมาะสําหรับธุรกิจที่มีการมอบหมายหน้าที่และขอบเขตในการ
ทํางานอย่างชัดเจน โดยไม่มีการแยกผลิตภัณฑ์ 

 

เจ้าของกิจการ 

ผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B ผลิตภัณฑ์ C 

เจ้าของกิจการ 

พนักงานขาย พนักงานบัญชี พนักงานบริการ พนักงานผลิต 
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1.3 แบ่งตามอาณาเขต จะเป็นการแบ่งตามขอบเขตความรับผิดชอบตามอาณาเขต
หรือพ้ืนที ่

 

1.4 แบ่งตามโครงการ เหมาะสําหรับธุรกิจที่ทํางานเป็นโครงการ ซึ่งจะแบ่งหน้าที่
ตามความรับผิดชอบตามโครงการ เช่น งานวิจัยทางการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ 

 

1.5 แบ่งตามประเภทลูกค้า ในบางสินค้า/บริการจะมีลูกค้าหลายกลุ่มที่มีพฤติกรรม
การซื้อที่แตกต่างกัน และต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน เช่น บริษัททัวร์ 

 

 2. การกําหนดตามสายอํานาจการบังคับบัญชา ได้แก่ การแบ่งตามสายและข้ามสายงาน 
  2.1 โครงสร้างองค์กรตามสายงาน (Line Organization) เป็นโครงสร้างองค์กรที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด ในการปฏิบัติงานจะมีการสั่งการและการรายงานตามสายงาน โดยผ่าน
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานเพียงคนเดียว 

เจ้าของกิจการ 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน 

เจ้าของกิจการ 

โครงการ A โครงการ B โครงการ C 

เจ้าของกิจการ 

เอเจนซี่ ลูกค้าท่ัวไป หน่วยงานของรัฐ 
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  2.2 โครงสร้างองค์กรสายหลักและสายงานที่ปรึกษา (Line and Staff 
Organization) เป็นการแบ่งหน้าที่ตามสายงานตามปกติ และมีสายงานที่ปรึกษาซึ่งอาจจะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 

การน า (Leading) 
หมายถึง การทําให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทจนกระทั่งองค์กรสามารถ

บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ 
1. ภาวะผู้นํา (Leadership) 
2. การจูงใจ (Motivation) 
3. การติดต่อสื่อสารทางด้านการจัดการ (Managerial Communication) 

 

ภาวะผู้น า (Leadership) 
 การเป็นผู้นําถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่ของผู้บริหาร ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นํากับหน้าที่
ของผู้บริหาร คือ ผู้นําจะใช้ทักษะและศิลปะในการบริหารงาน ซึ่งเรียกว่า ภาวะผู้นํา ในขณะที่หน้าที่
ของผู้บริหารจะใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับในการควบคุมเพ่ือปฏิบัติงานให้สําเร็จตามที่กําหนดไว้ (ไพศาล 
กาญจนวงศ์, 2555)  

เจ้าของ
กิจการ 

หัวหน้าฝุาย
การเงิน 

พนักงาน
บัญช ี

พนักงานเก็บ
เงิน 

หัวหน้าฝุาย
ขาย 

พนักงาน
ขาย 

พนักงาน
ขาย 

หัวหน้าฝุาย
บริการ 

พนักงาน
บริการฝุาย

หน้า 

พนักงานยก
กระเป๋า 

เจ้าของกิจการ 

หน่วยงาน A หน่วยงาน B หน่วยงาน C 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเงิน 
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 อย่างไรก็ตามสามารถสรุปหน้าที่ของผู้นําที่ดีได้ดังนี้ 

1. ผู้นําที่มีภาวะผู้นําจะทําให้กลุ่มคนรวมตัวกันได้ โดยมีความขัดแย้งกันน้อยที่สุด 
2. ผู้นําที่มีภาวะผู้นําจะดําเนินงานขององค์การ เช่น การวางแผน การจัดองค์กร การ

บริหารงานบุคคล เพ่ือไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คือ สูญเสียน้อยที่สุด 
3. ผู้นําที่มีภาวะผู้นําจะสร้างบรรยากาศการทํางานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้ตาม 
4. ผู้นําที่มีภาวะผู้นําจะสร้างวิสัยทัศน์และอธิบายให้ผู้ตามเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนของ

จุดยืนที่องค์การที่ตนทํางานอยู่จะมุ่งไป 
5. ผู้นําที่มีภาวะผู้นําเป็นผู้สร้างความนิยม ความเชื่อ หรือวัฒนธรรม 

 
ทักษะของผู้บริหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

1. ทักษะด้านกรอบแนวคิด (Conceptual Skills) “เก่งคิด” จะต้องสามารถเข้าใจธุรกิจแบบ
หลายมิติและแบบองค์รวม สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีต  ปัจจุบันและอนาคต 
ความสามารถในการสร้างภูมิปัญญาใหม่ ความสามารถในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human Relation Skills) “เก่งคน” การประสานประโยชน์
หรือขจัดความขัดแย้งระหว่างบุคคลในธุรกิจ 

3. ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) “เก่งงาน” เก่งด้านเทคนิค รวมถึงการกําหนด
มาตรฐาน การตรวจสอบและประเมินคุณภาพสินค้าและบริการ 

4. ทักษะด้านการดํารงชีวิต “เก่งชีวิตและครอบครัว” รักษาสุขภาพ จัดเวลาชีวิตและการ
งาน และการบริหารการเงิน 

 
ผู้น าที่ดีควรจะต้องเข้าใจและดูแลในปัจจัยท่ีจะมีผลต่องาน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายและการบริหารงานขององค์การ 
2. การนิเทศงาน 
3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
4. สภาพการทํางาน 
5. เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 
6. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
7. ชีวิตส่วนตัว 
8. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
9. สถานภาพของตําแหน่ง 
10. ความมั่นคงในงาน 
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ธรรมชาติของการจูงใจ 
 วิธีในการจูงใจบุคลากรในองค์กรนั้นสามารถทําได้หลายวิธีการ แต่ด้วยหลักการในการจูงใจ
นั้น ผู้บริหารควรที่จะมีวิเคราะห์ความสามารถของบุคลากรนั้นๆ เพ่ือจะได้หาวิธีการจูงใจให้ตรง
ประเด็น อีกทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีจะส่งผลให้การทํางานนั้นมีประสิทธิภาพดี
มากยิ่งขึน้ 

 

ภาพ 3 ธรรมชาติของการจูงใจ 
 

กระบวนการจูงใจ (Model of the Motivation Process) 

 

ภาพ 4 กระบวนการจูงใจ 
 

การจูงใจให้พนักงานแสดงถึงพฤติกรรมออกมานั้นเริ่มจากพนักงานมีความต้องการ (Needs) 
เช่น ต้องการอาหารซึ่งมีความต้องการเหมือนต้องการความเจริญเติบโตและเกิดจากกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการเข้าใจ (Cognitive Activities) เช่น ความรู้ ความคิดท่ีเกิดจากการทํากิจกรรม สิ่งเหล่านี้
จะก่อให้เกิดพฤติกรรม และพฤติกรรมจะช่วยให้เกิดสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น การให้รางวัล และ
การลงโทษ 
 

ความสามารถ 
(Ability)  

การจูงใจ 
(Motivation)  

สภาพแวดล้อม 
(Environmental 

Conditions) 

การทํางาน 
(Performance) 

การให้รางวัลและการเสริมแรง 

พฤติกรรม 
(Behaviors) 

ความต้องการ 
(Need) 

ความเข้าใจ 
(Understanding) 
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ทฤษฏีความต้องการ (Need Theories) 

ทฤษฏีความต้องการตามลําดับขั้นของ Maslow (Maslow’s hierarchy of needs) 
แรงจูงใจ หรือความต้องการคนงานในองค์กรนั้นๆ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรทราบ เนื่องจาก

พฤติกรรมของแต่ละคนถูกกําหนด และควบคุมโดยแรงจูงใจต่างๆ และแรงจูงเหล่านี้ ก็ยังมีลักษณะ
แตกต่างกันไปสําหรับแต่ละคนอีกด้วย ซึ่ง Abraham H. Maslow ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษย์ไว้ดังนี้ 

1. คนทุกคนมีความต้องการ และความต้องการนี้มีอยู่ตลอดเวลา และไม่มีที่
สิ้นสุดตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ซึ่งความจริงข้อนี้ช่วยให้ทราบว่า การจูงใจจะ
สามารถทําได้ตลอดเวลา 

2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะมิใช่แรงจูงใจสําหรับพฤติกรรม
ต่อไป อีกความต้องการที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม จะต้องเป็นความต้องการ
ที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้น ถ้าหาความต้องการใดๆ ได้รับการ
ตอบสนองเสร็จสิ้นไปแล้ว ก็จะไม่มีความหมายสําหรับบุคคลนั้น 

3. ความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็นลําดับขั้นจากต่ําไปหาสูง ตามลําดับของ
ความสําคัญ และขณะที่ต้องการขั้นต่ําได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการ
ที่สูงขึ้นขั้นต่อไปก็จะตามมาเป็นลําดับ 

ตาราง 3 แสดงถึงความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow 
Maslow’s hierarchy of need วิธีการจูงใจ 

ความต้องการทางด้านความสมหวังของชีวิต 
Self-Actualization Needs 

ความสําเร็จของงานมีโอกาสสร้างสิ่งใหม่ๆ 

ความต้องการทางด้านชื่อเสียงเกียรติยศ 
Esteem or Status Needs 

ความก้าวหน้า การได้รับการยกย่อง 

ความต้องการทางด้านสังคม 
Social or Belongingness Needs 

เพ่ือนร่วมงานดี เจ้านายรู้จัก ลูกค้ารู้จัก 

ความต้องการทางด้านความม่ันคงหรือ
ปลอดภัย 
Security or Safety Needs 

งานมั่นคง มีหลักประกัน 

ความต้องการทางด้านร่างกาย 
Physiological Needs 

เงินเดือน ปัจจัย 4 

ที่มา Kathryn M. Bartor, and David C. Martin, Manangement, 3d ed’, McGraw-Hill, 1998, 
p.385. 
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การติดต่อสื่อสารทางด้านการจัดการ (Managerial Communication) 
 กระบวนการติดต่อสื่อสารในองค์กร คือ การกระจายหรือสื่อความเกี่ยวกับนโยบายและคําสั่ง
ไปยังเบื้องล่าง พร้อมกับรับเอาข้อเสนอแนะ ความเห็น และความรู้สึกต่างๆกลับขึ้นมา และความ
พยายามต้องตระหนักถึงความสนใจ ความนิยม และความพยายามร่วมมือที่จะได้รับจากพนักงานทุก
คน 
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารในองค์การ 

1. การติดต่อสื่อสารจากระดับบนไประดับล่าง (Downward Communication) เป็น
ช่องทางที่แสดงถึงลักษณะของการเดินทางของข่าวสารตามสายการบังคับบัญชาจากระดับสูงไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง เช่น การออกระเบียบ การออกคําสั่ง การให้คําแนะนํา เป็นต้น 

2. การติดต่อสื่อสารจากระดับล่างไประดับบน (Upward Communication) เป็นช่องทางที่
แสดงถึงลักษณะของการติดต่อสื่อสารที่ตอบสนองช่องทางเดินแบบแรก การเคลื่อนที่ของข่าวสารจะ
ย้อนไปตามสายการบังคับบัญชา เช่น รายงานการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะ เป็นต้น 

3. การติดต่อสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการติดต่อสื่อสารที่
แสดงถึงลักษณะของการติดต่อสื่อสารของคนในระดับเดียวกัน เช่น การประสานงาน หนังสือเวียน 
เป็นต้น 

 

อุปสรรคของการติดต่อสื่อสาร มีดังต่อไปนี้ 
1. โครงสร้างองค์กรมีระดับชั้นมากเกินไป 
2. โครงสร้างองค์กรมิได้มีการรวมจุดมุ่งหมายและหน้าที่งานไว้ชัดเจน 
3. หน่วยงานต่างๆในโครงสร้างอยู่ห่างไกลกัน 
4. การมองข้ามและไม่เห็นถึงความสําคัญของการติดต่อสื่อสาร 
5. แนวโน้มของผู้ชํานาญงานตามหน้าที่งานที่มักจะพูดจาตามภาษาที่ตนถนัดโดยไม่สนใจตัว

ผู้ฟัง 
6. การใช้ภาษาย่อ หรือศัพท์เฉพาะมีคนทั่วไปไม่อาจเข้าใจ 
7. การขาดการวางแผน และมิได้กําหนดวางหัวข้อสําคัญต่างๆก่อนการเจรจาสื่อความ 
8. การใจลอย โดยมิได้ตั้งใจฟังสิ่งที่คนอ่ืนกําลัง 

 
การสื่อสารด้วยการพูด 

1. การสื่อสารโดยการพูดระหว่างบุคคลที่สัมฤทธิ์ผลจะต้องเริ่มต้นที่ความตระหนักใน
ความสําคัญของการสื่อสารในระดับนี้เสียก่อน ต่อจากนั้นก็ต้องทําความเข้าใจเงื่อนไขและกลวิธีที่ช่วย
ให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งต้องรู้จักสังเกตและปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเองไปจนตลอดชีวิต 
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2. การสื่อสารโดยการพูดในกลุ่มและในที่สาธารณะที่สัมฤทธิ์ผล จะต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจ
ในรูปแบบและวิธีการนําเสนอ ได้สังเกตเห็นตัวอย่างที่ถูกต้องกับการได้มีโอกาสหาประสบการณ์จริงใน
การพูด พร้อมทั้งสังเกตและปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 
 

ตาราง 4 ข้อควรละเว้นและข้อควรปฏิบัติในการสนทนา 
ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรละเว้น 

ใช้ถ้อยคําที่สุภาพ สํารวมกับผู้ใหญ่ให้เป็นนิสัย  พูดล้อเลียนผู้ใหญ่  

พูดแต่เฉพาะเรื่องที่ทุกคนฟังได้ด้วยความสบาย
ใจ  

พูดเรื่องน่าอาย  

พูดจาไพเราะ ใช้คําขอบคุณ ขอโทษ  พูดห้วนๆ หรือพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ํา  
พูดออกความเห็นเกี่ยวกับของส่วนตัวของผู้อ่ืน
อย่างเป็นกลางๆ หรือชมพอสมควรตามจริง  

วิพากษ์วิจารณ์ของใช้ส่วนตัวของผู้ร่วมสนทนา  

ใคร่ครวญก่อนรับปากคู่สนทนา  พูดรับปากง่ายๆ โดยไม่อยู่ในวินัยที่จะปฏิบัติได้  

ถามทุกข์สุขของกันและกัน  ซอกแซกไต่ถามธุระส่วนตัวที่คู่สนทนาลําบากใจ
ที่จะตอบ  

กลบเกลื่อนความขุ่นหมอง ไกล่เกลี่ยไม่ให้เกิด
ความร้าวฉานกัน  

นินทาว่าร้าย ส่อเสียด ยุยง ทุ่มเถียง ทะเลาะ
วิวาท  

 

การควบคุม (Controlling) 
หมายถึง กระบวนการติดตามผลตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบ

กับแผนงานหรือมาตรฐานที่กําหนดไว้ เพ่ือดําเนินการแก้ไขตามความจําเป็น ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 
ประการ ได้แก่ 

1. การควบคุมกระบวนการการปฏิบัติงาน 
2. การควบคุมผลิตภัณฑ์ 
3. การควบคุมบุคลากร 

กระบวนการควบคุม 
1. กําหนดมาตรฐาน (Establish Standards) 
2. การวัดผลการทํางาน (Measure Performance) 
3. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน  
4. การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
5. การให้ความดีความชอบ 



31 
 
เทคนิคการควบคุม 
 เทคนิคการควบคุมมีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบนั้นผู้บริหารจะต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาถึง
ความจําเป็นและความเหมาะสมตามลักษณะงานที่จะควบคุม โดยสามารถแบ่ งประเภทของการ
ควบคุมได้ดังนี้ 

1. เทคนิคการควบคุมทางการเงิน เป็นการใช้ข้อมูลทางด้านการเงินของกิจการเพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของบริษัท เช่น งบดุล งบกําไรขาดทุน งบประมาณการปฏิบัติการ งบกระแส
เงินสด 

2. เทคนิคการควบคุมการผลิต โดยผู้บริหารจะต้องพิจารณาให้ความสําคัญตั้งแต่กา ร
ควบคุม การเลือกซื้อวัตถุดิบเพ่ือให้ได้การผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต และการ
ควบคุมการจัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) เทคนิคการตรวจสอบ (Program Evaluation and Review 
Technique: PERT) และ เทคนิคการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) 

3. เทคนิคการควบคุมงานขาย คือ การควบคุมยอดขาย ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย หรือ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการโฆษณา อาจรวมไปถึงการควบคุมระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
การขายด้วย 

ประโยชน์ของการควบคุม 
1. การควบคุมช่วยให้ผลงานมีมาตรฐาน ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น 
2. การควบคุมช่วยให้การปูองกันมิให้ทรัพยากรขององค์การ ต้องสูญเสียอันสืบเนื่องจาก

การถูกขโมย ใช้จ่ายฟุุมเฟือย หรือทําให้เกิดการเสียหาย 
3. การควบคุมช่วยรักษาคุณภาพงาน ให้ตรงตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานการผลิตและช่วย

ให้สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า 
4. การควบคุมช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้วิธีมอบหมายงานได้มากขึ้น ทั้งนี้ก็โดยอาศัยคํา

บรรยายงานและระบบการตรวจสอบการทํางานเป็นเครื่องช่วยนั่นเอง 
5. การควบคุมช่วยให้องค์การสามารถวัดประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน

ฝุายต่างๆได้ 
6. การควบคุมจะช่วยเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถนําเอาแผนงานระดับ

บริหารเชื่อมโยงกับการปฏิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบงานในองค์การได้ 
7. การควบคุมช่วยให้เกิดข้อดีที่จะมีการติดตามและวางมาตรการปูองกันระหว่าง

กระบวนการปฏิบัติได้ตลอดเวลา ซึ่งดีกว่าการต้องไปแก้ไขเมื่อไปถึงขั้นสุดท้ายที่งาน
เสร็จลงแล้ว 
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ผลในการพฤติกรรมอันสืบเนื่องมาจากการควบคุม 

1. ทําให้คนงานมีทรรศนะแคบ 
2. ทําให้คนงานทํางานหวังผลระยะสั้นมากกว่าระยะยาว 
3. อาจทําให้มีการบิดเบือนรายงานเพื่อให้ได้ตามที่ถูกควบคุม 
4. อาจจะมีผลต่อขวัญกําลังใจของคนงาน  
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. จงบอกหลักการและหน้าที่ของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. จงยกตัวอย่างธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 

           
           
           
           
           
           
           
           
            

           
           
           
           
           
           
             



34 
 

บรรณานุกรม 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. 2556. Profile of International Tourist Arrivals to Thailand 
Year 2012. (ออนไลน์). แหล่งที่มา: 
http://marketingdatabase.tat.or.th/ewt_news.php?nid=1642&filename=inde
x. 21 ตุลาคม 2556. 

กรองแก้ว อยู่สุข และคณะ. 2532. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ, กรุงเทพฯ, บริษัท ประยูรวงศ์ จํากัด. 

ฉัตยาพร เสมอใจ, ฐิติรัตน์ มีมาก, คมกฤช ปิติฤกษ์. 2552. การจัดการธุรกิจขนาดย่อม. กรุงเทพฯ : ซี
เอ็ดยูเคชั่น. 

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล. 2554. องค์การและการจัดการ. กรุงเทพฯ. ปัญญาชน. 

พิชิต เทพวรรณ์. 2554. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ : แนวคิดและกลยุทธ์เพ่ือความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

พรรณนุช ชัยปินชนะ. 2543. ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ.เอกสารประกอบการเรียนวิชาหลักการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพายัพ. เชียงใหม่. 

ไพศาล กาญจนวงศ์. 2555. LeadershipPLUSe ติดปีกภาวะผู้นําสู่การเป็นผู้นําโลก. กาฬสินธุ์: หจก.
กาฬสินธุ์การพิมพ์. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2528. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร. นนทบุรี : เอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ส อ น ชุ ด วิ ช า  ห น่ ว ย ที่  1 -7  สํ า นั ก เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2545. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว. นนทบุรี: เอกสารการ
สอนชุดวิ ชาการจัดการทรัพยากรการท่อง เที่ ยว  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

วีระพล ทองมา. 2545. เอกสารคําสอน พท 410 การจัดการธุรกิจนําเที่ยวเชิงนิเวศ. เชียงใหม่ : 
เอกสารคําสอนวิชาการจัดการธุรกิจนําเที่ยวเชิงนิเวศ สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะ
พัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้.  

Kinichi, Angelo, and Brian K. Williams. 2009. Management: A Practical Introduction. 4th 
ed. New York, NY: McGraw-Hill.  

 



35 
 

บทที่ 2 การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยว เชิงนิเวศ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายแนวคิดท่ีเกี่ยวกับกลยุทธ์ได้ 

2. อธิบายกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้ 

3. อธิบายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดสําหรับการตอบสนองชีวิตผลิตภัณฑ์แต่ละข้ันได้ 

4. อธิบายการประหยัดต่อหน่วยได้ 
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แนวคิดที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ 

Michael A.Hitt, R.Duane Ireland และ Robert E.Hoskisson (2550) ได้กล่าวว่า ความ
มุ่งหมายของกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อทรัพยากร สมรรถภาพและสมรรถนะหลักขององค์กรในการบรรลุ
เปูาหมายของสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนและทุกระดับมี
เปูาหมายร่วมกัน การมีจุดมุ่งหมายและภารกิจของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมทําให้ได้ผล
ลัพธ์ที่น่าพอใจโดยสามารถวัดจากยอดขายที่เติบโตขึ้น ผลกําไร การจ้างงาน และมูลค่าสุทธิ ซึ่งส่งผล
ถึงความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

Schermerhorn (อ้างใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์คือ แผน
แม่บทหรือแผนปฏิบัติงานหลักที่สําคัญ ซึ่งองค์กรใช้เป็นสิ่งที่กําหนดแนวทางในการดําเนินงานใน
ระยะยาว และเพ่ือใช้สําหรับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย ซึ่งก่อให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันที่ยั่งยืน 

Johnson และ Scholes (อ้างใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554) ได้นิยามคําว่า “กลยุทธ์” ว่า 
หมายถึงกรอบหรือทิศทางขององค์กรในระยะยาว โดยมีการจัดสรรทรัพยากรท่ามกลางสภาวะ
แวดล้อมที่ท้าทาย รวมถึงให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดการทุกฝุายในองค์กรเพ่ือการ
ปฏิบัติตามเปูาหมายของแผนกลยุทธ์ ซึ่งผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการจําเป็นต้องทําความ
เข้าใจและปฏิบัติตามแผนที่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนด้วย (Angelo Kinicki และ Brian 
Williams, 2552) 

สรุปได้ว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง รูปแบบของการวางแผนวิธีการที่จะใช้เพ่ือไปสู่
ความสําเร็จขององค์กร หรือเพ่ือการต่อสู้เอาชนะคู่แข่งขันโดยมีทิศทางและขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งจะ
เป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวนั้น จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของแต่
ละองค์กรโดยจะต้องคํานึงถึง ทรัพยากรที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตลาด ความ
ต้องการของลูกค้า และความคาดหวังของผู้ลงทุนด้วย ในการดําเนินกลยุทธ์ธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จ
นั้นจะต้องมีการใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ 

 
ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์  

 สาเหตุที่องค์การจะต้องนําการจัดการกลยุทธ์ไปใช้ ได้แก่ (Angelo Kinicki และ Brian 
Williams, 2552) 
 1. สามารถกําหนดทิศทางขององค์กร แผนกลยุทธ์สามารถช่วยให้ผู้จัดการมุ่งเน้นเฉพาะ
ปัญหาที่ถึงจุดวิกฤต การกําหนดทางเลือกและเวลาที่เหมาะสม และยังช่วยในการสร้างทีมงาน การ
เรียนรู้ และการกําหนดข้อตกลงระหว่างฝุายต่างๆในองค์กรอีกด้วย 
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 2. สนับสนุนแนวความคิดใหม่ๆ แผนกลยุทธ์จะผลักดันให้เกิดการคิดค้นสินค้าหรือบริการ
รูปแบบใหม่จากพ้ืนฐานการแข่งขันแบบเดิมๆที่มีอยู่ในตลาด 
 3. พัฒนาความได้เปรียบคู่แข่งขันอยู่เสมอ แผนกลยุทธ์จะช่วยให้เกิดการรักษาความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งเกิดจากการตอบสนองลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
รักษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างสม่ําเสมอ 
 

ลักษณะเฉพาะของกลยุทธ์ (Strategy Characteristic)  
1. มีจํานวนแนวทางหลักจํานวนจํากัด บริษัทไม่สามารถกําหนดแนวทางหลัก หรือกลยุทธ์

หลายๆทางได้พร้อมกันไปได้เพราะจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างฟุุมเฟือยเกินไป 
2. เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน การพัฒนากลยุทธ์ขึ้นมามีความจําเป็นที่ต้องอาศัย

ความร่วมมือจากหลายองค์การหรือหลายหน่วยงานที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
3. การจัดสรรทรัพยากร การที่บริษัทตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ก็ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

การจัดสรรทรัพยากรของบริษัทท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
4. เป็นผลกระทบระยะยาว  

 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจในการกําหนดเปูาหมาย ทิศทาง

และทางเลือกขององค์กรในระยะยาว ซึ่งจําเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้นกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย  5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551) 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดภาระหน้าที่ขององค์กร (Define the Firm Mission)  
 พันธกิจจะเป็นตัวกําหนดหรือเหตุผลในการจัดตั้งบริษัทนั้นๆขึ้น ซึ่งจะทําให้พนักงานทุกคนใน
องค์กรมีเปูาหมายและแนวทางเดียวกัน ในธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องกําหนดว่าเป็นธุรกิจอะไรใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งพันธกิจจะต้องทําหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จะทําให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีเปูาหมายและแนวทางท่ีเป็นหนึ่งเดียวกัน 
2. ต้องทําหน้าที่ ในการกําหนดขอบเขต และทิศทางที่ เ อ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ

เจริญเติบโตของธุรกิจนั้นๆด้วย  
3. จําเป็นต้องชี้ชัดลงไปถึงชนิดของกิจกรรมต่างๆ 
4. ต้องมีความยืดหยุ่นและง่ายในการปรับเปลี่ยน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นวิธีการตรวจสอบและประเมินผลของ
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการกําเนินงานของบริษัท 
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 สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  เป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถควบคุมได้ 
(Controllable Factors) อาจเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ ความสามารถในการดําเนินงานของธุรกิจ ซึ่งจะ
ทราบว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน หากปัจจัยใดที่องค์กรมี
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันก็จะเป็นจุดแข็ง หากปัจจัยใดเป็นจุดอ่อนก็จะได้หลีกเลี่ยงหรือนํามา
พัฒนาให้มีความเข็มแข็งจนสามารถแข่งขันได้ ซึ่งสภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วย ศักยภาพและ
ความสามารถในการดําเนินงานด้านต่างๆ ทั้งด้านเงินทุน ความสามารถของผู้บริหาร หุ้นส่วน การ
บริหารการเงิน การตลาด การขาย การผลิต การบริการ และบุคลากรภายในองค์กร เป็นต้น 
 สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําของ
บุคคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนที่เหนือการควบคุมขององค์กร (Uncontrollable Factors) ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นอาจจะ
ส่งผลให้ธุรกิจเกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันได้ หรืออาจกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางในการดําเนิน
ธุรกิจได้ สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบไปด้วย ประชากรกลุ่มเปูาหมาย (Targets) ศักยภาพของคู่
แข่งขัน (Competitors) สภาพเศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technological) นโยบายทาง
การเมือง (Political) กฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Legal) วัฒนธรรม (Socio-cultural) 
การยอมรับของชุมชน (Community) และสิ่งแวดล้อม (Environmental)  
ขั้นตอนที่ 3 การตั้งเป้าหมาย (Goal Formulation) 

1. เปูาหมายควรเป็นสิ่งที่สามารถเจาะจงลงไปได้ (Specific) เช่น รายได้จากการขาย 
จํานวนลูกค้าที่เข้าพัก จํานวนกําไรที่ต้องการ เป็นต้น 

2. เปูาหมายควรเป็นสิ่งซึ่ งวัดหรือประเมินความสําเร็จได้  (Measurable) เช่น การ
ตั้งเปูาหมายในด้านรายได้ หรือ ต้นทุนต่อการให้บริการหนึ่งครั้ง เป็นต้น   

3. เปูาหมายควรจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้  (Realistic) ซึ่งจําเป็นต้องมี
การศึกษาข้อมูลทั้งอดีตและความเป็นไปได้ในอนาคต ไม่ควรตั้งเปูาหมายที่สูง หรือต่ํากว่าความเป็น
จริง (Realistic หรือ Attainable) 

4. เปูาหมายควรมีการกําหนดเวลาลงไป (Time Bound) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้ง
สองระยะควรที่สอดคล้องกัน 

5. ควรมีการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลัง  (Set Priority) เพ่ือการดําเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและการประสานงานที่ดี 
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ตาราง 5 ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายที่ดีและไม่ดี 
การตั้งเปูาหมายที่ไม่ดี  การตั้งเปูาหมายที่ดี  

เปูาหมายระยะยาว 

บริษัทจะพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวชั้นนําอีกหนึ่ง
ชนิดในตลาด  

เปูาหมายระยะยาว 

บริษัทจะใช้เงินเป็นจํานวนอย่างน้อยร้อยละ 20 
ของผลกําไรเพ่ือทําการวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2547 
– 2549 เพ่ือพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวขึ้นใหม่อย่าง
น้อย 5 ชนิดและวางตลาดก่อนสิ้น พ.ศ. 2549  

เปูาหมายระยะสั้น 

บริษัทจะเพ่ิมยอดขายใน พ.ศ. 2547  

เปูาหมายระยะสั้น 

บริษัทจะเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดจากร้อยละ 21 ใน 
พ.ศ. 2546 เป็นร้อยละ 25 ใน พ.ศ. 2547 โดย
การเปิดบริษัทท่องเที่ยวขึ้นมาอีก 22 แห่ง และ
เพ่ิมงบโฆษณาอีกร้อยละ 15 จากงบเดิมที่ใช้ใน 
พ.ศ. 2546  

 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดทางเลือกกลยุทธ์ (Define the Strategic Options) 

เป็นการกําหนดทางเลือกกลยุทธ์ที่เป็นการกําหนดทางเลือกในการจัดรูปแบบองค์กร  ขึ้นอยู่
กับความต้องการขององค์กรในการตอบสนองนโยบายของบริษัทให้ได้ดีที่สุด  บางบริษัทจัดรูปแบบ
ของหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ (Strategic Business Unit หรือ SBU) ซึ่งในแต่ละหน่วยธุรกิจจะต้องมีพันธ
กิจ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน สามารถตอบสนองต่อกลุ่มตลาดเปูาหมายได้ และสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรต่างๆท่ีมีอยู่ภายในหน่วยธุรกิจนั้นเองโดยตรง เช่น บริษัท SAGA Holidays ได้จัดกลุ่มธุรกิจ
กลยุทธ์ตามชนิดของสินค้าและบริการเพ่ือที่จะตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีอายุแตกต่างกันไป เช่น 
กลุ่มอายุน้อย กลุ่มอายุระดับกลางคน และกลุ่มผู้สูงอายุ 

 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ภาพรวมในการท าธุรกิจของบริษัท (Conduct a Portfolio Analysis) 
 ในสภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มีการนําเอาวิธีการต่างๆมาช่วยในการวิเคราะห์
ภาพรวมมากยิ่งขึ้นเพ่ือจะสร้างจุดแข็งให้กับบริษัทตนเอง การวิเคราะห์ภาพรวมในการทําธุรกิจของ
บริษัทขึ้นอยู่กับแนวคิด 2 ประการหลักๆ คือ การวิเคราะห์ชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) 
และการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) 
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1. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) 
 ในปัจจุบันการดําเนินการและการออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวมีความจําเป็นต้องให้

สอดคล้องกับวงจงชีวิตผลิตภัณฑ์ เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆมากมาย อีกทั้งสินค้าทางการท่องเที่ยวแต่ละชนิดมีวงจรที่
แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น สินค้าท่องเที่ยวในทวีปยุโรปอาจจะอยู่ในช่วงระยะอ่ิมตัว แต่ในทวีป
เอเชียอาจจะอยู่ในช่วยแนะนําหรือช่วงเจริญเติบโต เป็นต้น 

 
 
       
                 แนะนํา         เจริญเติบโต           อิ่มตัว                ถดถอย 
 
              ยอดขาย 
 
 
 
 
 
              
              กําไร 
 
 

ภาพ 3  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
 

ขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์ (Product Introduction) 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เริ่มนําออกสู่ตลาดในครั้งแรกยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อหรือผู้บริโภค 

ดังนั้นผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายต้องเสนอรายละเอียดของสินค้า โดยอาศัยในการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) เพ่ือติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคให้ทราบว่ามีสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด ภาระค่าใช้จ่ายในการ
ขายข้ันแนะนําจะสูงมากสําหรับผู้ผลิตที่เป็นผู้บุกเบิกตลาด (Pioneer) อีกทั้งอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยง
สูงมาก หากการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่มีน้อยและความต้องการสินค้าไม่แน่นอน ผู้บุกเบิกตลาดใหม่
ต้องประสบกับการลงทุนสูงในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขาย ในขณะที่รายได้อาจยังไม่มีหรือมีน้อย
มาก ฉะนั้นธุรกิจที่นําผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขั้นแนะนํา ในช่วงแรกจะประสบภาวะขาดทุนก็เป็นไปได้ 
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ดังนั้นการจัดกลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะนําผลิตภัณฑ์ควรจะเน้นคือเรื่องการส่งเสริม
การตลาดและการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย การส่งเสริมการตลาดจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้  รวมทั้งการใช้พนักงานขายใน
การกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและเกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองคุ้นเคยและรู้จักสินค้าดีอยู่แล้ว ดังนั้นจะต้องใช้สื่อการส่งเสริมการขาย เช่น การ
แจกตัวอย่างหรือการสาธิต ช่วยให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ จึงจะเกิดการยอมรับในตัว
ผลิตภัณฑ์ติดตามมาได้ 
 

ขั้นตลาดเจริญเติบโต (Market Growth) 
การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์จะส่งผลให้ยอดขายเพ่ิมสูงขึ้นและเพ่ิมในอัตราที่เร็ว 

ดังนั้นในช่วงต้นของขั้นเติบโต ผู้บุกเบิกตลาดจะได้รับผลประโยชน์จากกําไรที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากไม่
มีคู่แข่งในตลาด แต่มักจะมีโอกาสได้ไม่นานเพราะคู่แข่งขันทั้งหลายจะเริ่มได้กําไรและทยอยกันเข้ามา
ขอส่วนแบ่งตลาด ช่วงเวลาที่คู่แข่งขันเข้ามาสู่ตลาดจะเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับอัตราการเจริญเติบโต
ของความต้องการในสินค้าหรือบริการนั้น ส่วนอัตรากําไรมากหรือน้อยจะเป็นสิ่งจูงใจให้คู่แข่งขันเข้า
มามากหรือน้อยรายเช่นกัน อย่างไรก็ตามการแข่งขันในขั้นตลาดเจริญเติบโตจะยังเป็นลักษณะการ
แข่งขันน้อย 

เมื่อเริ่มมีคู่แข่งขันเกิดขึ้น ผู้บุกเบิกจะต้องเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมการตลาดโดย
ไม่จําเป็นที่จะใช้ตัวอย่างหรือสาธิตอีกต่อไป แต่ต้องหันไปเน้นการสร้างความชอบตราสินค้าให้มากขึ้น 
(Brand Preferences) การโฆษณาจะหันไปเน้นให้ลูกค้าเจาะจงเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเรา 
แทนที่จะซื้อของคู่แข่งขัน การที่ยอดขายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ความต้องการของผู้ซื้อแสดงอย่าง
ชัดเจนว่าเป็นแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นทําให้มีการกระจายสินค้าและการจัดจําหน่ายให้กว้างขวางมากขึ้น 
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีแสดงแนวโน้มของตลาดที่ดี  

 
ขั้นตลาดอิ่มตัว (Market Maturity) 
วงจรขั้นอ่ิมตัวเกิดจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ได้ซื้อสินค้ามาบริโภคกันทั่วหน้า ประกอบกับมี

คู่แข่งขันมาเสนอขายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นส่วนส่งเสริมให้ลูกค้ามีโอกาส
ซื้อผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น คู่แข่งขันที่เพ่ิมจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดจากแรงจูงใจด้านกําไรที่ดี ส่งผลให้ส่วน
แบ่งของตลาดที่ผู้ผลิตแต่ละรายได้รับลดน้อยลง ประกอบกับผู้ซื้อเริ่มให้ความสนใจน้อยลง ยอดขาย
จะไม่เพ่ิมขึ้นมากเหมือนขั้นตลาดเจริญเติบโต และในที่สุดอัตราการผลิตเพ่ิมจะหยุดนิ่ง หากไม่มีการ
แก้ไขความต้องการในตลาดสินค้านี้จะตกต่ําลง อาจจะเป็นเพราะลูกค้ามีสินค้านี้แล้ว หรือลูกค้าเบื่อ
หน่ายแล้ว หรือต้องการแสวงหาสินค้าใหม่หรืออาจเพราะผู้ผลิตได้ผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ 
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 การที่มีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดมากทําให้ผู้ผลิตทุกรายต้องพยายามแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดให้มากที่สุด จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้แปลกใหม่และสร้างเอกลักษณ์ด้วย
วิธีการต่างๆ เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับตัวผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) 

 
ขั้นยอดขายตกต่ า (Sale Decline) ยอดขายลดลงเรื่อย ๆ อาจเนื่องมาจาก

ผลิตภัณฑ์ใหม่กว่ามาแทนที่ในตลาด ลูกค้าจึงหันไปซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่แทน การที่ยอดขายลดลงจะทํา
ให้ส่วนแบ่งตลาดของผู้จําหน่ายแต่ละรายลดลงไปด้วย ดังนั้นการขาดทุนจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ผู้ผลิต
ที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าอาจจะอยู่ในตลาดเพ่ือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อไป 
แต่ผู้ผลิตรายเล็กๆทีม่ีทุนน้อยจะค่อยๆถอนตัวออกจากตลาดเพราะไม่สามารถรับภาระการขาดทุนได้  

เมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นถึงจุดอ่ิมตัว หากไม่ได้รับการแก้ไข ผลิตภัณฑ์นั้นจะเริ่มมี
ยอดขายที่ลดน้อยลง จนออกจากตลาดไป 

 
กลยุทธ์การตลาดส าหรับตอบสนองวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้น 
กลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์ 
1. การตั้งราคาสูงอย่างฉับพลัน เป็นการนําสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดด้วยการตั้งราคาสูง 

และมีการส่งเสริมการตลาดในระดับสูง การตั้งราคาสูงมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ผลกําไรต่อหน่วยสูง ส่วน
การส่งเสริมการตลาดในระดับสูง เพ่ือให้ลูกค้ารับรู้และรู้จักสินค้าให้มาก เพ่ือจะได้ตัดสินใจซื้อสินค้า
ได ้

2. การตั้งราคาสูงอย่างช้า เป็นการนําสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดด้วยการตั้งราคาสูง แต่มี
การส่งเสริมการตลาดในระดับต่ํา กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อตลาดมีขนาดจํากัด ลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์ดี
อยู่แล้ว และผู้ซื้อมีความเชื่อม่ันในคุณภาพสินค้าจึงยอมจ่ายในราคาสูงได้ 

3. การตั้งราคาต่ําอย่างฉับพลัน เป็นการนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดด้วยราคาต่ํา
กว่าคู่แข่งขัน แต่มีการส่งเสริมการตลาดในระดับสูง ผู้ผลิตมีเปูาหมายเพ่ือการเจาะตลาดที่รวดเร็ว 
ต้องการส่วนแบ่งตลาดให้มากที่สุด กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อตลาดมีขนาดใหญ่ ลูกค้ารู้จักสินค้าน้อย 
แต่ลูกค้ามีความไวต่อราคา กล่าวคือ เมื่อเห็นว่าผลิตภัณฑ์ราคาถูกกว่าจะเปลี่ยนใจมาซื้อทันที เพราะ
พวกเขาไม่ยึดติดในตรายี่ห้อ 

4. การตั้งราคาอย่างช้า เป็นการนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดด้วยราคาต่ําและมีการ
ส่งเสริมการตลาดต่ํา การตั้งราคาต่ําทําให้บริษัทสามารถเจาะตลาดได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการส่งเสริม
การตลาดต่ํา ทําให้สามารถประหยัดต้นทุนในการสื่อสารการตลาดได้ 
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กลยุทธ์การตลาดในขั้นตลาดเติบโต 
1. การเพ่ิมรูปลักษณ์ใหม่ของสินค้า เนื่องจากเมื่อจํานวนลูกค้ามากขึ้น ความ

ต้องการที่หลากหลายย่อมเกิดขึ้น ดังนั้นความหลากหลายของสินค้าจึงเป็นสิ่งที่จําเป็น 
2. การขยายช่องทางการจําหน่าย จํานวนลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นมาจากหลาย ๆ พ้ืนที่ 

ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องขยายช่องทางการจําหน่ายให้กว้างขวางขึ้น เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการ
จับจ่ายใช้สอย 

3. การส่งเสริมการตลาดให้เกิดความชอบในตราสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์ของการโฆษนาต้องเปลี่ยนจากการสร้างการรับรู้ (Awareness) มาเป็นการสร้างความใน
ตัวสินค้า (Preference) แทน เพ่ือให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราแทนการซื้อสินค้าของคู่แข่งขัน 

 
กลยุทธ์การตลาดในขั้นอิ่มตัว 
1. การปรับปรุงตลาด เช่น การทําให้ผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้าให้หันมาใช้สินค้า การเข้าสู่

ตลาดใหม่ ๆ ที่ลูกค้ามีศักยภาพท่ีจะซื้อสินค้าได้ นอกจากนี้อาจจะใช้วิชาการเพ่ิมความถี่ในการใช้หรือ
เพ่ิมโอกาสในการใช้สินค้า ให้แก่ลูกค้าเดิมก็ได้ 

2. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้น การ
ปรับปรุงรูปลักษณ์ของสินค้าให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งการออกแบบสินค้าให้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนไป 

3. การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด เช่น การลดราคาสินค้าลงจากเดิม 
เนื่องจากต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยลดลงอันเนื่องมาจากการผลิตในจํานวนมาก  (Economies of 
Scale) การเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายใหม่ๆ เช่น การตลาดออนไลน์ การสื่อสารตลาดด้วยวิธีการทํา 
IMC (Integrated Marketing Communication) เป็นต้น 

 
กลยุทธ์การตลาดในขั้นตกต่ า 
1. การเร่งระบบสินค้าออกจากตลาด เมื่อแนวโน้มสินค้ากําลังจะไม่เป็นที่ต้อง

การตลาดผู้ผลิตจะต้องใช้การลดราคามาก ๆ เพ่ือระบายสินค้าออกไป 
2. การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตลาด การเลิกใช้สินค้าของลูกค้าไม่ได้เกิดขึ้นใน

ทันทีทันใด ดังนั้นผู้ผลิตยังคงจําหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาทีหลังได้ เช่น โทรศัพท์มือถือแบบ
จอธรรมดายังสามารถจําหน่ายให้แก่ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้โทรศัพท์มือถือในระยะหลัง ๆ ได ้

3. การออกจากตลาด หากผู้ผลิตเห็นค่าการจําหน่ายต่อ นํามาซึ่งการขาดทุนที่
เพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ ควรตัดสินใจเลิกผลิตสินค้าชนิดนั้น แล้วหาทางพัฒนาสินค้าใหม่ข้ึนมาทดแทน 
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การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 

1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) คือสิ่งที่บอกถึงแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจของกิจการ ได้แก่ 

1.1 มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Strategy) เป็นการขยายธุรกิจไปในทิศทางต่าง ๆ 
เช่น 

- ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกื้อหนุนธุรกิจเดิม โดยเป็นธุรกิจที่อยู่ต้นทางหรือปลายทาง
ของธุรกิจเดิม (Forward – Backward Integration)  

- ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่แตกต่างไปจากธุรกิจเดิมโดยสิ้นเชิง  (Conglomerate 
Diversification) เพ่ือกระจายความเสี่ยงของการลงทุน 

- จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance Strategy) เพ่ือเสริมความเข้มแข็งให้
ธุรกิจเดิมโดยไม่ต้องลงทุนเอง 

1.2 กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) ไม่มีการลงทุนใด ๆ ในช่วงนี้ แต่มุ่งเน้นใน
ธุรกิจเดิมให้เข้มแข็ง 

1.3 การลดขนาดกิจการ (Retrenchment Strategy) 
- ขายทิ้งกิจการบางส่วน (ที่ไม่ทํากําไร หรือขาดทุน)  
- ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ (Restructure)  

 
2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) คือ การดึงจุดเด่นขององค์กรขึ้นมาใช้

ให้เป็นประโยชน์และส่งเสริมกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยการใช้ประโยชน์จากความสามารถหรือจุดแข็งใน
ตลาด อะไรคือสิ่งที่ดีและควรนําเสนอต่อลูกค้า แล้วจะทําการผลิตหรือสร้างมันได้อย่างไร รวมทั้งจะ
กระจายมันสู่ตลาดได้อย่างไร (Michael A.Hitt, R.Duane Ireland and Robert E.Hoskisson, 
2551) 

2.1 เป็นผู้น าด้านต้นทุน (ที่ต่ ากว่าคู่แข่งขัน) (Cost Leadership Strategy) เป็น
กลุ่มของการกระทําที่ถูกบูรณาการซึ่งดําเนินการเพ่ือสร้างสินค้าและบริการด้วยคุณลักษณะซึ่ง
สามารถยอมรับได้ต่อลูกค้า ณ ระดับต้นทุนที่ต่ํา อย่างไรก็ตามการเน้นเพียงการลดต้นทุนเท่านั้นอาจ
พบว่าบริษัทพบประสิทธิภาพการผลิตแต่ไม่มีลูกค้าคนใดที่ต้องการซื้อ ถึงแม้ว่าจะมีการออกแบบ
สินค้าและบริการเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่ง ผู้นํา
ด้านต้นทุนควรเน้นที่การค้นหาแนวทางในการไปสู่การมีต้นทุนที่ต่ํากว่าคู่แข่งขันเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบขณะที่ยังคงรักษาระดับการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง เช่น การจัดหาวัตถุดิบ การ
ควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดส่งสินค้า ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
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 ลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิต (Reduce Production Cost) สามารถทําได้ดังนี้ 
(ฉัตยาพร เสมอใจ, ฐิติรัตน์ มีมาก และคมกฤช ปิติฤกษ์, 2552) 

• ลดคุณภาพของวัตถุดิบ (Reduce Raw Material Quality) สินค้า
ที่มีคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ แต่การใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพสูงนั้นจะทําให้ราคาสินค้าสูงไปด้วย และหากลูกค้าไม่ได้
ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยมอาจจะส่งผลให้ลูกค้าไม่ต้องการที่
จะซื้อได้ ดังนั้นการลดคุณภาพของวัตถุดิบอาจะช่วยให้ต้นทุนของ
สินค้าลดต่ําลง แต่ถ้าวัตถุดิบนั้นด้อยคุณภาพก็อาจจะส่งผลให้
กลายเป็นสินค้าที่ไม่พึงประสงค์ก็เป็นได้ บริษัทอาจจะต้องมีการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมในการผลิตและความต้องการของลูกค้า
เป็นหลักด้วย 

• ลดความผิดพลาดในการผลิต (Zero Defect) ความผิดพลาดใน
การผลิตนั้นก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการดําเนินงานประเภทหนึ่งที่ไม่
ควรให้เกิดขึ้น การลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตจะทําให้
ต้นทุนลดลงอีกด้วย และหากสินค้าที่มีความผิดพลาดไปอยู่ในมือ
ลูกค้า บริษัทอาจจะต้องมีการจ่ายชดเชยต่อความเสียหายนั้นๆ
ให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของบริษัท ดังนั้น
บริษัทจะต้องพิจารณาว่าสมควรที่จะผลิตสินค้านั้นๆเองหรือควรที่
จะจ้างผู้เชี่ยวชาญผลิตหรือจ้างที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ 
ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

• ใช้ระบบทันเวลาพอดี (Just-in-time หรือ JIT) เป็นระบบที่
เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัตถุดิบเมื่อต้องการผลิต และผลิตตาม
จํานวนที่ต้องการ เพ่ือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง 
และเพ่ือไม่ให้ลูกค้าต้องรอนานในกระบวนการซื้อ 

 ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ (Reduce Service Expenses) 
• ลดกระบวนการบางอย่างที่ไม่จําเป็น (Reduce Unnecessary 

Process) บริษัทจะพิจารณาว่ามีกระบวนการอะไรบ้างที่สามารถ
ลดได้โดยไม่กระทบถึงการให้บริการลูกค้า แต่ได้รับผลตอบแทน
อ่ืนๆที่ดีกว่า เช่น สายการบินต้นทุนต่ํามีการตัดการให้บริการบน
เครื่องบินบางอย่าง แต่มีการลดราคาลง เป็นต้น 
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• ลดคุณภาพสินค้าที่ใช้ในการบริการ (Reduce Product Quality) 
อาจพิจารณาถึงระดับคุณภาพของสินค้าที่ใช้ในการให้บริการ 
เนื่องจากสินค้าคุณภาพสูงจะส่งผลถึงราคาที่แพง ในบางครั้งการ
ลดระดับคุณภาพลงแต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดีและสามารถลดราคาลงได้ อาจจะทําให้ลูกค้าพึงพอใจ
มากกว่า 

 ลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาด (Reduce Marketing Expenses) 
• ใช้กลยุทธ์การติดต่อสื่อสารแบบ Below the Line โดยเน้นการ

เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายโดยตรง เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อ 
เช่น การจัดกิจกรรมสําหรับกลุ่มเปูาหมายโดยตรง ซึ่งค่าใช้จ่ายจะ
ต่ํากว่าการโฆษณาผ่านสื่อราคาแพง แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 

• เลือกใช้สื่อโฆษณาที่เฉพาะเจาะจง การใช้สื่อโฆษณาที่เข้าถึง
ผู้บริโภคในจํานวนมาก เช่น สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ อาจก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่สูง แต่ไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถเข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายได้ตามที่บริษัทต้องการ แต่การเลือกสื่อที่เข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายโดยเฉพาะ เช่น นิตยสารเฉพาะกลุ่ม ปูายโฆษณาใน
พ้ืนที่เจาะจง หรือวิทยุท้องถิ่น เป็นต้น จะเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้
ดีกว่า 

• ใช้การตลาดทางตรง เป็นการเลือกใช้รูปแบบการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างธุรกิจและกลุ่มเปูาหมายโดยทางตรงเพ่ือเป็นการตัด
ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้คนกลาง หากธุรกิจสามารถหาข้อมูล
กลุ่มเปูาหมายและสามารถติดต่อโดยตรงได้เอง การทําการตลาด
ทางตรงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดจําหน่ายได้มากกว่า 

 ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นการพิจารณาว่าควรจะทําการจ้างผลิตและทํา
การลงทุนในเครื่องจักรราคาแพงเพ่ือทําการผลิตเอง ซึ่งทําให้เกิดต้นทุนสูง 
แต่การเลือกการจ้างผลิตแทนทําให้ต้นทุนต่อหน่วยในระยะเริ่มแรกต่ําลง 
ส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจเร็วขึ้น 

 ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
• การจ้างงานชั่วคราว เนื่องจากการจ้างงานประจํามีค่าใช้จ่ายคงที่

ในการดูแลพนักงาน ทั้งเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ และไม่
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สามารถจ้างหรือเลิกจ้างได้ตามความต้องการใช้งานได้ ซึ่งการจ้าง
งานชั่วคราวไม่มีเงื่อนไขมากเท่ากับการจ้างงานประจํา 

• การใช้บุคลากรตามความจําเป็น เป็นการฝึกให้บุคลากรในองค์กร
สามารถทํางานได้หลายหน้าที่ สามารถทํางานได้อย่างหลากหลาย 
เพ่ือลดจํานวนบุคลากร เหมาะสําหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ต้องการ
กําลังการผลิตมาก ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแล
บุคลากรที่มากเกิดความจําเป็น 

2.2 เน้นความแตกต่างของบริการ (Differentiation Strategy) เป็นกลุ่มของการ
ดําเนินการที่ผสมผสานในการผลิตสินค้าและบริการ ณ ต้นทุนที่ยอมรับได้ซึ่งลูกค้ารับรู้ในฐานะว่ามี
ความแตกต่างในหนทางซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อพวกเขา ในขณะที่ผู้นําด้านต้นทุนได้เสนอบริการแก่ลูกค้า 
ผู้สร้างความแตกต่างในกลุ่มลูกค้าซึ่งรับรู้ว่ามูลค่าถูกเพ่ิมขึ้นโดยการกระทําซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท
แตกต่างจากสินค้าและบริการที่ผลิตจากคู่แข่งขัน บริษัทจะต้องสามารถผลิตสินค้าและบริการที่
แตกต่าง ณ ต้นทุนการแข่งขันเพ่ือลดแรงกดดันต่อราคาที่ลูกค้าจะจ่ายให้แก่บริษัท เมื่อลักษณะของ
ความแตกต่างในสินค้าถูกผลิตโดยต้นทุนที่ไม่มีคู่แข่ง ราคาของสินค้าจะสามารถเพ่ิ มขึ้นซึ่ ง
กลุ่มเปูาหมายมีความเต็มใจที่จะจ่าย บริษัทที่ใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างมักเน้นในการลงทุนและ
พัฒนาคุณลักษณะซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการในแนวทางต่างๆ เช่น บริการที่
ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมสินค้าที่รวดเร็ว และผู้นําด้านเทคโนโลยี 

 การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) 

 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality) เน้นคุณภาพที่ดี โดดเด่น แตกต่างจาก
คู่แข่งขัน มีความคงทนกว่า และเหมาะสมกับการใช้งานได้ดีกว่า 

 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (Product Variety) ในขณะที่สินค้าหรือบริการใน
ตลาดมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน การสร้างรูปแบบให้หลากหลายให้เลือกได้จะสร้าง
ความพึงพอใจได้มากกว่า 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Development/ Innovation) เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ต้องอาศัยการศึกษาและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Research and Development หรือ R&D) แต่ในบางครั้ง
เมื่อไม่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ อาจจะใช้วิธีลอกเลียนแบบและพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ (Copy and Development หรือ C&D) ก็ได้ 

 ตอบสนองความต้องการเฉพาะ (Customized Product) เป็นวิธีการตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะราย (Individual Needs) โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
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บริการเฉพาะให้กับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
เหมาะสมกับตนเอง และสร้างความพึงพอใจได้มากยิ่งขึ้น 

 การใช้บรรจุภัณฑ์ (Packaging) พิจารณาใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม สามารถ
นําไปใช้ต่อได้ และสร้างคุณค่าทางจิตใจและความรู้สึก  

 การใช้รูปแบบย้อนยุค (Retro Marketing) เป็นการใช้รูปแบบย้อนยุคเพ่ือเป็นการ
สร้างความโดดเด่นและสามารถดึงดูดลูกค้าที่สนใจได้เป็นอย่างดี 

 คุณภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Quality of Equipment)  

 ความทันสมัยของเครื่องมือ (Modern Equipment) ซึ่งจะสะท้อนถึงความเป็นมือ
อาชีพของธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้โดยเฉพาะธุรกิจที่ต้องการ
สะท้อนถึงภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือของธุรกิจ เช่น ธุรกิจการขนส่งและโลจิ -
สติกส์ เป็นต้น 

 ความสะดวก (Convenience) เป็นการใช้เครื่องมือในการให้บริการที่หลากหลาย
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตามสะดวก แต่อาจต้องพิจารณาจากลูกค้า
กลุ่มเปูาหมายด้วย เช่น ผู้สูงอายุต้องการติดต่อสื่อสารกับพนักงานโดยตรง แต่
วัยรุ่นสามารถติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ต้องสร้างความน่าเชื่อถือว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์
นั้นๆมีคุณภาพมากเพียงพอ และมีความปลอดภัยในการใช้ 

 ด้านการบริการ (Service) สามารถสร้างความแตกต่างและรักษาความพึงพอใจได้
ในระยะยาว ดังนั้นการสร้างรูปแบบการบริการที่ดีต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 การตอบสนองที่รวดเร็ว (Quick Response) 

 สะดวก (Safety) 

 เชื่อถือได้ (Reliability) 

 ใส่ใจในรายละเอียด (Extra Attention) 

 ความสุภาพ (Courtesy) 

 ด้านการตลาด (Marketing) เป็นการสร้างเอกลักษณ์ในการติดต่อสื่อสารกับ
กลุ่มเปูาหมาย โดยการใช้ข้อความที่เป็นเอกลักษณ์ การเลือกใช้สื่อ การใช้สี การ
เลือกช่องทางการจัดจําหน่ายเฉพาะ หรือการจัดกิจกรรมที่เอกลักษณ์  

2.3 มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) บริษัทจะเลือกกลยุทธ์นี้ก็ต่อเมื่อ
ต้องการจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมายขนาดเล็ก เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนชั้นสูง หรือ
กลุ่มนักกีฬา เป็นกลุ่มท่ีแตกต่างของสายผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างทางด้าน
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ประชากรศาสตร์ เช่น เอเชีย ยุโรป เป็นต้น ดังนั้น กลยุทธ์นี้เป็นกลุ่มของการกระทําที่ถูกบูรณาการ
เพ่ือสร้างสินค้าและบริการซึ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมายเฉพาะ แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้
ครอบครองข้อได้เปรียบทางการตลาดในตลาดที่ใหญ่กว่า บริษัทสามารถสร้างมูลค่าสําหรับลูกค้าใน
กลุ่มต่างๆในตลาดซึ่งมีความเฉพาะและโดยการใช้การเน้นที่กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและความ
เป็นผู้นําด้านต้นทุน 

3. กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategies) ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
3.1 การบริหารจัดการ เป็นการสร้างระบบการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกลยุทธ์

ระดับธุรกิจ 
3.2 การตลาด เป็นการกําหนดแผนงานด้านการตลาดเพ่ือให้บรรลุตามกลยุทธ์ระดับ

ธุรกิจ 
3.3 การให้บริการ เป็นการกําหนดแผนงานด้านการให้บริการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

ระดับธุรกิจ 
3.4 การเงิน เป็นการกําหนดแผนงานด้านการเงินให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
 

  

ภาพ 4 ระดับขั้นของกลยุทธ์ 
 

2. การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) 
 การประหยัดขนาดตั้งอยู่บนพ้ืนฐานว่าบริษัทท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่กว่าจะได้เปรียบทาง

ขนาดและมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทขนาดเล็ก ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่อยู่
ในระยะการเจริญเติบโตนั้น บริษัทสามารถขยายโครงสร้างองค์กรโดยการลงทุนที่น้อยกว่าในด้านของ
ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทขนาดเล็ก ในขณะที่บริษัทเพ่ิมหน่วยการผลิตและหน่วย
การขาย รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านการตลาดจะส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงอีกด้วย ดังนั้นหลักการ
ประหยัดต่อขนาด เมื่อขายสินค้าได้เพ่ิมมากข้ึน จะส่งผลต่อบริษัทดังนี้ 

1. บริษัทสามารถส่งเสริมการขายเพ่ิมขึ้นตามจํานวนสินค้าที่ขายได้เพ่ิมขึ้น ในราคาที่
ลดลงจากเดิม 

กลยุทธ์ระดับบริษัท 

(Corporate Strategy)  

กลยุทธ์ธุรกิจ  

(Business Strategy)  

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติงาน  

(Functional Strategy)  
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2. ในกรณีที่พนักงานขายมีความรู้ในสถานการณ์ของตลาด ณ เวลานั้นๆ ส่งผลให้
พนักงานขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเพ่ิมยอดขายของบริษัทโดยไม่ต้องเพ่ิมต้นทุนในด้าน
พนักงานขายเลย 

การประหยัดที่เกิดขึ้นกับหน่วยธุรกิจ เมื่อขยายขนาดการผลิต เพ่ิมการใช้ปัจจัยการผลิต
ทุกชนิดพร้อมๆกัน เป็นสัดส่วนเดียวกัน 

การประหยัดภายใน เมื่อขยายขนาดการผลิต มีการแบ่งงานกันทําความชํานาญเฉพาะ
ด้านมีมากขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตสูง  

การประหยัดภายนอก เมื่ออุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็สามารถประหยัดได้มากขึ้น 
เช่น ซื้อวัตถุดิบได้ถูกลงเพราะมีผู้นํามาขายที่โรงงานไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปซื้อที่ไกลๆ  
 
การประหยัดจากภายใน ประกอบไปด้วย 

1. การประหยัดด้านแรงงาน เกิดจากความสามารถในการนําหลักการแบ่งงานกันทํามาใช้เมื่อ
หน่วยธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ้น มีคนงานมากขึ้น เป็นผลให้เกิดความชํานาญเฉพาะอย่างในการ
ผลิตขึ้น ผลผลิตเพ่ิมข้ึนรวดเร็ว ทําให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  

2. การประหยัดด้านเทคนิค เกิดจากความสามารถที่จะนําเทคนิคการผลิตที่ก้าวหน้าเข้ามาใช้
เมื่อกิจการมีขนาดใหญ่ขึ้น ต้องการผลผลิตมากขึ้น ผลผลิตทั้งหมดจะเพ่ิมขึ้นมากกว่าต้นทุน
ทั้งหมดท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ําลง 

3. การประหยัดด้านการจัดการ เกิดจากความสามารถที่จะกระจายค่าใช้จ่ายในการจัดการที่มี
จํานวนคงท่ีได้มากขึ้น เมื่อหน่วยธุรกิจขยายขนาดออกไปมีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น เป็นผลให้
ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ําลง  

4. การประหยัดด้านการตลาด เกิดจากความสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อหน่วย
ลงได ้เมื่อหน่วยธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น หน่วยธุรกิจสามารถซื้อวัตถุดิบในราคาต่อหน่วยที่
ลดลง มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อหน่วยที่ลดต่ําลง เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ําลง  
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. อธิบายระดับของการวางแผนกลยุทธ์ว่ามีก่ีระดับ อะไรบ้าง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. อธิบายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
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บทที่ 3 การจัดการการตลาดธุรกิจท่องเที่ยว  
 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายการจัดการการตลาดได ้

2. อธิบายกระบวนการซื้อของผู้บริโภคได้ 

3. อธิบายการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเปูาหมาย และการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ได ้

4. วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

5. วิเคราะห์ SWOT Analysis ได ้
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ความหมายของการบริการ 
 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ได้ให้ความหมายของคําว่า การบริการ หมายถึง “กิจกรรม
ของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดย
สินค้าท่ีไม่ตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนําไปสู่ความพึงพอใจได้” 
 ดังนั้นสามารถแยกคําสําคัญจากความหมายข้างตันได้ดังนี้ 
 1. กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การดําเนินการหรือการ
กระทํา (Performance) ของธุรกิจบริการซึ่งส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการ 
 2. สินค้าไม่มีตัวตน (Intangible Goods) หมายถึง การบริการซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ
กระบวนการส่งมอบ เช่น การให้บริการความบันเทิง คําปรึกษา เป็นต้น 
 3. ความต้องการของผู้รับบริการ (Customer Need and Want)  หมายถึง ความจําเป็น
และความต้องการของลูกค้าที่คาดหวังว่าจะได้จากการบริการนั้นๆ เช่น อาหารอร่อย บรรยากาศดี  
ดนตรีไพเราะ เป็นต้น 
 4. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับการบริการที่
ตอบสนองความต้องการตามที่คาดหวังไว้ 

การตลาดเป็นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  และเป็นเทคนิคซึ่งเกิดจากบูรณาการของ
ความต้องการและความพอใจของลูกค้า (Customer Need and Aspiration) การนําเอา
กระบวนการคิดและเทคนิควิธีการต่างๆ มาผสมผสานกัน เ พ่ือให้ในองค์กรที่ อิงการตลาด 
(Marketing-Oriented Organization) เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะเข้าใจ ตอบสนองและมีอิทธิพลต่อตลาด
เปูาหมายของตนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวจําเป็นต้องดําเนินงานภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตด้านการท่องเที่ยว
สามารถดําเนินธุรกิจให้ได้ผลกําไรสูงสุดจากทรัพย์สินที่มีในมือ และในขณะเดียวกันก็สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เช่นเดียวกัน การจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
จึงต้องบูรณาการให้มีตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งความสนใจต่อความต้องการของลูกค้า (Customer 
Oriented Objectives) วิธีการทางการตลาดจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะกําหนดวัตถุประสงค์ที่จะสามารถ
นํามาซึ่งรายได้ (Revenue Earning Objectives) ที่สามารถปฏิบัติได้ตรงต่อสถานการณ์จริงในตลาด
ที่องค์กรกําลังดําเนินธุรกิจอยู่ ไม่ว่าองค์กรนั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่หวังผลกําไร สํานักงานการบริหาร
การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สายการบิน โรงแรมหรือองค์การด้านธุรกิจนําเที่ยวที่มุ่ง
ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ก็ตาม 

อุปสงค์ (Demand) ของนักท่องเที่ยวเพ่ือไปสู่แหล่งท่องเที่ยว (Destination) หนึ่งๆเกิดขึ้น 
ณ ที่พักอาศัยของนักท่องเที่ยว (Area of Origin) ส่วนอตุสาหกรรมท่องเที่ยว ณ จุดหมายปลายทางที่
สนใจของนักท่องเที่ยวที่มีเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวก็เป็นฝุายอุปทาน (Supply Side) 
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กระบวนการที่มีส่วนผลักดันให้เกิดอุปสงค์ของนักท่องเที่ยว ณ ที่พักอาศัยของตนก็ คือ อิทธิพล
การตลาด (Marketing Influence) หรือส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix) นั้นเอง ทั้งนี้การ
เชื่อมต่อดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้จัดการการตลาด (Marketing Manager) ฝุายอุตสาหกรรมสนใจ
เรียนรู้ถึงพฤติกรรมการซื้อ (Buying Behavior) และพฤติกรรมของลูกค้าเพ่ือการตัดสินใจทางการ
จัดการ ซึ่งเรียกว่า Consumer Orientation นั่นเอง 

 
การตลาด ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 

1. เจตคติและการตัดสินใจของลูกค้า (ตลาดเปูาหมาย) เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของ
สินค้าและบริการที่มีอยู่ตามความจําเป็น ความต้องการ ความสนใจและกําลังซื้อ 

2. เจตคติและการตัดสินใจของผู้ผลิตเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือจําหน่ายให้บริบท
ของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและเปูาหมายระยะยาวของผู้ผลิต 

3. การติดต่อสื่อสารของผู้ผลิตกับลูกค้า ก่อนขาย ระหว่างขาย และภายหลังการขาย รวมทั้ง
การจําแนกแจกจ่าย (Distribution) หรือจัดหาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้กับลูกค้า     
 

ส่วนของการตลาดประเภทต่าง ๆ ในการเดินทางและท่องเที่ยว  
ส่วนของการตลาดประเภทต่าง ๆ ในแต่ละภาคของอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว

นั้นสามารถแยกได้เป็นส่วนของลูกค้าที่สําคัญ 3 กลุ่ม ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทอาจมีลูกค้าทั้ง 
5 กลุ่ม ผสมผสานกันได้ ดังนี้ 
ส่วนของลูกค้าสําหรับผู้ประกอบการนําเที่ยว 

1. กลุ่มวัยหนุ่มสาว (Young people) 18-30 ปี 
2. ครอบครัวพร้อมด้วยเด็ก (Families with Children) 
3. ผู้สูงอายุ/เกษียณอายุ (Retied / Senior Citizen) 
4. กลุ่มนักกิจกรรม/นักกีฬา (Activity / Sport Seeker) 
5. กลุ่มสนใจวัฒนธรรม (Culture Seekers) 

ส่วนของลูกค้าสําหรับผู้ประกอบการขนส่ง 
1. ผู้โดยสารเดินทางชั้นหนึ่ง (First Class Passenger) 
2. ผู้โดยสารเดินทางกลุ่มสโมสร (Club Class Passenger) 
3. ผู้โดยสารเดินทางชั้นประหยัด (Economy Class Passenger) 
4. กลุ่มผู้โดยสารเช่าเป็นคณะ (Charter Groups) 
5. กลุ่มผู้ซื้อนําเที่ยวเบ็ดเสร็จ (APEX Purchasers) 

ส่วนของลูกค้าสําหรับสถานที่ท่องเที่ยว 
1. ผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ (Local Residents in the Areas) 
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2. นักทัศนาจรนอกพ้ืนที่ (Day Visitors from Outside Local Areas) 
3. นักท่องเที่ยวในประเทศ (Domestic Tourist) 
4. นักท่องเที่ยวต่างชาติ (Foreign Tourist) 
5. กลุ่มเดินทางเพ่ือการศึกษา (School Parties) 
กลุ่มลูกค้าดังแสดงไว้นั้น บางส่วนก็ขึ้นอยู่กับทําเลที่ตั้งการประกอบธุรกิจนั้นอยู่แล้ว ลูกค้า

บางส่วนก็เกิดขึ้น เพราะสนใจกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ออกแบบไว้สําหรับกลุ่มลูกค้าหนึ่ง
โดยเฉพาะและเปิดโอกาสการตลาดให้แก่เขา  

 

กระบวนการซื้อ 
การซื้อของผู้บริโภคมีความซับซ้อนและเป็นกระบวนการซึ่งดําเนินต่อเนื่องกันไป โดยมีลําดับ

ขั้นต่อไปนี้ (Philip Kotler, 2547) 
1. การรับรู้ความต้องการ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ โดย

ผู้บริโภครู้สึกถึงความต้องการที่แท้จริงและพึงปรารถนา ซึ่งความต้องการอาจถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า
ภายในหรือภายนอก ดังนั้นธุรกิจจึงจําเป็นต้องระบุสถานการณ์ที่กระตุ้นความต้องการอย่างใดอย่าง
หนึ่งขึ้นมา และการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคหลายๆคนจะทําให้สามารถระบุได้ว่าสิ่งเร้าที่กระตุ้นให้เกิด
ความสนใจนั้นมีอะไรบ้าง เพ่ือจะได้นําไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับผู้บริโภคมากท่ีสุด 

2. การค้นหาข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการ เมื่อผู้บริโภคได้รับการกระตุ้นจะมีแนวโน้มที่
จะหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งแบ่งได้ 2 ระดับด้วยกัน คือ การค้นหาข้อมูล
แบบธรรมดา เรียนกว่า การเพ่ิมการพิจารณาให้มากขึ้น เช่น การเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ามากขึ้น 
และในระดับถัดมาคือ ผู้บริโภคจะเข้าสู่การค้นหาข้อมูลข่าวสารอย่างกระตือรือร้น โดยการอ่าน
หนังสือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล และเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการ 

3. การประเมินทางเลือก ผู้บริโภควิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าเชิงเปรียบเทียบ และทํา
การตัดสินใจมูลค่าของสินค้านั้นๆ ซึ่งกระบวนการประเมินผลของผู้บริโภค คือ อันดับแรก ผู้บริโภค
พยายามที่จะสร้างความพึงพอใจตามความต้องการของตนเอง อันดับที่สอง ผู้บริโภคกําลังมองหา
ประโยชน์จากสินค้า อันดับสาม ผู้บริโภคมองเห็นว่าสินค้ามีคุณสมบัติหลากหลายและมีประโยชน์ครบ
ตามชุดความต้องการนั้นๆ เช่น คุณสมบัติของโรงแรมที่ต้องการ คือ สถานที่ตั้งใกล้แหล่งท่องเที่ยว มี
ความสะอาด บรรยากาศดี ราคาเหมาะสม และการบริการที่ดีเยี่ยม เป็นต้น 

4. การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะสร้างรูปแบบความชอบในระหว่างตราสินค้าต่างๆที่มีอยู่ใน
ทางเลือกเดียวกัน และยังอาจจะสร้างรูปแบบความตั้งในในการซื้อไว้ที่ตราสินค้าที่ชอบมากที่สุดไว้ 
อย่างไรก็ตามในความตั้งใจซื้อ ผู้บริโภคอาจต้องทําการตัดสินใจในรายละเอียดปลีกย่อยอีก 5 ประเภท 
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คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้า การตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ขาย การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการ การตัดสินใจเกี่ยวกับเวลา และการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการชําระเงิน  

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ จะเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าผู้ซื้อมีความพอใจหรือไม่ ซึ่งความพึงพอใจ
จะเป็นการแสดงถึงความคาดหวังของผู้บริโภคและคุณภาพของตัวสินค้า ถ้าสินค้าไม่ตรงกับความ
คาดหวังของผู้บริโภคก็จะส่งผลให้เกิดความผิดหวัง แต่ถ้าตรงความคาดหวังผู้บริโภคก็จะเกิด
ความรู้สึกเฉยๆ แต่ถ้าเกินความคาดหวังผู้บริโภคจะเกิดความพอใจยิ่งขึ้น ความรู้สึกดังกล่าวจะส่งผล
ว่าผู้บริโภคจะกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้งหรือไม่ 

 

ภาพ 5 กระบวนการซื้อของผู้บริโภค 
 

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target Marketing) 
และการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product Positioning) 

เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดในการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน  ซึ่งความชอบ ความ
ต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความหลากหลาย กลยุทธ์การตลาดตามเปูาหมาย (Target 
Marketing) จึงถูกนํามาใช้ ซึ่งหมายถึง การจัดผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน
เพ่ือสนองความต้องการของตลาด ที่มีลักษณะความชอบ ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคที่
แตกต่างกัน ในการจัดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับตลาดเปูาหมายนั้นจําเป็นต้องเริ่มต้น
ด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ โดยอาศัยปัจจัยที่เก่ียวกับผู้บริโภคหรือตลาดเป็นพ้ืนฐานในการแบ่ง 
หลังจากนั้นจึงกําหนดตลาดเปูาหมาย และกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีความสอดคล้อง
กับความชอบ ความต้องการ และพฤติกรรมของตลาดที่เลือกเป็นเปูาหมายนั้น ซึ่งกลยุทธ์การตลาด
ตามเปูาหมายนี้ บริษัทต้องพิจารณา 3 ประการคือ (สุพรรณี อินทร์แก้ว, 2551) 

ประการที่หนึ่ง การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation หรือ Segmenting) เป็น
การแบ่งตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งออกเป็นตลาดย่อยๆ ที่แตกต่างกันทางด้านความชอบ 

การรับรู้
ความ

ต้องการ  

การค้นหา
ข้อมูล 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจซื้อ  

พฤติกรรม
ภายหลัง
การซื้อ 
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ความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาดย่อยๆ นั้น โดยอาศัยคุณสมบัติของผู้บริโภคหรือ
ตลาดเป็นปัจจัยในการแบ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถแยกตลาดออกเป็นส่วนๆ (Market Segments) และ
ทําให้เห็นความเด่นชัดที่แตกต่างกันของคุณสมบัติ ความชอบ  ความต้องการและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่อยู่ในแต่ละส่วนของตลาด เพ่ือจะได้วางแผนและใช้ความพยายามทางการตลาดได้
เหมาะสมกับแต่ละส่วนตลาด ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบ่งส่วนตลาดโดยยึดเกณฑ์เพศ วัย 
รายได้ และรสนิยม เป็นพื้นฐานในการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ (Market Segments) 

ประการที่สอง คือ การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting หรือ Targeting) ซึ่ง
เป็นกิจกรรมในการประเมินผลและการเลือกส่วนตลาด (Market Segments) ที่บริษัทเห็นว่า
เหมาะสมกับทรัพยากรและความชํานาญของบริษัท ตลอดจนเป็นส่วนตลาดที่มีโอกาสทางการตลาด 
มีศักยภาพในการสร้างยอดขายและทํากําไรให้กับบริษัท ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าของบริษัท 
เลือกตลาดเปูาหมายเป็นผู้หญิง อายุ 30 - 60 ปี รายได้สูง และรสนิยมด ี

ประการที่สาม เป็นการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market Positioning หรือ 
Positioning) เป็นการกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคในเชิง
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดเป็นเครื่องมือใน
กระบวนการสร้างตําแหน่งผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าของบริษัท จะกําหนดตําแหน่ง
ทางการแข่งขันสําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยเน้นความเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังซึ่งเป็นมาตรฐาน
เดียวกับมาตรฐานการส่งออก 
 

เกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาด  
 1. การแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ภูมิศาสตร์ (Geographic) จะแบ่งกลุ่มลูกค้าตามภูมิภาค เช่น 
ทวีป ภาคเหนือ ภาคกลาง หรือตามขนาดของเมือง เขตเมือง ชานเมือง ชนบท หรือตามสภาพ
ภูมิอากาศ เช่น เขตร้อน เขตหนาว หรือเขตอบอุ่น เป็นต้น 
 2. การแบ่งส่วนตลาดตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์ (Demographics) จะยึดตามลักษณะและ
รายละเอียดด้านประชากร เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ อาชีพ รายได้ เป็นต้น 
 3. การแบ่งส่วนตลาดตามลักษณะจิตวิทยา (Psychographics) จะเลือกกลุ่มเปูาหมายตาม
บุคลิกภาพ รูปแบบการดําเนินชีวิต ชั้นของสังคม เป็นต้น 
 4. การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม (Behavioristic) เน้นตามกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการ
ซ้ือหรือการบริโภค อัตราการซื้อและความถ่ีในการซื้อ และกําหนดโปรแกรมการตลาดเพ่ือสนองความ
ต้องการตามพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย 
   



59 
 

แนวทางในการเลือกตลาดเป้าหมาย  
1. การเลือกตลาดโดยไม่สนใจความแตกต่างของผู้บริโภค (Undifferentiated Marketing) 

หมายถึง ผู้ขายบริการพิจารณาว่าตลาดมีเพียงตลาดเดียว และผู้บริโภคในตลาดมีความต้องการ
เหมือนกัน ดังนั้นธุรกิจควรเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในการบริการ (Service 
Differentiation) เช่น การส่งมอบบริการรวดเร็ว การฝึกอบรมลูกค้า เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจจะใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดเพียงชุดเดียวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 

ภาพ 6 ส่วนประสมการตลาดส าหรับการตลาดไม่แตกต่างกัน 
2. การเลือกส่วนของตลาดที่มีความแตกต่างกัน (Differentiated Marketing) เป็นการตลาด

มากกว่า 1 ส่วน เป็นตลาดเปูาหมาย แล้วพัฒนาส่วนประสมการตลาดแยกกันสําหรับแต่ละส่วนตลาด 
เช่น ธุรกิจการบิน สามารถแบ่งกลุ่มเปูาตลาดตามระดับอัตราค่าโดยสาร ได้แก่ ชั้นหนึ่ง (First Class) 
ชั้นธุรกิจ (Business Class) และชั้นประหยัด (Economy Class) และใช้ส่วนประสมการตลาดที่
เหมาะสมสําหรับตลาดแต่ละส่วน 

  
 

 

ภาพ 7 ส่วนประสมการตลาดส าหรับการตลาดที่มีความแตกต่างกัน 
 

ส่วนประสม
การตลาด การตลาด 

ส่วนประสม
การตลาด 1 ตลาด 1 

ส่วนประสม
การตลาด 2 ตลาด 2 

ส่วนประสม
การตลาด 3 ตลาด 3 
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3. การเลือกตลาดแบบเฉพาะเจาะจงหรือเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) เป็นการ
เลือกตลาดหนึ่งส่วนจากตลาดทั้งหมดมาเป็นตลาดเปูาหมาย แล้วสร้างส่วนประสมการตลาดเพ่ือเสนอ
ขายให้แก่ตลาดส่วนดังกล่าวเพียงส่วนเดียว 

 

ภาพ 8 ส่วนประสมการตลาดส าหรับการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง 
 

ประโยชน์ของการแบ่งตลาดผู้บริโภค  
1. ทําให้ทราบถึงความต้องการของตลาดแต่ละส่วน ทําให้ธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่

เหมาะสมยิ่งขึ้นสําหรับตลาดแต่ละส่วน 
2. ทําให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสที่จะทําการขยายตลาดไปในส่วนตลาดที่ยังไม่ได้รับการ

ตอบสนองเพียงพอ 
3. ทําให้การจัดสรรทรัพยากรทางการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเลือกส่วนตลาดที่

เหมาะสมกับทรัพยากรที่ธุรกิจมีอยู่ 
 

กระบวนการวางต าแหน่งการให้บริการ (Positioning) 
 การกําหนดตําแหน่งของการให้บริการ สามารถกําหนดจากหลักเกณฑ์ต่างๆได้ดังนี้ 
 1. ความสําคัญของความแตกต่างของบริการต้องมีความสําคัญในสายตาลูกค้าจํานวนมาก  
 2. ความมีเอกลักษณ์ของบริการที่ไม่เหมือนคู่แข่ง 
 3. ความแตกต่างของบริการต้องเหนือกว่าคู่แข่ง 
 4. ความแตกต่างของบริการต้องมีราคาที่เหมาะสมสําหรับลูกค้า 
 5. ความแตกต่างของบริการจะต้องสร้างกําไรให้กับธุรกิจ 

ตลาด 2 

ตลาด 3 

ตลาด 1 ส่วนประสมการตลาด 
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วิธีก าหนดต าแหน่งบริการ  
 1. กําหนดตําแหน่งโดยใช้ลักษณะบริการ เป็นการบอกให้ผู้บริโภคทราบถึงความแตกต่างหรือ
เอกลักษณ์ เช่น การบินไทยเน้นการให้บริการที่ดีที่สุดสําหรับผู้โดยสาร คือ “การบินไทยรักคุณเท่า
ฟูา” เป็นต้น 
 2. กําหนดตําแหน่งตามระดับชั้นบริการ โดยเน้นความแตกต่างของระดับบริการซึ่งลูกค้าดู
แล้วว่าแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยจะมีการใช้ข้อความ คําขวัญ หรือสโลแกน เป็นการแสดงตําแหน่ง
ของบริการ เช่น โรงแรมดุสิตธานีกําหนดตําแหน่งบริการว่าเป็น “โรงแรมสําหรับนักธุรกิจ” 
 3. กําหนดตําแหน่งตามคุณภาพ และราคาการให้บริการ โดยการเปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพกับคู่แข่งขัน และพิจารณาว่าราคาเหมาะสมกับคุณค่าของบริการหรือไม่ ต้องเป็นคุณค่าที่
ได้รับในสายตาลูกค้า 
 4. กําหนดตําแหน่งจากกลุ่มลูกค้าเปูาหมาย เป็นการกําหนดจุดยืนของบริการที่จะช่วยให้
ลูกค้าเปูาหมายรู้ว่าบริการนี้มีเพ่ือใคร 
 

ขั้นตอนการก าหนดต าแหน่งบริการ  
 1. วิเคราะห์บริการของธุรกิจอย่างละเอียด และจุดเด่นของบริการว่ามีอะไรบ้าง 
 2. กําหนดตําแหน่งของบริการในปัจจุบันว่าอยู่ตําแหน่งใด เพ่ือพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนของ
ธุรกิจ 
 3. เปรียบเทียบตําแหน่งของบริการในปัจจุบันกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัท 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ 
การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันภายนอกองค์กร (Porter’s Five Forces Industry 

Competition) แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 
1. อุปสรรคจากคู่แข่งขันรายใหม่ (Threats of New Entrants) 

   1.1 อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจและของตลาดเป็นที่น่าสนใจ 
      1.2 จํานวนเงินลงทุนและเทคโนโลยีที่ไม่เป็นอุปสรรค 
      1.3 จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน 

    1.4 นโยบายจากภาครัฐที่เปิดเสรีในด้านต่างๆ 
2. อุปสรรคจากสินค้าหรือบริการทดแทน (Threats of Substitute Products or Service) 

2.1 ราคา และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ 
      2.2 การยอมรับของผู้บริโภค อาทิ ของแท้กับของเทียมที่รู้สึกว่ามาจากผู้ผลิต
เดียวกัน 

3. อํานาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) 
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3.1 การขอลดราคา เมื่อซื้อเป็นจํานวนมาก 
3.2 การเป็นลูกค้ารายใหญ่ 
3.3 โครงสร้างฐานลูกค้าไม่เหมาะสม เช่น ต้องพ่ึงพากับลูกค้ารายใหญ่ๆ เพียง 2 -3 

ราย แล้วเราจึงจะอยู่รอดเท่ากับว่าธุรกิจของเรายืนอยู่บนความเสี่ยง 
3.4 การตัดสินใจโดยคณะกรรมการ ซึ่งลูกค้ามักอ้างได้ว่าจําเป็นต้องมีคณะกรรม

เป็นผู้พิจารณารายละเอียด เปรียบเทียบแล้วจึงตัดสินใจ 
3.5 การเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ตัดสินใจ 

4. อํานาจต่อรองของผู้จัดส่ง (Bargaining Power of Suppliers) 
4.1 จํานวนชิ้นและยอดจํานวนเงินแต่ละครั้งของการสั่งซื้อ 
4.2 การถูกครอบงําทางธุรกิจของซัพพลายเออร์โดยองค์กรธุรกิจอ่ืน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์กรที่เป็นคู่แข่งของเรา 
4.3 จํานวนรายของผู้จัดส่ง (Monopoly หรือไม่) ซึ่งมีผลต่อการกําหนดราคา

วัตถุดิบนําส่ง 
4.4 เราสามารถใช้วัตถุดิบชนิดอื่นทดแทน (Value Engineering) ได้หรือไม ่

5. ความรุนแรงของการแข่งขันในปัจจุบัน (Rivalry among Existing Firms) 
5.1 มีสินค้าเหลือในสต๊อกมาก - ล้างสต๊อก 

       5.2 ภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงจากการที่มีคู่แข่งจํานวนมากราย 
       5.3 การแย่งส่วนแบ่งตลาด 
       5.4 มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่แตกต่างกัน 
 

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) 
สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายในองค์กร โดยการวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
เป็นการมองภาพของกิจการด้วยสายตาที่เป็นกลาง เพ่ือค้นหาปัจจัยภายในองค์กรที่ทําให้กิจการมี
ความได้เปรียบ หรือเสียเปรียบในการแข่งขัน โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักและคู่แข่งขันรอง 
หลังจากการวิเคราะห์แล้วสามารถปรับปรุงแก้ไขด้วยการเสริมจุดแข็งให้โดดเด่นขึ้น หรือลดจุ ดอ่อน
ดังกล่าวได้ เพราะเป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถควบคุมได้ (การวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต และด้านการเงิน) ยกตัวอย่างได้ดังนี้ 

 ด้านการบริหารจัดการ 

1. ผู้บริหารระดับสูงของกิจการมีประสบการณ์ มีภาวะความเป็นผู้นําสูง  มี
ความสามารถในการตัดสินใจที่ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ ฯลฯ 



63 
 

2. กิจการมีพนักงานทั้งระดับกลางและระดับล่างที่มีความทุ่มเท มีทักษะ และ
ประสบการณ์ทํางานสูง 
3. โครงสร้างองค์กรไม่ซับซ้อน ทําให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
4. เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการดําเนินธุรกิจ 
5. พนักงานพึงพอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับ 
6. มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน 
7. มีการพัฒนาทักษะ จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ําเสมอ 
8. พนักงานลาออกจํานวนน้อย 

 ด้านการตลาด 
1. องค์กรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
2. ลูกค้าเชื่อม่ันในคุณภาพของบริการ 
3. ลูกค้าชื่นชอบในบริการที่ได้รับจากกิจการ 
4. ลูกค้าพอใจกับระดับราคาของกิจการ 
5. พนักงานฝุายขายทํางานได้ดี มีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่ง 
6. กิจการมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าคู่แข่ง 
7. กิจการมีการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา 
8. มีตรายี่ห้อ (Brand Name) เป็นของตนเอง 
9. มีช่องทางการจัดจําหน่ายที่ครอบคลุมมากกว่าคู่แข่ง 
10. มีทําเลที่ตั้งของสถานที่บริการดีกว่าคู่แข่ง 

 ด้านการให้บริการ 
1. อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการให้บริการมีคุณภาพดีกว่าคู่แข่ง 
2. มีต้นทุนการให้บริการที่ต่ํากว่าคู่แข่ง 
3. พนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการมีประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
4. ให้บริการได้ตรงเวลา 
5. ควบคุมคุณภาพการให้บริการได้สม่ําเสมอ 

 ด้านการเงิน 
1. มีต้นทุนของเงินทุนต่ํากว่าคู่แข่ง (เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม) 
2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่ํากว่าคู่แข่ง 
3. มีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ (มีสายปุานยาวกว่าคู่แข่ง) 
4. อัตรากําไรขั้นต้น และอัตรากําไรสุทธิของกิจการสูงกว่าของคู่แข่ง 
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2. ปัจจัยภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์หาโอกาส (Opportunities) ที่จะเสริม หรือ
สนับสนุนให้กิจการเติบโตได้ดีในอนาคต   และค้นหาอุปสรรค (Threats) ที่จะทําให้กิจการไม่รุ่งเรือง 
หรือเติบโตช้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ยกตัวอย่างได้ดังนี ้

 1. เศรษฐกิจโดยรวม และอุตสาหกรรมมีแนวโน้มขยายตัว 
 2. จํานวนคู่แข่งขันมีแนวโน้มลดลง 
 3. บริการของกิจการอยู่ในกระแสความนิยมของประชาชน 
 4. แหล่งวัสดุที่ต้องใช้มีจํานวนมาก และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 5. อุตสาหกรรมได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 6. ไม่มีบริการใดมาใช้ทดแทนได้ 
 7. ลูกค้าจําเป็นต้องซื้อบริการจากกิจการเพียงรายเดียวเท่านั้น 
 

ตัวแปรที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างความแตกต่างให้กับกิจการ  
   Philip Kotlet (อ้างใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549) ได้กล่าวว่าความแตกต่างที่กิจการ
นําเสนอให้กับลูกค้านัน้จะทําให้เกิดผลดีกับธุรกิจอย่างเต็มที่ ถ้าความแตกต่างมีลักษณะดังนี้ 
 1. Distinctive ความแตกต่างที่ธุรกิจนําเสนอให้กับลูกค้าจะต้องเป็นความแตกต่างที่ชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่คู่แข่งขันนําเสนอ 
 2. Important ความแตกต่างนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีความสําคัญเพียงพอสําหรับลูกค้า 
 3. Superior ความแตกต่างนั้นจะต้องมีลักษณะที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 
 4. Affordable ลูกค้าเปูาหมายจะต้องมีความสามารถท่ีจะจ่ายสําหรับความแตกต่างนั้นได้ 
 5. Profitable ความแตกต่างที่ธุรกิจนําเสนอจําต้องทํากําไรเพ่ิมขึ้น 
 6. Preemptive ธุรกิจจะต้องเป็นผู้นําในการนําเสนอสิ่งที่แตกต่างให้กับลูกค้า 
 จากลักษณะข้างต้นสามารถสรุปเพื่อใช้กับธุรกิจบริการได้ดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
• คุณสมบัติหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Features) 
• การทํางานของผลิตภัณฑ์ (Performance) 
• มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (Conformance) 
• ความทนทาน (Durability) 
• ความไว้วางใจได้ (Reliability) 
• ความสามารถที่จะซ่อมแซมได้ง่าย (Repairability) 
• รูปแบบของผลิตภัณฑ์ (Style) 
• ลักษณะการออกแบบของผลิตภัณฑ์ (Design) 
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 2. บริการ (Services) 
• ความสะดวกในการสั่งซื้อบริการ (Ordering Ease) 
• บริการส่งผลิตภัณฑ์ถึงท่ี (Delivery) 
• บริการติดตั้ง (Installation) 
• บริการฝึกอบรมให้กับลูกค้า (Customer Training) 
• บริการให้คําปรึกษา (Customer Consulting) 
• บริการซ่อมและบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์ (Maintenance and Repair) 
• บริการอ่ืนๆ (Miscellaneous Service) 

3. บุคลากร (Personnel) 
• ความรู้และความสามารถของบุคลากร (Competence) 
• ความเป็นมิตรและมีน้ําใจ (Courtesy) 
• ความเชื่อถือได้ (Credibility) 
• ความไว้วางใจ (Reliability) 
• คว าม เต็ ม ใ จที่ จ ะตอบสนองต่ อค ว ามต้ อ ง ก ารห รื อปัญห าของลู ก ค้ า 

(Responsiveness) 
• ความสามารถในการสื่อสาร (Communication) 

4. ช่องทางการจ าหน่าย (Channel) 
• ความครอบคลุมของช่องทางการจําหน่าย (Coverage) 
• ความชํานาญ (Expertise) 
• ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 

5. ภาพลักษณ์ (Image) 
• สัญลักษณ์ของกิจการหรือสัญลักษณ์ของตราสินค้า (Symbol) 
• สื่อในรูปของสิ่งพิมพ์และโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ (Written and Audio-visual Media) 
• บรรยากาศภายในร้านหรือสํานักงานของกิจการ (Atmosphere) 
• การจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ (Event) 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
 ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่สําคัญ 4 ประเภท คือ 
 P : The Service Product (ผลิตภัณฑ์บริการ) 
 P : Pricing the services (การกําหนดราคา) 
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 P : Place or Distribution (การจัดจําหน่าย) 
 P : Promotion : Communication (การส่งเสริมการตลาด หรือการสื่อสารการตลาด) 
 

P : The Service Product (ผลิตภัณฑ์บริการ) 
  Philip Kotler (2547) ได้ให้ความหมายของ “การบริการ (Service) หมายถึง การ
กระทําหรือการปฏิบัติซึ่งฝุายหนึ่งนําเสนอต่ออีกฝุายหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์หรือตัวตนจึงไม่มีการ
โอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของในสิ่งใดๆ การผลิตบริการผูกติดหรือไม่ผูกติดกับตัวสินค้าก็ได้ 
  Product (ผลิตภัณฑ์) หมายถึง แนวความคิดโดยรวมของ วัตถุ (Object) และ 
กระบวนการ (Process) ซึ่งให้คุณค่าแก่ลูกค้า ดังนั้นคําว่า ผลิตภัณฑ์ จะให้ความหมายที่กว้าง
เพ่ือที่จะสื่อถึงผลิตภัณฑ์ 2 ประเภท คือ สินค้า (Good/Product) และ บริการ (Service) (ธีรกิติ 
นวรัตน ณ อยุธยา, 2549) 
  นักการตลาดที่ดีจะต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่า อันที่จริงแล้วลูกค้าไม่ได้ต้องการซื้อ 
“สินค้า” หรือ “บริการ” แต่ต้องการจ่ายเงินเพ่ือซื้อ “ผลประโยชน์และคุณค่าที่เฉพาะเจาะจง” 
(Specific Benefits and Value) จาก “ข้อเสนอทั้งหมด” (Total Offering) ของผู้ขายมากกว่า
ทางเลือกในการขยายตัวของกิจการบริการ 

ตาราง 6 ทางเลือกในการขยายตัวของกิจการบริการ 
 ผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ตลาดปัจจุบัน การเจาะตลาด  

(Market Penetrating) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ 

(New Product/Service 
Development) 

ตลาดใหม่ การพัฒนาตลาด 

(Market Development) 

การขยายตัวด้านอื่นๆ  

(Diversification) 

 
  1. การเจาะตลาด (Market Penetrating) เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการหาวิธีการ
เพ่ือที่จะให้ได้รับประโยชน์จากตําแหน่งทางการตลาดในปัจจุบันของบริษัทมากขึ้น เช่น การหาวิธีการ
ให้ลูกค้าเก่ามาใช้บริการกับบริษัทแล้วให้กลับมาใช้ซ้ําอีก การหาวิธีการให้ลูกค้ามาใช้บริการบ่อยครั้ง
ยิ่งขึ้น 
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ (New Product/Service Development) ซึ่ง
สามารถทําได้หลายวิธีดังนี้ 
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2.1 การพัฒนาอย่างมากโดยใช้เทคโนโลยี (Major Innovation) 
2.2 การสร้างบริการใหม่ (Start-up Businesses) 
2.3 ผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับตลาดในปัจจุบันของบริษัท (New Products for the 

Market Currently Served)  
2.4 การขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Line Extensions) 
2.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Improvements) 
2.6 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Style Changes) 

  3. การพัฒนาตลาด (Market Development) หมายถึง การที่บริษัทพยายาม
กําหนดกลยุทธ์ในการแสวงหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพ่ิมขึ้น เพ่ือนําเสนอบริการของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
เช่น การเปิดโรงแรมแห่งใหม่ในต่างประเทศ เป็นต้น 
  4. การขยายตัวด้านอ่ืน (Diversification) เป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงมากที่สุด เนื่องจาก
บริษัทแสวงหาแนวทางในการขยายตัวโดยมิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่บริษัทมีความชํานาญ 
การจัดการคุณภาพการบริการ (Managing Service Quality) 

 คุณภาพการบริการของธุรกิจถูกทดสอบจากการเผชิญหน้าเพ่ือรับบริการแต่ละครั้ง ถ้า
พนักงานขายทําตัวน่าเบื่อหน่าย ไม่สามารถตอบคําถามง่ายๆ หรือ ปล่อยให้ลูกค้ารอ ลูกค้าจะคิดอีก
ครั้งว่าจะทําธุรกิจกับผู้ขายรายนั้นอีกหรือไม่ ลูกค้าสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการจาก
ประสบการณ์ในอดีต คําบอกเล่าจากปากต่อปาก และจากโฆษณา ลูกค้าจะเปรียบเทียบ “บริการที่
เกิดจากการรับรู้ด้วยตนเอง (Perceived Service)” กับ “บริการที่ตนคาดหวัง (Expected 
Service)” ถ้าบริการที่รับรู้ต่ํากว่าที่คาดหวังจะทําให้ลูกค้าผิดหวัง ถ้าบริการที่รับรู้ตรงกับหรือเกินกว่า
ที่คาดหวัง ลูกค้าพร้อมจะใช้บริการจากผู้ให้บริการรายนั้นอีก 
 
5 ช่องว่างที่เป็นสาเหตุท าให้การบริการไม่ส าเร็จ 
 1. ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้บริโภคกับการรับรู้ของฝุายจัดการ ฝุายจัดการอาจรับรู้
ความต้องการของลูกค้าไม่ถูกต้องเสมอไป ผู้บริหารโรงแรมอาจคิดว่าผู้เข้าพักต้องการที่พักที่ดีกว่า แต่
ผู้เข้าพักอาจให้ความสนใจกับการดูแลของพนักงานให้บริการมากกว่า 
 2. ช่องว่างระหว่างการรับรู้ของฝุายจัดการกับข้อกําหนดคุณภาพการบริการ ฝุายจัดการอาจ
รับรู้ความต้องการของลูกค้าถูกต้อง แต่ไม่ได้กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ ผู้บริหารโรงแรมอาจ
แจ้งให้พนักงานต้อนรับให้บริการผู้เข้าพักอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้กําหนดว่าต้องเสร็จภายในกี่นาที 
 3. ช่องว่างระหว่างข้อกําหนดคุณภาพการบริการและการส่งมอบบริการ บุคลากรอาจได้รับ
การฝึกอบรมไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อกําหนด หรือไม่เต็มใจปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน หรือถูกยึดติดด้วยมาตรฐานที่ขัดแย้งกัน เช่น ใช้เวลาพูดคุยกับลูกค้านานแต่ต้องบริการ
ลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
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 4. ช่องว่างระหว่างการส่งมอบบริการและการสื่อสารภายนอก ความคาดหวังของผู้บริโภค
ขึ้นอยู่กับข่าวสารเกี่ยวกับบริการจากตัวแทนของบริษัทและชิ้นงานโฆษณา ถ้าเว็บไซด์ของทางโรงแรม
แสดงให้เห็นถึงห้องพักท่ีสวยงาม การบริการจากพนักงานดีเยี่ยม แต่พอมาถึงแล้วพบว่าห้องพักสภาพ
เก่าและราคาถูก การสื่อสารภายนอกทําให้ความคาดหวังของลูกค้าผิดจากความเป็นจริง 
 5.ช่องว่างระหว่างการบริการที่รับรู้การบริการที่คาดหวัง ช่องว่างนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภครับรู้ว่า
คุณภาพแตกต่างจากความเป็นจริง พนักงานต้อนรับพยายามพูดคุยทักทายผู้เข้าพักเพ่ือแสดงความ
เอาใจใส่ แต่ผู้เข้าพักอาจตีความว่ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติกับตนเอง 
 
ปัจจัยก าหนดคุณภาพการบริการ 5 ประการ คือ 

1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการตามพันธะสัญญาอย่างถูกต้อง
และไว้วางใจได้ 

2. การตอบสนอง (Responsiveness) ความเต็มใจช่วยเหลือลูกค้าและให้บริการโดยฉับพลัน 
3. การสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) พนักงานมีความรู้ อัธยาศัย และความสามารถในการ

ทํางานด้วยความซื่อสัตย์และความเชื่อม่ัน 
4. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การให้ความเอาใจใส่และสนใจดูแลลูกค้าเป็นรายบุคคล 
5. สิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) คุณลักษณะของสิ่งอํานวยประโยชน์ทางกายภาพ เครื่องมือ 

บุคลากร และวัสดุสื่อสารที่ปรากฏให้เห็น 
 

P : Pricing the Services (การก าหนดราคาบริการ) 
 ราคามีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดบริการ
ของธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ และ
ยังส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้าในเรื่องคุณค่าและคุณภาพของบริการอีกด้วย  (ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยุธยา,2549) 

การก าหนดราคา (Setting the Price) 
  ธุรกิจต้องกําหนดราคาสินค้าในครั้งแรกตั้งแต่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเมื่อมีการแนะนํา
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด ธุรกิจต้องตัดสินใจว่าจะวางตําแหน่งคุณภาพผลิตภัณฑ์กับราคาอย่างไรในบาง
ตลาด เช่น โรงแรม Marriott เป็นโรงแรมที่มีโรงแรมในเครือหลายระดับและกําหนดราคาต่างกัน
หลายระดับ เช่น Marriott Vacation Club – Vacation Villa (ราคาสูง) Marriott Marguis (ราคา
สูง) Marriott (ราคาค่อนข้างสูง) Renaissance (ราคากลางถึงสูง) Courtyard (ราคาระดับกลาง) 
Towne Place Suits (ราคากลางถึงต่ํา)  และ Fairfield Inn (ราคาต่ํา) เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ในการตั้งราคา 

1. เพ่ือความอยู่รอด (Survival) เป็นการตั้งราคาสินค้าและบริการที่ต่ํา เพ่ือต้องการให้กิจการมี
รายได้เพียงพอที่จะสามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่ตลาดซบเซา เช่น ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศตกต่ํา เป็นต้น 

2. เพ่ือกําไรสูงสุด (Profit Maximization) เป็นการตั้งราคาสูง โดยจะคิดส่วนต่างต้นทุนให้อยู่ใน
ระดับสูงเพ่ือที่จะทํากําไรสูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

3. เพ่ือยอดขายสูงสุด (Sales Maximization) เป็นการตั้งราคาที่ต่ําโดยที่จะเน้นเพ่ิมยอดขาย
และสร้างส่วนครองตลาด ซึ่งอาจจะขาดทุนในช่วงแรก 

4. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ (Prestige) เป็นการตั้งราคาสูง เพ่ือต้องการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ
ว่าเป็นบริการที่พิเศษ มีระดับ ซึ่งผู้บริโภคมักจะเข้าใจว่าการบริการที่มีราคาสูงนั้นจะมี
คุณภาพที่สูงตามไปด้วย เช่น การกําหนดราคาห้องพักของโรงแรมโอเรียนเต็ลดาราเทวี เป็น
ต้น 

5. เพ่ือการลงทุน (Return of Investment: ROI) เป็นการตั้งราคาที่คํานึงถึงผลตอบแทนจาก
การลงทุนในอัตราที่ต้องการ เช่น ร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด เป็นต้น 
 

นโยบายการก าหนดราคา 6 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนที่ 1 การเลือกวัตถุประสงค์ในการก าหนดราคา (Selecting the Pricing 
Objective) 
  บริษัทต้องตัดสินใจว่าต้องการวางตําแหน่งผลิตภัณฑ์ของตนอย่างไร ถ้าวัตถุประสงค์ยิ่ง
ชัดเจนมากเท่าไหร่ การกําหนดราคาก็จะง่ายขึ้นเช่นกัน บริษัทอาจมีทางเลือกในวัตถุประสงค์หลักได้ 
5 ประการ ได้แก่ เพ่ือความอยู่รอด (Survival) เพ่ือให้กําไรในปัจจุบันสูงสุด (Maximize Current 
Profits) เพ่ือให้ได้ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด (Maximize Market Share) เพ่ือให้ได้ตลาดที่ทําเงินดีที่สุด 
(Market – Skimming Price) หรือเพ่ือเป็นผู้นําด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
  ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดอุปสงค์ (Determining Demand) 
 แต่ละระดับราคาจะก่อให้เกิดระดับอุปสงค์ท่ีต่างกัน ดังนั้น จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ใน
การกําหนดราคาด้วย ในสภาวะปกติ อุปสงค์ของสินค้าและราคาจะผกผันกัน เช่น ราคาสูง อุปสงค์
หรือความต้องการในสินค้าจะต่ํา ในกรณีของสินค้า Prestige อุปสงค์จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไป 
เช่น บริษัทน้ําหอมขึ้นราคากลับทําให้ขายได้มากขึ้น ผู้บริโภคบางรายมองว่าสินค้าราคาสูง หมายถึง 
สินค้ามีคุณภาพที่ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาสินค้าสูงเกินไป อุปสงค์อาจจะตกลงได้เหมือนกัน 
 ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการต้นทุน (Estimating Cost) 
 บริษัทต้องตั้งราคาที่ครอบคลุมต้นทุนการผลิต ต้นทุนการจัดจําหน่ายและการขายผลิตภัณฑ์
รวมทั้งผลตอบแทนของความพยายามทํางานทางการตลาดและความเสี่ยงด้วย 
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 ขั้นตอนที่  4  การ วิ เคราะห์ต้นทุน  ราคา และข้อ เสนอของคู่ แข่ ง  (Analyzing 
Competitors’ Costs, Prices and Offers) 
 บริษัทควรพิจารณาราคาของคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันให้มากที่สุด ถ้าบริษัทเสนอผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณลักษณะแตกต่างจากของคู่แข่ง บริษัทควรจะวัดความแตกต่างนั้นว่ามีคุณค่าในสายตาของผู้บริโภค
หรือไม่ ถ้ามีค่ามากกว่าจึงจะเพ่ิมราคาให้สูงกว่าคู่แข่งขัน แต่ถ้าคู่แข่งเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะที่
บริษัทไม่สามารถทําได้ และสิ่งที่นําเสนอมีค่าสําหรับผู้บริโภคบริษัทก็ควรลดราคาลงมาให้ต่ํากว่าคู่แข่ง 
อย่างไรก็ตามบริษัทจะตระหนักด้วยว่าคู่แข่งอาจมีปฏิกิริยาต่อการตั้งราคาของบริษัทด้วยเช่นกัน 
 ขั้นที่ 5 เลือกวิธีการก าหนดราคา (Selecting a pricing method) 

1. การกําหนดราคาโดยใช้ต้นทุนเป็นเกณฑ์ 
2. การกําหนดราคาโดยใช้อุปสงค์เป็นเกณฑ์ 
3. การกําหนดราคาโดยใช้คุณค่าเป็นเกณฑ์ 
4. การกําหนดราคาโดยใช้ราคาคู่แข่งขันเป็นเกณฑ์ 

ขั้นที่ 6 การเลือกราคาขั้นสุดท้าย (Select the Final Price) 
บริษัทจะต้องพิจารณาปัจจัยอีกหลายอย่างเพ่ิมเติม เช่น การกําหนดราคาแบบจิตวิทยา 

การกําหนดราคาแบบเฉลี่ยผลได้และความเสี่ยง อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนๆ นโยบาย
ราคาของบริษัท และผลกระทบของราคาต่อผู้อื่น 

 
P : Place or Distribution (การจัดจ าหน่าย) 

 ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจําหน่ายบริการ ผู้บริหารกิจการบริการโดยทั่วไปจะต้อง
คํานึงถึงหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ การเข้าถึงได้ (Accessibility) และ ความพร้อมที่จะให้บริการได้ 
(Availability) 
 การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง ความยากง่ายและความสะดวกสบายในการซื้อหรือ
การรับบริการ  
 ความพร้อมที่จะให้บริการได้ (Availability) หมายถึง ระดับความพร้อมในการให้บริการ
แก่ลูกค้าซึ่งจะทําให้ลูกค้าสามารถซ้ือ หรือรับบริการได้ เนื่องจากการบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้  
 
การเลือกท าเลที่ตั้งส าหรับการให้บริการ (Location) 

 ในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า บริษัทควรให้ความสําคัญกับ 3 ปัจจัย คือ สถานที่ในการ
นําเสนอบริการ (Where) เวลาในการนําเสนอบริการ (When) และวิธีการในการนําเสนอบริการ 
(How) ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจแบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้ 
 กรณีที่ 1 เมื่อลูกค้าต้องเดินทางไปรับบริการ ณ สถานที่ของผู้ให้บริการ 
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 เช่น ในกรณีของโรงแรม สวนสนุก และสถานออกกําลังกาย เป็นต้น ในกรณีทําเลที่ตั้งมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทต้องเลือกทําเลที่ตั้งให้เหมาะสม โดยจะต้องคํานึงถึงความสะดวกของ
ลูกค้าในการรับบริการเป็นหลัก 

กรณีที่ 2 เมื่อผู้ให้บริการสามารถเดินทางไปให้บริการแก่ลูกค้า ณ สถานที่ของลูกค้าได้ 
 เช่น บริการทําความสะอาด บริการส่งมอบสินค้าถึงบ้าน บริการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
บริษัทอาจจะเลือกทําเลที่ตั้งที่อยู่ในย่านที่มีค่าใช้จ่ายต่ําเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการดําเนินการ 
 กรณีที่ 3 การให้บริการทางไกล (The Service Provider and Customer Transact 
Business at Arm’s Length Location)  
 ในกรณีนี้ทําเลที่ตั้งไม่ค่อยเกี่ยวข้องโดยตรง กลยุทธ์ในการจัดจําหน่ายก็คือ พยายามนํา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าใช้บริการได้สะดวก เช่น เครื่องฝากถอนเงินสด การให้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 
ช่องทางในการเสนอบริการ (Channels) 
 ทางเลือกในการกําหนดช่องทางการจําหน่ายมีดังนี้ 
 1. การขาย (Direct Sales)  
 2. ตัวแทนหรือนายหน้า (Agent or Broker) 
 3. ตัวแทนของผู้ขายและผู้ซื้อ (Sellers’ and Buyers’ Agents) 

4. ผู้ให้บริการที่ได้รับสัญญาหรือสิทธิในการบริการ (Franchises and Contracted Service 
Deliverers) 

 5. การให้บริการทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channels) 
 

P : Promotion : Communication of the Services (การสื่อสารการตลาด
บริการ) 
 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) มีบทบาทสําคัญต่อธุรกิจเนื่องจาก
การบริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) ดังนั้นหน้าที่ท่ีสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด คือ  
 1. ให้ข้อมูลที่จําเป็นต่างๆ แก่ลูกค้า (To Inform) 
 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (To Educate) 
 3. ชักจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (To Persuade) 
 4. ช่วยเตือนความจําแก่ลูกค้า (To Remind) 
 
ส่วนประสมของการสื่อสารการตลาดบริการ 
 เครื่องมือสําคัญของการสื่อสารทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการประกอบด้วย 
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1. การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยไม่ใช้บุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์
คือ ทําให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าและบริการ (Awareness) และช่วยให้ลูกค้ามองเห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างบริการของกิจการกับบริการของคู่แข่งขัน ซึ่งการโฆษณาจําเป็นที่จะต้องทํา
อย่างสม่ําเสมอเพ่ือเป็นการตอกย้ําในตัวของผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น โฆษณาของบริษัท
การบินไทย และแอร์เอเชีย เป็นต้น 

2. การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการให้พนักงานขายมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
ซึ่งจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งถือว่าสําคัญสําหรับธุรกิจด้านบริการและการ
ท่องเที่ยว 

3. การส่งเสริมการขาย (Seles Promotion) จะมุ่งไปยังกลุ่มเปูาหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 ลูกค้า (Customers) เครื่องมือการส่งเสริมการขาย ได้แก่ การเสนอบริการให้
เปล่า (Free Offers) การแจกสินค้าตัวอย่าง (Samples) การสาธิต 
(Demonstration) การให้บัตรส่งเสริมการขาย (Coupons) และการคืนเงิน 
(Cash Refunds) 

 คนกลาง (Intermediaries) เครื่องมือการส่งเสริมการขายได้แก่ สินค้าได้เปล่า 
(Free Goods) การให้ส่วนลด (Discounts) การให้ส่วนลดในการโฆษณา 
(Advertising Allowances) การแข่งขันการจัดจําหน่าย (Distribution 
Contests) และการให้รางวัล (Awards) 

 พนักงานขาย (Sales Force) เครื่องมือการส่งเสริมการขายได้แก่ การให้เงิน
พิเศษ (Bonuses) การให้รางวัล (Awards) และการแข่งขันและรางวัลพิเศษ
สําหรับพนักงานขายที่มีผลงานที่ดีเยี่ยมที่สุด (Contests and Prized for Best 
Performer) 

4. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นกิจกรรมที่ทําเพ่ือสร้างและรักษาภาพลักษณ์ 
(Image) และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างธุรกิจและสาธารณชน ซึ่งงานที่สําคัญของการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 

 การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ (Image) ขององค์กร 

 การสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ 

 การแก้ไขปญัหาหรือเรื่องต่างๆที่จะมีผลเสียต่อธุรกิจ 

 การเสริมสร้างตําแหน่งทางการตลาดให้แข็งแกร่ง 

 การสนับสนุนบริการใหม่ๆที่ธุรกิจนําเสนอ 
5. การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) ข้อมูลจากการสื่อสาร

แบบปากต่อปากอาจจะเป็นไปได้ทั้งแง่ดีและแง่เสีย เช่น เมื่อลูกค้าพอใจในการบริการก็จะ
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ถ่ายทอดให้ผู้อื่นซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงสําคัญที่มีผลมาก และประหยัด แต่หากลูกค้าไม่พอใจการ
บริการจะอาจจะถ่ายทอดความรู้สึกไม่พอใจนั้นออกไปด้วยเช่นกัน 

6. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เครื่องมือทางการตลาดทางตรงมีดังนี้ 

 การโฆษณาทางไปรษณีย์ (Direct Mail)  

 การสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์ (Mail Order) 

 การโฆษณาที่กระตุ้นให้มีการตอบสนองทันที (Direct Responses Advertising) 

 การขายตรง (Direct Selling) 

 การตลาดทางโทรศัพท์ (Telemarketing) 

 การตลาดโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Marketing) 
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมีลําดับขั้นตอนอย่างไร 

           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. หลักในการเลือกตลาดเปูาหมายสําหรับกิจการสําหรับการท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 
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บทที่ 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการกลุ่มและการท างาน
เป็นคณะ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได ้

2. อธิบายหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษยไ์ด ้

3. อธิบายการวิเคราะห์งานได ้

4. อธิบายกระบวนการกลุ่มและการทํางานเป็นคณะได ้
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 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันในการสร้างความสําเร็จ
แก่องค์กรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่จําเป็นต้องให้บริการและ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งคุณภาพของการบริการนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่
กับความรู้ความสามารถแล้ว ยังขึ้นอยู่กับทัศนคติและความเต็มใจในการบริการของบุคลากรนั้นๆด้วย 

ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
 Ivancevich (อ้างใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554) ได้ให้ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คือ หน้าที่ขององค์กรซึ่งทําให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจากการใช้พนักงาน เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของ
องค์กรและเปูาหมายเฉพาะบุคคล 
 Mondy และ Noe (อ้างใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554) ได้อธิบายความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นนโยบายและการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในสถานที่ทํางาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการได้มาซึ่งพนักงาน การฝึกอบรม การประเมินผล การให้รางวัล การ
ดูแลความปลอดภัย และการจัดสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี โดยนโยบายจะครอบคลุมถึงงานดังนี้ 
การวิเคราะห์งาน การวางแผนความต้องการแรงงาน การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงาน การ
ปฐมนิเทศและการฝึกอบรมพนักงานใหม่ การจัดการค่าจ้างและเงินเดือน การให้สิ่งจูงใจและ
ผลประโยชน์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสื่อสาร การฝึกอบรมและพัฒนา รวมทั้งการสร้าง
ความผูกพันขององค์กรให้กับพนักงาน 
 Mary L. Tanke (อ้างใน ราณี อิสิชัยกุล, 2547) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ คือ การดําเนินกลยุทธ์ แผน และโปรแกรมที่จําเป็นเพ่ือใช้ดึงดูด จูงใจ พัฒนา ให้รางวัล และ
รักษาบุคลากรในองค์กรให้ดีที่สุด เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 
 ราณี อิสิชัยกุล (2547) ได้สรุปไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการใน
การดึงดูด ชักชวน คัดเลือก พัฒนา และบํารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
องค์การ เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  

ความแตกต่างระหว่างการจัดการบุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เน้นความสําคัญในการวางแผนบุคลากรระยะยาวและถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ เน้นให้บุคลากรเป็นศูนย์กลางและใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหากพิจารณาความแตกต่างระหว่างการจัดการบุคคลและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์จะสามารถเห็นถึงความแตกต่างได้ดังตาราง 
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ตาราง 7 ความแตกต่างระหว่างการจัดการบุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการบุคคล การจัดการบุคคล กาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1. วางแผนบุลากรระยะสั้น  1. วางแผนบุคลากรระยะยาว  

2. เน้นการทําให้พนักงานยินยอมปฏิบัติตาม
คําสั่ง  

2. เน้นการสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในการทํางาน  

3. ใช้ปัจจัยภายนอกบุคคลควบคุม เช่น วินัย 
เป็นต้น  

3. ให้พนักงานควบคุมตนเอง  

4. องค์กรประกอบด้วยหลายฝุาย  4. องค์กรเน้นความเป็นหนึ่งเดียว  

5. โครงสร้างองค์กรแบบระบบราชการ  5. โครงสร้างองค์กรแบบหมู่คณะ  

6. พัฒนาพนักงานให้รอบรู้เฉพาะด้าน  6. พัฒนาพนักงานให้เรียนรู้รอบด้าน  

7. เน้นการลดต้นทุนด้านบุคคลให้ต่ําที่สุด  7. เน้นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

 

หน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Functions) 
 หน้าที่ของแผนกทรัพยากรมนุษย์ท่ีจะช่วยผลักดันให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ มี 12 ข้อ ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) คือ ต้องการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด ระดับใด จํานวน
เท่าใด และต้องการเมื่อใด และกําหนดวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องการ ตลอดจนการกําหนด
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆที่จะใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผู้บริหารควรพิจารณาตอบคําถามต่อไปนี้ 
1.1 ต้องการบุคลากรจํานวนเท่าใดเพ่ือปฏิบัติงานให้สําเร็จตามเปูาหมาย 
1.2 องค์กรต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านใด 
1.3 องคก์รจะสามารถแสวงหาบุคคลที่พึงประสงค์ได้จากท่ีใด 
1.4 องค์กรจะสามารถพัฒนาและรักษาบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไร 

ข้อดีของการวางแผนหาจํานวนบุคลากรที่เหมาะสม มีดังนี ้
1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน 
2. ง่ายต่อการจัดการภายในองค์กร 
3. สามารถให้บริการที่รวดเร็ว 
4. ไม่มีช่วงใดท่ีพนักงานว่างงาน 
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ตัวอย่างในการค านวณหาจ านวนพนักงานที่เหมาะสม 
 บริษัทขายตั๋วเครื่องบินแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.30 – 15.30 น. 
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการเก็บตัวเลขของลูกค้าที่มาใช้บริการ 
พบว่าในแต่ละวันมีจํานวนของลูกค้าโดยเฉลี่ยที่มาใช้บริการในช่วงเวลาต่างๆกัน 
  
8.30 – 11.30 น. 11.31 – 13.30 น. 13.31 – 14.30 น. 14.31 - 15.30 น. รวม 

59 คน 194 คน 59 คน 119 คน 431 คน 

  
ปกติแล้ว พนักงานจะต้องให้บริการลูกค้าหนึ่งคนโดยเฉลี่ย 4 นาที ปัจจุบันสาขานี้มีผู้จัดการ 

1 คน ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 คน พนักงานให้บริการหน้าเคาน์เตอร์จํานวน 5 คน พนักงานทํางานด้านบัญชี 
ทํารายงานส่งสํานักงานใหญ่ และทํางานโครงการพิเศษตามการมอบหมายของสํานักงานใหญ่อีก 3 
คน พนักงานจะต้องมีช่วงเวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง ผู้จัดการควรจัดจํานวนพนักงานหน้าเคาน์เตอร์
เพ่ือให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาอย่างไร เพ่ือจะให้บริการที่รวดเร็วและไม่มีช่วงใดที่
มีพนักงานว่างงาน 

 
 ช่วงเวลา 8.30 – 11.30 น. 
 เวลาในการให้บริการทั้งหมด  = จํานวนลูกค้า x ระยะเวลาการให้บริการเฉลี่ย 
     = 59 คน x 4 นาท ี
     = 236 นาท ี
 ในช่วงเวลา 8.30 – 11.30 น. คิดเป็น 180 นาท ี
 ดังนั้น ต้องใช้พนักงานจํานวน  = 236 นาท/ี180 นาท ี
     = 1.3 คน (หรือ 2 คน) 
 ช่วงเวลา 11.31 – 13.30 น.  

เวลาในการให้บริการทั้งหมด  = 194 คน x 4 นาท ี
    = 776 นาท ี
ในช่วงเวลา 11.31 – 13.30 น. คิดเป็น 120 นาท ี
ดังนั้น ต้องใช้พนักงานจํานวน = 776 นาท/ี120 นาท ี
    = 6.4 คน (หรือ 7 คน) 
ช่วงเวลา 13.31 – 14.30 น. 
เวลาในการให้บริการทั้งหมด  = 59 คน x 4 นาท ี
    = 236 นาท ี
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ในช่วงเวลา 13.31 – 14.30 น. คิดเป็น 60 นาท ี
ดังนั้น ต้องใช้พนักงานจํานวน  = 236 นาท/ี60 นาท ี
    = 3.9 คน (หรือ 4 คน) 
ช่วงเวลา 14.31 – 15.30 น.  
เวลาในการให้บริการทั้งหมด  = 119 คน x 4 นาท ี
    = 476 นาท ี
ในช่วงเวลา 14.31 – 15.30 น. คิดเป็น 60 นาท ี
ดังนั้น ต้องใช้พนักงานจํานวน  = 476 นาท/ี60 นาท ี
    = 7.9 คน (หรือ 8 คน) 

 จะเห็นได้ว่า หากผู้จัดการมิได้คํานึงถึงจํานวนลูกค้าที่มาใช้บริการที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา
แล้ว การจัดสรรพนักงานให้บริการที่เคาน์เตอร์จํานวน 5 คน ตลอดทั้งวันย่อมไม่เหมาะสม เพราะจาก
การคํานวณ ช่วงเวลา 8.30 – 11.30 น. และช่วงเวลา 13.31 – 14.30 น. ไม่จําเป็นต้องใช้พนักงาน
ทั้งหมด 5 คน พนักงานที่ไม่ได้ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ในช่วงเวลาดังกล่าวก็สามารถไปช่วยพนักงาน
ส่วนอ่ืนทํางานด้านบัญชีและเอกสารได้ แต่ในช่วงเวลาอ่ืน คือ 11.31 – 13.30 น. และ 14.31 – 
15.30 น. ผู้จัดการจะต้องเพ่ิมจํานวนพนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริการ นอกจากนี้ ช่วงเวลาพัก
กลางวันควรเป็นในช่วงก่อน 11.30 น. และหลัง 13.30 น. 

 
2. การสรรหา (Recruitment) เป็นหน้าที่ ในการแสวงหาหรือดึงบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งที่ว่างเข้ามาสู่หน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งอาจจะสรรหาจากภายใน
และภายนอกองค์กร เช่น การประกาศรับสมัครทั่วไป การติดต่อสํานักจัดหางาน การติดต่อกับ
สถาบันการศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้ามาสมัครเอง (Walk-in) การเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเขียน
จดหมายมาสมัครเอง การใช้บริการบริษัทรับจ้างสรรหาผู้บริหาร วิธีการให้บุคลากรภายในแนะนํา 
วิธีการติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต 

ตาราง 8 ข้อดีและข้อเสียของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์จากแหล่งต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
วิธีสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ข้อดี ข้อเสีย 
การประกาศโฆษณารับสมัคร - แพร่หลายกว้างขวางทําให้มี

ผู้สมัครจํานวนมาก 
- เสียค่าใช้จ่ายสูง 

การติดต่อส านักจัดหางาน - เน้นกลุ่มเปูาหมายระดับ
ท้องถิ่น 
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 
-สํานักงานช่วยเลือกผู้สมัครใน
รอบแรก 

- เหมาะสําหรับสรรหา
พนักงานระดับปฏิบัติการหรือ
ระดับหัวหน้างาน 
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การใช้บริการบริษัทรับจ้าง
สรรหาผู้บริหาร 

- ช่วยดําเนินการสรรหาและ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
- ประหยัดเวลาและทรัพยากร
ขององค์กร 

- เสียค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูง 

การติดต่อกับ
สถาบันการศึกษา 

- เน้นกลุ่มเปูาหมายแรงงานที่มี
ศักยภาพ 

- เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก 
- ต้องใช้กุล่มผู้ เชี่ยวชาญใน
การคัดเลือก 
- เหมาะสําหรับบริษัทขนาด
ใหญ่ 

การเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้า
มาสมัครเอง (Walk-in) 

- ประหยัดค่าใช้จ่าย - ต้องรับสมัครหลายคนกว่าที่
จะพบผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม 

การเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเขียน
จดหมายมาสมัครเอง 

- ประหยัดค่าใช้จ่าย - เ สี ย เ วลาศึกษาข้ อมูล ว่ า
ผู้ ส มั ค รมี คุณสมบั ติ ต ามที่
ต้องการหรือไม่ 

การให้บุคลากรภายในแนะน า - มักแนะนําผู้สมัครที่มี
ความสามารถ 

- จูงใจบุคลากรที่แนะนําโดย
การให้เงินรางวัลตอบแทน 

การรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต - แพร่หลายกว้างขวาง - ธุรกิจขนาดเล็กดําเนินการ
เองได้ยาก 

 
3. การคัดเลือก (Selection) เป็นหน้าที่ในการคัดเลือกผู้สมัครจะผู้สมัครทั้งหมดเพ่ือให้คน

ที่ดีที่สุด 
3.1 การกรอกใบสมัครและการคัดเลือกใบสมัครงาน  
 โดยทั่วไปองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์โดยให้

ผู้สมัครทําการกรอกใบสมัครงาน (Application Form) เนื่องจากการกรอกใบสมัครงานจะทําให้
องค์กรทราบถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครโดยเฉพาะประสบการณ์การทํางาน และความรู้
ความสามารถของผู้สมัคร ทําให้ประหยัดเวลาในการสัมภาษณ์และช่วยให้รู้จักผู้สมัครที่มีศักยภาพ
ก่อนที่จะสัมภาษณ์ต่อไป 

3.2 การสัมภาษณ์ผู้สมัคร (Interview) 
 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินใจว่าผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานที่ต้องได้หรือไม่ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับงานหรือไม่ ผู้สมัครสามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพ่ือนร่วมงานและสภาพแวดล้อมของ
องค์กรธุรกิจหรือไม่ ชี้แจงให้ผู้สมัครทราบถึงความคาดหวังขององค์กรต่อผู้สมัคร และความรู้
ความสามารถที่จําเป็นต้องมีเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามต้องการ 

3.3 การทดสอบผู้สมัคร (Testing)  
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 เป็นวิธีการคัดเลือกที่องค์กรจัดทําขึ้นเพ่ือประเมินและเปรียบเทียบคุณลักษณะของ
ผู้สมัคร เช่น ทักษะ (Skill/Trade Tests) สติปัญญา (Intelligence Tests) บุคลิกภาพ (Personality 
Tests) สัมฤทธิ์ผล (Achievement Tests) ความซื่อสัตย์ (Integrity/Honesty Tests) ความสนใจใน
อาชีพ เป็นต้น 

3.4 การตรวจสอบแหล่งอ้างอิง (Reference Checking)  
 เป็นการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครโดยติดต่อกับบุคคลอ้างอิงที่อยู่ในใบสมัครโดย

การโทรศัพท์หรือส่งจดหมายหรือส่งอีเมลล์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่อ้างอิงและนําเอาข้อมูลที่ได้รับมา
ประกอบการตัดสินใจครั้งสุดท้าย 

3.5 การตัดสินใจเลือกผู้สมัคร 
 ภายหลังจากที่องค์กรได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการเกี่ยวกับผู้สมัคร 

ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้จัดการฝุายทรัพยากรมนุษย์และผู้บังคับบัญชาจะต้องตัดสินใจว่าควรจะ
เลือกผู้สมัครคนใดที่มีความเหมาะสมกับตําแหน่งมากที่สุด โดยพิจารณาตามขั้นตอนโดยคัดผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมออกไปในแต่ละขึ้นตอน ในท้ายที่สุดผู้สมัครทั้งได้รับคัดเลือกหรือไม่ได้รับ
คัดเลือกควรจะได้รับการแจ้งผลจากทางองค์กร 

4. การบรรจุ (Placement) เป็นหน้าที่การรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาทํางาน 
หลังจากท่ีบุคคลนั้นผ่านขั้นตอนของการทดลองงาน 

5. การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นกิจกรรมที่องค์กรทําขึ้นเพ่ือต้อนรับบุคลากรใหม่ โดย
การแนะนําให้รู้จักบุคลากร การให้ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็นในเรื่องของงาน ข้อปฏิบัติ กฎระเบียบ และ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

6. การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่ทําให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการทํางาน 
โดยการเรียนรู้และฝึกฝน 

6.1 เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ และทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานที่ได้รับมอบหมาย 
6.2 เพ่ือปรับปรุงทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งผลให้มีการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการงาน 
6.3 เพ่ือเพ่ิมระดับของความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งจะมีผลในการลดอัตราเข้าออกของ

พนักงาน 
6.4 เพ่ือทําให้สภาพแวดล้อมในการทํางานปลอดภัยสําหรับพนักงานและผู้มาใช้บริการ 

7. การพัฒนาบุคลากร (Development) เป็นกิจกรรมที่ทํ าให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ และทักษะใหม่เพ่ือให้สามารถเจริญเติบโต ก้าวหน้า และเพ่ือเตรียมตัวบุคลากรให้มี
โอกาสเลื่อนขัน้ 

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม 
- วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม  
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- กําหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของการฝึกอบรม  
- จัดทําแผนและโปรแกรมฝึกอบรม  
- จัดเตรียมผู้เข้ารับอบรม  
- ดําเนินการฝึกอบรม  
- ประเมินผลการฝึกอบรม  
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เป็นหน้าที่ในการประเมิน

ความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ละรายว่าสามารถปฏิบัติงานได้ระดับไหน และมีโอกาสพัฒนาให้
ดีขึ้นอย่างไร 

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การกําหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
- การกําหนดเปูาหมายของงานเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน 
- การกําหนดวิธีการประเมิน 
- การกําหนดตัวผู้ประเมิน 
- การอภิปรายผลการประเมิน 
9. การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Administration) การบริหารค่าตอบแทน

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมจะแตกต่างออกไปตามขนาดและโครงสร้างองค์กร ในองค์กร
ขนาดใหญ่ เช่น สายการบินและกลุ่มเครือโรงแรมจะมีฝุายเงินเดือนและสวัสดิการรับผิดชอบโดยตรง
ในการวางแผนค่าตอบแทนขององค์กร แต่ในองค์กรขนาดกลางและเล็ก ผู้จัดการทั่วไปหรือผู้จัดการ
ฝุายปฏิบัติการมักเป็นผู้มีหน้าที่ในการวางแผนและตัดสินใจด้านค่าตอบแทนและอาจจะมีผู้จัดการ
แผนทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ดําเนินการตามแผนค่าตอบแทนที่ได้กําหนดไว้ 

10. การบริหารประโยชน์และบริการ (Benefit Administration) เป็นหน้าที่ในการ
กําหนดและให้ผลตอบแทนในทางอ้อมนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนทางตรง เช่น การรักษาพยาบาล 
การประกันชีวิต  

11. แรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations) เป็นหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง โดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
 

หลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ส าคัญ 
- สิทธิการก่อตั้งองค์กรของพนักงานโดยปราศจากการแทรกแซงของนายจ้าง  เช่น 

จัดตั้งสหภาพแรงงาน 
- สิทธิที่จะดําเนินการเจรจาต่อรองเป็นหมู่คณะในนามของพนักงานเพ่ือปรับปรุง

สภาพการจ้าง ตลอดจนการดําเนินการนัดหยุดงาน หากการเจรจาไม่เป็นผลสําเร็จ 
- การเจรจาต่อรองด้วยความจริงใจ เพ่ือร่วมหาข้อยุติข้อขัดแย้งต่างๆ 
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12. สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) เป็นหน้าที่ในการจัดการบุคลากร
ให้ทํางานอย่างมีสุภาพกายและจิตใจที่ดี และมีความปลอดภัยทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

 

การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
 การวิเคราะห์งาน หมายถึง การระบุว่างาน (Job) มีตําแหน่ง หน้าที่ รายละเอียดของงาน
เฉพาะอย่าง ส่วนประกอบของงาน และเงื่อนไขของงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้สําเร็จ  
 

กระบวนการวิเคราะห์งาน  
 กระบวนการวิเคราะห์งานประกอบด้วยกิจกรรมใหญ่ๆ 6 ขั้นตอน (ราณี อิสิชัยกุล, 2547) 
ดังนี้ 

 

ภาพ 9  กระบวนการวิเคราะห์งาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกงานที่จะวิเคราะห์ 

 หากเป็นองค์กรธุรกิจที่เพ่ิงจัดตั้งใหม่จําเป็นต้องมีการวิเคราะห์งานทั้งหมดในองค์กรก่อนที่จะ
เริ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แต่ถ้าเป็นองค์กรที่ได้จัดตั้งมาแล้วในระยะหนึ่ง ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ควรมีการเลือกงานที่จะวิเคราะห์โดยพิจารณางานที่มีส่วนกระทบต่อองค์กรมากที่สุด เช่น ร้านอาหาร
ควรทําการวิเคราะห์งานครัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน เช่น พ่อครัว ได้
ทํางานได้อย่างถูกต้อง หรือ สายการบินควรมีการวิเคราะห์งานเมื่อมีการนําเอาเครื่องเช็คอินออนไลน์
มาใช้ในการลงทะเบียน เป็นต้น ในองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมจะทําการวิเคราะห์งาน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กรอยู่ตลอดเวลา เช่น พฤติกรรมลูกค้าที่
เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ฤดูกาลท่องเที่ยว ปัจจัยด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม เป็นต้น  

เลือกงานที่จะ
วิเคราะห์ 

กําหนดประเภท
ของข้อมูลที่เก็บ

รวบรวม 

กําหนดวิธี
วิเคราะห์งาน 

กําหนด
ผู้ดําเนินการ
วิเคราะห์งาน 

ประมวลข้อมูลที่
เก็บรวบรวม 

ทําเอกสารระบุ
คุณสมบัติเฉพาะ

ของงาน 
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ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

 การกําหนดประเภทของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าจะนําข้อมูลนั้นไปใช้ในการ
ดําเนินกิจกรรมประเภทใด ข้อมูลที่องค์กรต้องการเก็บรวบรวมในการวิเคราะห์งาน ได้แก่ หน้าที่หรือ
กิจกรรมในการปฏิบัติงาน (Job Duties or Work Activities) งานเฉพาะอย่าง (Job Tasks) 
พฤติกรรมการทํางาน (Human Behaviors) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทํางาน (Equipment, 
Tools and Work Aids) ความรู้และทักษะในการทํางาน (Knowledge and Skills) มาตรฐานการ
ทํางาน (Performance Standards) และ คุณสมบัติส่วนตัว (Personal Attributes) เป็นต้น 

ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดวิธีวิเคราะห์งาน 

 ในองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวมีวิธีการวิเคราะห์งานดังนี้ 
 1. การสังเกตงาน (Observation) ผู้สังเกตงานอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือนักวิเคราะห์งาน
ซึ่งจะต้องเป็นการสังเกตการณ์ทํางานจริงของพนักงาน แล้วทําการจดบันทึกการทํางานและพฤติกรรม
การทํางานของพนักงาน แต่การสังเกตงานยังมีข้อจํากัดเนื่องจากพฤติกรรมของพนักงานบางคนเมื่อ
ถูกสังเกตงานจะพยายามปฏิบัติงานดีกว่าปกติ หรือบางคนอาจจะปฏิบัติงานไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจาก
การถูกจ้องมอง หรือผู้สังเกตงานอาจจะมีอคติกับพนักงานบางคนหรืองานบางงานทําให้ได้ข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด 
 2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการวิเคราะห์งานที่ผู้สัมภาษณ์หรือนักวิเคราะห์งานอาจจะ
เลือกกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งขึ้นมา และทําการสัมภาษณ์พนักงานเป็นการส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม ซึ่ง
การสัมภาษณ์นี้มีข้อดีคือได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างชัดเจน แต่มีข้อจํากัดคือระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์จะนานกว่าวิธีอ่ืนๆ พนักงานผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจะพูดเกินความเป็นจริงเกี่ยวกับความสําคัญ
ของงานและปริมาณงาน และถ้านักวิเคราะห์งานไม่มีความชํานาญในการวิเคราะห์งานเท่าที่ควร
อาจจะมีการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดได้ 
 3. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นการให้พนักงานตอบคําถามหรือตรวจสอบ
รายการงานเฉพาะอย่างที่ถูกกําหนดให้ว่ามีความถูกต้องในระดับความสําคัญ ความยากง่าย ความถี่ 
และความสัมพันธ์กับงานอ่ืนๆอย่างไร องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการใช้แบบสอบถามมากที่สุดหาก
มีการพัฒนาแบบสอบถามที่ดี โดยเริ่มจากการพัฒนาลักษณะของงานเฉพาะอย่าง ซึ่งอาจจะสร้างจาก
การสังเกตหรือสอบถามจากพนักงานหรือหัวหน้างาน แล้วนํามามาจัดทําเป็นแบบสอบถามหรือแบบ
ตรวจสอบ (Check List) เพ่ือให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดของงาน 

 4. การบันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน (Employees’ Log or Diaries) เป็นวิธีการวิเคราะห์
งานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานประจําวันในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งวิธีการจดบันทึกประวัน
จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยแต่จะได้ข้อมูลจํานวนมากและกว้างขวาง ทั้งยังช่วยให้พนักงานนึกถึงการทํางาน
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อย่างแท้จริงและการปรับปรุงงานที่ดีขึ้น แต่อาจจะมีข้อจํากัดสําหรับพนักงานที่มีปัญหาในทักษะด้าน
การเขียนและอ่าน ใช้เวลามากในการเขียนบันทึก นอกจากนี้พนักงานบางคนอาจจะบันทึกงานที่ไม่ได้
ทําจริง 

 5. การบันทึกเหตุการณ์วิกฤต (Critical Incidents) เป็นวิธีการวิเคราะห์งานที่หัวหน้าหรือ
นักวิเคราะห์งานสังเกตการทํางานของพนักงานหรือสัมภาษณ์พนักงานและจดบันทึกเหตุการณ์ของ
การปฏิบัติงานที่บรรลุผลและไม่บรรลุผลเพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีข้อจํากัดคือใช้เวลา
ในการบันทึกข้อมูลเพื่อจะได้ภาพรวมของงานที่สมบูรณ์ แต่จะได้การบันทึกข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ใน
การฝึกอบรมที่แสดงรายละเอียดในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดผู้ด าเนินการวิเคราะห์งาน 

 การกําหนดผู้ดําเนินการวิเคราะห์งานขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการวิเคราะห์งาน ระยะเวลา 
และงบประมาณ นักวิเคราะห์งานจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและได้รับการ
อบรมมาแล้วอย่างดี ซึ่งนักวิเคราะห์งานอาจจะเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ บุคลากร
จากภายนอกจะมีข้อดีเนื่องจากไม่มีอคติกับลักษณะของงาน แต่มีข้อจํากัดในเรื่องของการขาด
ความคุ้นเคยกับงานและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า อย่างไรก็ตามถ้าเป็นบุคลากรภายในองค์กรอาจจะมี
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับงานและสามารถวิเคราะห์งานได้ดีกว่า แต่อาจจะมีอคติเนื่องจากเป็นผู้
ใกล้ชิดกับงาน 

ขั้นตอนที่ 5 การประมวลข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

 การประมวลข้อมูลมีเปูาหมายเพ่ือระบุว่าข้อมูลใดมีความสําคัญมากน้อยเพียงใดต่อการ
วิเคราะห์งานและการกําหนดวิธีการทํางาน การประมวลข้อมูลทําได้โดยการกําหนดหัวข้อและจัดเรียง
ข้อมูลตามกลุ่มหัวข้อที่กําหนด ซึ่งจะช่วยปูองกันการมีข้อมูลที่ซ้ําซ้อนกันได้ ในปัจจุบันได้มีการนําเอา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวมข้อมูล ทําให้ง่ายต่อการนําไปใช้ในองค์กร 

ขั้นตอนที่ 6  การเขียนเอกสารระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน 

 เอกสารระบุลักษณะเฉพาะของงาน (Job Description) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของ
งานว่าผู้ปฏิบัติงานทํางานอะไร และทําอย่างไร สาระสําคัญของเอกสารประกอบด้วยชื่อตําแหน่งงาน 
ขอบข่ายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการทํางาน และเงื่อนไขของการทํางาน 
รายละเอียดของงานจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้องค์กรสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ให้เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ กําหนดความต้องการในการฝึกอบรม ประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน พิจารณาการเลื่อนตําแหน่งและฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
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 เอกสารระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน (Job Specification) เป็นเอกสารระบุคุณสมบัติขั้นต่ํา
ของผู้ปฏิบัติงานที่จําเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลสําเร็จตามต้องการ ซึ่งประกอบด้วย
ความรู้ ความชํานาญ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในการทํางาน เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานใน
การคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามท่ีได้ระบุไว้ 
 

กระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นคณะ 
แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่มและการท างานเป็นคณะ  
บุคคลที่เป็นสมาชิกจะต้องมุ่งวัตถุประสงค์เดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์ พ่ึงพาอาศัย และมีอิทธิพลต่อ

กันและกัน  ต่างคนต่างตระหนักว่าการเป็นสมาชิกของกลุ่ม กลุ่มสามารถสร้างการเรียนรู้ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยช่วยให้ทํางานได้ปริมาณมากกว่า และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าด้วย 

คุณสมบัติของกลุ่มงาน 
คือ ยึดอุดมการณ์ เปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของกลุ่ม มีความมุ่งมั่นที่จะทํางานให้สําเร็จ 

และได้ผลงานที่มีคุณภาพดี ช่วยเหลือสนับสนุนกันเพื่องานของกลุ่ม ให้ความสําคัญแก่กลุ่ม และมีผู้นํา
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

กระบวนการกลุ่ม 
คือ กลุ่มท่ีมีการจัดระบบไว้อย่างดี โดยคํานึงถึงลักษณะของสมาชิกในกลุ่ม วิธีการดําเนินงาน

ของกลุ่ม ผู้นํากลุ่มและบรรยากาศภายในกลุ่ม สิ่งเหล่านี้จะประกอบกันเป็นอํานาจหรือพลังที่มีผลทํา
ให้กลุ่มดําเนินงานได้ตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการกลุ่มประกอบด้วยมิติสังคม และ
มิติงาน ทั้งสองมิตินี้สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกและมีความสําคัญและจําเป็นต่อการทํางานของกลุ่ม 

ประสบการณ์กระบวนการกลุ่ม  
หมายถึง กิจกรรมกลุ่มซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยยึดหลักว่า การเรียนรู้ที่ดี

ต้องเกิดจากความเข้าใจและการเรียนรู้ที่ค้นพบด้วยตนเอง ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและจดจําได้
ดี 

พฤติกรรมที่ส่งเสริมให้การท างานของกลุ่มบรรลุเป้าหมาย  
1. การริเริ่ม 
2. การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม 
3. การให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น 
4. การรับฟังและเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น 
5. การประสานแนวคิด 
6. การชี้แจงหรือขยายความ 
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7. การสรุป 
8. การประเมิน 
 

พฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการท างานของกลุ่มและท าให้กลุ่มแตกแยก  
1. การตอบโต้ที่มีความคิดหรือความรู้สึกอย่างอ่ืนซ่อนเร้นอยู่ 
2. การก้าวร้าว 
3. การขัดคอหรือขัดแย้งโดยปราศจากเหตุผลอันควร 
4. การข่มขู่ 
5. การผูกขาดบทบาทภายในกลุ่ม 
6. การเงียบเฉย 
 

กระบวนการกลุ่ม 
1. มุ่งใช้ความคิดอย่างเงียบๆตามลําพัง  
2. เสนอความเห็นของตนให้ผู้อ่ืนทราบ  
3. อภิปรายกันจนเข้าใจกระจ่าง  
4. จัดลําดับความสําคัญของปัญหา/การแก้ไขปัญหา  
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์สําหรับธุรกิจท่องเที่ยวมีกี่ข้ันตอน อะไรบ้าง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. จงอธิบายกระบวนการวิเคราะห์งานในธุรกิจท่องเที่ยว 
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บทที่ 5 การบัญชีธุรกิจท่องเที่ยว  
 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

2. อธิบายประเภทของบัญชีธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

3. อธิบายงบการเงินได้ 

4. วิเคราะห์สมการบัญชีได้ 
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การบัญชี (Accounting) 
 หน้าที่ทางการบัญชี หมายถึง หน้าที่งานที่เกี่ยวกับการจัดทําข้อมูล โดยการนําเอารายการ
และเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์  

 ข้อมูลทางบัญชี หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการที่เก็บรวบรวม บันทึก จัดจําแนกและสรุปข้อมูล
เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงินเพ่ือใช้ในการจัดทํางบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานนะการเงิน
และผลการดําเนินงานของกิจการ (บุษบา อารีย์, 2545) 

 ซึ่งข้อมูลทางบัญชีจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่ง
ความต้องการของผู้ใช้มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ 

 1. ข้อมูลทางบัญชีที่จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ภายในกิจการ ผู้ใช้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารของกิจการ ลูกค้า 
ซึ่งข้อมูลจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน การคิดต้นทุน และผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 
เพ่ือใช้ในการประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผล จ่ายค่าตอบแทน บําเหน็จ 
บํานาญ การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและกําหนดนโยบายต่างๆ 

 2. ข้อมูลทางบัญชีที่จัดทําขึ้นเพ่ือใช้ภายนอกกิจการ ผู้ใช้ข้อมูลได้แก่ ผู้ลงทุนที่จะซื้อหุ้น 
เจ้าหนี้ ผู้ให้กู้ สาธารณชน รัฐบาลและหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานนะการเงินของกิจการ 

ประเภทของบัญชี 
  การบัญชีเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านข้อมูลด้านการเงิน ซึ่งสามารถแบ่งการบัญชีได้เป็น 2 
ประเภท คือ 

 1. การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) คือ การบัญชีที่ให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารหรือ
บุคลากรภายในองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน  

 2. การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) คือ การบัญชีที่ให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกซึ่ง
ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหาร โดยทั่วไปการบัญชีการเงินจะแสดงข้อมูลในรูปของงบการเงิน (Financial 
Statements) 

งบการเงิน (Financial Statements) 
 งบการเงิน จะประกอบไปด้วยงบที่สําคัญ 2 ประเภท คือ 

 1. งบดุล (Balance Sheet หรือ Statement of Financial Position) เป็นงบที่แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของกิจการ 

 2. งบกําไรขาดทุน (Income Statement หรือ Profit and Loss Statement)  
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งบดุล (Balance Sheet) 
 งบดุล คือ รายงานการเงินที่จัดทําข้ึนเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ซึ่งจะแสดงให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของหรือทุน 
ดังนี้ 

 1. สินทรัพย์หรือทรัพยากรที่กิจการเป็นเจ้าของหรือมีอยู่จํานวนเท่าใด ประเภทใดบ้าง และมี
มูลค่าเท่าใด 

 2. กิจการมีพันธะในรูปของหนี้สินจํานวนเท่าใด และเป็นหนี้สินประเภทใดบ้าง 

 3. ส่วนของเจ้าของหรือทุนของกิจการมีจํานวนเท่าใด และประเภทใดบ้าง 

รายการที่แสดงในงบดุล 
 งบดุลจะแสดงรายการที่สําคัญ 3 รายการได้ 

 1. สินทรัพย์ (Assets) หมายถึง ทรัพยากรทางเศรษฐกิจทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ที่
สามารถประเมินค่าได้ ซึ่งกิจการเป็นเจ้าของ สามารถจัดแบ่งประเภทของสินทรัพย์ได้ดังนี้ 

  1.1 สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) หมายถึง เงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนๆ ซึ่ง
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ภายใน 1 ปี หรือภายใน 1 รอบวงจรดําเนินงานตามปกติ ได้แก่ 

 เงินสด (Cash) คือ เงินที่กิจการมีอยู่ในมือและสามารถนําไปใช้จ่ายได้ทันที 
เช่น ธนบัตร เช็คสั่งจ่าย เงินฝากเผื่อเรียกและเงินฝากธนาคารซึ่งสามารถ
ถอนมาใช้ได ้

 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (Marketable Securities) คือ 
สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อกิจการมีความจําเป็นต้องใช้เงิน
สด เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ และการลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนๆ 

 ตั๋วเงินรับ (Notes Receivable) คือ ตราสารหรือหนังสือสัญญาซึ่งลูกค้าทํา
ขึ้นเพ่ือรับรองว่าจะจ่ายเงินจํานวนหนึ่งให้กิจการในกําหนดอย่างแน่นอน
ภายใน 1 ปี 

 ดอกเบี้ยค้างรับ (Interests Receivable) คือ ดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นแล้วจาก
การที่กิจการให้ผู้อื่นกู้เงินไป แต่ ณ ขณะนั้นกิจการยังไม่ได้รับเงิน 

 ลูกหนี้ (Accounts Receivable) คือ จํานวนเงินที่ลูกค้าเป็นหนี้กิจการจาก
การซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินเชื่อ โดยมีกําหนดชําระภายใน 1 ปี 
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 ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense) คือ ค่าใช้จ่ายซึ่งกิจการจ่ายเป็นค่า
สินค้าและบริการเป็นล่วงหน้า แต่กิจการยังจ่ายไม่เต็มค่ามูลค่าทั้งหมด เช่น 
ค่าเช่าล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกัน วัสดุสิ้นเปลือง เป็นต้น 

1.2 เงินลงทุนระยะยาว (Long-term Investment) คือ เงินที่กิจการนําไปลงทุน
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆในระยะยาว เช่น เพ่ือแสวงหารายได้เพ่ือควบคุมกิจการ
อ่ืนๆ หรือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกิจการอ่ืนๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธ์ 
หุ้นกู้ พันธบัตร และสินทรัพย์อ่ืนๆ 

1.3 สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) คือ สินทรัพย์ที่มีลักษณะถาวรซึ่งกิจการมีไว้เพ่ือ
การดําเนินงานในระยะยาว ได้แก่ 

 ที่ดิน เป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานของกิจการ ไม่ได้มีไว้
เพ่ือเก็งกําไร 

 อาคาร เป็นสิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ในการดําเนินงานของกิจการ เช่น 
อาคารสํานักงาน ร้านค้า คลังสินค้า เป็นต้น ไม่ใช่มีไว้เพ่ือให้ผู้อื่นเช่า 

 อุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมตามปกติ 
เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องตกแต่งร้าน ตู้โชว์สินค้า รถยนต์ รถบรรทุก 
เครื่องจักร และเครื่องมือในโรงงาน เป็นต้น 

1.4 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) คือ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน แต่ถือว่า
เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าและให้ประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการ เช่น สิทธิบัตร 
(Patents) ลิขสิทธิ์ (Copyrights) สัมปทาน (Franchise) เครื่องหมายการค้า 
(Trademark)  

 2. หนี้สิน (Liabilities) 

  หนี้สิน มี 2 ประเภท คือ 

  2.1 หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) คือ หนี้สินที่กิจการจะต้องชําระภายใน 
1 ปี หรือภายใน 1 รอบวงจรการดําเนินงานปกติ โดยจะต้องใช้สินทรัพย์หมุนเวียนในการจ่ายชําระ 
ได้แก่ 

 เจ้าหนี้การค้า (Account Payable) คือ หนี้สินที่เกิดจากการที่
กิจการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ค้ารายอื่นเป็นเงินเชื่อ 
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 ตั๋วเงินจ่าย (Note Payable) คือ ตราสารระยะสั้นซึ่งกิจการ
สัญญาว่าจะจ่ายเงินจํานวนหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
โดยทั่วไปไม่เกิน 1 ปี 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Expenses Payable) คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นภายในงวดบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่มีการจัดทํางบดุล แต่
กิจการยังไม่ได้จ่าย เช่น ค่าแรงค้างจ่าย (Accrued Wages 
Payable) ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (Corporate Income 
Taxes Payable) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (With Holding 
Income Taxes Payable) ดอกเบี้ยค้างจ่าย (Interest Payable) 
รายรับล่วงหน้า (Deferred Revenue) เป็นต้น 

2.2 หนี้สินระยะยาว (Long-term Liabilities) คือ หนี้สินที่กิจการจะต้องชําระ
กําหนดเวลาเกิน 1 ปี หรือเกิน 1 รอบวงจรการดําเนินงานปกติ ได้แก่ 

 ตั๋วเงินจ่าย (Note Payable) ซึ่งมีระยะกําหนดชําระเกินกว่า 1 ปี 

 หุ้นกู้ (Bond Payable) เป็นตราสารแสดงการเป็นหนี้ ซึ่งกิจการจะออกให้แก่
ผู้ถือหุ้นกู้ที่นําเงินมาให้กิจการยืมในระยะยาว 

 เงินกู้โดยจํานอง (Mortgage Payable) เป็นเงินกู้ระยะยาวซึ่งกิจการให้
สินทรัพย์จํานองเป็นหลักประกันเงินกู้ 

 เงินกู้ธรรมดา (Long-term Loan) เป็นเงินกู้ระยะยาวซึ่งกิจการกู้มาใช้โดยไม่
ต้องใช้สินทรัพย์จํานองเป็นหลักประกัน แต่โดยทั่วไปจะต้องใช้บุคคลค้ํา
ประกัน 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ในงบดุลจะแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น 2 รายการ คือ 

 3.1 ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแล้ว เป็นรายการที่แสดงจํานวนทุนที่ผู้ถือหุ้นนํามา
ลงทุนในกิจการ โดยจะแสดงเป็นจํานวนและมูลค่าของหุ้นทุน ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ ที่
บริษัทเป็นผู้ออกและเรียกชําระค่าหุ้นได้แล้ว 

 3.2 กําไรสะสม เป็นรายการซึ่งแสดงกําไรสุทธิประจําปีแต่ละปีของกิจการหลังจากที่
ได้มีการหักขาดทุนออกและหักเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยเป็นกําไรสุทธิที่สะสมจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
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สมการบัญชี 
 ในการจัดทํางบดุลนั้นจะต้องยึดหลักทางการบัญชีว่า สินทรัพย์ของกิจการเท่ากับส่วนของผู้
ถือสิทธิในสินทรัพย์นั้น ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการบัญชีได้ดังนี้ 

 

 

 

                        สินทรัพย์                     =            หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (ผู้ถือหุ้น) 
เงินสด                                  2,000 
สินค้า                                   4,000 
เครื่องใช้สํานักงาน                     4,000 
รวมสินทรัพย์                         10,000 

หนี้สิน                                     2,000 
ส่วนของเจ้าของ                          8,000 
 
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ         10,000 

 

แบบของงบดุล 
 แบบของงบดุลมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบบัญชี (Account Form) และแบบรายงาน (Report 
Form) ดังตัวอย่าง 

 1. แบบบัญชี (Account Form) 

บริษัท แม่โจ้ จ ากัด 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน                            XX 
เงินลงทุนระยะยาว                            XX 
สินทรัพย์ถาวร                                 XX 
สินทรัพย์อื่นๆ                                  XX 
 
 
 
 
รวมสินทรัพย์                                  XX 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สิน 
    หนี้สินหมุนเวียน        XX 
    หนี้สินระยะยาว         XX 
รวมหนี้สิน                                       XX 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    ทุนที่จดทะเบียนชําระแล้ว  XX 
    กําไรสะสม                    XX 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                           XX 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น              XX 

 

  

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (ผู้ถือหุ้น) 
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2. แบบรายงาน (Report Form) 

บริษัท แม่โจ้ จ ากัด 
งบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน                            XX 
เงินลงทุนระยะยาว                            XX 
สินทรัพย์ถาวร                                 XX 
สินทรัพย์อื่นๆ                                  XX 
รวมสินทรัพย์                                XX 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
    หนี้สินหมุนเวียน             XX 
    หนี้สินระยะยาว              XX 
    ทุนที่จดทะเบียนชําระแล้ว  XX 
    กําไรสะสม                    XX 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น            XX 

 

งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement)  
 งบกําไรขาดทุน คือ รายงานทางการเงินที่จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ของกิจการ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ (Revenues) ค่าใช้จ่าย (Expenses) และกําไรสุทธิ (Net 
Profit) หรือ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า “งวดบัญชี” 
(Accounting Period) ดังนี้ 
 1. รายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งเป็นเท่าใด 
 2. ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้นั้นๆ ภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งเป็นเท่าใด 
 3. มีกําไรหรือขาดทุนซึ่งเป็นผลของการดําเนินงานภายในกําหนดระยะเวลาหนึ่งเป็นเท่าใด 
 

รายการที่แสดงในงบก าไรขาดทุน  
 งบกําไรขาดทุนจะแสดงรายการสําคัญ 3 รายการ ได้แก่ 

 1. รายได้ (Revenue) หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งกิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการให้กับ
ลูกค้า รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและการได้รับสินทรัพย์นั้นจะมีผลทําให้ส่วนของ
เจ้าของในงบดุลเพิ่มขึ้น 
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 2. ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าและบริการที่ใช้ไปหรือหมดไปเพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้ และมีผลทําให้ส่วนของเจ้าของลดลง เช่น ต้นทุน สินค้าขาย ค่าโฆษณา ค่าเช่า 
เงินเดือนพนักงาน ดอกเบี้ยเงินกู้จ่าย ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 
 3. กําไรสุทธิ (Net Profit) หรือ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) หมายถึง ส่วนที่รายได้ทั้งหมดสูง
กว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรียกว่า กําไรสุทธิ แต่ถ้ารายได้ท้ังหมดต่ํากว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรียกว่า ขาดทุน
สุทธิ 
 

 

 

 

 

บริษัท แม่โจ้ จ ากัด 
งบก าไรขาดทุน 

ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
(หน่วย : บาท) 

รายได้ 
       ขาย                                                                             XX 
       รายได้อ่ืนๆ                                                                     XX 
                   รวมรายได้                                                                            XX 
ค่าใช้จ่าย 
       ต้นทุนสินค้าขาย                                                              XX 
       ค่าใช้จ่ายในการขาย                                                          XX 
       ค่าใช้จ่ายในการบริหาร                                                      XX 
       ดอกเบี้ยจ่าย                                                                  XX 
       ภาษีเงินได้                                                                    XX 
                   รวมค่าใช้จ่าย                                                                        XX 
กําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ                                                                                XX 

 

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) 
 งบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงรายละเอียดที่มาของการเปลี่ยนแปลงเงินสดระหว่างงวดบัญชี 
ซึ่งจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในเงินสดที่ถูกกระทบโดยกิจการดําเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และ

รายได้ – ค่าใช้จ่าย = กําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

รายได้ > ค่าใช้จ่าย = กําไรสุทธิ 

รายได้ < ค่าใช้จ่าย = ขาดทุนสุทธิ 
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กิจกรรมการจัดหาเงิน คล้ายกับรายงานแสดงรายการที่เกิดขึ้นในบัญชีกระแสดรายวันที่ได้จาก
ธนาคาร (Samuel L. Hayes, 2549) ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมดําเนินงาน (Operating Activities) การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะ
นํากระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดจ่ายมาแสดง ในส่วนของ กิจกรรมดําเนินงานจึงเป็นกิจกรรม
หลักที่ก่อให้เกิดรายได้หรือหากําไร และกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน ที่
ประกอบด้วย 

1.1 เงินสดรับ (Cash Inflows) ได้แก่ เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าขายสินค้าหรือการ
ให้บริการ เงินสดรับจากเงินปันผลรับ เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ เงินสดรับอ่ืนจากการดําเนินงาน เช่น 
ค่าเช่ารับ ค่าปรับ ค่าสิทธิ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม 

1.2 เงินสดจ่าย (Cash Outflows) ได้แก่ เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ เงินสด
จ่ายค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินสด
จ่ายค่าภาษีเงินได้ เงินสดจ่ายอื่นจากการดําเนินงาน 

2. กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะนํากระแส
เงินสดเข้า และกระแสเงินสดจ่ายมาแสดงในส่วนของกิจกรรมลงทุนจึงเป็นกิจกรรม ที่เกิดจากการซื้อ
หรือขายสินทรัพย์ระยะยาว และเงินลงทุนที่ไม่รวมอยู่ในรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ประกอบด้วย 

2.1 เงินสดรับ (Cash Inflows) ได้แก่  เงินสดรับจากขายสินทรัพย์ระยะยาว เช่น 
การขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หรือสินทรัพย์ระยะยาวอ่ืน เงินสดรับจากการขาย
เงินลงทุน เงินสดรับจากการคืนเงินกู้ยืมจากลูกค้า เงินสดรับจากการขายตราสารหรือสัญญาขาย
เงินตราล่วงหน้า 

2.2 เงินสดจ่าย (Cash Outflows) ได้แก่ เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ระยะยาว 
เช่น การซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนหรือสินทรัพย์ระยะยาวอ่ืน เงินสดจ่ายจากการ
ซื้อเงินลงทุน เงินสดจ่ายจากการให้ลูกค้ากู้ยืมเงิน เงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหรือสัญญาขาย
เงินตราล่วงหน้า  

3. กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะ
นํากระแสเงินสดเข้า และกระแสเงินสดจ่ายมาแสดงในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินจึงเป็น กิจกรรมที่
เกิดจากกิจกรรมที่มีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาด และองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของกิจการ 
และส่วนกู้ยืม ของกิจการ ที่ประกอบไปด้วย 

3.1 กระแสเงินสดรับ (Cash Inflows) ได้แก่ เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน หรือออก
หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน เงินสดรับจากการเพิ่มทุน หรือออกหุ้นทุน 

3.2 กระแสเงินสดจ่าย (Cash Outflows) ได้แก่ เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือคืนหุ้นกู้ 
เงินสดจ่ายจากการซื้อหรือถอนหุ้นทุน 
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งบกระแสดเงินสด 
บริษัท แม่โจ้ จ ากัด 

ส าหรับปี 2556 – 2558 
       
    

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที3่ 
เงินสดรับ: 

     
 

ส่วนของเจ้าของ 
     

 
เงินกู้ 

     
 

ยอดขาย •  
    รวมเงินสดรับทั้งสิ้น (1) 

     เงินสดจ่าย: 
     

 
เงินลงทุนในสินทรัพย์ (ตาราง 10) • 

    
 

ต้นทุนขาย • 
    

 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร Œ 

    
 

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด Ž 
    

 
เงินสดสํารองไว้ใช้ดําเนินการ � ’  

    
 

ดอกเบี้ยจ่าย “  
    

 
เงินต้นจ่าย ”  

    
 

ภาษีจ่าย 
     

 
เงินปันผลจ่าย 

     รวมเงินสดจ่าย (2) 
     เงินสดสุทธิ (3) =(1) – (2) 
     บวก เงินสดยกมาจากปีก่อน 
     เงินสดคงเหลือสะสม  
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. การบัญชีมีวัตถุประสงค์แก่ผู้ใช้ในระดับธุรกิจอย่างไร 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. ให้นักศึกษาใส่คําตอบในช่องว่าง โดยใช้หลักของสมการงบดุล 

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์ถาวร หนี้สินหมุนเวียน ทุน 

40,000 20,000 15,000 ? 

? 80,000 50,000 40,000 

70,000 ? 25,000 60,000 

50,000 25,000 ? 60,000 

20,000 10,000 4,000 ? 

 

  



102 
 

บรรณานุกรม 

บุษบา อารีย์. 2545. การบัญชีเพ่ือการจัดการ. ภาควิชาการบัญชี คณะบัญชี การเงิน และการ
ธนาคาร เชียงใหม่: แซงการพิมพ์. 

Samuel L. Hayes. 2549. คัมภีร์การเงินสําหรับผู้จัดการ. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท. 

  



103 
 

บทที่ 6 การจัดการการเงินธุรกิจท่องเที่ยว  
 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายหน้าที่การจัดการการเงินของธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

2. สามารถวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

3. อธิบายการตัดสินใจทางการเงินได้ 

4. อธิบายการวิเคราะห์การลงทุนได้ 
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Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน 
                      หนีส้ินหมุนเวียน 

หน้าที่ทางการเงินของธุรกิจท่องเที่ยว 
หน้ าที่ทางการเงินสํ าหรับธุ รกิ จท่องเที่ ยวสามารถแบ่ ง เป็น 2  ลั กษณะที่ สํ าคัญ 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551)  ได้แก่ 
 1. การจัดหาเงินทุนเพ่ือประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย 2 แหล่งทุน คือ แหล่ง
ทุนจากส่วนของเจ้าของ และแหล่งเงินทุนจากเจ้าหนี้ 
 2. การใช้ไปของเงินทุนของธุรกิจท่องเที่ยว โดยทําการจัดสรรเงินลงทุนที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
ว่าควรนําไปลงทุนในส่วนใด โดยดูแลให้การลงทุนต่างๆนั้นมีกําไรให้คุ้มกับความเสี่ยงและต้นทุนของ
เงินทุนที่ยืมมา 
 

การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) 
 การวิเคราะห์ทางการเงินนั้นมักเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอย่างละเอียดถึงความสัมพันธ์หรือ
อัตราส่วน (Ratio) ระหว่างรายการต่างๆในงบการเงิน ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวจะช่วยอธิบายถึงสภาวะ
ทางการเงินของกิจการ ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ดําเนินการอยู่ ความสามารถในการทํา
กําไรโดยเปรียบเทียบ และการรับรู้ของนักลงทุนซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรมในตลาดการเงิน  ซึ่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Solvency Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดสภาพคล่องในการชําระ
หนี้ของธุรกิจ โดยจําแนกตามระยะเวลาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

  1.1 อัตราส่วนสภาพคล่องระยะสั้น (Short-term Solvency Ratio) เป็นการวัด
สภาพคล่องหรือความสามารถในการจ่ายคืนหนี้สินระยะนั้น จะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจสามารถจ่ายคืน
เงินต้นให้กับเจ้าหนี้ระยะสั้นรวดเร็วแค่ไหน 

      ธุรกิจจะพิจารณาที่อัตราส่วน 2 : 1 หรือสูงกว่า ถ้ามี Current Ratio ต่อ หนี้สิน
ระยะสั้น แสดงว่าธุรกิจอาจจะประสบปัญหาในการหาเงินมาชําระหนี้ระยะสั้น แต่ถ้ามี Current 
Ratio สูงเกิดไป แสดงว่าธุรกิจไม่ได้ใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสินทรัพย์เหล่านั้นมักจะไม่
ก่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจ 

 

 

 

  1.2 อัตราส่วนสภาพคล่องระยะยาว (Long-term Solvency Ratio) เป็นการวัดว่า
ธุรกิจสามารถเติบโตในระยะยาวหรือมีความเสี่ยงที่จะล้มละลาย  
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      ถ้าอัตราส่วนหนี้สินต่ํากว่า 1 แสดงว่าเจ้าหนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับความคุ้มครอง 
ถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้น ในทางตรงข้ามถ้าอัตราส่วนทางการเงินสูงกว่า แสดงว่าธุรกิจลงทุนโดยใช้
การกู้ยืมจากภายนอกมาใช้งานมากกว่าส่วนของเจ้าของ 

 

 

 

 2. อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio) เป็นการสะท้อนถึง
ความสามารถในการทํารายได้หรือกําไรของธุรกิจ ประกอบไปด้วยอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 

  2.1 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) เป็นการวัด
ความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจจากปัจจัยนําเข้าหรือเงินลงทุนที่ใส่ลงไป 

 

 

 

  2.2 กําไรต่อหุ้น (Earning per Share) แสดงอัตราส่วนผลตอบแทนที่ธุรกิจสามารถ
จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อขายหุ้นของกิจการ 

 

 

 

  

3. อัตราส่วนของกิจกรรม (Activity Ratio) เป็นภาพสะท้อนในการใช้งานสินทรัพย์หรือ
ทรัพยากรการดําเนินงานของกิจการว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด โดยจะพิจารณาจากจํานวนครั้งเฉลี่ยที่
สินค้าคงคลังหมุนเวียนในแต่ละปี ถ้าอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงคลังสูงแสดงว่าการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากธุรกิจไม่ต้องจมเงินกับการเก็บสินค้าคงคลัง ทําให้ธุรกิจสามารถนําเงินไป
ลงทุนในส่วนอื่นๆได้ 

อัตราส่วนหนี้สิน = หนี้สิน 
              ส่วนของเจ้าของ 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = ผลตอบแทนจากการลงทุน – เงินลงทุนสุทธิ 
                                          เงินลงทุนสุทธ ิ

กําไรต่อหุ้น = รายได้สุทธิ 
               จํานวนหุ้นสามัญ 
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การตัดสินใจทางการเงิน 
 ทักษะด้านการตัดสินใจทางการเงินเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับผู้ประกอบการเป็นอย่างสูง โดย
หลักในการตัดสินใจมีดังต่อไปนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, ฐิติรัตน์ มีมาก และ คมกฤช ปิติฤกษ์, 2552) 
 1. เงินในปัจจุบันจะมีค่ามากกว่าเงินในอนาคต 
 2. เปรียบเทียบเฉพาะส่วนที่แตกต่าง เช่น อายุการใช้งาน ค่าเสื่อมราคา ราคา ค่าบํารุงรักษา 
เป็นต้น 
 3. รายรับควรมากกว่ารายจ่าย 
 4. ละเว้นการกระทําความเสี่ยงที่ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่า 
 

การวิเคราะห์การลงทุน 
 เนื่องจากทุกธุรกิจมีปัจจัยสนับสนุนและข้อจํากัดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ประกอบการ
จะต้องพิจารณาตัดสินใจในการเลือกประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาถึงจุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน มูลค่า
ปัจจุบัน และอัตราผลตอบแทนการลงทุน 

 1. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point Analysis) คือ จุดที่ทําให้ธุรกิจมีกําไรหรือ
ขาดทุนเป็นศูนย์ ซึ่งคุ้มค่ากับเงินลงทุน เมื่อมีรายได้จากจุดนี้ไปธุรกิจจะเริ่มได้กําไร การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุนเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลการลงทุน และการดําเนินงานของธุรกิจจะช่วยให้ผู้ประกอบการ
สามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังช่วยในการตั้งราคาท่ีเหมาะสม และหาวิธีการ
เพ่ิมกําไรอีกด้วย 

 

 

 

 

 2. การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) หมายถึงระยะเวลาที่เงินสดรับสุทธิ
ที่เกิดจากการดําเนินงานของโครงการเท่ากับเงินลงทุนที่จ่ายเริ่มแรกพอดี โดยไม่ได้คํานึงถึงเรื่องค่า
ของเงินตามเวลา โครงการใดมีระยะเวลาคืนทุนที่สั ้นกว่าจะบอกถึงสภาพคล่องที่ดีกว่า และมี
ความเสี่ยงต่ํากว่าในโอกาสที่จะได้เงินลงทุนคืน  

 

 

จุดคุ้มทุน (หน่วย)   =                             ต้นทุนคงท่ีทั้งสิ้น                                          
                                         ราคาขาย(เฉลี่ย)ต่อหน่วย – ต้นทุนผันแปร(เฉลี่ย)ต่อหน่วย 

ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนสุทธิ 
                       ผลตอบแทนสุทธิ 
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 3. การหาค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เป็นการหามูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดรับที่เกิดจากโครงการในแต่ละงวดมารวมกัน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน
ตอนเริ่มต้นโครงการ โดยกําหนดอัตราส่วนลดหรือผลตอบแทนที่ต้องการ 

   

 

 

  โดยที่ 
  P คือ ค่าเงินในปัจจุบัน 
  F คือ ค่าเงินในอนาคต 
  I คือ อัตราดอกเบี้ย 
  n คือ จํานวนปี 
หาก   NPV = 0 แสดงว่าโครงการนั้นคุ้มทุนพอดี  

NPV > 0        แสดงว่าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่ต้องการหรือคาดหวังไว้  
NPV < 0 แสดงว่าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนต่ํากว่าที่คาดหวัง 
 

 4. อัตราผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment : ROI) จะดูจากอัตราส่วนของเงิน
ลงทุนสุทธิกับผลตอบแทนที่ได้รับ โดยหาเป็นระดับอัตราส่วนลดที่ทําให้ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่า
จะได้รับตลอดอายุการลงทุนที่มีมูลค่าปัจจุบันรวมแล้วเท่ากับจํานวนเงินลงทุนพอดี 

 

 

 

 5. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คือ อัตราคิดลด (Discount 
Rate) ที่ทําให้ PV ของกระแสเงินสดรับเท่ากับเงินลงทุน และทําให้ NPV มีค่าเท่ากับ 0 ซึ่งวิธีการนี้
ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงอัตราผลตอบแทนของแต่ละโครงการ ซึ่งจําเป็นต้องมีการนําไป
เปรียบเทียบกับอัตราขั้นต่ําของผลตอบแทน (Minimum Attractive Rate of Return : MARR) 

 

 

P = F (1 + i)-n 

F = P (1 + i)-n 

อัตราผลตอบแทนการลงทุน = ผลตอบแทนการลงทุน – เงินลงทุนสุทธิ 
                                    เงินลงทุนสุทธิ 

อัตราผลตอบแทนภายใน = เงินลงทุนสุทธิ 
                                ผลตอบแทนที่ได้รับแต่ละปี 



108 
 
  ซึ่งจะยอมรับโครงการเมื่อ IRR > MARR 
        ปฏิเสธโครงการเมื่อ IRR < MARR 

ตาราง 9 ค่าปัจจุบันของเงิน 1 บาท 
Periods 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 14% 16% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0.962 

1.886 

2.775 

3.630 

4.452 

5.242 

6.002 

6.733 

7.435 

8.111 

8.760 

9.385 

9.986 

10.563 

11.118 

11.652 

12.166 

12.659 

13.134 

13.590 

0.952 

1.859 

2.723 

3.546 

4.329 

5.076 

5.786 

6.463 

7.108 

7.722 

8.306 

8.863 

9.394 

9.899 

10.380 

10.838 

11.74 

11.690 

12.085 

12.462 

0.943 

1.833 

2.673 

3.465 

4.212 

4.917 

5.582 

6.210 

6.802 

7.360 

7.887 

8.384 

8.853 

9.295 

9.712 

10.106 

10.477 

10.828 

11.158 

11.470 

0.935 

1.808 

2.624 

3.387 

4.100 

4.767 

5.389 

5.971 

6.515 

7.024 

7.499 

7.943 

8.358 

8.745 

9.108 

9.447 

9.763 

10.059 

10.336 

10.594 

0.926 

1.783 

2.577 

3.312 

3.993 

4.623 

5.206 

5.747 

6.247 

6.710 

7.139 

7.536 

7.904 

8.244 

8.559 

8.851 

9.122 

9.372 

9.604 

9.818 

0.909 

1.736 

2.487 

3.170 

3.791 

4.355 

4.868 

5.335 

5.759 

6.145 

6.495 

6.814 

7.103 

7.367 

7.606 

7.824 

8.022 

8.201 

8.365 

8.514 

0.893 

1.690 

2.402 

3.037 

3.605 

4.111 

4.564 

4.968 

5.328 

5.650 

5.938 

6.194 

6.424 

6.628 

6.811 

6.974 

7.120 

7.250 

7.366 

7.469 

0.877 

1.647 

2.322 

2.914 

3.433 

3.889 

4.288 

4.639 

4.946 

5.216 

5.453 

5.660 

5.842 

6.002 

6.142 

6.265 

6.373 

6.467 

6.550 

6.623 

0.862 

1.605 

2.246 

2.798 

3.274 

3.685 

4.039 

4.344 

4.607 

4.833 

5.029 

5.197 

5.342 

5.468 

5.575 

5.669 

5.749 

5.818 

5.877 

5.929 
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ตาราง 10 ค่าปัจจุบันสะสมของเงิน 1 บาท 
Periods 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 14% 16% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0.962 

1.886 

2.775 

3.630 

4.452 

5.242 

6.002 

6.733 

7.435 

8.111 

8.760 

9.385 

9.986 

10.563 

11.118 

11.652 

12.166 

12.659 

13.134 

13.590 

0.952 

1.859 

2.723 

3.546 

4.329 

5.076 

5.786 

6.463 

7.108 

7.722 

8.306 

8.863 

9.394 

9.899 

10.380 

10.838 

11.74 

11.690 

12.085 

12.462 

0.943 

1.833 

2.673 

3.465 

4.212 

4.917 

5.582 

6.210 

6.802 

7.360 

7.887 

8.384 

8.853 

9.295 

9.712 

10.106 

10.477 

10.828 

11.158 

11.470 

0.935 

1.808 

2.624 

3.387 

4.100 

4.767 

5.389 

5.971 

6.515 

7.024 

7.499 

7.943 

8.358 

8.745 

9.108 

9.447 

9.763 

10.059 

10.336 

10.594 

0.926 

1.783 

2.577 

3.312 

3.993 

4.623 

5.206 

5.747 

6.247 

6.710 

7.139 

7.536 

7.904 

8.244 

8.559 

8.851 

9.122 

9.372 

9.604 

9.818 

0.909 

1.736 

2.487 

3.170 

3.791 

4.355 

4.868 

5.335 

5.759 

6.145 

6.495 

6.814 

7.103 

7.367 

7.606 

7.824 

8.022 

8.201 

8.365 

8.514 

0.893 

1.690 

2.402 

3.037 

3.605 

4.111 

4.564 

4.968 

5.328 

5.650 

5.938 

6.194 

6.424 

6.628 

6.811 

6.974 

7.120 

7.250 

7.366 

7.469 

0.877 

1.647 

2.322 

2.914 

3.433 

3.889 

4.288 

4.639 

4.946 

5.216 

5.453 

5.660 

5.842 

6.002 

6.142 

6.265 

6.373 

6.467 

6.550 

6.623 

0.862 

1.605 

2.246 

2.798 

3.274 

3.685 

4.039 

4.344 

4.607 

4.833 

5.029 

5.197 

5.342 

5.468 

5.575 

5.669 

5.749 

5.818 

5.877 

5.929 
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. หน้าที่ทางการเงินของธุรกิจท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็นก่ีลักษณะ อะไรบ้าง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. การวิเคราะห์ส่วนทางการเงินจัดเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
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บทที่ 7 จรรยาบรรณวิชาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  
 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 

2. อธิบายลักษณะของบรรษัทภิบาลได้ 

3. อธิบายการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 

4. อธิบายข้อพึงระวังเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 

5. อธิบายข้อพึงระวังเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพได้ 
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ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบกิจการและสังคมกําหนดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อทุกฝุายและนํามาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนศีลธรรมนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าสิ่งใดถูก
สิ่งใดผิด ควรจะทําอะไรมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่มโนธรรมของแต่ละคน มาตรฐานการดําเนินชีวิต การ
ตัดสินใจ และศีลธรรมแวดล้อมของสังคม 

 จริยธรรม เป็นมาตรฐาน หรือ กฎเกณฑ์ หรือ ค่านิยม ที่ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของความดี 
ความถูกต้องทีส่ังคมยอมรับ สามารถวิเคราะห์ค่านิยม ที่เป็นคู่กัน (Dichotomy) แยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี 
(Good) ถูกต้อง (Right) ควรกระทํา และสิ่งใดชั่ว (Evil) ไม่ถูกต้อง (Wrong) ควรละเว้น (พลยุทธ 
ตัณฑจํารูญ, 2545) 

 คําท่ีอยู่ในข่ายของจริยธรรม มีดังนี้ 

 1. จรรยา (Etiquette) หมายถงึ ความประพฤติ กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่คณะ เช่น จรรยา
แพทย์ จรรยาพยาบาล และจรรยาครู เป็นต้น 

 2. จรรยาบรรณ (Code of Ethics) หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการ
งานแต่ละอย่างกําหนดขึ้น เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก อาจเขียน
เป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ 

 3. ศีลธรรม (Moral) หมายถึง ความประพฤติที่ดีที่ชอบ ข้อห้าม และข้อที่ควรประพฤติอันสืบ
เนื่องมาจากคําสอนในศาสนา ซึ่งมุ่งบังคับทั้งกาย วาจา และใจ 

 4. คุณธรรม (Virtue) หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ 

 5. มโนธรรม (Conscience) หมายถึง ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกว่าอะไรควรทําหรือไม่ 

 จริยธรรมธุรกิจ คือ การใช้ความคิดของจริยธรรมทั่วไป เพ่ือพฤติกรรมหรือการปฏิบัติทาง
ธุรกิจ ถ้าความไม่ซื่อสัตย์ถูกพิจารณาว่าขาดจริยธรรมและผิดจริยธรรม ใครก็ตามในธุรกิจที่ไม่ซื่อสัตย์
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เช่น พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น หรือคู่แข่งขัน ถือว่าเป็นกระทําที่
ขาดจริยธรรมและผิดจริยธรรม 

 ดังนั้น จรรยาบรรณธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมายถึง มาตรฐานในการผลิตสินค้าและ
บริการที่เก่ียวกับการท่องเที่ยว และมาตรฐานที่ให้บริการให้ผลตอบแทนตามคุณค่าของราคา โดยเป็น
ธรรมต่อทุกฝุาย ทั้งลูกค้า เจ้าของกิจการ คู่ค้า องค์กร รัฐบาล และสังคม เป็นแนวปฏิบัติที่ดีงาม 
ก่อให้เกิดความเชื่อถือต่อผู้ที่ค้าด้วย ทําให้เกิดความทุ่มเทของคนภายในองค์กร เพ่ือการอยู่ร่วมกัน
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อย่างมีความสุข และสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วิชาชีพ องค์กร สังคม และประเทศชาติ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) 

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) หมายถึง วิถีแห่งการดํารงอยู่ของบริษัทหรือธุรกิจ

เอกชนและแนวทางหรือวิถีแห่งการปฏิบัติตนของคนในบริษัท หรือธุรกิจเอกชนเพ่ือไปสู่เปูาหมายที่
ต้องการ คือ การเติบโตที่ยั่งยืน อย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม 

 บรรษัทภิบาลที่ดี คือการหล่อหลอมมิติด้านโครงสร้างและกระบวนการ (Structure and 
Process) จริยธรรมและคุณธรรมของคนในองค์กร (Ethics and Integrity of People) และ
ความสามารถและภูมิปัญญา (Competence and Wisdom) เข้าด้วยกันอย่างมีเอกภาพ (พลยุทธ 
ตัณฑจํารูญ, 2545)  

 โครงสร้างและกระบวนการ (Structure and Process) คือ การนําและควบคุม
องค์กรไปสู่เปูาหมาย ประกอบไปด้วยองค์กร การกําหนดอํานาจหน้าที่ คู่มือ คําสั่ง 
ระเบียบปฏิบัติ และระบบงานต่างๆ 

 จริยธรรมและคุณธรรมของคนในองค์กร (Ethics and Integrity of People) โดย
ให้ความสําคัญกับผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงพนักงานในองค์กรนั้นด้วย 

 ความสามารถและภูมิปัญญา (Competence and Wisdom) คือ การนําเอา
ความสามารถของคนในองค์กรตั้งแต่ความรู้ (Knowledge) มาสร้างทักษะ (Skills) 
ให้เกิดความชํานาญที่เพียงพอ (Proficiency) และนําไปสู่ความเชี่ยวชาญ 
(Expertise) นั้นเอง 

การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยหลัก 6 ข้อ ดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility) องค์กรจะต้องกําหนดภารกิจของแต่ละฝุาย
อย่างชัดเจน ทุกคนทุกฝุายจะรู้หน้าที่ว่าจะต้องทําอะไร ทําอย่างไร และเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง
อย่างชัดเจน โดยยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทําของตน (Accountability) ทุกฝุายใน
องค์กรจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยสํานึกรับผิดชอบอย่างแท้จริง 

3. ความยุติธรรม (Fairness) องค์กรควรเริ่มตั้งแต่ระดับนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งต้องมี
ความเสมอภาค มีความเท่าเทียม และมีหลักการที่ชัดเจน 
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4. ความโปร่งใส (Transparency) ถือว่าเป็นหัวใจหลักของบรรษัทภิบาล ข้อมูลข่าวสารทาง
ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะผลการดําเนินงานและรายงานทางการเงินที่บริษัทเปิดเผยจะต้องโปร่งใส ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 หลัก คือ 

 มีความชัดเจน ถูกต้อง ไม่คลุมเครือ (Clear) 

 มีความสม่ําเสมอในการใช้หลักเกณฑ์การจัดทํา (Consistent) 

 สามารถเปรียบเทียบได้ (Comparable) 

5. คุณค่าระยะยาว (Long-term Value) หลักบรรษัทภิบาลจะให้ความสําคัญในการสร้าง
คุณค่าระยะยาวแก่องค์กร ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
คุณค่าในระยะยาว 

6. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) องค์กรจะต้องส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกด้าน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศและสมบูรณ์แบบ โดยมีนโยบายที่ชัดเจนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของธุรกิจ อีกท้ังยังต้องผลักดันและสนับสนุนให้ทุกฝุายมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

แนวทางการสร้างบรรษัทภิบาล  
 ความสําคัญของบรรษัทภิบาล คือ การทําให้ทุกคนในองค์กรมีสํานึกรับผิดชอบอย่างแท้จริง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ 

 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) มีภาระหน้าที่ในการกํากับดูแลและตรวจสอบ
การบริหารงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท คือ มีความเป็นผู้นําและมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
สามารถกํากับดูแลฝุายบริหารให้นําเอานโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพด้วย
สํานึกรับผิดชอบอย่างแท้จริง และมีความยุติธรรมในการตรวจสอบฝุายบริหาร 

ผู้บริหาร (Corporate Officers) มีหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ
พนักงานระดับต่างๆ ให้การดําเนินงานเป็นไปตามเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องรายงาน
ผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําและรายงานต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
จะต้องทํางานอย่างโปร่งใส พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
อย่างยุติธรรม 

พนักงาน (Staffs) ในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน
เข้าทํางานโดยควรใช้ระบบคุณธรรมไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ ควรจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม มีการปลูกฝังให้พนักงานตระหนักในหน้าที่ของ
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ตนเอง ปฏิบัติหน้าอย่างเต็มความสามารถ ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีสํานึกรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าและสังคมเพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท 

การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ผู้บริหารสามารถพัฒนาจรรยาบรรณขององค์กรให้ประสบความสําเร็จ ได้ดังนี้ 

1. รู้ถึงปัญหาและองค์ประกอบเสริมต่างๆภายในองค์กร เข้าใจโครงสร้างและที่มาของปัญหา 
พรอ้มทั้งหาวิธีแก้ไขหรือลดปัญหาให้น้อยที่สุด 

2. มีการวางแผน วางเปูาหมายการประกอบธุรกิจที่แน่นอน วางโครงสร้างองค์กร กําหนด
นโยบาย อํานาจและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนทั้งระบบ อย่างไรก็ตามสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม 

3. สร้างความเป็นธรรมในองค์กร สร้างความเชื่อถือในตัวระบบและบุคคล มีการมอบอํานาจ
อย่างชอบทํา มีการสร้างผู้นําและมีการกระจายอํานาจอย่างเหมาะสม รู้จักวิธีการบริหารความขัดแย้ง
ภายในองค์กร 

4. การให้บุคคลในองค์กรมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและตัดสินใจ เมื่อมีการปรับเปลี่ยน
โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนตําแหน่ง ต้องมีการประชุมและขอความคิดเห็นของส่วนรวมตามความเหมาะสม 

5. การเลือกพันธมิตรและคู่ค้าในการทําธุรกิจ ควรมีจรรยาบรรณที่ใกล้เคียงกัน มีเปูาหมาย
ธุรกิจคล้ายคลึงกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

6. การปฏิบัติการสม่ําเสมอและมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษามาตรฐานจรรยาบรรณ
เอาไว้ ซึ่งอาจทําได้โดยการจัดฝึกอบรมทางด้านจริยธรรมเสมอๆ 

ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถแบ่งได้ 4 ด้านด้วยกัน คือ 

1. ด้านคุณธรรม (Morality)  

 ต่อตนเอง ได้แก่ การเป็นคนที่มีศีลธรรม รักษาศีล มีเมตตา กรุณา ยึดมั่นในหลัก
ศาสนาและวัฒนธรรม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีมารยาท ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เอาใจใส่ในงาน
ที่ตนเองได้รับผิดชอบไว้ ตรงต่อเวลา และพูดจาสุภาพ 

 ต่อบุคคลอ่ืน ได้แก่ การรู้จักยอมรับคุณค่าศักดิ์ศรี ให้เกียรติและเคารพสิทธิของ
ผู้อื่น ไม่ริษยา และส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้อื่น 
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 ต่อองค์กร ได้แก่ ความเชื่อมั่นในองค์กรของตนเอง ทุ่มเทและสร้างชื่อเสียงให้กับ
องค์กร มีทัศนคติที่ดี และรับผิดชอบงานของตนเองอย่างสม่ําเสมอ 

 ต่อสังคม ได้แก่ การยอมรับบุคคลและองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีทัศนคติที่ดี 
และรู้จักคืนกําไรให้กับสังคม 

2. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 

 ต่อตนเอง ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ รักษาศักดิ์ศรี ไม่เรียกร้องหรือยมรับเงิน 
สิ่งของ หรือประโยชน์ที่ไม่สุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 ต่อบุคคลอ่ืน ได้แก่ มีความจริงใจและสุจริต ยอมรับบทบาทตามสิทธิและหน้าที่
ของบุคคลอื่น ไม่ฉวยโอกาสเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตน ให้ข้อเท็จจริงกับลูกค้าในการ
โฆษณารายการท่องเที่ยว  

 ต่อองค์กร ได้แก่ รักษาผลประโยชน์ขององค์กร ไม่แสวงหาผลประโยชน์และไม่เปิด
โอกาสให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์จากองค์กรโดยมิชอบ 

 ต่อสังคม ได้แก่ ไม่ฉวยเอาประโยชน์จากสังคมและไม่กระทําการใดๆเป็นการ
ส่งเสริมให้บุคคลอื่นเอาเปรียบจากสังคมโดยไม่ชอบ 

3. ด้านความยุติธรรม (Fairness/Justice) 

 ต่อตนเอง ได้แก่ ปฏิบัติตามระเบียบกฎกติกาเสมอ ละเว้นความลําเอียง มีความ
สุจริตใจและตั้งม่ันในความเป็นธรรม 

 ต่อบุคคลอ่ืน ได้แก่ ยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ มีความเป็นธรรม 
ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 

 ต่อองค์กร ได้แก่ เป็นตัวกลางความเป็นธรรมระหว่างองค์กรกับพนักงานและบุคคล
ที่เก่ียวข้อ 

 ต่อสังคม ได้แก่ ไม่แสวงหาทางเลี่ยงกฎหมายหรือกติกาของสังคมโดยขาดความ
ละอายและสร้างแนวทางคืนกําไรให้สังคม 

4. ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) 

 ต่อตนเอง ได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานและมีวินัย
ในการทํางาน ตรงต่อเวลา โปร่งใส คํานึงถึงผลกระทบของการกระทํา 



118 
 

 ต่อบุคคลอ่ืน ได้แก่ ดูแลเอาใจใส่ เอ้ืออาทรตามสิทธิและหน้าที่ พร้อมบริการและ
ประสานงานด้วยอารมณ์ท่ีเบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เผยแพร่ข่าวสารที่ผิดหรือทํา
ให้เกิดการเข้าใจผิดในข่าวสาร รักษาความลับส่วนตัวของผู้อื่น 

 ต่อองค์กร  ได้แก่ ใส่ใจในงานที่ทําไม่ให้กระทบต่อผลประโยชน์และชื่อเสียงของ
องค์กร รักษาความลับขององค์กร ไม่สร้างปัญหา ไม่กระทําการใดๆที่จงใจให้องค์
ได้รับความเสียหาย 

ข้อพึงปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 หากเกิดปัญหาที่เก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพขึ้นมา สิ่งแรกท่ีผู้บริหารควรที่จะต้องทําคือการ
รวบรวมสติ ค่อยๆพิจารณาว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นจากอะไรในหลายๆแง่มุม อย่าขาดสติใช้อารมณ์
หรือกําลังในการตัดสินปัญหา ต้องถามเกี่ยวกับการกระทํานั้นๆว่าซื่อสัตย์และยุติธรรมหรือไม่ ถูก
กฎหมายและระเบียบของบริษัทหรือไม่ การกระทํานั้นจะทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสียหายหรือไม่ และถ้า
หาปัญหานั้นนอกเหนือความรับผิดชอบควรที่จะปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานโดยตรง  
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. ข้อพึงปฏิบัติทางคุณธรรมต่อผู้บริโภคมีอะไรบ้าง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. เมื่อเกิดปัญหาเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ นักศึกษาควรจะทําอย่างไรบ้าง 
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บทที่ 8 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยในธุรกิจท่องเที่ยว  
 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงภัยในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

2. อธิบายการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยได้ 

3. อธิบายและเลือกแบบประกันภัยที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้ 
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การจัดการความเสี่ยงภัย 
 การจัดการความเสี่ยงภัยเป็นกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และการ
ควบคุมทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือความผลกระทบของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และทําให้
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงภัย  
 วั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ งก า ร จั ด ก า รคว าม เ สี่ ย ง ภั ย ส าม า รถแย่ ง เ ป็ น  2  กลุ่ ม ใ หญ่ ๆ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) ได้แก่ 

 1. วัตถุประสงค์ก่อนที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้น  

 ประหยัด (Economy) ควรมีการเตรียมการสําหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ในทางที่ประหยัดที่สุด โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของวิธีการต่างๆที่ใช้ใน
การจัดการความเสี่ยงภัย และเลือกวิธีการที่เสียค่าใช้จ่ายต่ําที่สุด แต่มีประสิทธิผล
สูงสุด 

 ลดความกระวนกระวายใจ (Reduction of Anxiety)  

 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ (Meeting Regulatory 
Obligations) 

2. วัตถุประสงค์ภายหลังจากที่มีความเสียหายเกิดข้ึน 

 เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ (Survival of the firm) 

 เพ่ือดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Continued Operation) เพ่ือไม่ให้เสียลูกค้า
บางส่วนหรือทั้งหมดให้กับคู่แข่งท่ียังดําเนินธุรกิจอยู่ 

 เพ่ือรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัย 
กระบวนการจัดการความเสี่ยงภัย  

 กระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ 
 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น 
 2. การหาวิธีการต่างๆท่ีเป็นไปได้ในการจัดการกับความเสี่ยงภัย 
 3. การคัดเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดในการจัดการกับความเสี่ยงภัย 
 4. การปฏิบัติตามวิธีการที่ได้เลือกไว้ 
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 5. การติดตามผลลัพธ์ที่ได้ 
 6. การปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับสภาพการเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนไป 
 
วิธีการที่สามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยงภัย แยกออกได้ 2 ประเภท คือ 

 1. ความเสี่ยงภัยของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

 ความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายจากอัคคีภัย ฟูาผ่า ระเบิด 
ลมพายุ น้ําท่วม การจลาจล การมุ่งร้าย การโจรกรรม และอุบัติเหตุอื่นๆ 

 ความเสี่ยงภัยต่อรายได้ ก่อให้การลดลงของรายได้หลังจากเกิดอุบัติเหตุขึ้น หรือ
การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายต่างๆ 

 ความเสี่ยงภัยต่อความรับผิดตามกฎหมาย ส่วนมากแล้วจะเป็นการเสี่ยงภัยจาก
การประมาทเลินเล่อ และทําให้อ่ืนได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหาย 
ดังนั้นธุรกิจจะต้องรับผิดตามกฎหมายสําหรับความเสียหายนั้นๆ 

 ความเสี่ยงภัยต่อบุคคล เป็นการเสี่ยงภัยต่อพนักงานหรือบุคลากรภายในองค์กร 
ซึ่งทําให้บุคคลนั้นๆไม่สามารถทํางานต่อได้ หรือมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่า
รักษาพยาบาล เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงภัยของนักท่องเที่ยว 

 ความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุต่างๆ 

 ความเสี่ยงภัยจากการที่จําเป็นต้อนเคลื่อนย้ายผู้ปุวยฉุกเฉิน (Evacuation)  

 ความเสี่ยงภัยจากการเสียชีวิตกะทันหัน 

 ความเสี่ ย งภั ยจากการที่ ต้ องบอกเลิ กการ เดินทางอย่ างกะทันหัน  (Trip 
Cancellation)  

 ความเสี่ยงภัยจากความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ใน
กระเป๋าเดินทาง (Baggage and Personal Effects) 

 ความเสี่ยงภัยจากการที่กระเป๋าเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางล่าช้า (Baggage 
Delay) 

 ความเสี่ยงภัยจากการถูกโจรกรรม 

 ความเสี่ยงภัยจากความรับผิดตามกฎหมาย (Personal Liability) ระหว่างการ
เดินทาง 

 ความเสี่ยงภัยจากการล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight Delay) 
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 ความเสี่ยงภัยจากการที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมเพ่ือเดินทางกลับประเทศก่อนกําหนด 
(Trip Curtailment) เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ในบางครั้งไม่สามารถที่
จะยกเลิกค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้จองไว้ก่อนหน้าแล้ว 

 ความเสี่ยงภัยจากการถูกจี้เครื่องบิน (Hijack) 

การควบคุมความเสี่ยงภัย (Risk Control) 
 การควบคุมความเสี่ยงภัยเป็นวิธีการที่พยายามลดความถี่หรือความรุนแรงให้เหลือน้อยที่สุด 
ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

 1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัย (Risk Avoidance) เช่น หลีกเลี่ยงการจัดรายการนําเที่ยว
ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีสภาพอากาศแปรปรวนมาก 

2. การปูองกันความเสียหาย (Loss Prevention) เช่น การเลือกรถทัวร์ที่อยู่ในสภาพดี การมี
กฎระเบียบที่เคร่งครัดกับพนักงานขับรถทัวร์เพ่ือให้พร้อมสําหรับการขับรถ  การมีพนักงานขับรถ
สํารองเพ่ือผลัดเปลี่ยนในกรณีที่ระยะทางไกล ห้ามสูบบุหรี่ และการตรวจกระเป๋าและสัมภาระ เพ่ือ
ปูองกันการก่อการร้าย  

3. การบรรเทาความเสียหาย (Loss Reduction) เช่น การมีถังดับเพลิง การมีประตูฉุกเฉิน 
การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

4. การกระจายความเสี่ยงภัย (Loss Separation) เช่น การกระจายนักท่องเที่ยวออกเป็น 2 
คันรถบัส เพ่ือปูองกันรถคว่ํา เครื่องบินตก หรือไฟไหม้โรงแรม 

5. การทําสําเนา (Duplication) เช่น สมุดบัญชี รายชื่อลูกค้า ตารางการจัดรายการนําเที่ยว  

การคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับความเสี่ยงภัย  
แนวทางในการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงภัย คือ 

1. ความรุนแรงของความเสียหาย (Loss Severity) ที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปของตัวเงิน 

2. ความถี่ของความเสียหาย (Loss Frequency) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

3. วงเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวสามารถจะนํามาจ่ายชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 

การประกันภัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
 แบบประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่บริษัทประกันภัยมีขายอยู่ใน
ประเทศไทยสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 
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 1. การประกันซึ่งร่างโดยคณะอนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดของสมาคมประกันวินาศภัย 
และได้รับการเห็นชอบโดยนายทะเบียนวินาศภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ อนุญาตให้
บริษัทประกันภัยทุกบริษัทในประเทศไทยที่มีความประสงค์จะขอใช้และจําหน่ายแบบประกันภัยนี้แก่
ผู้เอาประกันภัยทั่วไปสามารถใช้ได้ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 
และ การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางสําหรับธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

 2. การประกันภัยซึ่งบริษัทประกันภัยแต่ละแห่งเป็นผู้ร่างขึ้นเอง และทําการยื่นขอรับความ
เห็นชอบต่อนายทะเบียนประกันวินาศภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนายทะเบียน
ประกันวินาศภัยอนุญาตให้เฉพาะบริษัทประกันภัยนั้นใช้และจําหน่ายแบบประกันภัยแก่ผู้ เอา
ประกันภัยทั่วไป เช่น การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ และการประกันภัยระหว่างเดินทางทั่ว
โลก 

การจ าแนกประเภทของแบบประกันภัย  
 การจําแนกประเภทของแบบประกันภัยสามารถแบ่งได้ 3 วิธี คือ 

 1. จําแนกตามขอบเขตการคุ้มครอง ซึ่งผู้ประกอบการมักซ้ือให้แก่นักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
ในระหว่างการเดินทาง เนื่องจากเบี้ยประกันภัยต่อคนค่อนข้างจะถูก 

 2. จําแนกตามระยะเวลาการคุ้มครอง เหมาะกับธุรกิจที่มีขนาดเล็ก มีจํานวนนักท่องเที่ยวไม่
มากนัก หรือมีการนําเที่ยวไม่บ่อยมาก และธุรกิจนําเที่ยวไปต่างประเทศที่ต้องการให้การคุ้มครอง
แบบสมบูรณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น  

 3. จําแนกตามผู้จัดทําประกันภัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวเป็นผู้จัดทําประกันภัยเอง และ
ผู้ประกอบการเป็นผู้จัดทําประกันให้แก่นักท่องเที่ยวโดยคิดค่าเบี้ยประกันภัยรวมอยู่ในค่าบริการนํา
เที่ยวที่เก็บจากนักท่องเที่ยว  

 

 

 

 

 

 

 



126 
 
 

 

กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2543) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 

               อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 18 และมาตรา 25 แห่งประราชบัญญัติธุรกิจ
นําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 39 และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้    

               ข้อ 1 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (6 ทวิ) ของข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ.2536)ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 

                              "(6 ทวิ) ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวต้องไม่ให้หรือยินยอมให้บุคคลใดซึ่งมิได้เป็น
มัคคุเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ในการนําเที่ยว" 

               ข้อ 2 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (9) ของข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 

                              "(9) ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวต้องจัดให้มีการประกันภัยอุบัติเหตุให้กับ
นักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยกรณี
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพไม่ต่ํากว่าสองแสนบาทต่อคน และกรณีบาดเจ็บไม่ต่ํากว่าหนึ่ง
แสนบาทต่อคน เว้นแต่นักท่องเที่ยวมีประกันภัยอุบัติเหตุ โดยผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวอ่ืนอยู่แล้ว"    

               ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

                "ข้อ 11 จํานวนเงินประกันที่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวต้องนํามาวาง ให้กําหนด ดังนี้ 

                  (1) ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวเฉพาะพ้ืนที่ ต้องวางหลักประกันเป็นจํานวนหนึ่งหมื่นบาท 
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                 (2) ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวในประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็นจํานวนห้าหมื่นบาท 

                  (3) ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวต่างประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็นจํานวน ห้าแสนบาท 
เว้นแต่มิได้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวไปยังสถานที่หนึ่งที่ใดในต่างประเทศต้องวางหลักประกันเป็นจํานวน
หนึ่งแสนบาท" 

               ข้อ 4 กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ซึ่งใบอนุญาต
นั้นยังคงใช้ได้ในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ จนกว่าใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุ    

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 

(นายชวน หลีกภัย) 

  นายกรัฐมนตร ี
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. จงระบุกระบวนการจัดในการจัดการความเสี่ยงภัย 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. ปัจจัยอะไรบ้างที่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวควรจะพิจารณาในการเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยที่
เหมาะสมมีอะไรบ้าง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            



129 
 

บรรณานุกรม 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2552. ประสบการณ์วิชาชีพการจัดการการท่องเที่ยว. นนทบุรี : 
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บทที่ 9 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  
 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายแนวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ 

2. อธิบายกลยุทธ์การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ 

3. อธิบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ 

4. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ 

5. อธิบายการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ 
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การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เป็นกระบวนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จํากัดใน
องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ ภายใต้สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของ
องค์การของตลาดในแต่ละประเทศ 

ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) หมายถึง ธุรกิจที่ดําเนินกิจกรรมต่างๆกับ
ประเทศต่างๆ นอกเหนือจากกิจกรรมธุรกิจในประเทศ 

บริษัทที่ประกอบกิจกรรมธุรกิจระหว่างประเทศเกิดจากการที่ประสบความสําเร็จในประเทศ
จึงเริ่มมองหาตลาดต่างประเทศโดยมีแนวทางดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) 

1. บริษัทระหว่างประเทศ (International Company : IC) เป็นองค์กรที่การตัดสินใจบริษัท
แม่ทั้งทางการบริหารงาน การสั่งการและการควบคุม รวมถึงผู้บริหาร โดยตลาดต่างประเทศจะเป็น
เพียงแผนกงานหนึ่งเท่านั้น 

2. บริษัทข้ามชาติ (Multinational Company : MNC) เป็นองค์กรที่มีการควบคุมกันเอง
ภายในองค์กรของแต่ละประเทศ มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสู่บริษัทย่อย ผู้บริหารอาจจะ
เป็นคนในท้องถิ่น องค์กรอาจจะมีขนาดไม่ใหญ่มากหรืออาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มี การ
ดําเนินงานในหลายประเทศท่ัวโลก 

3. บริษัทภูมิภาค (Regional Company) องค์กรจะมีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากจะมี
สํ านั ก งานใหญ่  (Headquarter)แล้ ว  ยั งมี การแบ่ งย่ อย เป็ นสํ านั ก งานภูมิ ภ าค  (Regional 
Headquarter) ซึ่งคอยควบคุมและประสานงานบริษัทย่อยในภูมิภาคของตน การตัดสินใจจะทําโดย
การร่วมมือกันระหว่างสํานักงานใหญ่และสํานักงานภูมิภาค 

 4. บริษัทระดับโลก (Global Company) องค์กรจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างผสม มีการ
ประสานงานระหว่างกัน แต่องค์กรแต่ละแห่งจะเป็นอิสระจากกัน แต่ใช้มาตรฐานเดียวกันในการ
ควบคุม 
 

แนวทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
 เนื่องจากการที่สภาพแวดล้อมแตกต่างกันระหว่างประเทศที่จะเข้าไปลงทุนกับประเทศที่
สํานักงานใหญ่ตั้ งอยู่  ทําให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถมีแนวทางการจัดการระหว่างประเทศ 
(Internationalization Orientations) ได้ 4 แนวทาง ดังนี้ 

 1. การใช้สํานักงานใหญ่เป็นศูนย์กลางการจัดการ (Ethnocentrism หรือ Home-Country 
Orientation) เป็นแนวทางเพ่ือใช้กับธุรกิจที่เพ่ิงเริ่มออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมองการดําเนินงาน
ในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานเดียวกับที่ใช้ในสํานักงานใหญ่ เช่น โรงแรมในประเทศ
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ไทยเปิดสาขาในสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มีลักษณะความ
เป็นอยู่คล้ายประเทศไทย เป็นต้น 

 2. การกระจายอํานาจการจัดการสู่ภูมิภาคต่างๆ (Regiocentrism หรือ Regional 
Orientation) มีลักษณะการบริหารงานที่กระจายโครงสร้างการบริหารงานลงสู่ภูมิภาคหรือกลุ่ม
ประเภทที่มีสภาพเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์จะทําให้รูปแบบ
เดียวกันในภูมิภาค ฝุายบริหารมาจากบุคลากรในภูมิภาค และการกําหนดแนวทางจากการตกลงใน
ท้องถิ่น 

 3. การกระจายอํานาจการจัดการสู่สาขาแต่ละแห่ง (Polycentrism หรือ Host-Country 
Orientation) ธุรกิจจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น มีการศึกษาความต้องการ
ของผู้บริโภคและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่ได้เข้าไปดําเนินธุรกิจ และเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
คํานึงถึงความต้องการของท้องถิ่นแต่ละแห่ง ผู้บริหารจะเป็นคนท้องถิ่นและสาขาเป็นผู้กําหนด
วัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจแต่ละแห่งไม่ใช่สํานักงานใหญ่ 

 4. การจัดการระดับโลก (Geocentrism หรือ Global Orientation) จะเป็นการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่กําหนดแนวทางการจัดการเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ธุรกิจจะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับทุกประเทศในโลก แต่ในธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นอาจจะ
เป็นไปได้ยาก เนื่องจากแต่ละประเทศมีสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นมาตรฐานของสินค้า
และบริการทางการท่องเที่ยวต้องปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของท้องถิ่นและวัฒนธรรม ฝุาย
บริหารมาจากประเทศต่างๆได้โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นสําคัญ 

 

กลยุทธ์การจัดการด้านการปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
1. การกําหนดแนวคิดในการให้บริการ (Define the Service Concept) เหตุผลที่จําเป็นใน

การกําหนดแนวคิดในการให้บริการมี 3 ประการ คือ 
• การดําเนินการบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพโดยบริษัทสาขาต่างประเทศนั้นถือเป็น

กลยุทธ์สําคัญในการสร้างอํานาจการแข่งขันด้วยภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า 
• การกําหนดแนวคิดในการบริการจะทําให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของเครือข่ายใน

ต่างประเทศเบื้องต้นไม่สูงจนเกินไป 
• การกําหนดแนวคิดในการบริการจะส่งผลทําให้การบริการพ้ืนฐาน การส่งมอบการ

บริการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 
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2. การพัฒนาแนวคิดใหม่ในการให้บริการ (Developing of Adapting the Service 
Concept) กลยุทธ์ในการให้บริการนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ขอบเขตใน
การพัฒนานั้นมักข้ึนอยู่กับนโยบายหลักและกลยุทธ์ขององค์กร 

3. การเลือกทําเลที่ตั้งในการให้บริการ (Locating the Concept) ในธุรกิจท่องเที่ยว 
สถานที่และทําเลที่ตั้ง เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการกําหนดแนวคิดในการบริการ และเป็นปัจจัยสําคัญใน
การตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะการขยายเครือข่ายไปในต่างประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงในการลงทุน 

4. การสรรหาทรัพยากรในการผลิตบริการ (Resourcing the Concept) ธุรกิจท่องเที่ยว
จําเป็นต้องสํารวจว่าสามารถสรรหาทรัพยากรในการผลิตบริการได้อย่างไร เช่น ธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็น
ธุรกิจที่ลงทุนค่อนข้างสูง จําเป็นต้องพิจารณาถึงวัสดุในการก่อสร้างอาหาร วัตถุดิบในการผลิตสินค้า
และบริการ แรงงาน และเทคโนโลยี เป็นต้น 

 

การจัดการด้านการปฏิบัติการในระดับองค์กรท้องถิ่นในต่างประเทศ 
1. การจัดการด้านผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Managing Performance) ขึ้นอยู่กับ

ความแตกต่างในแต่ละประเทศ ตั้งแต่สภาพสังคมและวัฒนธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ศักยภาพของแรงงานในประเทศ ดังนั้นการจัดการด้านการปฏิบัติงานจึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้นํา การจูงใจ 
และการสื่อสารกับพนักงาน 

2. การจัดการด้านทรัพย์สิน (Managing Assets) มีเพ่ือดูแลความปลอดภัยของพนักงาน 
และลูกค้า การรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และสินค้าคงคลังต่างๆ เช่น ในธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจบริการอาหารจะมีการกําหนดมาตรฐานในการออกแบบอาคาร สถานที่ ขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง อีกทั้งมีการกําหนดวิธีการ
แผนการปูองกันและข้ันตอนในการปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย 

3. การจัดการด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาด (Managing 
Capacity) มีอยู่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ จํานวนผู้ใช้บริการ ความผันแปรของจํานวนผู้ใช้บริการใน
ฤดูกาลที่แตกต่างกัน ความหลากหลายในรูปแบบการให้บริการ และความต้องการด้านบริการที่
แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท 

4. การจัดการด้านรายได้และผลกําไร (Managing Income and Profitability) ส่วนใหญ่
แล้วจะมีนโยบายและเปูาหมายทางด้านรายได้และผลกําไรที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ในท้องถิ่น ดังนั้นจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานในการดําเนินธุรกิจแบบเดียวกัน แต่จะพิจารณาผล
ประกอบการและผลสําเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

5. การจัดการด้านผลผลิต (Managing Productivity) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
ด้านผลผลิตในธุรกิจท่องเที่ยวสามารถวัดได้จากการที่ลูกค้าได้รับการบริการตามที่มาตรฐานกําหนดไว้ 
ดังนั้นเกณฑ์ที่กําหนดอาจเกี่ยวกับตําแหน่งงาน อัตรากําลัง และระดับในการให้บริการ เป็นต้น 
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6. การจัดการด้านการบริการ (Managing Service) เป็นการจัดการให้ลูกค้าทุกสาขาได้รับ
บริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นบริษัทแม่ควรมีมาตรฐานในการให้บริการ และมีการจัดฝึกอบรม
ให้กับพนักงานในสาขาต่างๆ ผู้จัดการสาขาจะเป็นผู้ควบคุมและดําเนินการด้านมาตรฐานในการ
ให้บริการอย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตามทางสาขาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละ
ท้องถิ่นได ้

7. การจัดการด้านคุณภาพ (Managing Quality) สามารถทําได้ตามคือ การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) และ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)  
 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
ธุรกิจท่องเที่ยวจําเป็นต้องมีบุคลากรและผู้บริหารที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม

กับประเทศที่ต้องการเปิดให้บริการ ดังนั้นผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศจําเป็นต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการดังนี้ 

1. ความรู้เรื่องวัฒนธรรม ภาษา ภาษาท่าทาง แนวทางการแก้ไขปัญหา พิธีการ และ
พิธีกรรม ตลาดจนแนวปฏิบัติด้านบุคคลในประเทศนั้นๆ 

2. ความเชื่อว่าการประกอบธุรกิจในประเทศอ่ืนๆ ไม่ได้แตกต่างโดยสิ้นเชิงไปจากการ
ประกอบธุรกิจในประเทศ 

3. การติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่ดีระหว่างสํานักงานใหญ่กับสาขาใน
ต่างประเทศ 

4. ควรตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานในระดับโลก ระดับประเทศ 
และระดับท้องถิ่น 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ 
 การดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในประเทศนั้นๆ
และปัจจัยต่างๆอีกมากมาย เพ่ือการปรับปรุงการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องธุรกิจต้องหาประโยชน์จาก
โอกาสที่เอ้ือต่อธุรกิจ และพยายามหลีกเลี่ยงสภาพการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินธุรกิจ (พรรณ
นุช ชัยปินชนะ,2543)  

 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ  
 1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ซึ่งเป็นปัจจัยในการบ่งชี้ถึงสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ได้แก่ 
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  1.1 ลักษณะสภาพการณ์โดยทั่วไป เพ่ือประเมินความน่าสนใจ ศักยภาพในการทํา
ธุรกิจร่วมว่ามีระดับน่าสนใจในระดับไหน เช่น จํานวนและความหนาแน่นของประชากร อัตราการ
เจริญเติบโตของประชากร โครงสร้างอายุของประชากร และระดับรายได้ เป็นต้น 

  1.2 การพัฒนาการตลาดของประเทศคู่ค้า เพ่ือประเมินความพร้อมของปัจจัยต่างๆ 
ที่จําเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ระบบการขนส่ง ระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบ
สาธารณูปโภค เป็นต้น 

  1.3 มาตรการควบคุมการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลคู่ค้า การรักษาระดับการ
จ้างงานภายในประเทศ โดยมาตรการการควบคุมเพ่ือกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศที่มักใช้ ได้แก่ 
มาตรการด้านภาษี (Tariff) มาตรการการกําหนดโควตาการนําเข้า (Quota) มาตรการการควบคุมการ
เคลื่อนย้ายของเงินทุน (Exchange Control) และการกําหนดมาตรฐานของสินค้านําเข้า เป็นต้น 

  1.4 ดุลการค้าชําระเงินของประเทศคู่ค้า ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความมีเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 

 2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและ
การดําเนินกิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน ได้แก่ ศาสนา การศึกษา ภาษา วิถีชีวิต และ
รสนิยม เป็นต้น 

 3. ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการเมืองการปกครอง จะเกี่ยวข้องกับลักษณะการดําเนินการ
ทางด้านนโยบายต่างๆของรัฐบาลของแต่ละประเทศ เช่น ประเภทของฐานคติด้านการเมือง 
(Ideology) ความมั่นคงทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม เป็นการประเมินถึงรูปแบบและ
ความรุนแรงในการแข่งขันในตลาดของประเทศคู่ค้า เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการ และ
แนวทางในการดําเนินการต่างๆ  

 

การลงทุนของธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
1. การลงทุนทางตรง (Direct Investment) คือ การเคลื่อนย้ายทุนข้ามประเทศเพ่ือดําเนิน

ธุรกิจท่องเที่ยว โดยหวังผลกําไรในระยะยาว 
2. การลงทุนทางอ้อม (Indirect หรือ Portfolio Investment) คือ การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์

ข้ามประเทศ โดยทั่วไปเป็นการลงทุนเพ่ือหวังผลตอบแทนระยะสั้น ซึ่งอาจจะเป็นเงินปันผล ดอกเบี้ย 
กําไรจากส่วนต่างของราคา และ/หรือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  
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การให้สิทธิในการผลิต (Licensing) 
หมายถึง การประกอบธุรกิจในต่างประเทศโดยที่กิจการในประเทศหนึ่งเรียกว่า  ผู้ให้สิทธิใน

การผลิต (Licensor) อนุญาตให้กิจการในอีกประเทศหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับสิทธิในการผลิต (Licensee) 
ทําการผลิตโดยใช้กรรมวิธีในการผลิต ใช้เครื่องหมายการค้า ตรา หรือชื่อบริษัท สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
ความรู้ความชํานาญ (Know-How) ความรู้เกี่ยวกับสินค้า และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ผู้รับ
สิทธิในการผลิตจะนําสิทธิต่างๆไปใช้หาประโยชน์ได้และเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิต การตลาด และ
การดําเนินการทั้งหมดเอง เป็นภาระเอง โดยการให้สิทธินั้นแก่ผู้รับสิทธิจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็น
ร้อยละต่อยอดขาย จนกระท่ังครบกําหนดตามสัญญา 
 

ตาราง 11 ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของ Licensor 

ข้อได้เปรียบของ Licensor ข้อเสียเปรียบของ Licensor 

1. เหมาะกับ Licensor ที่ยั งไม่พร้อม
ดําเนินธุรกิจด้วยตนเองในต่างประเทศ 

2. ไม่ เสี่ ย ง เมื่ อทํ า ธุ รกิ จกับประเทศ
คอมมิวนิสต์เพราะประเทศธุรกิจเจ้า
บ้านจะเป็นผู้เสี่ยง 

3. ช่วยขยายวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ขั้นอ่ิมตัว 

4. เอาชนะต้นทุนค่าขนส่งสูง 
5. ช่วยทําให้ธุรกิจเข้าสู่ประเทศที่ตั้ ง

กําแพงภาษีสูงๆ 
6. เหมาะกับประเทศที่ไม่มีการคุ้มครอง

สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า เป็น
การปกปูองสิทธิในการผลิตของกิจการ
ตนเอง  

1. ต้องให้เงินลงทุนสูงในการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือผลิตสินค้าที่มีเทคโนโลยีสูงๆ 
รวมทั้งสินค้าใหม่ๆ 

2. ไม่สามารถควบคุมผู้รับสิทธิทางด้าน
การตลาด ทั้งปริมาณการผลิตและกล
ยุทธ์และคุณภาพสินค้า 

3. เสียโอกาสกันตัวเองออกจากตลาด 
รับผลประโยชน์ไม่เต็มที่ 
4. ผู้รับสิทธิอาจจะไม่ต่อสัญญาถ้าไม่มีการ

พัฒนา 
5. เสียภาษีรายได้สูง และเสี่ยงกับอัตรา

แลกเปลี่ยน 
6. อาจเสียชื่อถ้าผู้รับสิทธิผลิตสินค้าไม่ได้

มาตรฐาน 
7. ผู้รับสิทธิอาจะเป็นคู่แข่งขันในอนาคต  
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ตาราง 12 ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของ Licensee 

ข้อได้เปรียบของ Licensor  ข้อเสียเปรียบของ Licensor  

1. ใช้เงินลงทุนน้อยกว่า ผลิตสินค้าที่ใช้
ยี่ห้อของตน เพราต้องเรียกค่าใช้จ่ายใน
การทําวิจัยและพัฒนาสินค้า รวมทั้งค่า
ส่งเสริมการขายให้สินค้าเป็นที่รู้จัก 

2. ประสบความสําเร็จได้ง่าย เนื่องจาก
สินค้ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี
และเป็นที่นิยมอยู่แล้ว  

1. สิทธิที่ขอมาบางครั้งอาจจะไม่ถูกกับคน
ในประเทศผู้รับสิทธิ  หรือไม่เป็นที่รู้จัก
แพร่หลายในประเทศผู้รับสิทธิ อาจจะต้อง
มี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ พ่ิ ม เ ติ ม ใ น ก า รแน ะนํ า
ผลิตภัณฑ์ 

 
การให้สิทธิทางด้านการค้า (Franchising) 

คือ ระบบการทําธุรกิจโดยความร่วมมือกันระหว่าง 2 ฝุาย  
1. ผู้มีสิทธิทางการค้า (Franchisor) เป็นเจ้าของสินค้า เครื่องหมายการค้าและระบบธุรกิจ 

(Business system) 
2. ผู้รับสิทธิทางการค้า (Franchisee) เป็นผู้นําระบบของผู้ให้สิทธิทางการค้าไปปฏิบัติ โดยเป็น

ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการเอง และยอมรับเงื่อนไขในการประกอบการตลอดจนนโยบาย โดย
ไม่สามารถดัดแปลงธุรกิจตามชอบใจ โดยต้องมีการจ่ายค่ารอยัลตี้ (Royalty) ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า เปอร์เซ็นตจ์ากยอดขาย 
 

ตาราง 13 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของ Franchisor 

ข้อได้เปรียบ Franchisor ข้อเสียเปรียบ Franchisor 

1. ขยายธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม 
2. ได้รับการยอมรับจากชุมชน เนื่องจาก

เป็ น กิ จ ก า ร ขอ ง คน ในท้ อ ง ถิ่ น นั้ น 
(Franchisee)  

3. เงินลงทุนและตลาดขยายโดยคนใน
ท้องถิ่น (Franchisee)  

4. ต้ น ทุ น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น เ ป็ น ข อ ง 
Franchisee ซึ่ ง เ ป็ น ค น ใ น ท้ อ ง ถิ่ น
เช่นกัน 

5. ได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมในอัตราที่
แน่นอน 

1. ควบคุม Franchisee ยากเนื่องจากใน
ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับ 
Franchise โดยตรง 

2 .  ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ห้ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ 
Franchisee ทั่ วถึ ง  เนื่ องจากธุ รกิ จ 
Franchise ขยายตัวเร็วมาก 

3. เสียค่าอบรมในการอบรม Franchisee 
สูง 

4. สูญเสียความเป็นเจ้าของเนื่องจาก 
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6. ไ ด้ กํ า ไ ร จ า ก ก า ร ข า ย วั ต ถุ ดิ บ ใ ห้ 
Franchisee  

7. Franchisor สามารถควบคุมคุณภาพ
สินค้าทําให้ไม่เสียชื่อเสียง 

8. ได้แบ่งผลกําไรจาก Franchisee ตาม 
% ของยอดขาย  

Franchisee เป็นเจ้าของทุนและดําเนิน
กิจการเอง  

 

ตาราง 14 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของ Franchisee 

ข้อได้เปรียบ Franchisee ข้อเสียเปรียบ Franchisee 

1. ได้รับการอบรมกระบวนการทําธุรกิจ 
และแบบการจัดการที่ด ี

2. มีความเสี่ยงน้อยและประสบผลสําเร็จ
ในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากชื่อเสียงของ 
Franchisor  

3. ได้ รั บ โปรแกรมการ โฆษณา โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่ํา 

4. เป็นสมาชิกระบบค้าส่ง 
5. ได้รับเครดิต 
6. ได้รับการช่วยเหลือจาก Franchisor  

1. ถูกควบคุมโดย Franchisor 
2. ต้องซื้อวัตถุดิบจาก Franchisor เท่านั้น 
3. ต้องแบ่งกําไรให้ Franchisor  
4. ลงทุนสูงในระยะเริ่มต้นกิจการสูง  

 

การช าระเงินในทางการค้าระหว่างประเทศ 
 การชําระเงินทางการค้าระหว่างประเทศสามารถทําได้หลายวิธี โดยต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
คู่ค้า ซึ่งมีระดับความน่าเชื่อถือ หรือความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. การชําระเงินล่วงหน้า (Cash in Advance) เป็นวิธีในการที่ช่วยปกปูองผู้ส่งออก เนื่องจาก
ผู้ส่งออกจะทําการเรียกชําระเงินจากผู้ซื้อเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการส่งสินค้า 

 2. การชําระเงินแบบเปิดบัญชีเงินเชื่อ (Open Account) เป็นวิธีการที่ผู้ส่งออกให้เครดิตแก่ผู้
ซื้อ โดยการจัดส่งสินค้าไปให้แก่ผู้ซื้อแล้วทําการลงบัญชีลูกหนี้ไว้รอจนครบกําหนดที่ตกลงกัน ผู้ซื้อจะ
ส่งเงินมาชําระเพ่ือหักบัญชี เหมาะสําหรับการซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์และมีการ
ติดต่อกันมานาน 
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 3. การชําระเงินโดยใช้เอกสารเรียกเก็บ (Bill of Collection) เป็นวิธีการที่ผู้ขายสินค้าทํา
การส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้วจึงส่งเอกสารตามไปเรียกเก็บเป็นค่าสินค้า โดยผู้ขายสินค้าจะฝากให้
ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินดังกล่าว 

 4. การชําระเงินโดยใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการชําระเงินที่เอ้ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ขายและผู้ซื้อสิ นค้า โดย
ฝุายผู้ขายสินค้าจะลดความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับค่าขายสินค้า ส่วนผู้ซื้อจะมีความมั่นใจที่จะได้รับ
สินค้าที่ถูกต้องโดยไม่ต้องจ่ายเงินสดล่วงหน้าแก่ผู้ขาย โดยการที่ธนาคารของฝุายผู้ซื้อและธนาคาร
ของฝุายผู้ขายจะเข้ามารับความเสี่ยงนั้นเอง 
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กิจกรรมท้ายบท 

1. แนวทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้แก่อะไรบ้าง 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

2. สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้แก่อะไรบ้าง 
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