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ธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการการตลาดธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ใน
ธุรกิจท่องเที่ยว การบัญชีและการเงินในธุรกิจท่องเที่ยว จรรยาบรรณวิชาชีพ การจัดการความเสี่ยง
และประกันภัยในธุรกิจท่องเที่ยว และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  

 ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาสาระในเอกสารค าสอนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
นักศึกษา และหากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้เรียบเรียงยินดีรับฟังความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดี
ขึ้นในโอกาสต่อไป 

อรจนา แสนไชย จันทรประยูร 

ผู้เรียบเรียง 
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บทท่ี 1 ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว 

 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายความหมายของธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

2. อธิบายองค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

3. อธิบายรูปแบบของการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวได้ 
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ความหมายของธุรกิจ (Meaning to Business) 
 ในการจ ากัดความหมายของธุรกิจนั้นเป็นไปได้ยากเนื่องจากขอบเขตที่กว้าง แต่อย่างไรก็ดีได้
มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า ธุรกิจ ดังนี้ 
 กรองแก้ว อยู่สุข และคณะ (2532) ได้ให้ความหมายของค าว่า ธุรกิจ คือ กิจกรรมใดๆก็
ตามที่ท าให้เกิดสินค้าหรือบริการขึ้น มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน และมีวัตถุประสงค์จะได้รับ
ประโยชน์จากกิจกรรมนั้นๆ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2528) ได้ให้ความหมายว่า ธุรกิจ หมายถึง การด าเนิ น
กิจกรรมทางด้านการผลิต (Production) การจ าหน่าย (Distribution) และการบริการ (Business 
Service)  
 พรรณนุช ชัยปินชนะ (2543) ได้ให้ความหมายว่า ธุรกิจ คือ กระบวนการของการประสาน
ทรัพยากรต่างๆมาท าเพ่ือให้เกิดสินค้าหรือบริการ รวมทั้งกระบวนการของการน าเอาสินค้าหรือ
บริการนั้นไปสู่ผู้บริโภคหรือผู้มีความต้องการสินค้าและบริการนั้นๆ 
 

ความมุ่งหมายของธุรกิจ (Purpose of Business) 
 1. เพ่ือท าให้เกิดสินค้าและบริการ ตอบสนองความต้องการและความพอใจของลูกค้า 
โดยเฉพาะในตลาดปัจจุบันถือได้ว่าเป็นตลาดของผู้ซื้อ ดังนั้นผู้ซื้อจึงเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการก าหนด
รูปแบบของสินค้าและบริการ ธุรกิจจึงต้องท าการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการแล้วพยายาม
น าเสนอสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อให้มากที่สุด 

 2. เ พ่ือความอยู่รอด ท าก าไรและเจริญเติบโต โดยในระยะแรกธุรกิจจะพยายาม
ประคับประคองให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด จากนั้นธุรกิจจะพยายามพัฒนาหาวิธีการที่จะปรับปรุงให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ซึ่งก็จะเป็นที่มาของก าไร (Profit) ซึ่งส่วนหนึ่งของก าไรจะน าไป
พัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตขยายตัวต่อไป 

 3. เพ่ือจัดสรรผลตอบแทนให้สมาชิกขององค์การ ได้แก่ การจ่ายผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่ผู้
ถือหุ้น การจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการที่เป็นธรรมแก่พนักงาน อันเป็นการสร้างขวัญก าลังใจที่ดีแก่
พนักงาน 

 4. เพ่ือจรรโลงและสรรสร้างสังคม เป็นหน้าที่ของธุรกิจจะต้องให้ความสนใจและรับผิดชอบ
ต่อสังคมแวดล้อมธุรกิจ ซึ่งจะอาจจะท าได้ในหลายรูปแบบ เช่น การประกอบธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรมและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค รับผิดชอบเสียภาษีแก่รัฐอย่างถูกต้อง ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม 
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 5. เพ่ือสนองความพึงพอใจของผู้เป็นเจ้าของ เพราะในบางครั้งการกระท าธุรกิจหนึ่งๆอาจจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนในรูปตัวเงิน (ก าไร) แต่อาจจะอยู่ในรูปแบบของความภาคภูมิใจ 
ความพึงพอใจหรือความสุขของผู้เป็นเจ้าของ 

องค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยว 

 ธุรกิจการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบอยู่ 5 ธุรกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจน าเที่ยว และธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 
 1. ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์  เป็นผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านการขนส่งให้แก่
นักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ ซึ่งธุรกิจการขนส่งหมายถึงการขนส่งนักท่องเที่ยว
และสิ่งของไปยังจุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเที่ยวด้วยอุปกรณ์การขนส่ง ซึ่งการขนส่งและโลจิ-
สติสก์สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ การขนส่งทางบก ทางน้ า 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) ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปเดลี่ 
(Daily Shop) ธุรกิจอาหารบุฟเฟ่ต์ (Buffet) ธุรกิจคอฟฟ่ีช้อป (Coffee Shop) ธุรกิจคาเฟทีเรีย 
(Cafeteria) และธุรกิจอาหารเฉพาะกลุ่มเชื้อชาติ (Ethic) เป็นต้น 
 4. ธุรกิจน าเที่ยว เป็นการประกอบธุรกิจให้บริการหรืออ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
เดินทาง สถานที่พัก อาหาร การท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท 
คือ ธุรกิจน าเที่ยวประเภทน าเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tour) ธุรกิจน าเที่ยวประเภทน า
นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวประเทศไทย (Inbound Tour) และธุรกิจน าเที่ยวประเภทน านักท่องเที่ยว
ชาวไทยไปเที่ยวต่างประเทศ (Outbound Tour)  
 5. ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก เป็นการประกอบธุรกิจการให้บริการจ าหน่ายสินค้าประเภท
ของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือน ากลับไปยังประเทศของตนเอง 

หลักการสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 

 1.  ประเมินศักยภาพตนเองก่อนการตัดสินใจ (Self-Evaluation) เป็นการพิจารณา
ความสามารถและศักยภาพของตนเองก่อนว่ามีความพร้อมเพียงใด เนื่องจากธุรกิจย่อมมีความเสี่ยง
จากการด าเนินงาน เช่น ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง การขาดทุน เสียเวลาและอาจสูญเสียความสัมพันธ์ใน
กลุ่มเพ่ือน เป็นต้น 
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 2.  การเลือกธุรกิจท่องเที่ยว (Election) จ าเป็นต้องเลือกธุรกิจท่องเที่ยวที่ตนเองชอบ มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างกว้างขวาง แม้ว่าจะมี
ศักยภาพในการลงทุนแต่หากเลือกธุรกิจผิดอาจประสบปัญหาขาดทุนและต้องล้มเลิกไปในที่สุด 

 3. การวางแผนธุรกิจ (Planning) แม้ว่าจะมีความพร้อมด้านการลงทุนและเป็นธุรกิจที่ตนเอง
ชอบแล้วจะลงมือท าทันที ควรศึกษาตลาดและวางแผนอย่างรอบคอบ แผนที่วางต้องมีความยืดหยุ่น
ต่อสภาพการณ์ในแต่ละช่วง การให้ความส าคัญกับการวางแผนธุรกิจย่อมท าให้ธุรกิจนั้นมีโอกาส
มากกว่าการไม่ท าการวางแผน 

 4. ขั้นการตัดสินใจ (Decision) เป็นการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตั้งที่เหมาะสม การเลือกสินค้า
ตามความจ าเป็น การจัดการคลังสินค้า ระบบการควบคุมสินค้า แหล่งเงินทุนและการแก้ไขปัญหาใน
แต่ละวันให้ได้ เช่น ปัญหายอดขายตก ค่าใช้จ่ายมาก ขาดเงินสุดหมุนเวียน ปัญหาสินค้า ปัญหาลูกค้า
และปัญหาของพนักงาน เป็นต้น 

ปัจจัยท่ีต้องพิจารณาก่อนเริ่มประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 

 ก่อนตัดสินใจประกอบธุรกิจท่องเที่ยวผู้ประกอบการต้องตอบค าถามอย่างน้อย 3 ค าถาม 
ดังนี้ (รวีวรรณ นิพันธ์ประศาสน์, 2547) 

 1.  ธุรกิจที่ก าลังจะด าเนินการเป็นธุรกิจประเภทใด มีการลงทุนในที่ดิน อาคารและ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆประเภทใด เป็นจ านวนเงินเท่าใด ในทางการเงินเรียกว่า “การตัดสินใจ
เกี่ยวกับการลงทุน (Capital Budgeting Decision)” 

 2.  ธุรกิจจะแสวงหาแหล่งเงินทุนจากท่ีใดมาซื้อที่ดิน อาคารและเครื่องจักร จะลงทุนด้วยเงิน
ออมในธนาคารหรือกู้ยืมจากแหล่งอื่น จะลงทุนบางส่วนและกู้บางส่วนในสัดส่วนเท่าใด ในทางการเงิน
เรียกว่า “การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure Decision)”  

 3. ธุรกิจจะบริหารเงินสดในแต่ละวันอย่างไร จะท าอย่างไรกับเงินที่เรียกเก็บได้จากลูกหนี้
การค้าและเงินที่ต้องจ่ายให้กับผู้จัดส่งวัตถุดิบ (Supplier) ในทางการเงินเรียกว่า “การตัดสินใจ
เกี่ยวกับเงินลงทุนหมุนเวีย (Working Capital Decision)  

การสร้างธุรกิจท่องเที่ยวใหม่ 

 เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวที่ตัดสินใจเอกสร้างธุรกิจใหม่เองมักจะให้เหตุผลว่า การสร้างธุรกิจ
ใหม่โดยเริ่มจากศูนย์ด้วยตนเองจะท้าทายกว่า สามารถท าในสิ่งที่คิดและออกแบบไว้ได้อย่างเต็มที่ 
สามารถเลือกท าเลในการตั้งธุรกิจที่ถูกใจ สินค้าที่ผลิตก็สามารถใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่าได้ แต่การเริ่ม
ทุกอย่างใหม่ก็หมายถึงต้องใช้เงินลงทุนมากในช่วงแรก ดังนั้นเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวควรพิจารณาถึง
ผลดีและผลเสียของการสร้างธุรกิจใหม่เองทั้งหมดกับศักยภาพที่มีอยู่ 
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เหตุผลที่สนับสนุนการเลือกสร้างธุรกิจใหม่เองท้ังหมด 

 สามารถสร้างเงื่อนไขในการด าเนินงานให้เข้ากับความเป็นไปทางธรรมชาติของธุรกิจ 
และเหมาะสมกับตนเองได้ดีที่สุด 

 สามารถเลือกสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคาร ท าเลที่ตั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ฯลฯ ได้ตามท่ีต้องการ 

 สินค้า ตลอดจนสินค้าคงคลัง และวัตถุดิบยังมีสภาพใหม่ ไม่มีของเสียและเกิดต้นทุนจม
กับของเสียเหล่านั้น 

 วางแผนบริหารบุคคล คัดเลือก และจัดสรรบุคลากรได้อย่างที่ต้องการ ไม่ต้องเผชิญ
ปัญหาการแก้ไขพฤติกรรมความเคยชินและการต่อต้านจากบุคลากรเก่า 

 สามารถเลือกที่จะเข้าสู่สนามแข่งขันที่มีปัจจัยรอบข้างได้อย่างที่ต้องการ ไม่ต้องถูก
บังคับโดยข้อจ ากัดจากธุรกิจเดิม 

 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตรูปแบบใหม่ เครื่องมือเครืองจักรที่ใหม่กว่า 
ทันสมัยกว่า หรือเลือกรูปแบบเทคโนโลยีตามท่ีต้องการและเหมาะสมได้ 

เหตุผลที่ไม่ควรสร้างธุรกิจใหม่ 

 ปัญหาเกี่ยวกับการค้นหาธุรกิจที่ตรงความต้องการ และเหมาะสมกับศักยภาพของ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ยังไม่มีแนวคิดในการ
ด าเนินธุรกิจตามที่ตนเองชอบ การมองหาธุรกิจท่องเที่ยวที่ด าเนินการอยู่แล้วจะช่วยลด
ปัญหาความไม่พร้อมในด้านนี้ได้บางส่วน 

 ปัญหาเกี่ยวกับการน าทรัพยากรต่างๆมารวมกันได้ยังไม่ลงตัว ได้แก่ ปัญหาการหาท าเล
ที่ตั้งธุรกิจ ปัญหาเกี่ยวกับการหาตึกที่ท าการ ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือ 
วัตถุดิม และแรงงาน 

 ปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นท าธุรกิจใหม่ 
อาจจะความรู้เรื่องการผลิต ทั้งเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิต 
แรงงาน ท าให้กระบวนการผลิตเกิดปัญหาติดขัด 

 ยังขาดช่องทางการสร้างตลาดใหม่ (Establish Market) ตลอดจนช่องทางจ าหน่ายและ
การกระจายสินค้า (Channels of Distribution) การซื้อธุรกิจท่องเที่ยวที่มีกลุ่มลูกค้า
และช่องทางเดิมอยู่แล้ว สามารถด าเนินงานต่อได้ทันที 

 ยังไม่สามารถสร้างระบบการจัดการและการควบคุมที่ดีพอได้ 

 ทางเลือกท่ีจะสร้างธุรกิจด้วยตนเองตั้งแต่ต้นคือ ความเสี่ยงที่มักจะสูงกกว่าการเลือกซื้อ
ธุรกิจที่ท าอยู่แล้ว หรือซื้อแฟรนไชส์ 
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ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบข้อดีและข้อจ ากัดของรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยว 
เหตุผลที่สนับสนุนการเลือก เหตุผลที่ไม่ควรเลือก 

สร้างธุรกิจใหม่เองทั้งหมด 
- สร้างเงื่อนไขที่เหมาะกับธุรกิจได้ดีท่ีสุด 
- เลือกสิ่งอ านวยความสะดวกได้ตามต้องการ 
- สินค้าใหม่ 
- วางแผนบริหารได้ตามต้องการ 
- เลือกตลาดที่เข้าแข่งขันได้เอง 
- สามารถเลือกเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าได้ 

 
- ปัญหาในการค้นหาธุรกิจท่องเที่ยวที่เหมาะสม 
- ปัญหาในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆไม่ลงตัว 
- ปัญหาในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ 
- ยังขาดช่องทางการวางตลาด 
- ยังไม่สามารถสร้างระบบการจัดการที่ดีได้ 
- ความเสี่ยงสูง 

การซื้อธุรกิจท่องเที่ยวที่ด าเนินการอยู่แล้วมา
ด าเนินการต่อ 
- มีบุคลากรพร้อมอยู่แล้ว 
- สิ่งอ านวยความสะดวกครบอยู่แล้ว 
- มีสินค้าพร้อมที่จะขายและผลิต 
- มีตลาดเดิมรองรับอยู่แล้ว 
- อาจจะอยู่ในท าเลที่ดีอยู่แล้ว 
- สถาบันการเงินรู้จักอยู่แล้ว 
- ตรวจสอบสถานะทางการเงินจากงบการเงิน
ต่างๆได้ 
- ชื่อเสียงของบริษัทท่องเที่ยวนั้นๆเป็นที่รู้จักดีอยู่
แล้ว 
- ไม่ต้องผ่านขั้นตอนยุ่งยากในการเริ่มต้นธุรกิจ
ใหม่ 

 
 
- ต้องรับในสิ่งที่เราไม่ได้คิดวางแผนเอง 
- อาจจะมีค่าใช้จ้ายในการแก้ไขและปรับปรุง 
- สิ่งอ านวยความสะดวกอาจเก่าและล้าสมัย 
- บุคลากรเดิมอาจขาดประสิทธิภาพ 
- บัญชีลูกหนี้มีโอกาสเป็นหนี้สูญสูง 
- อาจอยู่ในท าเลที่ไม่ดีพอ 
- อาจมีประวัติไม่ดีกับสถาบันการเงิน 
- สินค้าคงเหลืออยู่ในสภาพที่เก่าเก็บ 
- เจ้าของเดิมอาจท าชื่อเสียงไม่ดีไว้ 
- เทคโนโลยีต่างๆอาจล้าสมัย 
- อาจประเมินมูลค่าของกิจการสูงเกินความเป็น
จริง 

ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจ 

 โดยปกติแล้วการเริ่มต้นธุรกิจท่องเที่ยวของผู้ประกอบการแต่ละรายอาจมีที่มาและรูปแบบที่
แตกต่างกัน บางรายอาจรับกิจการสื่อทอดมาจากครอบคร้ว บางรายเริ่มจากการท าเป็นงานอดิเรก
และขยายขึ้นสู่การเป็นงานที่สร้างรายได้ ในขณะที่หลายรายมองหาธุรกิจหลักอย่างจริงจัง ดั้งนั้น
ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็น 3  ระยะ ได้แก่ 

1. ขั้นตอนในการค้นหาข้อมูล ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องทราบว่า มีความต้องการอะไรใน
ตลาดที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองบ้าง ควรน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการอะไรเพ่ือสนองตอบความ
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ต้องการนั้น และต้องศึกษาถึงศักยภาพของตลาด เพ่ือตัดสินใจเลือกตลาดที่เหมาะสม ซึ่งการมีข้อมูลที่
ถูกต้อง จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถน าไปใช้ในการวางแผนได้อย่างถูกต้อง 

2. ขั้นตอนการตัดสินใจ เมื่อมีข้อมูลครบถ้วนเพียงพอ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวต้องท าการ
ตัดสินใจเลือกธุรกิจท่องเที่ยวว่าจะท าอะไร ในรูปแบบใด รวมถึงวิธีการในการด าเนินงาน โดยเขียน
เป็นแผนที่ชัดเจน ทั้งขั้นตอนที่ต้องด าเนินการตั้งแต่การก่อตั้ง การผลิต การจ าหน่าย การบริการ กล
ยุทธ์ที่จะเลือกใช้ รวมถึงรายละเอียดทางการเงินทั้ งหมด การลงลึกถึงรายละเอียดจะช่วยให้
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถคาดคะเนสถานการณ์ได้แม่นย ายิ่งขึ้น 

3. ขั้นตอนในการปฏิบัติการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจะต้องด าเนินตามแผนที่ได้วางไว้ และ
หมั่นตรวจสอบสถานการณ์ เพ่ือให้สามารถปรับตัวได้ทัน 

 

ขั้นตอนในการเริ่มต้นธุรกิจท่องเที่ยวทั้ง 3 ระยะ สามารถแบ่งออกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ธุรกิจท่องเที่ยวควรสร้างสรรค์และน าเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยการค้นหาความ
ต้องการของตลาดว่ายังขาดหรือมีปัญหาอะไรในการด าเนินชีวิต และจะมีสินค้าหรือบริการอะไรที่จะ
เติมช่องว่างหรือแก้ไขปัญหานั้นได ้

2. เมื่อทราบความต้องการของตลาดแล้ว ต้องมาท าการพัฒนาแนวความคิดผลิตภัณฑ์และ
บริการที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ ถ้าเป็นสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะ
คล้ายกันจนสามารถทดแทนในตลาดที่มีอยู่เดิมได้ หรือสินค้าบริการประเภทเลียนแบบต้องมีข้อ
ได้เปรียบในบางจุด หาช่องทางที่จะน าสินค้าเข้าไปในช่องว่างของตลาดที่เหลืออยู่ที่ยังไม่มีธุรกิจ
ท่องเที่ยวอื่นๆมองเห็น หรือยังไม่เข้าไม่ถึงให้ได้ 

3. การศึกษาตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ทั้งศักยภาพของตลาดและความเป็นไปได้ที่
จะประสบความส าเร็จ ธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็กโดยปกติจะสามารถจัดกลุ่มผู้บริโภคได้เพียงส่วนหนึ่ง
ของตลาดรวมหรือ “ตลาดเฉพาะกลุ่ม” 

4. ท าการหาข้อมูลทางการตลาด ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของตลาด เพ่ือใช้
ในการตัดสินใจ วางแผน และด าเนินการได้อย่างเหมาะสม ซึ่งวิธีการในการหาข้อมูลทางการตลาด
สามารถท าได้หลายวิธี ทั้งจากเอกสารเผยแพร่ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือการซื้อข้อมูลจากบริษัทวิจัยตลาด 

5. การเลือกธุรกิจท่องเที่ยว ควรเลือกธุรกิจท่องเที่ยวที่ตนเองมีความถนัด ชื่นชอบ และ
มีศักยภาะของตลาดเพียงพอที่จะสร้างยอดขาย และสร้างการเติบโตในอนาคต โดยการสังเกตจาก
พฤติกรรมของตลาด หรือจากธุรกิจท่องเที่ยวใกล้เครียงกับที่อยากท า หรือนักธุรกิจทางการท่องเที่ยว
ที่มีประสบการณ์ 
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6. เลือกวิธีเริ่มธุรกิจท่องเที่ยวใหม่ ระหว่างการสร้างธุรกิจใหม่เองทั้งหมด หรือซื้อธุรกิจที่
ด าเนินอยู่แล้ว และต้องพิจารณาว่าจะด าเนินธุรกิจในรูปแบบใด ระหว่างการเป็นเจ้าของคนเดียว การ
เปิดบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซึ่งมีข้อดีและข้อจ ากัดที่แตกต่างกันตามข้อก าหนดของกฎหมาย
และผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

7. ก าหนดแนวทางและกลยุทธ์ ซึ่งต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน และศักยภาพของกิจการในการด าเนินงานตามแนวทางและกลยุทธ์เหล่านั้น 

8. วางแผนการปฏบัติงานทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะท าให้ทราบหน้าที่งานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด และสามารถวางแผนเพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างทันท่องที 

9. วางแผนการเงินโดยจัดท าประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประมาณการเงินลงทุนเบื้องต้น 
และจัดหาแหล่งเงินทุน เพ่ือที่จะทราบถึงจ านวนเงินทั้งหมดที่จะต้องใช้ในการเริ่มต้นและด าเนินธุรกิจ 

10. ลงรายละเอียดของแผน พยายามมองหาจุดบกพร่องและวิธีลดช่องว่างของปัญหา
ต่างๆที่จอาจจะเกิดขึ้น 

11. การปฏิบัติตามแผน ซึ่งอาจท าให้ต้องมีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเกิดขึ้น และต้องงมีการควบคุมและตรวจสอบอยู่อย่างสม่ าเสมอ 

12. ควบคุมและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพ่ือเป็นการสร้างความแน่ใจว่าธุรกิจท่องเที่ยว
ได้ด าเนินตามแผนที่วางไว้อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะของผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว 

 1. เป็นผู้ต้องการความส าเร็จ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวต้องการมุ่งสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายด้วยตนเอง อันเป็นการท้าทายความสามารถ และกระหายจะให้ผลงานของตนประสบ
ความส าเร็จ 

 2. เป็นผู้รับความเสี่ยง ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องรับความเสี่ยงต่อผลงานของตนเอง 
ซึ่งเขาก็เชื่อว่าสามารถท าผลงานตามเป้าหมายได้ 

 3. เป็นผู้มองการณ์ไกล ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวมักจะมองไกล วางแผนอนาคตอย่างมี
ความหวัง 

 4. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวชอบที่จะรับผิดชอบการท างานด้วย
วิถีทางของตนเอง โดยรับผิดชอบผลงานที่ตนท า ไม่ว่าจะท างานตามล าพังหรืองานกลุ่ม 

 5. เป็นผู้มีความกระตือรือร้น ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะเป็นผู้มีความกระตือรือร้น 
คล่องแคล่ว และทุ่มเทให้กับการท างานด้วยวิธีการใหม่ๆ 

 6. เป็นผู้มีทักษะด้านการจัดการ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีความสามารถด้านทักษะ
การจัดการให้คนและงานส าเร็จตามเป้าหมาย รู้จักเลือกคนให้เหมาะสมกับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ 
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 7. เป็นผู้มีเงินทุนพอสมควร ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีเงินทุนที่จะใช้ในการประกอบ
ธุรกิจพอสมควร แต่ถ้าไม่เพียงพอก็อาจจะท าแผนของกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่อไป 

 8. เป็นผู้น าที่เน้นในเป้าหมาย ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีความเป็นผู้น าและจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานอย่างทุ่มเทสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 9. เป็นผู้วางแผนงานอย่างสมจริง ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องมีความสามารถในการ
วางแผนอย่างสมจริง โดยสามารถคาดคะเนความส าเต็จของแผนงานได้อย่างถูกต้อง 

รูปแบบของการประกอบธุรกิจ 

การจ าแนกธุรกิจตามลักษณะของเจ้าของธุรกิจแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท คือ  

 การประกอบการโดยบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของ (Single Proprietorship) เป็นการ
ประกอบการขนาดเล็กมีเจ้าของคนเดียวซึ่งบริหารงานเองทั้งหมด จึงเป็นผู้รับก าไรและ
ภาวะขาดทุนที่เกิดข้ึนทั้งหมดเพียงผู้เดียว  

ข้อดีของธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียว 
1. การด าเนินงานกระท าได้รวดเร็ว เป็นอิสระ ทันต่อเหตุการณ์  

2. สามารถสร้างความคุ้นเคยและความเป็นกันเองกับลูกค้าได้ดี  

3. เจ้าของกิจการมีความสนใจที่จะปรับปรุงกิจการของตนเองเป็นพิเศษเพราะ
ผลประโยชน์ที่เพ่ิมข้ึนจะตกเป็นของตนทั้งหมด  

ข้อเสียของธุรกิจประเภทเจ้าของคนเดียว  
1. เจ้าของกิจการมักมีทุนจ ากัด การขยายกิจการท าได้ยาก เพราะขาดหลักประกันใน

การกู้ยืม  

2. ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เป็นเจ้าของกิจการเป็น
หลัก หากเจ้าของกิจการขาดความสามารถ ธุรกิจก็อาจตั้งอยู่ได้ไม่นาน นอกจากนี้ 
หากเจ้าของกิจการเจ็บป่วยล้มตายกิจการมักล้มเลิกตามไปด้วย เพราะขาดผู้รับช่วง
ด าเนินงานต่อไป  

 ห้างหุ้นส่วนสามัญ (Ordinary Partnership) เป็นการประกอบการที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 
คนขึ้นไปร่วมทุนกันจัดตั้งขึ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินทั้งหมดโดยไม่
จ ากัดจ านวน การก่อตั้งอาจจะจดหรือไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ได้ ถ้าจดทะเบียนก็
จะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ธุรกิจแบบเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับผู้อ่ืนทั้งกรณีห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายมากกว่าธุรกิจในรูป
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บริษัท เพราะการจัดตั้งท าได้ง่ายไม่ต้องมีแบบพิธีมากนัก และมักกระท ากันมากในกลุ่ม
เครือญาติและผู้ใกล้ชิดคุ้นเคยกัน ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบนี้ คือ  

ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญ 
1. สามารถหาเงินทุนขยายกิจการได้ง่ายและมากขึ้น มีเครดิตมากกว่าธุรกิจแบบคน

เดียวเป็นเจ้าของ  
2. การเสี่ยงน้อยลง เพราะมีผู้ร่วมเฉลี่ยภาระการเสี่ยง  
3. การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสามารถใช้หลักแบ่งงานกันท าตาม

ความสามารถของผู้ถือหุ้น  
ข้อเสียของห้างหุ้นส่วนสามัญ  

1. มีทุนในวงจ ากัดน้อยกว่าบริษัท เพราะการก่อตั้งห้างหุ้นส่วนมักกระท ากันเฉพาะใน
เครือญาติและผู้คุ้นเคยสนิทสนมกันเท่านั้น  

2. หุ้นส่วนเป็นเครือญาติกัน หากเกิดการขัดแย้งบาดหมางข้ึนอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินการ  

3. การเฉลี่ยส่วนก าไร หากมีหุ้นส่วนมากเกินไปผลก าไรที่แต่ละคนได้รับอาจน้อยไม่คุ้ม 
กับการเสี่ยงหรือความรับผิดชอบ  

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (Limited Partnership) เป็นการประกอบการที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปร่วมทุนกันจัดตั้งขึ้น และมีการจดทะเบียนการก่อตั้งเป็นนิติบุคคล โดยมีทั้งผู้ถือ
หุ้นจ ากัดความรับผิดชอบและไม่จ ากัดความรับผิดชอบ  

1. ผู้ถือหุ้นจ ากัดความรับผิดชอบ จะก าหนดจ านวนเงินที่ตนต้องการรับผิดชอบในกรณีที่
กิจการขาดทุนหรือมีหนี้สิน ซึ่งโดยทั่วไปจะก าหนดความรับผิดชอบเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตน
ถืออยู่ ผู้ถือหุ้น ประเภทนี้ไม่มีอ านาจการบริหารงานโดยตรง 

2. ผู้ถือหุ้นไม่จ ากัดความรับผิดชอบ จะต้องรับภาระขาดทุนหรือหนี้สินของกิจการโดยไม่
จ ากัดจ านวน จึงมีอ านาจในการบริหารงานโดยตรง 

 บริษัทจ ากัด (Corporation) เป็นการประกอบการที่มีบุคคลตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปร่วมทุน
กัน ก่อตั้งขึ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะรับผิดชอบในหนี้สินจ ากัดไม่เกินมูลค่าที่ตนถืออยู่
เฉพาะส่วนที่ยังช าระค่าหุ้นไม่ครบเท่านั้น บุคคลที่ท างานในบริษัทไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ถือ
หุ้น การก่อตั้งต้องจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และเมื่อตั้งขึ้นแล้วจะมีอายุยืนนาน การ
ล้มเลิกกิจการต้องเป็นไปตามข้อตกลงหรือโดยผลแห่งตัวบทกฎหมายเท่านั้น บริษัท
จ ากัดอาจเป็นกิจการที่ขยายมาจากห้างหุ้นส่วน โดยมีการด าเนินงานที่ขยายกว้างกว่า
ห้างหุ้นส่วนทั้งในรูปของเงินทุน บุคลากร ฯลฯ ข้อดีและข้อเสียของการด าเนินธุรกิจ
แบบบริษัทจ ากัด คือ  
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  ข้อดีของบริษัทจ ากัด 
1. สามารถระดมทุนได้มากกว่าธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวและแบบห้างหุ้นส่วน จึงสามารถ

ด าเนินกิจการแบบกว้างขวางใหญ่โต เมื่อต้องการขยายกิจการก็สามารถออกหุ้นกู้น าเงิน
มาใช้จ่ายลงทุนได้  

2. จ ากัดความรับผิดชอบทางการเงินของผู้ถือหุ้น กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นผูกพันความ รับผิดชอบ
จ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ยังใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถืออยู่เท่านั้น  

3. มีความม่ันคงกว่าธุรกิจแบบเจ้าของคนเดียวและแบบห้างหุ้นส่วน การบริหารงานด าเนิน
โดยคณะกรรมการ เป็นธุรกิจที่มีฐานะม่ันคงและเป็นที่เชื่อถือของวงการธุรกิจทั่วไป  

4. เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจการโดยการซื้อหุ้นประเภทต่างๆ  

ข้อเสียของบริษัทจ ากัด 
1. บรรดาผู้ถือหุ้นส่วนมากไม่ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจการของบริษัทเพราะมีการตั้ง

คณะกรรมการเพียงไม่ก่ีคนเป็นผู้บริหารงาน  

2. ธุรกิจแบบบริษัทจ ากัดมักถูกควบคุมและต้องรับภาระการเสียภาษีให้แก่รัฐบาลมากกว่า
ธุรกิจแบบอ่ืนท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานสูงขึ้น  

 สหกรณ์ (Co-operative) เป็นการประกอบการที่ตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือ
กันระหว่างบุคคลที่เป็นสมาชิก ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การเงิน และ
อ่ืนๆ ผู้เป็นสมาชิก จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎข้อบังคับของ
สหกรณ์ สมาชิกต้องเสียค่าบ ารุงเป็นประจ าทุกงวด และต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ การก่อตั้งสหกรณ์ต้องจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล กรรมการและผู้
ด าเนินงานบริหารต้องมาจากการเลือกตั้งของสมาชิก ซึ่งการด าเนินงานต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์โดยส่วนรวมของสมาชิกมากกว่าผลก าไร ผลประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจ านวนหุ้นที่ถือ แต่ขึ้นกับปริมาณการมีส่วนร่วมในกิจการของสหกรณ์ 
ใครมีส่วนร่วมมากก็ได้รับส่วนแบ่งมาก ใครมีน้อยก็ได้รับส่วนแบ่งน้อย ยกตัวอย่างเช่น 
หากสมาชิกใช้บริการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ ผลตอบแทนหรือเงินปันผลที่สมาชิกได้รับคืน
จะเป็นไปตามสัดส่วนของขนาดธุรกรรม กล่าวคือ ถ้าจ านวนเงินกู้สูง (เสียดอกเบี้ยมาก) 
ก็จะได้รับเงินปันผลกลับคืนมาก ตรงกันข้าม ถ้ากู้น้อย ก็จะได้รับเงินปันผลน้อยตาม 
เป็นต้น ความส าเร็จของสหกรณ์จะต้องอาศัยความสามัคคีพร้อมเพรียงของสมาชิกเป็น
ปัจจัยส าคัญ ข้อดีและข้อเสียของธุรกิจแบบสหกรณ์มีดังนี้  

ข้อดีของสหกรณ์  
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1. สหกรณ์สามารถรวบรวมเงินทุนได้จ านวนมาก เพราะมีการจัดแบ่งออกเป็นหุ้นๆ และ
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มิได้มุ่งหวังก าไร จึงมักได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลและได้รับสิทธิ
พิเศษต่างๆ ทางด้านภาษีอากรและอ่ืนๆ  

ข้อเสียของสหกรณ์  
1. เป็นธุรกิจที่มิได้หวังผลก าไร ผลตอบแทนแก่สมาชิกผู้ถือหุ้นจึงต่ ามาก แต่จะมีผลตอบแทน 

ส่วนหนึ่งตามสัดส่วนแห่งกิจการงาน หรือตามค่าที่สมาชิกมีต่อสหกรณ์เรียกว่า 
Patronage Dividend ดังนั้นสมาชิกจะไม่ซื้อหุ้นไว้มากเพราะได้รับผลตอบแทนต่ า  

 รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) เป็นการประกอบการที่รัฐบาลเป็นผู้ด าเนินการหรือ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (รัฐบาลถือหุ้นในกิจการเกินกว่าร้อยละ 50) ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของประชาชน หรือเป็นกิจการ
ประเภทสาธารณูปโภคซึ่งมีต้นทุนการผลิตสูง หากปล่อยให้เอกชนผลิตโดยเสรีจะมุ่งหวัง
ก าไรสูงสุด ท าให้ประชาชนต้องบริโภคสินค้าหรือบริการนั้นในระดับราคาที่แพง หรือ
บริโภคอุปโภคได้ในปริมาณน้อย และการที่กิจการประเภทนี้ส่วนใหญ่จะก่อให้เกิดผล
ก าไรในระยะสั้นมากกว่า รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องเข้าไปมีส่วนในการผลิต โดยยอมเสนอ
ขายในราคาต่ าและอาจจะขาดทุนบ้าง เพ่ือให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ตัวอย่างของกิจการประเภทรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้า การประปา การไปรษณีย์โทร
เลข องค์การโทรศัพท์ การรถไฟ ฯลฯ 

การก าหนดขนาดของธุรกิจ 

 ในแต่ละประเทศ แต่ละหน่วยงาน มีเกณฑ์ในการแบ่งขนาดของธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป 
เนื่องจากมีรูปแบบการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกันมาก ตั้งแต่การผลิต การค้าขาย จนถึงการบริการ 
ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน จึงเป็นการยากที่จะน ามาพิจารณาร่วมกันโดยใช้จ านวนแรงงานเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น ท าให้จ าเป็นต้องมีการก าหนดปัจจัยในการพิจารณาขนาดของธุรกิจออกป็น  2 
ปัจจัย คือ จ านวนบุคลากร และ ยอดขายต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ตาราง 2 ค านิยามของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศต่างๆ 

ประเทศ ลักษณะของอุตสาหกรรม 
จ านวนการ

จ้างงาน (คน) 
อ่ืนๆ 

แคนาดา ขนาดย่อม 
- มิใช่อุตสาหกรรมผลิต 
- อุตสาหกรรมผลิต 
ขนาดกลาง 

 
<50 
<100 

 

ยอดขาย ไม่ เ กิ น  5 ล้ า น เห รี ยญ
แคนาดา 
 
ยอดขายไม่เกิน 5 – 20ล้านเหรียญ
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ประเทศ ลักษณะของอุตสาหกรรม 
จ านวนการ

จ้างงาน (คน) 
อ่ืนๆ 

- มิใช่อุตสาหกรรมผลิต 
-อุตสาหกรรมผลิต 

50 – 499 
100 - 499 

แคนาดา 

ญี่ปุ่น ขนาดย่อม/กลาง 
- เหมืองแร่อุตสาหกรรม 
- ค้าส่ง 
- ค้าปลีกและบริการ 

 
<300 
<100 
<50 

 
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 100 ล้านเยน 
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 30 ล้านเยน 
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 10 ล้านเยน 

เกาหลีใต ้ ขนาดย่อม/กลาง 
- อุตสาหกรรมเหมืองแร่ /
ขนส่ง 
- ก่อสร้าง 
- พาณิชย์และธุรกิจบริการ
อ่ืน 

 
<300 

 
200 
<20 

 
สินทรัพย์รวม 20 – 80 พันล้านวอน 

มาเลเซีย ขนาดย่อม 
 
ขนาดกลาง 

<75 
 

<75 

ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน  500,000 ริง
กิตมาเลเซีย 
ส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่าง 500,000 – 
2.5 ล้านริงกิตมาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ ขนาดย่อม 
ขนาดกลาง 

10 – 99 
100 - 199 

สินทรัพย์รวม 1.5 – 15 ล้านเปโซ 
สินทรัพย์รวม 15 – 60 ล้านเปโซ 

สิงคโปร์ ขนาดย่อม/กลาง 
- อุตสาหกรรมผลิต 
- อุตสาหกรรมบริการ 

 
 

<100 

สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน  12 ล้าน
เหรียญสิงคโปร์ 

ไทย ขนาดย่อม 
ขนาดกลาง 

<50 
50 - 200 

สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 20 ล้านบาท 
สินทรัพย์ถาวร 20 – 100 ล้านบาท 

ออสเตรเลีย ขนาดย่อม  
- อุตสาหกรรมการผลิต 
- อุตสาหกรรมบริการ 
ขนาดกลาง 
- อุตสาหกรรมการผลิต 
- อุตสาหกรรมบริการ 

 
<100 
<20 

 
100 – 499 
20 – 499 

 

ฮ่องกง ขนาดย่อม/กลาง   
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ประเทศ ลักษณะของอุตสาหกรรม 
จ านวนการ

จ้างงาน (คน) 
อ่ืนๆ 

- มิใช่อุตสาหกรรมผลิต 
- อุตสาหกรรมผลิต 

<50 
<100 

จีน ขนาดย่อม/กลาง  ขึ้นอยู่กับผลผลิตของผลิตภัณฑ์หลัก
ของแต่ละบริษัท บริษัทที่มีกลุ่มของ
ผลิตภัณฑ์หลายชนิดจะถูกก าหนด
ตามมูลค่าดั้งเดิมของสินทรัพย์ถาวร 

อินโดนิเซีย ขนาดย่อม/กลาง  สินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 0.2 พันล้านรู
เปีย ยอดขายไม่เกิน 1.0 พันล้านรู
เปีย 

ไต้หวัน ขนาดย่อม/กลาง 
- อุตสาหกรรมผลิ ตและ
ก่อสร้าง 
- อุ ต ส า ห ก ร ร ม บ ริ ก า ร 
ก่อสร้าง เหมืองแร ่

  
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 40 ล้านเหรียญ 
NT หรือสินทรัพย์รวมไม่เกิน 120 
ล้านเหรียญ 
NT ยอดขายไม่เกิน 40 ล้านเหรียญ 
NT 

 

 นอกจากเกณฑ์ดังกล่าวแล้ว ยังมีการใช้ปัจจัยอื่นๆ คือ เกณฑ์จากการจ้างงาน และจ านวนทุก
จดทะเบียนประกอบ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการแบ่งขนาดของ SMEs ด้วย แต่จะไม่ใช้การหา
ยอดขาย เนื่องจากการหายอดขายที่ชัดเจนท าได้ยาก และมีความสับสนของข้อมูล 

ตาราง 3 เกณฑ์การแบ่งขนาดธุรกิจในประเทศไทย 
ประเภท
กิจการ 

ขนาดย่อม ขนาดกลาง 
การจ้าง

งาน (คน) 
สินทรัพย์

ถาวร (ล้าน
บาท) 

ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

การจ้างาน 
(คน) 

สินทรัพย์
ถาวร (ล้าน

บาท) 

ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 
ผลิตสินค้า ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 100 
การบริการ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 200 ไม่เกิน 100 
การค้าส่ง ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 100 ไม่เกิน 50 
การค้าปลีก ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 10 ไม่เกิน 30 ไม่เกิน 60 ไม่เกิน 30 
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กิจกรรมท้ายบท 

1. จงอธิบายความหมายของธุรกิจท่องเที่ยว 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

2. อธิบายองค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยวได้ 
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บทท่ี 2 หลักการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายความหมายของหลักการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ 

2. อธิบายหน้าที่ของการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ 
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หลักการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
Angelo Kinicki และ Brian Williams (2009) ได้ให้ความหมายของการจัดการ คือ การ

ติดตามการด าเนินการตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล โดยองค์กร หรือ 
บุคลากรที่ร่วมงานกันเพ่ือบรรลุเป้าหมายเฉพาะนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่สามารถ
ฝึกฝนได้  

Hellriegel, Jackson และ Slocum (2005) ให้ความหมาย การจัดการ หมายถึง ภาระงาน
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการน าองค์การหรือส่วนงานหนึ่งๆในองค์การในเรื่องต่อไปนี้ คือ การ
วางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม 

Jones และ George (2008) กล่าวว่า การจัดการเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การน า
และการควบคุมคนและทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

Robbins และ Coulter (2009) ได้ให้ความหมายของการจัดการว่าเป็นกระบวนการของ
ความร่วมมือเพ่ือให้เกิดความร่วมกันด าเนินกิจกรรมการท างานให้ประสบผลส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตนเองและผู้อ่ืน 

ทับทิม วงศ์ประยูรและคณะ (2552) การบริหาร หมายถึง กระบวนการของการวางแผน การ
จัดโครงสร้าง การจัดสายงานขององค์การ การชี้น าและการสั่งการ การควบคุมรวมถึงการใช้ทรัพยากร
ต่างๆขององค์การเพ่ือให้เกิดผลงานตามเป้าหมาย ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้และในการที่จะ
บรรลุเป้าหมายจะต้องมีการแบ่งงานกันท าและมีการประสานงาน 

สมคิด บางโม (2553) การบริหาร หมายถึง การก าหนดนโยบายและควบคุมการด าเนินงาน
ของสถานประกอบการเป็นการด าเนินงานที่สูงกว่าการจัดการ ส่วนการจัดการ หมายถึง ศิลปะในการ
ใช้เงิน อาคาร วัสดุและอุปกรณ์ของสถานประกอบการเพ่ือให้สถานประกอบการบรรลุวัตถุประสงค์
เป็นการแปรนโยบายออกมาเป็นแนวปฏิบัติ 

การจัดการ หมายถึง ภารกิจของบุคคลหนึ่งหรือหลายคน (ที่เรียกว่า ผู้บริหาร) ที่เข้ามาท า
หน้าที่ประสานทรัพยากรต่างๆขององค์กร และความพยายามของสมาชิกให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่
น าไปสู่การบรรลุความส าเร็จขององค์กร 
 จากความหมายข้างต้น บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบในภารกิจที่ส าคัญ 4 
ประการคือ 

1. จะต้องสามารถท าให้งานต่างๆของกลุ่มส าเร็จด้วยดี 
2. จะมีการมอบหมายงานให้คนอื่น คือ ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ท า 
3. จะเป็นผู้ท าหน้าที่ประสานการท างานของทุกฝ่ายให้เข้ากันได้อย่างดี 
4. จะเป็นผู้ท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากรต่างๆอย่างเหมาะสมกับการท างาน 
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ความส าคัญของการจัดการ 

 1. การจัดการเป็นสมองขององค์กร เช่น มีการวางแผน และการตัดสินใจ โดยผ่านการ
กลั่นกรองจากฝ่ายจัดการที่ดี  โดยใช้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับดุลยพินิจ สติปัญญา ตลอดจน
ประสบการณ์ของฝ่ายจัดการในการพิจารณาทางเลือกท่ีดีที่สุด 
 2. การจัดการเป็นเทคนิควิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์กรเกิดจิตส านึกร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน มีความตั้งใจ เต็มใจ โดยใช้เทคนิควิธีการสั่งการที่มีประสิทธิภาพ มีการสร้างแรงจูงใจ และ
มีการติดต่อสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงความเข้าใจซึ่งกันและกันในองค์กร 
 3. การจัดการเป็นการก าหนดขอบเขตในการท างานของสมาชิก  เพ่ือให้สมาชิกแต่ละคน
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ และไม่ให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อนหรือก้าวก่ายงานของคนอ่ืน 
ท าให้เกิดความมีระบบระเบียบในการท างาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 4. การจัดการเป็นการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติ  โดยการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ก็จะได้ทางเลือกในการปฏิบัติที่เหมาะสม
ที่สุด และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

 
องค์กร คือ กลุ่มของบุคคลที่ได้มีการรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันโดยรวบรวมเอา

ทรัพยากร และความพยายามของทุกฝ่าย ซึ่งมีการจัดประสานเข้าด้วยกันเป็นการงานอย่างมีระบบ 
โดยมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2554) 
 ลักษณะส าคัญของการจัดองค์กร มี 6 ประการ คือ 
 1. เป็นกลุ่มของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
 2. มีโครงสร้างความสัมพันธ์ 
 3. มีการท ากิจกรรมร่วมกัน โดยรวบรวมเอาทรัพยากร และความพยายามของทุกฝ่าย 
 4. มีการจัดประสานทรัพยากร และความพยายามของทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ 
 5. มีกระบวนการของกิจกรรมอย่างเป็นล าดับขั้นและต่อเนื่อง 
 6. มุ่งบรรลุเป้าหมายและความส าเร็จร่วมกัน 

หน้าที่ของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

ในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวนั้นสามารถแบ่งหน้าที่หลักได้ 4 หน้าที่ ได้แก่ 
1. หน้าที่ในการวางแผน (Planning) 
2. หน้าที่ในการจัดองค์การ (Organizing) 
3. หน้าที่การชี้น า (Leading) 
4. หน้าที่การควบคุม (Controlling) 
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การวางแผน (Planning)  
 การวางแผนถือเป็นหน้าที่งานอันดับแรกซึ่งต้องมีการจัดท าก่อนหน้าที่งานอ่ืนๆ โดยมีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมาย และเลือกวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น 
 การวางแผนเป็นกระบวนการในการเลือกปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต โดยได้มีการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ก าหนดวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ และพัฒนาแผนปฏิบัติการรองรับ 
เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 การวางแผนเป็นการก าหนดสิ่งที่จะต้องท าอย่างเป็นขั้นตอน เป็นกระบวนการหรือเป็นการ
ก าหนดวิธีการที่ต้องปฏิบัติล่วงหน้าและสามารถท าให้บรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดได้ การวางแผนจึง
ต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนื่องจากต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลในสาขาเรื่องนั้นๆ เนื่องจากบุคคลต้องท าการวิเคราะห์ข้อมูล การเฝ้าระวังปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการตัดสินใจน าแผนที่ก าหนดไว้แล้วไปปฏิบัติจริง จึงอาจกล่าวได้ว่าการ
ตัดสินใจของผู้บริหารมีส่วนส าคัญและมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของแผน 
 
ความส าคัญของการวางแผน 
 1. การวางแผนเป็นหน้าที่อันดับแรกของผู้บริหาร 
 2. การวางแผนและแผนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าคัญ 
 3. การวางแผนและแผนเป็นตัวก าหนดทิศทางและความรู้สึกในเรื่องของความมุ่งหมายของ
องค์กร 
 4. การวางแผนและแผนจะช่วยให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการมองไปในอนาคต 
 5. เป็นการตัดสินใจที่มีเหตุผล 
 6. การวางแผนเป็นเรื่องของการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้า 
 
ประโยชน์ของการวางแผน (Advantages of Planning) 

1. บรรลุวัตถุประสงค์ (Advantages of Objectives) เป็นสิ่งที่จะช่วยให้แผนการปฏิบัติงาน
มีทิศทาง 

2. ประหยัด (Economical Operation) ท าให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ลดความซ้ าซ้อนของงานและการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 

3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) เนื่องจากการว่างแผนเป็นงานที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตล่วงหน้าโดยพิจารณาแนวโน้มของเหตุการณ์ต่างๆ  

4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basic of Control) ในขณะที่การวางแผนจะได้แผนส าหรับการ
ปฏิบัติงาน การควบคุมจะเป็นการตรวจสอบว่าการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใดๆเป็นไปตามที่ได้
วางแผนไว้หรือไม่ มีปัญหาเกิดข้ึนหรือไม ่
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5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages Innovation and Creativity)   
6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปิดโอกาสให้คนใน

องค์กรได้มีส่วนร่วมในการท างาน ท าให้คนในองค์กรมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และ
ผูกพันกับแผนงานที่เขาได้ทุ่มเทความพยายามไป 

7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การวางแผนคือการเตรียมความ
พร้อมที่จะรับสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงใดๆโดยจะท าการพัฒนาแผน พัฒนากิจกรรมต่างๆให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์นั้นๆ 

8. ท าให้เกิดการประสานงานที่ดีกว่า (Better Coordination) ทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมุ่งให้
ความส าคัญที่เป้าหมายองค์กรเป็นหลัก ทุกกิจกรรมจึงต้องประสานงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเพ่ือ
ผลักดันให้เป้าหมายขององค์กรบรรลุให้จงได้ 

 
ข้อจ ากัดในการวางแผน (Limitations of Planning) 

1. ข้อจ ากัดเก่ียวกับการท านายอนาคต 
2. ข้อจ ากัดเก่ียวกับตัวเลขและข้อมูล 
3. แนวปฏิบัติของแผนปิดกั้นการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ 
4. ข้อจ ากัดเก่ียวกับค่านิยมของผู้บริหาร 
5. ข้อจ ากัดในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
6. ข้อจ ากัดเก่ียวกับเวลา 
7. ข้อจ ากัดในเรื่องความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและประสบการณ์ของผู้วางแผน 

แนวทางในการวางแผนส าหรับธุรกิจ 

 การวางแผนที่ดีจะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพ่ือให้การตัดสินใจมีความแม่นย า
ยิ่งขึ้นแม้ว่าได้ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจอย่างดีแล้วในบางครั้งอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิด การตั้งรับในเชิงรุกจึงต้องก าหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างรอบคอบ การวางแผนที่ดีเพ่ือการ
ตั้งรับในเชิงรุกสามารถท าได้ 2 วิธี ได้แก่ การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการวางแผนการด าเนินงาน 

 1. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) เป็นการวางแผนงานรวมหรือการวางแผน
แม่บทที่มีความซับซ้อนเพ่ือใช้บอกให้ทราบทิศทางการด าเนินงานขององค์การ การวางแผนกลยุทธ์
เป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและผู้ถือหุ้น การวางแผนกลยุทธ์มักจะเกี่ยวข้องกับการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ องค์การอาจก าหนดกลยุทธ์ไว้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับแผนที่ต้องการ โดยทั่วไปการ
วางแผนกลยุทธ์มีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

  1.1 การก าหนดทิศทางองค์การ (Direction Setting) เป็นการระบุจุดหมาย
ปลายทางที่องค์การต้องการด ารงอยู่ในอนาคต โดยต้องก าหนดให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ถือ
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หุ้น ผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ โดยทั่วไปจะก าหนดในรูปวิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ 

  1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (Business Environment 
Analysis) เพ่ือให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การก าหนดการท างานตามข้ันตอนต่างๆในแผน 

  1.3 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) เป็นการน าผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมาจัดท าเป็นกลยุทธ์ องค์การโดยทั่วไปจะก าหนดกลยุทธ์ใน 3 
ระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
และ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategy) 

  1.4 การควบคุมและประเมินกลยุทธ์ (Evaluation and Controlling) เป็นการ
ตรวจสอบกิจกรรและผลการปฏิบัติงานเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ โดยเกณฑ์ที่
ก าหนดจะเป็นผลประโยชน์ในเชิงพฤติกรรมเนื่องจากมีส่วนอย่างมากในการกระตุ้นและส่งเสริมให้
เกิดผลส าเร็จขององค์การ 

 2. การวางแผนการด าเนินงาน (Operations Planning) หรือแผนปฏิบัติการหรือแผนยุทธวิธี 
(Tactic Plan) สมิต สัชฌุกร (2548) กล่าวว่า แผนปฏิบัติการมีหลากหลายในแต่ละหน่วยงาน การได้
รู้ว่าหน่วยงานใดมีแผนงานที่ต้องจัดท าอย่างไรบ้างจะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดในการจัดท า
แผนปฏิบัติงานของตนเองแทนที่จะรอให้เกิดปัญหาก่อนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสาคร สุขศรีวงศ์ 
(2550) ที่เห็นว่าแผนการด าเนินงานเป็นแผนที่ก าหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงปฏิบัติการ 

ประเภทของแผน (Types of Plans) 
 แผน (Plan) หมายถึง ข้อความที่แสดงการกระท าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งน าเสนอเพ่ือ
ช่วยให้องค์กรประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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การจ าแนกประเภทของแผนงานสามารถกระท าได้โดยใช้เกณฑ์ต่างๆ 

1. จ าแนกต่างขอบเขตของงาน 

 
2. จ าแนกตามสถานการณ์การใช้ 

 
3. จ าแนกตามหน้าที่งานทางธุรกิจ 

 
 
 
 
 

จ าแนกต่างขอบเขตของงาน 

จุดมุ่งหมายหรือภารกิจ (purposes or Mission) 

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Objectives or Goals) 

กลยุทธ์ (Strategies) 

นโยบาย (Policies) 

กระบวนการหรือวิธีปฏบิัติ (Procedures) 

กฏ (Rules) 

โปรแกรมหรือแผนงาน (Programs) 

งบประมาณ (Budgets) 

จ าแนกตามสถานการณ์การใช้ 

แผนใช้คร้ังเดียว (Single-use plan) 

แผนหลัก (Standing plan) 

แผนสถานการณ์ (Contingency plan) 

จ าแนกตามหน้าที่งานทางธุรกิจ 

แผนด้านการตลาด (Marketing plan) 

แผนด้านการผลิต (Production plan) 

แผนด้านการเงิน (Financial plan) 

แผนด้านบุคลากร (Personnel plan) 

แผนด้านอื่นๆ (Any other major plan) 
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4. จ าแนกตามระดับการจัดการ 

 
5. จ าแนกตามระยะเวลา  

 
 

หลักการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว  

 หลักในการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ที่ดี ปฏิบัติตามพันธกิจให้
ตรงกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) คือ การกล่าวโดยสรุปถึงภาพของกิจการที่ต้องการให้เป็นในอนาคต 3 – 
5 ปี ข้างหน้า โดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน ซึ่งควรเขียนไม่เกิน 5 บรรทัด 
 พันธกิจ (Mission) คือการลงรายละเอียดถึงงานที่ต้องท าเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกิจการ 
ซึ่งควรมีก าหนดเป็นข้อๆเพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชา 

อย่างไรก็ตามจะต้องแสดงถึงเหตุผลหรืออธิบายว่าท าไมองค์กรจึงต้องด ารงอยู่  (The 
Organization’s purpose of fundamental reason for existence) ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ 9 
ประการ คือ 
 1. ลูกค้า : ลูกค้าขององค์กรคือใคร 
 2. สินค้าหรือบริการ : สินค้าหรือบริการหลักขององค์กรคืออะไร 
 3. สถานที่ : องค์กรของเราจะแข่งขันท่ีใด 

จ าแนกตามระดับการจัดการ 

แผนกลยุทธ์ (Strategic plan) 

แผนบริหาร (Administrative plan) 

แผนปฏิบัติการ (Operational plan) 

จ าแนกตามระยะเวลา  

แผนระยะสั้น (Short range plan) 

แผนระยะปานกลาง (Intermediate range plan) 

แผนระยะยาว (Long range plan) 
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 4. เทคโนโลยี : เทคโนโลยีพ้ืนฐานขององค์กรคืออะไร 
 5. การมุ่งความอยู่รอด : วัตถุประสงค์เชิงเศรษฐกิจขององค์กรคืออะไร 
 6. ปรัชญา : องค์กรมีความเชื่อพ้ืนฐาน ค่านิยม ความตั้งใจและปรัชญาอย่างไร 
 7. แนวคิด : องค์กรมีจุดแข็งและความได้เปรียบด้านการแข่งขันอะไร 

8. การเอาใจใส่ต่อภาพพจน์ : องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร และภาพพจน์อย่างไรที่
องค์กรต้องการ 

 9. การเอาใจใส่ต่อพนักงาน : ทัศนคติขององค์กรที่มีต่อพนักงานเป็นอย่างไร 
เช่น “การท าให้การท่าอากาศยานของประเทศอังกฤษเป็นบริษัทที่บริหารสนามบินที่ดีที่สุด

และประสบผลส าเร็จมากที่สุดในโลก” หรือ องค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติประเทศนิวซีแลนด์ “เพ่ือ
พัฒนาและท าการตลาดแหล่งท่องเที่ยวของประเทศนิวซีแลนด์โดยค านึงถึงก าไรของภาคเอกชน และ
ผลประโยชน์ของรัฐบาลด้วย ซึ่งได้แก่การเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการใช้จ่ายของชาวต่างชาติ  การ
เพ่ิมข้ึนของการจ้างงาน และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 

2. เป้าหมาย (Goal)  
เป้าหมาย (Goal) หมายถึง การก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคต ซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้

เกิดขึ้น หรือหมายถึงส่วนประกอบของการวางแผนที่ส าคัญเกี่ยวกับเป้าหมายในอนาคตที่องค์กร
ต้องการให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น มีลักษณะเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ซึ่งอาจจะระบุ
ชัดเจนว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ เดือน ปีใด โดยใคร อย่างไร และจะต้องสามารถวัดผลเป็นตัวเลขได้ การ
ก าหนดสิ่งที่กิจการจะลงมือท าเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ ควรมีการก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน โดยระบุ
เป็นข้อๆ แบ่งเป็นเป้าหมายระยะสั้น (1 ปี) ระยะปานกลาง (3 ปี) และระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) ทั้งนี้
เป้าหมายในแต่ละระยะเวลาควรสอดคล้องกัน  

 
การก าหนดวัตถุประสงค์ (Establishing Objectives) 
 ควรค านึงถึงคุณลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดี ดังต่อไปนี้ 

1. ควรเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร (Expressed in writing) เพ่ือให้เกิดความชัดเจน ขจัด
ความสับสน ป้องกันการลืมหรือการละเลยที่จะปฏิบัติ 

2. สามารถวัดได้ (Measurable) ควรอยู่ในรูปของการวัดได้ด้วยเชิงปริมาณ (Quantitative) 
หรือในรูปของตัวเลข 

3. มีความเฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาที่ก าหนด (Specific as to time) ควรมีกรอบเวลาที่
แน่นอนว่าต้องการให้เกิดผลลัพธ์อะไร ในช่วงเวลาใด  

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

ขององค์กร เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระดับสูง กลาง และปฏิบัติการ 
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เช่น การท่าอากาศยานของประเทศอังกฤษ 
– ผู้โดยสารจัดอันดับให้สนามบิน Heathrow และสนามบิน Gatwick มีการบริหาร

จัดการอาคารที่ดีท่ีสุดในยุโรป 
– ค่าบริการจอดเครื่องบินถูกกว่าร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับสนามบินแห่งอื่นในโลก 
– อุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ระบายอากาศ ทางเดินเลื่อน สะพานเชื่อต่อตัวเครื่องบิน 

และอ่ืนๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้ถึงร้อยละ 98 
 

3. กลยุทธ์ (Strategies) 
 ในปัจจุบันค าว่า “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” หมายถึง แผนการปฏิบัติการที่อธิบายถึงการ
จัดสรรทรัพยากรและกิจกรรมอื่นๆให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมและช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย หรือ
หมายถึง แผนอย่างกว้าง ซึ่งได้พัฒนาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในระยะยาว 
 Schermerhorn (อ้างใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554) ให้ความหมายว่า กลยุทธ์ คือ แผนแม่บท
หรือแผนปฏิบัติงานหลักที่ส าคัญ ซึ่งองค์การใช้เป็นสิ่งที่ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานระยะ 
ตลอดจนเพ่ือใช้ส าหรับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการ
แข่งขันที่ยั่งยืน 
 Pitts และ Lei (อ้างใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554) อธิบายว่า กลยุทธ์ หมายถึง ความคิด 
แผนงาน และการปฏิบัติการต่างๆที่องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) โดยความได้เปรียบทางการแข่งขันนั้นมาจากความสามารถที่องค์การจะ
ท าให้โดยเด่นและเหนือกว่าคู่แข่งขัน 
 
 กลยุทธ์สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ประกอบไปด้วย 
 1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ถูกก าหนดขึ้นโดย
ผู้บริหารระดับสูง ระบุถึงทิศทางท้ังหมดขององค์กร และมีลักษณะเป็นภาพรวม (Overall)  
 2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ถูกก าหนดขึ้นโดยผู้บริหาร
ระดับกลาง หรือระดับหน่วยธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง (SBU : Strategic Business Unit) โดยมุ่งถึงวิธีการที่
หน่วยธุรกิจจะสามารถแข่งขัน หรือสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันที่เหนือคู่แข่งขันที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน 
 3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ถูกก าหนดขึ้นโดย
ผู้บริหารระดับต้น หรือระดับแผนกงาน เช่น แผนกการตลาด การผลิต ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน โดย
มุ่งพัฒนากิจกรรมที่ พึงมีในแต่ละแผนกงานเพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ  โดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพของแต่ละแผนกงานเป็นหลัก 
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ภาพ 1 กลยุทธ์ 3 ระดับ (Strategies) 

ขั้นตอนในการวางแผน 

 

ภาพ 2 ขั้นตอนการวางแผน 
  

1. การตระหนักถึงโอกาส (Being Aware of Opportunities) คือการศึกษาถึงโอกาส
ความเป็นไปได้ในอนาคตและท าให้เกิดความชัดเจน ความสมบูรณ์ขึ้น โดยเน้นการพิจารณาถึงโอกาส 
(Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Problems or Threats) ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก (External Environment) และพิจารณาถึงจุดยืนขององค์กรโดยการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ในลักษณะของจุดแข็ง (Strengths) หรือจุดอ่อน 
(Weaknesses) 
 2. การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย (Establishing Objectives) คือการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่องค์กรมีความคาดหวังและต้องการที่จะบรรลุ ก าหนดระยะเวลา และแผนต่างๆที่จะ
ช่วยให้บรรลุผลส าเร็จ เช่น กลยุทธ์ นโยบาย กระบวนการ กฎ งบประมาณ และโปรแกรม เป็นต้น 
 3. การพัฒนาข้อสมมติ (Developing Premises) เป็นการระบุขอบเขตและข้อตกลงที่จะ
ใช้เป็นข้อสมมติในการวางแผน เช่น การพยากรณ์นโยบายพ้ืนฐานที่น ามาใช้และแผนต่างๆของบริษัท 
เช่น ประเภทของตลาด ปริมาณการขาย ราคา ผลิตภัณฑ์ ต้นทุน เป็นต้น 

Corporate Level Strategy 

Business Level 
Strategy 

Functional 
Level Strategy 

การตระหนักถึง
โอกาส 

การก าหนด
วัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมาย 

การค านึงถึงข้อ
สมมติในการ

วางแผนว่าจะท า
อย่างไร 

การก าหนด
ทางเลือกต่างๆ 

การเปรียบเทียบ
ทางเลือก การเลือกทางเลือก การสร้างแผนงาน

สนับสนุน 

การก าหนดแผนใน
การจัดท า

งบประมาณ 
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 4. การก าหนดทางเลือกต่างๆ (Determining Alternative Courses) เป็นการค้นหา
และส ารวจทางเลือกในการปฏิบัติซึ่งยังไม่ได้เกิดข้ึน โดยพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่และข้อสมมติในการ
วางแผน แล้วก าหนดทางเลือกที่มีความเป็นไปได้มาหลายๆทาง ท าการลดจ านวนทางเลือกโดยตัดทิ้ง
ทางเลือกที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นประโยชน์ออกไป ทางเลือกที่เหลืออยู่จะเป็นทางเลือกที่ถูก
ประเมินเบื้องต้นว่าเป็นกลุ่มทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ 
 5. การประเมินทางเลือก (Evaluating Alternative Courses) น าเอาทางเลือกที่เหลือ
มาประเมินด้วยการให้น้ าหนักในเรื่องจุดแข็งและจุดอ่อนของทางเลือกแต่ละทางเลือกภายใต้ข้อสมมติ
และวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
 6. การเลือกทางเลือก (Selecting  Courses) เป็นขั้นตอนของการยอมรับแผน โดยเป็น
ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ซึ่งจะต้องเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ผู้บริหารสามารถเลือก 2 หรือ 3 
แนวทางที่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติสูงที่สุด และน ามาหล่อหลอมรวมกันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็
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
ก าหนดตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับแผน และเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของงบประมาณ ซึ่งจะแสดงถึงรายได้และ
ค่าใช้จ่ายโดยรวม งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับงบดุล ค่าใช้จ่ายในการลงทุน งบประมาณการผลิต และ
อ่ืนๆ 

การจัดองค์กร (Organization) 
หมายถึง การจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มและก าหนดเป็นโครงสร้างที่เป็นทางการ ซึ่งจะ

แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของงาน บุคคล อ านาจหน้าที่ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน 
ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่มีอยู่ เพ่ือใช้เป็นกลไกในการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเก่ียวข้องกับ 

1. การจัดกลุ่มกิจกรรม (Grouping) 
2. การก าหนดขอบเขตของงาน การมอบหมายความรับผิดชอบและการมอบหมายอ านาจ

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

 
กระบวนการจัดองค์กร 
ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาแยกประเภทงาน จัดกลุ่มงาน และออกแบบงานส าหรับผู้ท างานแต่ละคน  
 1.1 ต้องพิจารณาว่าองค์กรจะต้องมีกิจกรรม หรืองานอะไรบ้าง 
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1.2 ท าการจัดกลุ่มงานหรือจ าแนกประเภทงาน โดยมีหลักพิจารณาว่างานที่เหมือนกันหรือมี
ความเกี่ยวพันกันควรจะอยู่ด้วยกัน 

1.3 จัดแบ่งงานของแต่ละกลุ่มออกเป็นส่วนย่อยๆจนกระทั่งได้งานต่างๆที่เหมาะสมกับ
คุณสมบัติของผู้จะกระท าแต่ละคนในแต่ละระดับ 

ขั้นตอนที่ 2 ระบุขอบเขตของงาน และมอบหมายงาน พร้อมทั้งก าหนดความรับผิดชอบ และให้
อ านาจหน้าที่  

2.1 ระบุขอบเขตงานที่แบ่งให้ส าหรับแต่ละคนตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยมีการระบุชื่อเป็น
ต าแหน่งงาน พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดที่เก่ียวกับงานชิ้นนั้น เรียกว่า Job Description 

2.2 ผู้บริหารก็จะด าเนินการมอบหมายงานให้แก่ผู้ปฏิบัติในระดับรองลงไป 
2.3 โดยการมอบหมายงานจะต้องมีการก าหนดเป็นความรับผิดชอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่

มอบหมายให้ท า พร้อมกันนั้นจะต้องมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ เพ่ือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
งานจะสามารถน าไปใช้ได้ 

 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดวางความสัมพันธ์  

โครงสร้างองค์กร (Organization Structure) 
 โดยทั่วไปผลของการจัดองค์กรจะแสดงออกมาในรูปของแผนภูมิองค์กร  (Organization 
Chart) โดยแผนภูมิองค์กรจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กรว่าใครเป็นหัวหน้า
ต้องรับผิดชอบดูแลสั่งการลูกน้อง ในขณะเดียวกันคนที่เป็นลูกน้องจะต้องรายงานต่อหัวหน้าคนใด 
แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร นอกจากนี้ยัง
แสดงให้เห็นถึงทิศทางของการติดต่อสื่อสารและการไหลเวียนของงานภายในองค์กร 
 ประเวศน์ มหารัตน์สกุล (2554) ได้สรุปเหตุผลความจ าเป็นในการออกแบบโครงสร้างองค์กร
ดังนี้ 
 1.  เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมงานให้เป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์กร 
 2. เพ่ือความชัดเจนในการแบ่งงาน การจัดสรรงาน การมอบหมายงานความรับผิดชอบ 
(Responsibilities) และอ านาจหน้าที่ (Authorities) 
 3. เพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ของงานแต่ละงาน และกระบวนการปฏิบัติงาน 
 4. เพ่ือก าหนดลักษณะและรูปแบบการบริหาร และการบังคับบัญชา 
 5. เพ่ือก าหนดหรือบ่งชี้ให้รู้ว่างานประเภทหรือชนิดใดต้องมีการควบคุมน้อยหรือมากหรือไม่
จ าเป็นต้องควบคุมเลย 
 6. เพ่ือก าหนดมาตรการในการใช้ประสบการณ์ ความรู้ และความช านาญ 
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 7. เพ่ือช่วยชี้แนะถึงขอบเขตความรับผิดชอบ อ านาจ และความรับผิดชอบส าเร็จหรือ
ล้มเหลว 
 8. ท าให้ทราบถึงความคาดหวังในเรื่องต่างๆข้างต้น 
 9. เป็นพ้ืนฐานในการสร้างระบบการให้รางวัลตอบแทนที่ยุติธรรม และเท่าเทียมกันในหมู่
พนักงาน 
 10. เป็นการสะท้อนให้เห็นแนวคิด ปรัชญาการบริหารของผู้ประกอบการหรือหุ้นส่วน 
 11. เป็นแหล่งสร้าง และเป็นแบบอย่างในการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของคนในองค์กร 
 12. เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงขนาดและปริมาณงานที่องค์กรต้องรับผิดชอบ 
 13. เพ่ือเป็นการจัดสรรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 14. เพ่ือเป็นแหล่งที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการให้องค์กรระดับประเทศ 
 
องค์ประกอบของการจัดองค์กร 

1. อ านาจหน้าที่ (Authority) หมายถึง สิทธิอันชอบธรรมที่จะปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือสั่งให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้  โดยคาดหวังผลส าเร็จที่พึงพอใจจากการ
ปฏิบัติการนั้น 

2. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง พันธะหรือข้อผูกพันในการที่จะปฏิบัติ
กิจกรรมหนึ่งๆซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบมาปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ 

3. การมอบหมายอ านาจหน้าที่ (Delegation of Authority) หมายถึง การมอบหมายงาน
และอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้ผู้อ่ืนรับไปปฏิบัติแทน และผู้รับมอบอ านาจหน้าที่ก็มีพันธะต้อง
ปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุผลส าเร็จตามความต้องการของผู้มอบหมาย 

4. การรวมอ านาจและการกระจายอ านาจ (Centralization and Decentralization) การ
รวมอ านาจเป็นระบบการบริหารที่มีการสงวนอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและการตัดสินใจส่วนใหญ่
ไว้ที่ผู้บริหาร การกระจายอ านาจเป็นระบบการบริหารซึ่งมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบตลอดจนการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารระดับรองๆลงไป 

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

6. ขนาดของการควบคุม (Span of Control) หมายถึง จ านวนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่
เหมาะสมที่ผู้บังคับบัญชาคนหนึ่งจะสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานให้ค าแนะน าปรึกษา (Line and Staff 
Relationships) หน่วยงานหลัก (Line) ได้แก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงต่อผลส าเร็จตาม



37 

เป้าหมายขององค์กร หน่วยงานให้ค าปรึกษา (Staff) ได้แก่ หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือให้ฝ่าย 
Line สามารถปฏิบัติงานได้ด ีและสามารถบรรลุถึงเป้าหมายหลักขององค์กร 

 
การจัดองค์การที่ดีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวดังนี้ 

1. กระตุ้นและรองรับการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
2. ให้ความมั่นใจในอ านาจหน้าที่สามารถน ามาปฏิบัติได้ในกรณีท่ีมีการร้องขอ 
3. จัดเตรียมรายงานจากหน่วยงานในองค์กรที่สามารถจะน าเสนอต่อระดับผู้จัดการเพ่ือใช้

ประกอบในการพิจารณาแก้ปัญหาเมื่อเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 
4. จัดเตรียมช่องทางที่มีประสิทธิภาพส าหรับการติดต่อในหน่วยงานอื่นๆ 
5. สร้างระบบการจัดการการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างการประกอบอาชีพ 
6. แน่ใจในจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ซึ่งรวมถึงคุณภาพของการบริการ 
7. การแบ่งงานที่จ าเป็นในการจัดการให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การตัดสินใจ (Decisions) 

อ านาจหน้าที่ (Authority) และรายงาน (Reports)  
 

ประเภทของโครงสร้างองค์กร (Organization Structures) 
 รูปแบบของโครงสร้างองค์กรจะเป็นตัวบ่งบอกว่าลักษณะองค์กรเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นการ
พิจารณาจากสายบังคับบัญชาที่ล าดับต าแหน่งงานตั้งแต่สูงสุดไปยังต่ าสุด โดยทั่วไปแล้วจะพิจารณา
ลักษณะโครงสร้างองค์กรอยู่ 2 ลักษณะ คือ โครงสร้างองค์กรแบบสูง และโครงสร้างองค์กรแบบ
แนวราบ (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2554) 
 1. โครงสร้างองค์กรแบบสูง (Tall Structures) เป็นองค์การที่มีสายบังคับบัญชาที่ยาว 
ผู้บริหารระดับสูงจะมีระยะห่างกับพนักงานระดับล่างสุดค่อนข้างจะมาก ระบบการรายงาน (Report) 
จะต้องผ่านการกลั่นกรองหลายคน และแยกขั้นตอนอย่างละเอียด การเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
รวมทั้งระบบความก้าวหน้ามีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาตามที่ก าหนด มีกฎระเบียบค่อนข้าง
แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามการที่มีลักษณะโครงสร้างองค์กรแบบสูงนี้จะท าให้พนักงานเกิดความมั่นใจ
ในหน้าที่การงาน เช่น ระบบงานของราชการ 
 2. โครงสร้างองค์กรแบบราบ (Flat Structures) เป็นโครงสร้างองค์กรที่มีความแตกต่างใน
ระดับของงานเพียง 2 – 3 ระดับ มีสายการบังคับบัญชาสั้น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและ
พนักงานใกล้ชิดกัน แต่ท าให้มีโอกาสในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งน้อยตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม
โครงสร้างองค์กรลักษณะนี้จะมีการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์กรที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ไม่ต้อง
ผ่านหลายขั้นตอน ท าให้ไม่มีการถูกบิดเบือนด้านข้อมูล  
 ฉัตยาพร เสมอใจ, ฐิติรัตน์ มีมาก และคมกฤช ปิติฤกษ์ (2552) ได้เสนอเกณฑ์ในการจัด
โครงสร้างองค์กรซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 
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 1. ก าหนดตามกลุ่มงาน เป็นการจัดโครงสร้างที่มีลักษณะเดียวกัน แต่แบ่งตามขอบเขตความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
  1.1 แบ่งตามผลิตภัณฑ์ เหมาะส าหรับธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์มากกว่าหนึ่งอย่าง มี
ยอดขายและมีความรับผิดชอบในการดูแลแต่ละผลิตภัณฑ์มาก 
 

 

1.2 แบ่งตามหน้าที่ เหมาะส าหรับธุรกิจที่มีการมอบหมายหน้าที่และขอบเขตในการ
ท างานอย่างชัดเจน โดยไม่มีการแยกผลิตภัณฑ์ 

 

1.3 แบ่งตามอาณาเขต จะเป็นการแบ่งตามขอบเขตความรับผิดชอบตามอาณาเขต
หรือพ้ืนที ่

 

ผู้จัดการ 

ผลิตภัณฑ์ A ผลิตภัณฑ์ B ผลิตภัณฑ์ C 

ผู้จัดการ 

พนักงานขาย พนักงานบัญชี พนักงานบริการ พนักงานผลิต 

ผู้จัดการ 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน 
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1.4 แบ่งตามโครงการ เหมาะส าหรับธุรกิจที่ท างานเป็นโครงการ ซึ่งจะแบ่งหน้าที่
ตามความรับผิดชอบตามโครงการ เช่น งานวิจัยทางการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ 

 

1.5 แบ่งตามประเภทลูกค้า ในบางสินค้า/บริการจะมีลูกค้าหลายกลุ่มที่มีพฤติกรรม
การซื้อที่แตกต่างกัน และต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน เช่น บริษัททัวร์ 

 

 2. การก าหนดตามสายอ านาจการบังคับบัญชา ได้แก่ การแบ่งตามสายและข้ามสายงาน 
  2.1 โครงสร้างองค์กรตามสายงาน (Line Organization) เป็นโครงสร้างองค์กรที่
ได้รับความนิยมมากที่สุด ในการปฏิบัติงานจะมีการสั่งการและการรายงานตามสายงาน โดยผ่าน
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานเพียงคนเดียว 

 

ผู้จัดการ 

โครงการ A โครงการ B โครงการ C 

ผู้จัดการ 

เอเจนซี่ ลูกค้าท่ัวไป หน่วยงานของรัฐ 

ผู้จัดการ 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

พนักงาน
บัญชี 

พนักงาน
เก็บเงิน 

หัวหน้า
ฝ่ายขาย 

พนักงาน
ขาย 

พนักงาน
ขาย 

หัวหน้า
ฝ่ายบริการ 

พนักงานบริการ
ฝ่ายหน้า 

พนักงาน
ยกกระเป๋า 
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  2.2 โครงสร้างองค์กรสายหลักและสายงานที่ปรึกษา (Line and Staff 
Organization) เป็นการแบ่งหน้าที่ตามสายงานตามปกติ และมีสายงานที่ปรึกษาซึ่งอาจจะเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 

การน า (Leading) 
หมายถึง การท าให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและทุ่มเทจนกระทั่งองค์กรสามารถ

บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ 
1. ภาวะผู้น า (Leadership) 
2. การจูงใจ (Motivation) 
3. การติดต่อสื่อสารทางด้านการจัดการ (Managerial Communication) 

 

ภาวะผู้น า (Leadership) 
 การเป็นผู้น าถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่ของผู้บริหาร ความแตกต่างระหว่างภาวะผู้น ากับหน้าที่
ของผู้บริหาร คือ ผู้น าจะใช้ทักษะและศิลปะในการบริหารงาน ซึ่งเรียกว่า ภาวะผู้น า ในขณะที่หน้าที่
ของผู้บริหารจะใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับในการควบคุมเพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ก าหนดไว้ (ไพศาล 
กาญจนวงศ์, 2555)  

 อย่างไรก็ตามสามารถสรุปหน้าที่ของผู้น าที่ดีได้ดังนี้ 
1. ผู้น าที่มีภาวะผู้น าจะท าให้กลุ่มคนรวมตัวกันได้ โดยมีความขัดแย้งกันน้อยที่สุด 
2. ผู้น าที่มีภาวะผู้น าจะด าเนินงานขององค์การ เช่น การวางแผน การจัดองค์กร การ

บริหารงานบุคคล เพ่ือไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คือ สูญเสียน้อยที่สุด 
3. ผู้น าที่มีภาวะผู้น าจะสร้างบรรยากาศการท างานที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้ตาม 
4. ผู้น าที่มีภาวะผู้น าจะสร้างวิสัยทัศน์และอธิบายให้ผู้ตามเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนของ

จุดยืนที่องค์การที่ตนท างานอยู่จะมุ่งไป 
5. ผู้น าที่มีภาวะผู้น าเป็นผู้สร้างความนิยม ความเชื่อ หรือวัฒนธรรม 

เจ้าของกิจการ 

หน่วยงาน A หน่วยงาน B หน่วยงาน C 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การเงิน 
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ทักษะของผู้บริหารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
1. ทักษะด้านกรอบแนวคิด (Conceptual Skills) “เก่งคิด” จะต้องสามารถเข้าใจธุรกิจแบบ

หลายมิติและแบบองค์รวม สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีต  ปัจจุบันและอนาคต 
ความสามารถในการสร้างภูมิปัญญาใหม่ ความสามารถในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

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

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

4. ทักษะด้านการด ารงชีวิต “เก่งชีวิตและครอบครัว” รักษาสุขภาพ จัดเวลาชีวิตและการ
งาน และการบริหารการเงิน 

 
ผู้น าที่ดีควรจะต้องเข้าใจและดูแลในปัจจัยท่ีจะมีผลต่องาน ในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายและการบริหารงานขององค์การ 
2. การนิเทศงาน 
3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา 
4. สภาพการท างาน 
5. เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล 
6. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
7. ชีวิตส่วนตัว 
8. ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
9. สถานภาพของต าแหน่ง 
10. ความมั่นคงในงาน 

ธรรมชาติของการจูงใจ 

 วิธีในการจูงใจบุคลากรในองค์กรการท่องเที่ยวนั้นสามารถท าได้หลายวิธีการ แต่ด้วยหลักการ
ในการจูงใจนั้น ผู้บริหารควรที่จะมีวิเคราะห์ความสามารถของบุคลากรนั้นๆ เพ่ือจะได้หาวิธีการจูงใจ
ให้ตรงประเด็น อีกทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดีจะส่งผลให้การท างานนั้นมี
ประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น 
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ภาพ 3 ธรรมชาติของการจูงใจ 

 

กระบวนการจูงใจ (Model of the Motivation Process) 

 

ภาพ 4 กระบวนการจูงใจ 

 

การจูงใจให้พนักงานแสดงถึงพฤติกรรมออกมานั้นเริ่มจากพนักงานมีความต้องการ (Needs) 
เช่น ต้องการอาหารซึ่งมีความต้องการเหมือนต้องการความเจริญเติบโตและเกิดจากกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดการเข้าใจ (Cognitive Activities) เช่น ความรู้ ความคิดท่ีเกิดจากการท ากิจกรรม สิ่งเหล่านี้
จะก่อให้เกิดพฤติกรรม และพฤติกรรมจะช่วยให้เกิดสถานการณ์ที่เหมาะสม เช่น การให้รางวัล และ
การลงโทษ 
 
ทฤษฏีความต้องการ (Need Theories) 

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

พฤติกรรมของแต่ละคนถูกก าหนด และควบคุมโดยแรงจูงใจต่างๆ และแรงจูงเหล่านี้ ก็ยังมีลักษณะ
แตกต่างกันไปส าหรับแต่ละคนอีกด้วย ซึ่ง Abraham H. Maslow ได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรม
มนุษย์ไว้ดังนี้ 

ความสามารถ 
(Ability)  

การจูงใจ 
(Motivation)  

สภาพแวดล้อม 
(Environmental 

Conditions) 

การท างาน 
(Performance) 

การให้รางวัลและการเสริมแรง 

พฤติกรรม 
(Behaviors) 

ความต้องการ 
(Need) 

ความเข้าใจ 
(Understanding) 
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1. คนทุกคนมีความต้องการ และความต้องการนี้มีอยู่ตลอดเวลา และไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่
เกิดจนถึงตาย ซึ่งความจริงข้อนี้ช่วยให้ทราบว่า การจูงใจจะสามารถท าได้ตลอดเวลา 

2. ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้ว ก็จะมิใช่แรงจูงใจส าหรับพฤติกรรมต่อไป 
อีกความต้องการที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม จะต้องเป็นความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง
เท่านั้น ถ้าหาความต้องการใดๆ ได้รับการตอบสนองเสร็จสิ้นไปแล้ว ก็จะไม่มีความหมายส าหรับ
บุคคลนั้น 

3. ความต้องการของคนจะมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต่ าไปหาสูง ตามล าดับของ
ความส าคัญ และขณะที่ต้องการขั้นต่ าได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการที่สูงขึ้นขั้นต่อไปก็จะ
ตามมาเป็นล าดับ 

ตาราง 4 แสดงถึงความต้องการตามล าดับขั้นของ Maslow 
Maslow’s hierarchy of need วิธีการจูงใจ 

ความต้องการทางด้านความสมหวังของชีวิต 
Self-Actualization Needs 

ความส าเร็จของงานมีโอกาสสร้างสิ่งใหม่ๆ 

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. 

การติดต่อสื่อสารทางด้านการจัดการ (Managerial Communication) 
 กระบวนการติดต่อสื่อสารในองค์กรท่องเที่ยว คือ การกระจายหรือสื่อความเกี่ยวกับนโยบาย
และค าสั่งไปยังเบื้องล่าง พร้อมกับรับเอาข้อเสนอแนะ ความเห็น และความรู้สึกต่างๆกลับขึ้นมา และ
ความพยายามต้องตระหนักถึงความสนใจ ความนิยม และความพยายามร่วมมือที่จะได้รับจาก
พนักงานทุกคน 
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ช่องทางในการติดต่อสื่อสารในองค์การ 
1. การติดต่อสื่อสารจากระดับบนไประดับล่าง (Downward Communication) เป็น

ช่องทางที่แสดงถึงลักษณะของการเดินทางของข่าวสารตามสายการบังคับบัญชาจากระดับสูงไปยัง
ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง เช่น การออกระเบียบ การออกค าสั่ง การให้ค าแนะน า 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. การมองข้ามและไม่เห็นถึงความส าคัญของการติดต่อสื่อสาร 
5. แนวโน้มของผู้ช านาญงานตามหน้าที่งานที่มักจะพูดจาตามภาษาที่ตนถนัดโดยไม่สนใจตัว

ผู้ฟัง 
6. การใช้ภาษาย่อ หรือศัพท์เฉพาะมีคนทั่วไปไม่อาจเข้าใจ 
7. การขาดการวางแผน และมิได้ก าหนดวางหัวข้อส าคัญต่างๆก่อนการเจรจาสื่อความ 
8. การใจลอย โดยมิได้ตั้งใจฟังสิ่งที่คนอ่ืนก าลัง 

 
การสื่อสารด้วยการพูด 

1. การสื่อสารโดยการพูดระหว่างบุคคลที่สัมฤทธิ์ผลจะต้องเริ่มต้นที่ความตระหนักใน
ความส าคัญของการสื่อสารในระดับนี้เสียก่อน ต่อจากนั้นก็ต้องท าความเข้าใจเงื่อนไขและกลวิธีที่ช่วย
ให้เกิดความสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งต้องรู้จักสังเกตและปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเองไปจนตลอดชีวิต 

2. การสื่อสารโดยการพูดในกลุ่มและในที่สาธารณะที่สัมฤทธิ์ผล จะต้องเริ่มต้นที่ความเข้าใจ
ในรูปแบบและวิธีการน าเสนอ ได้สังเกตเห็นตัวอย่างที่ถูกต้องกับการได้มีโอกาสหาประสบการณ์จริงใน
การพูด พร้อมทั้งสังเกตและปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น 
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ตาราง 5 ข้อควรละเว้นและข้อควรปฏิบัติในการสนทนา 
ข้อควรปฏิบัติ ข้อควรละเว้น 

ใช้ถ้อยค าที่สุภาพ ส ารวมกับผู้ใหญ่ให้เป็นนิสัย  พูดล้อเลียนผู้ใหญ่  

พูดแต่เฉพาะเรื่องที่ทุกคนฟังได้ด้วยความสบาย
ใจ  

พูดเรื่องน่าอาย  

พูดจาไพเราะ ใช้ค าขอบคุณ ขอโทษ  พูดห้วนๆ หรือพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ า  
พูดออกความเห็นเกี่ยวกับของส่วนตัวของผู้อ่ืน
อย่างเป็นกลางๆ หรือชมพอสมควรตามจริง  

วิพากษ์วิจารณ์ของใช้ส่วนตัวของผู้ร่วมสนทนา  

ใคร่ครวญก่อนรับปากคู่สนทนา  พูดรับปากง่ายๆ โดยไม่อยู่ในวินัยที่จะปฏิบัติได้  

ถามทุกข์สุขของกันและกัน  ซอกแซกไต่ถามธุระส่วนตัวที่คู่สนทนาล าบากใจ
ที่จะตอบ  

กลบเกลื่อนความขุ่นหมอง ไกล่เกลี่ยไม่ให้เกิด
ความร้าวฉานกัน  

นินทาว่าร้าย ส่อเสียด ยุยง ทุ่มเถียง ทะเลาะ
วิวาท  

การควบคุม (Controlling) 
หมายถึง กระบวนการติดตามผลตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบ

กับแผนงานหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพ่ือด าเนินการแก้ไขตามความจ าเป็น ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 
ประการ ได้แก่ 

1. การควบคุมกระบวนการการปฏิบัติงาน 
2. การควบคุมผลิตภัณฑ์ 
3. การควบคุมบุคลากร 

กระบวนการควบคุม 
1. ก าหนดมาตรฐาน (Establish Standards) 
2. การวัดผลการท างาน (Measure Performance) 
3. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน  
4. การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
5. การให้ความดีความชอบ 

เทคนิคการควบคุม 
 เทคนิคการควบคุมมีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบนั้นผู้บริหารจะต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาถึง
ความจ าเป็นและความเหมาะสมตามลักษณะงานที่จะควบคุม โดยสามารถแบ่ งประเภทของการ
ควบคุมได้ดังนี้ 
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1. เทคนิคการควบคุมทางการเงิน เป็นการใช้ข้อมูลทางด้านการเงินของกิจการเพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของบริษัท เช่น งบดุล งบก าไรขาดทุน งบประมาณการปฏิบัติการ งบกระแสเงินสด 

2. เทคนิคการควบคุมการผลิต โดยผู้บริหารจะต้องพิจารณาให้ความส าคัญตั้งแต่การควบคุม 
การเลือกซื้อวัตถุดิบเพ่ือให้ได้การผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต และการควบคุมการจัดเก็บสินค้า
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เทคนิคการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เทคนิคการตรวจสอบ 
(Program Evaluation and Review Technique: PERT) และ เทคนิคการควบคุมสินค้าคงคลัง 
(Inventory Control) 

3. เทคนิคการควบคุมงานขาย คือ การควบคุมยอดขาย ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย หรือ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการโฆษณา อาจรวมไปถึงการควบคุมระยะเวลาในการปฏิบัติงานการขายด้วย 

ประโยชน์ของการควบคุม 
1. การควบคุมช่วยให้ผลงานมีมาตรฐาน ท าให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้น 
2. การควบคุมช่วยให้การป้องกันมิให้ทรัพยากรขององค์การ ต้องสูญเสียอันสืบเนื่องจากการถูก

ขโมย ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือท าให้เกิดการเสียหาย 
3. การควบคุมช่วยรักษาคุณภาพงาน ให้ตรงตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการผลิตและช่วยให้

สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า 
4. การควบคุมช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้วิธีมอบหมายงานได้มากข้ึน ทั้งนี้ก็โดยอาศัยค าบรรยาย

งานและระบบการตรวจสอบการท างานเป็นเครื่องช่วยนั่นเอง 
5. การควบคุมช่วยให้องค์การสามารถวัดประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานฝ่าย

ต่างๆได้ 
6. การควบคุมจะช่วยเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารระดับสูง สามารถน าเอาแผนงานระดับบริหาร

เชื่อมโยงกับการปฏิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบงานในองค์การได้ 
7. การควบคุมช่วยให้เกิดข้อดีที่จะมีการติดตามและวางมาตรการป้องกันระหว่างกระบวนการ

ปฏิบัติได้ตลอดเวลา ซึ่งดีกว่าการต้องไปแก้ไขเม่ือไปถึงขั้นสุดท้ายที่งานเสร็จลงแล้ว 

ผลในการพฤติกรรมอันสืบเนื่องมาจากการควบคุม 
1. ท าให้คนงานมีทรรศนะแคบ 
2. ท าให้คนงานท างานหวังผลระยะสั้นมากกว่าระยะยาว 
3. อาจท าให้มีการบิดเบือนรายงานเพื่อให้ได้ตามที่ถูกควบคุม 
4. อาจจะมีผลต่อขวัญก าลังใจของคนงาน 
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. จงบอกหลักการและหน้าที่ของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 

           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. จงอธิบายความส าคัญของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
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บทท่ี 3 การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจท่องเที่ยว 
 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายแนวคิดท่ีเกี่ยวกับกลยุทธ์ได้ 

2. อธิบายกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้ 

3. อธิบายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การตลาดส าหรับการตอบสนองชีวิตผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ
ท่องเที่ยวแต่ละขั้นได้ 

4. อธิบายการประหยัดต่อหน่วยในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 
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แนวคิดที่เกี่ยวกับกลยุทธ์ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร

ธุรกิจท่องเที่ยวจากทุกระดับขององค์การ ในการก าหนดและการน าเอากลยุทธ์ไปปฏิบัติเพ่ือให้ได้ผล
ตามเป้าหมายที่ต้องการโดยอาศัยการวางแผนเชิงกลยุทธ์เข้ามาช่วย การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการ
วางแผนที่มีความส าคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานส าหรับอนาคตในระยะยาวที่ต้องการและ
เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งองค์กรโดยรวม ผู้บริหารควรท าความเข้าใจหลักเบื้องต้นของการวางแผนกล
ยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในเป้าหมายระยะยาว การวางแผนกลยุทธ์
ครอบคลุมเรื่องสภาพแวดล้องภายนอกขององค์การ การวางแผนกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับระยะเวลา
ในอนาคต ความอยู่รอด ค่านิยม และการเจริญเติบโตขององค์การ ผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ คือ ผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการซึ่งมักเกี่ยวข้องกับอัตรผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น การท าก าไร 
คุณภาพปริมาณของผลผลิต ส่วนแบ่งทางการตลาด การเพ่ิมผลผลิตและการกระจายออกไปสู่สังคม 

Michael A.Hitt, R.Duane Ireland และ Robert E.Hoskisson (2550) ได้กล่าวว่า ความ
มุ่งหมายของกลยุทธ์มีอิทธิพลต่อทรัพยากร สมรรถภาพและสมรรถนะหลักขององค์กรในการบรรลุ
เป้าหมายของสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน ซึ่งจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อพนักงานทุกคนและทุกระดับมี
เป้าหมายร่วมกัน การมีจุดมุ่งหมายและภารกิจของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมท าให้ได้ผล
ลัพธ์ที่น่าพอใจโดยสามารถวัดจากยอดขายที่เติบโตขึ้น ผลก าไร การจ้างงาน และมูลค่าสุทธิ ซึ่งส่งผล
ถึงความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 

Schermerhorn (อ้างใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554) ได้ให้ความหมายของกลยุทธ์คือ แผน
แม่บทหรือแผนปฏิบัติงานหลักที่ส าคัญ ซึ่งองค์กรใช้เป็นสิ่งที่ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานใน
ระยะยาว และเพ่ือใช้ส าหรับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งก่อให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันที่ยั่งยืน 

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

การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับผู้ จัดการทุกฝ่ายในองค์กรเพ่ือการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ซึ่งผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการจ าเป็นต้องท าความ
เข้าใจและปฏิบัติตามแผนที่ได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผนด้วย (Angelo Kinicki และ Brian 
Williams, 2552) 

สรุปได้ว่า กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง รูปแบบของการวางแผนวิธีการที่จะใช้เพ่ือไปสู่
ความส าเร็จขององค์กร หรือเพ่ือการต่อสู้เอาชนะคู่แข่งขันโดยมีทิศทางและขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งจะ
เป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวนั้น จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของแต่
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ละองค์กรโดยจะต้องค านึงถึง ทรัพยากรที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ตลาด ความ
ต้องการของลูกค้า และความคาดหวังของผู้ลงทุนด้วย ในการด าเนินกลยุทธ์ธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จ
นั้นจะต้องมีการใช้ทฤษฎี SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ 

 

ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 สาเหตุที่องค์การจะต้องน าการจัดการกลยุทธ์ไปใช้ ได้แก่ (Angelo Kinicki และ Brian 
Williams, 2552) 
 1. สามารถก าหนดทิศทางขององค์กร แผนกลยุทธ์สามารถช่วยให้ผู้จัดการมุ่งเน้นเฉพาะ
ปัญหาที่ถึงจุดวิกฤต การก าหนดทางเลือกและเวลาที่เหมาะสม และยังช่วยในการสร้างทีมงาน การ
เรียนรู้ และการก าหนดข้อตกลงระหว่างฝ่ายต่างๆในองค์กรอีกด้วย 
 2. สนับสนุนแนวความคิดใหม่ๆ แผนกลยุทธ์จะผลักดันให้เกิดการคิดค้นสินค้าหรือบริการ
รูปแบบใหม่จากพ้ืนฐานการแข่งขันแบบเดิมๆที่มีอยู่ในตลาด 
 3. พัฒนาความได้เปรียบคู่แข่งขันอยู่เสมอ แผนกลยุทธ์จะช่วยให้เกิดการรักษาความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันซึ่งเกิดจากการตอบสนองลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
รักษาคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างสม่ าเสมอ 
 

ลักษณะเฉพาะของกลยุทธ์ (Strategy Characteristic) 
1. มีจ านวนแนวทางหลักจ านวนจ ากัด บริษัทไม่สามารถก าหนดแนวทางหลัก หรือกลยุทธ์

หลายๆทางได้พร้อมกันไปได้เพราะจะเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างฟุ่มเฟือยเกินไป 
2. เป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงาน การพัฒนากลยุทธ์ขึ้นมามีความจ าเป็นที่ต้องอาศัย

ความร่วมมือจากหลายองค์การหรือหลายหน่วยงานที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วม 
3. การจัดสรรทรัพยากร การที่บริษัทตัดสินใจเปลี่ยนกลยุทธ์ก็ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

การจัดสรรทรัพยากรของบริษัทท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
4. เป็นผลกระทบระยะยาว  

 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
การวางแผนกลยุทธ์เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจในการก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง

และทางเลือกขององค์กรท่องเที่ยวในระยะยาว ซึ่งจ าเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆมาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย  5 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551) 
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ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดภาระหน้าที่ขององค์กร (Define the Firm Mission)  
 พันธกิจจะเป็นตัวก าหนดหรือเหตุผลในการจัดตั้งบริษัทท่องเที่ยวนั้นๆขึ้น ซึ่งจะท าให้
พนักงานทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายและแนวทางเดียวกัน ในธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องก าหนดว่าเป็น
ธุรกิจอะไรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งพันธกิจจะต้องท าหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. จะท าให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายและแนวทางท่ีเป็นหนึ่งเดียวกัน 
2. ต้องท าหน้าที่ ในการก าหนดขอบเขต และทิศทางที่ เ อ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงหรือ

เจริญเติบโตของธุรกิจนั้นๆด้วย  
3. จ าเป็นต้องชี้ชัดลงไปถึงชนิดของกิจกรรมต่างๆ 
4. ต้องมีความยืดหยุ่นและง่ายในการปรับเปลี่ยน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นวิธีการตรวจสอบและประเมินผลของ
สภาพแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการก าเนินงานของบริษัท 
 สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  เป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถควบคุมได้ 
(Controllable Factors) อาจเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ ความสามารถในการด าเนินงานของธุรกิจ
ท่องเที่ยว ซึ่งจะทราบว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน หากปัจจัย
ใดที่องค์กรมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันก็จะเป็นจุดแข็ง หากปัจจัยใดเป็นจุดอ่อนก็จะได้หลีกเลี่ยง
หรือน ามาพัฒนาให้มีความเข็มแข็งจนสามารถแข่งขันได้ ซึ่งสภาพแวดล้อมภายในประกอบด้วย 
ศักยภาพและความสามารถในการด าเนินงานด้านต่างๆ ทั้งด้านเงินทุน ความสามารถของผู้บริหาร 
หุ้นส่วน การบริหารการเงิน การตลาด การขาย การผลิต การบริการ และบุคลากรภายในองค์กร เป็น
ต้น 
 สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท าของ
บุคคลอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนที่เหนือการควบคุมขององค์กร (Uncontrollable Factors) ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นอาจจะ
ส่งผลให้ธุรกิจเกิดความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันได้ หรืออาจกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางในการด าเนิน
ธุรกิจได้ สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบไปด้วย ประชากรกลุ่มเป้าหมาย (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. เป้าหมายควรเป็นสิ่งที่สามารถเจาะจงลงไปได้ (Specific) เช่น รายได้จากการขาย 
จ านวนลูกค้าที่เข้าพัก จ านวนก าไรที่ต้องการ เป็นต้น 
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2. เป้าหมายควรเป็นสิ่งซึ่ งวัดหรือประเมินความส าเร็จได้  (Measurable) เช่น การ
ตั้งเป้าหมายในด้านรายได้ หรือ ต้นทุนต่อการให้บริการหนึ่งครั้ง เป็นต้น   

3. เป้าหมายควรจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้  (Realistic) ซึ่งจ าเป็นต้องมี
การศึกษาข้อมูลทั้งอดีตและความเป็นไปได้ในอนาคต ไม่ควรตั้งเป้าหมายที่สูง หรือต่ ากว่าความเป็น
จริง (Realistic หรือ Attainable) 

4. เป้าหมายควรมีการก าหนดเวลาลงไป (Time Bound) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยทั้ง
สองระยะควรที่สอดคล้องกัน 

5. ควรมีการจัดล าดับความส าคัญก่อนหลัง  (Set Priority) เพ่ือการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและการประสานงานที่ดี 

ตาราง 5 ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายที่ดีและไม่ดี 
การตั้งเป้าหมายที่ไม่ดี  การตั้งเป้าหมายที่ดี  

เป้าหมายระยะยาว 

บริษัทจะพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวชั้นน าอีกหนึ่ง
ชนิดในตลาด  

เป้าหมายระยะยาว 

บริษัทจะใช้เงินเป็นจ านวนอย่างน้อยร้อยละ 20 
ของผลก าไรเพ่ือท าการวิจัยระหว่าง พ.ศ. 2560 
– 2561 เพ่ือพัฒนาสินค้าท่องเที่ยวขึ้นใหม่อย่าง
น้อย 5 ชนิดและวางตลาดก่อนสิ้น พ.ศ. 2563  

เป้าหมายระยะสั้น 

บริษัทจะเพ่ิมยอดขายใน พ.ศ. 2560  

เป้าหมายระยะสั้น 

บริษัทจะเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดจากร้อยละ 21 ใน 
พ.ศ. 2560 เป็นร้อยละ 25 ใน พ.ศ. 2561 โดย
การเปิดบริษัทท่องเที่ยวขึ้นมาอีก 22 แห่ง และ
เพ่ิมงบโฆษณาอีกร้อยละ 15 จากงบเดิมที่ใช้ใน 
พ.ศ. 2560 

 
ขั้นตอนที่ 4 ก าหนดทางเลือกกลยุทธ์ (Define the Strategic Options) 

เป็นการก าหนดทางเลือกกลยุทธ์ที่เป็นการก าหนดทางเลือกในการจัดรูปแบบองค์กร  ขึ้นอยู่
กับความต้องการขององค์กรในการตอบสนองนโยบายของบริษัทท่องเที่ยวให้ได้ดีที่สุด  บางบริษัท
จัดรูปแบบของหน่วยธุรกิจกลยุทธ์ (Strategic Business Unit หรือ SBU) ซึ่งในแต่ละหน่วยธุรกิจ
จะต้องมีพันธกิจ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน สามารถตอบสนองต่อกลุ่มตลาดเป้าหมายได้ และสามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ภายในหน่วยธุรกิจนั้นเองโดยตรง เช่น บริษัท SAGA Holidays 



53 

ได้จัดกลุ่มธุรกิจกลยุทธ์ตามชนิดของสินค้าและบริการเพ่ือที่จะตอบสนองลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ
แตกต่างกันไป เช่น กลุ่มอายุน้อย กลุ่มอายุระดับกลางคน และกลุ่มผู้สูงอายุ 
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ภาพรวมในการท าธุรกิจของบริษัท (Conduct a Portfolio Analysis) 
 ในสภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มีการน าเอาวิธีการต่างๆมาช่วยในการวิเคราะห์
ภาพรวมมากยิ่งขึ้นเพ่ือจะสร้างจุดแข็งให้กับบริษัทตนเอง การวิเคราะห์ภาพรวมในการท าธุรกิจของ
บริษัทขึ้นอยู่กับแนวคิด 2 ประการหลักๆ คือ การวิเคราะห์ชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) 
และการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) 
 

1. วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) 
 ในปัจจุบันการด าเนินการและการออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวมีความจ าเป็นต้องให้

สอดคล้องกับวงจงชีวิตผลิตภัณฑ์ เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ ยนแปลง
อย่างรวดเร็วซึ่งเกิดจากสาเหตุต่างๆมากมาย อีกทั้งสินค้าทางการท่องเที่ยวแต่ละชนิดมีวงจรที่
แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น สินค้าท่องเที่ยวในทวีปยุโรปอาจจะอยู่ในช่วงระยะอ่ิมตัว แต่ในทวีป
เอเชียอาจจะอยู่ในช่วยแนะน าหรือช่วงเจริญเติบโต เป็นต้น 

      
                 แนะน า         เจริญเติบโต           อิ่มตัว                ถดถอย 
 
              ยอดขาย 
 
 
 
 
 
              
              ก าไร 
 
 

ภาพ 3  วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
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ขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์ (Product Introduction) 
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เริ่มน าออกสู่ตลาดในครั้งแรกยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้ซื้อ

หรือผู้บริโภค ดังนั้นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายต้องเสนอรายละเอียดของสินค้าและบริการ โดยอาศัยในการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพ่ือติดต่อสื่อสารกับผู้บริโภคให้ทราบว่ามีสินค้าและบริการใหม่ออก
สู่ตลาด ภาระค่าใช้จ่ายในการขายขั้นแนะน าจะสูงมากส าหรับผู้ผลิตที่เป็นผู้บุกเบิกตลาด  (Pioneer) 
อีกทั้งอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงมาก หากการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่มีน้อยและความต้องการสินค้า
ไม่แน่นอน ผู้บุกเบิกตลาดใหม่ต้องประสบกับการลงทุนสูงในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขาย ในขณะ
ที่รายได้อาจยังไม่มีหรือมีน้อยมาก ฉะนั้นธุรกิจที่น าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ขั้นแนะน า ในช่วงแรกจะประสบ
ภาวะขาดทุนก็เป็นไปได้ 

ดังนั้นการจัดกลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์ควรจะเน้นคือเรื่องการส่งเสริม
การตลาดและการสื่อสารให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย การส่งเสริมการตลาดจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
สินค้าและบริการผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้  รวมทั้งการใช้
พนักงานขายในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและเกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่  
เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการที่ตนเองคุ้นเคยและรู้จักสินค้าดีอยู่แล้ว ดังนั้น
จะต้องใช้สื่อการส่งเสริมการขาย เช่น การแจกตัวอย่างหรือการสาธิต ช่วยให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ จึงจะเกิดการยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์และบริการติดตามมาได้ 
 

ขั้นตลาดเจริญเติบโต (Market Growth) 
การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์และบริการจะส่งผลให้ยอดขายเพ่ิมสูงขึ้นและเพ่ิมใน

อัตราที่เร็ว ดังนั้นในช่วงต้นของขั้นเติบโต ผู้บุกเบิกตลาดจะได้รับผลประโยชน์จากก าไรที่ค่อนข้างสูง 
เนื่องจากไม่มีคู่แข่งในตลาด แต่มักจะมีโอกาสได้ไม่นานเพราะคู่แข่งขันทั้งหลายจะเริ่มได้ก าไรและ
ทยอยกันเข้ามาขอส่วนแบ่งตลาด ช่วงเวลาที่คู่แข่งขันเข้ามาสู่ตลาดจะเร็วหรือช้านั้นขึ้นอยู่กับอัตรา
การเจริญเติบโตของความต้องการในสินค้าหรือบริการนั้น ส่วนอัตราก าไรมากหรือน้อยจะเป็นสิ่งจูงใจ
ให้คู่แข่งขันเข้ามามากหรือน้อยรายเช่นกัน อย่างไรก็ตามการแข่งขันในขั้นตลาดเจริญเติบโตจะยังเป็น
ลักษณะการแข่งขันน้อย 

เมื่อเริ่มมีคู่แข่งขันเกิดขึ้น ผู้บุกเบิกจะต้องเปลี่ยนวิธีการในการส่งเสริมการตลาดโดย
ไม่จ าเป็นที่จะใช้ตัวอย่างหรือสาธิตอีกต่อไป แต่ต้องหันไปเน้นการสร้างความชอบตราสินค้าให้มากขึ้น 
(Brand Preferences) การโฆษณาจะหันไปเน้นให้ลูกค้าเจาะจงเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเรา 
แทนที่จะซื้อของคู่แข่งขัน การที่ยอดขายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  ความต้องการของผู้ซื้อแสดงอย่าง
ชัดเจนว่าเป็นแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นท าให้มีการกระจายสินค้าและการจัดจ าหน่ายให้กว้างขวางมากขึ้น 
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีแสดงแนวโน้มของตลาดที่ดี  
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ขั้นตลาดอิ่มตัว (Market Maturity) 
วงจรขั้นอ่ิมตัวเกิดจากผู้ซื้อส่วนใหญ่ได้ซื้อสินค้าและบริการมาบริโภคกันทั่วหน้า 

ประกอบกับมีคู่แข่งขันมาเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการชนิดเดียวกันเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งเป็นส่วน
ส่งเสริมให้ลูกค้ามีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์และบริการเร็วขึ้น คู่แข่งขันที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ เกิดจาก
แรงจูงใจด้านก าไรที่ดี ส่งผลให้ส่วนแบ่งของตลาดที่ผู้ผลิตแต่ละรายได้รับลดน้อยลง ประกอบกับผู้ซื้อ
เริ่มให้ความสนใจน้อยลง ยอดขายจะไม่เพ่ิมข้ึนมากเหมือนขั้นตลาดเจริญเติบโต และในที่สุดอัตราการ
ผลิตเพ่ิมจะหยุดนิ่ง หากไม่มีการแก้ไขความต้องการในตลาดสินค้านี้จะตกต่ าลง อาจจะเป็นเพราะ
ลูกค้ามีสินค้านี้แล้ว หรือลูกค้าเบื่อหน่ายแล้ว หรือต้องการแสวงหาสินค้าใหม่หรืออาจเพราะผู้ผลิตได้
ผลิตสินค้าหรือบริการใหม่ 

 การที่มีคู่แข่งขันเข้ามาในตลาดมากท าให้ผู้ผลิตทุกรายต้องพยายามแย่งส่วนแบ่ง
ตลาดให้มากที่สุด จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และบริการให้แปลกใหม่และสร้าง
เอกลักษณ์ด้วยวิธีการต่างๆ เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับตัวผลิตภัณฑ์และบริการ (Product 
Differentiation) 

 
ขั้นยอดขายตกต่ า (Sale Decline) ยอดขายลดลงเรื่อย ๆ อาจเนื่องมาจาก

ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่กว่ามาแทนที่ในตลาด ลูกค้าจึงหันไปซื้อผลิตภัณฑ์และบริการใหม่แทน การ
ที่ยอดขายลดลงจะท าให้ส่วนแบ่งตลาดของผู้จ าหน่ายแต่ละรายลดลงไปด้วย ดังนั้นการขาดทุนจะ
เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ผู้ผลิตที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่าอาจจะอยู่ในตลาดเพ่ือ
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อไป แต่ผู้ผลิตรายเล็กๆที่มีทุนน้อยจะค่อยๆถอนตัวออกจากตลาดเพราะไม่
สามารถรับภาระการขาดทุนได้  

เมื่อผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ขึ้นถึงจุดอิ่มตัว หากไม่ได้รับการแก้ไข ผลิตภัณฑ์นั้นจะ
เริ่มมียอดขายที่ลดน้อยลง จนออกจากตลาดไป 

 
กลยุทธ์การตลาดส าหรับตอบสนองวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ในแต่ละขั้น 
กลยุทธ์การตลาดในขั้นแนะน าผลิตภัณฑ์ 
1. การตั้งราคาสูงอย่างฉับพลัน เป็นการน าสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลาดด้วย

การตั้งราคาสูง และมีการส่งเสริมการตลาดในระดับสูง การตั้งราคาสูงมีจุดมุ่งหมายที่จะได้ผลก าไรต่อ
หน่วยสูง ส่วนการส่งเสริมการตลาดในระดับสูง เพ่ือให้ลูกค้ารับรู้และรู้จักสินค้าและบริการให้มาก 
เพ่ือจะได้ตัดสินใจซื้อสินค้าได้ 

2. การตั้งราคาสูงอย่างช้า เป็นการน าสินค้าและบริการใหม่ออกสู่ตลาดด้วยการตั้ง
ราคาสูง แต่มีการส่งเสริมการตลาดในระดับต่ า กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อตลาดมีขนาดจ ากัด ลูกค้า
รู้จักผลิตภัณฑ์และบริการดีอยู่แล้ว และผู้ซื้อมีความเชื่อม่ันในคุณภาพสินค้าจึงยอมจ่ายในราคาสูงได้ 
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3. การตั้งราคาต่ าอย่างฉับพลัน เป็นการน าผลิตภัณฑ์และบริกรใหม่เข้าสู่ตลาดด้วย
ราคาต่ ากว่าคู่แข่งขัน แต่มีการส่งเสริมการตลาดในระดับสูง ผู้ผลิตมีเป้าหมายเพ่ือการเจาะตลาดที่
รวดเร็ว ต้องการส่วนแบ่งตลาดให้มากที่สุด กลยุทธ์นี้จะใช้ได้ผลดีเมื่อตลาดมีขนาดใหญ่ ลูกค้ารู้จัก
สินค้าและบริการน้อย แต่ลูกค้ามีความไวต่อราคา กล่าวคือ เมื่อเห็นว่าผลิตภัณฑ์และบริการราคาถูก
กว่าจะเปลี่ยนใจมาซื้อทันที เพราะพวกเขาไม่ยึดติดในตรายี่ห้อ 

4. การตั้งราคาอย่างช้า เป็นการน าผลิตภัณฑ์และบริการใหม่เข้าสู่ตลาดด้วยราคาต่ า
และมีการส่งเสริมการตลาดต่ า การตั้งราคาต่ าท าให้บริษัทสามารถเจาะตลาดได้อย่างรวดเร็ว ส่วนการ
ส่งเสริมการตลาดต่ า ท าให้สามารถประหยัดต้นทุนในการสื่อสารการตลาดได้ 
 

กลยุทธ์การตลาดในขั้นตลาดเติบโต 
1. การเพ่ิมรูปลักษณ์ใหม่ของสินค้าและบริการ เนื่องจากเมื่อจ านวนลูกค้ามากขึ้น 

ความต้องการที่หลากหลายย่อมเกิดขึ้น ดังนั้นความหลากหลายของสินค้าและบริการจึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็น 

2. การขยายช่องทางการจ าหน่าย จ านวนลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นมาจากหลาย ๆ พ้ืนที่ 
ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องขยายช่องทางการจ าหน่ายให้กว้างขวางขึ้น เพ่ือให้ลูกค้าเกิดความสะดวกในการ
จับจ่ายใช้สอย 

3. การส่งเสริมการตลาดให้เกิดความชอบในตราสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
วัตถุประสงค์ของการโฆษณาต้องเปลี่ยนจากการสร้างการรับรู้ (Awareness) มาเป็นการสร้างความใน
ตัวสินค้า (Preference) แทน เพ่ือให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของเราแทนการซื้อสินค้าและ
บริการของคู่แขง่ขัน 

 
กลยุทธ์การตลาดในขั้นอิ่มตัว 
1. การปรับปรุงตลาด เช่น การท าให้ผู้ที่ไม่เคยใช้สินค้าและบริการให้หันมาใช้สินค้า

และบริการ การเข้าสู่ตลาดใหม่ ๆ ที่ลูกค้ามีศักยภาพที่จะซื้อสินค้าและบริการได้ นอกจากนี้อาจจะใช้
วิธีการเพ่ิมความถ่ีในการใช้หรือเพ่ิมโอกาสในการใช้สินค้า ให้แก่ลูกค้าเดิมก็ได้ 

2. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและ
บริการให้ดีขึ้น การปรับปรุงรูปลักษณ์ของสินค้าให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งการออกแบบสินค้าและ
บริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป 

3. การปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาด เช่น การลดราคาสินค้าและบริการลงจาก
เดิม เนื่องจากต้นทุนในการผลิตต่อหน่วยลดลงอันเนื่องมาจากการผลิตในจ านวนมาก (Economies 
of Scale) การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายใหม่ๆ เช่น การตลาดออนไลน์ การสื่อสารตลาดด้วยวิธีการท า 
IMC (Integrated Marketing Communication) เป็นต้น 
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กลยุทธ์การตลาดในขั้นตกต่ า 
1. การเร่งระบบสินค้าออกจากตลาด เมื่อแนวโน้มสินค้าก าลังจะไม่เป็นที่ต้อง

การตลาดผู้ผลิตจะต้องใช้การลดราคามาก ๆ เพ่ือระบายสินค้าออกไป 
2. การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากตลาด การเลิกใช้สินค้าและบริการของลูกค้าไม่ได้

เกิดขึ้นในทันทีทันใด ดังนั้นผู้ผลิตยังคงจ าหน่ายสินค้าและบริการให้แก่กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาทีหลังได้  
เช่น โทรศัพท์มือถือแบบจอธรรมดายังสามารถจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้โทรศัพท์มือถือในระยะ
หลัง ๆ ได ้

3. การออกจากตลาด หากผู้ผลิตเห็นค่าการจ าหน่ายต่อ น ามาซึ่งการขาดทุนที่
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ควรตัดสินใจเลิกผลิตสินค้าและบริการชนิดนั้น แล้วหาทางพัฒนาสินค้าและบริการ
ใหม่ข้ึนมาทดแทน 
 

การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นโดย

ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์การ ประกอบด้วยกลยุทธ์กว้างๆที่
ครอบคลุม ถึงการก้าวไปสู่ความส าเร็จตามที่ต้องการ ตามวิสัยทัศน์และภาระกิจที่ก าหนด ประกอบไป
ด้วย 

1.1 กลยุทธ์มุ่งเน้นการเติบโต (Growth Strategy) เป็นการขยายธุรกิจท่องเที่ยวไป
ในทิศทางต่าง ๆ เช่น 

- ลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวใหม่ที่เกื้อหนุนธุรกิจเดิม โดยเป็นธุรกิจที่อยู่ต้นทางหรือ
ปลายทางของธุรกิจเดิม (Forward – Backward Integration)  

- ลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวใหม่ที่แตกต่างไปจากธุรกิจท่องเที่ยวเดิมโดยสิ้นเชิง 
(Conglomerate Diversification) เพ่ือกระจายความเสี่ยงของการลงทุน 

- จับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance Strategy) เพ่ือเสริมความเข้มแข็งให้
ธุรกิจท่องเที่ยวเดิมโดยไม่ต้องลงทุนเอง 

1.2 กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) ไม่มีการลงทุนใด ๆ ในช่วงนี้ แต่มุ่งเน้นใน
ธุรกิจท่องเที่ยวเดิมให้เข้มแข็ง 

1.3 กลยุทธ์การลดขนาดกิจการ (Retrenchment Strategy) 
- ขายทิ้งกิจการบางส่วน (ที่ไม่ท าก าไร หรือขาดทุน)  
- ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ (Restructure)  

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) คือ การดึงจุดเด่นขององค์กร
ท่องเที่ยวขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์และส่งเสริมกลยุทธ์ ระดับองค์กรโดยการใช้ประโยชน์จาก
ความสามารถหรือจุดแข็งในตลาด อะไรคือสิ่งที่ดีและควรน าเสนอต่อลูกค้า แล้วจะท าการผลิตหรือ
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สร้างมันได้อย่างไร รวมทั้งจะกระจายมันสู่ตลาดได้อย่างไร (Michael A.Hitt, R.Duane Ireland and 
Robert E.Hoskisson, 2551) 

2.1 เป็นผู้น าด้านต้นทุน (ที่ต่ ากว่าคู่แข่งขัน) (Cost Leadership Strategy) เป็น
กลุ่มของการกระท าที่ถูกบูรณาการซึ่งด าเนินการเพ่ือสร้างสินค้าและบริการด้วยคุณลักษณะซึ่ง
สามารถยอมรับได้ต่อลูกค้า ณ ระดับต้นทุนที่ต่ า อย่างไรก็ตามการเน้นเพียงการลดต้นทุนเท่านั้นอาจ
พบว่าบริษัทท่องเที่ยวพบประสิทธิภาพการผลิตแต่ไม่มีลูกค้าคนใดที่ต้องการซื้อ ถึงแม้ว่าจะมีการ
ออกแบบสินค้าและบริการเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
คู่แข่ง ผู้น าด้านต้นทุนควรเน้นที่การค้นหาแนวทางในการไปสู่การมีต้นทุนที่ต่ ากว่าคู่แข่งขันเพ่ือสร้าง
ความได้เปรียบขณะที่ยังคงรักษาระดับการแข่งขันด้านการสร้างความแตกต่าง เช่น การจัดหาวัตถุดิบ 
การควบคุมสินค้าคงคลังและการจัดส่งสินค้า ระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาทางเทคโนโลยี และการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 ลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิต (Reduce Production Cost) สามารถท าได้ดังนี้ 
(ฉัตยาพร เสมอใจ, ฐิติรัตน์ มีมาก และคมกฤช ปิติฤกษ์, 2552) 

• ลดคุณภาพของวัตถุดิบ (Reduce Raw Material Quality) สินค้า
และบริการที่มีคุณภาพนั้นเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการ แต่การใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงนั้นจะท าให้ราคาสินค้าสูงไปด้วย และหาก
ลูกค้าไม่ได้ต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีเยี่ยมอาจจะ
ส่งผลให้ลูกค้าไม่ต้องการที่จะซื้อได้ ดังนั้นการลดคุณภาพของ
วัตถุดิบอาจะช่วยให้ต้นทุนของสินค้าและบริการลดต่ าลง แต่ถ้า
วัตถุดิบนั้นด้อยคุณภาพก็อาจจะส่งผลให้กลายเป็นสินค้าที่ไม่พึง
ประสงค์ก็เป็นได้ บริษัทท่องเที่ยวอาจจะต้องมีการพิจารณาถึง
ความเหมาะสมในการผลิตและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
ด้วย 

• ลดความผิดพลาดในการผลิต (Zero Defect) ความผิดพลาดใน
การผลิตนั้นก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการด าเนินงานประเภทหนึ่งที่ไม่
ควรให้เกิดขึ้น การลดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตจะท าให้
ต้นทุนลดลงอีกด้วย และหากสินค้าหรือบริการที่มีความผิดพลาด
ไปอยู่ในมือลูกค้า บริษัทอาจจะต้องมีการจ่ายชดเชยต่อความ
เสียหายนั้นๆให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของ
บริษัท ดังนั้นบริษัทจะต้องพิจารณาว่าสมควรที่จะผลิตสินค้าหรือ
บริการนั้นๆเองหรือควรที่จะจ้างผู้เชี่ยวชาญผลิตหรือจ้างที่ปรึกษา
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ที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ซึ่งจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความมี
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 

• ใช้ระบบทันเวลาพอดี (Just-in-time หรือ JIT) เป็นระบบที่
เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อวัตถุดิบเมื่อต้องการผลิต และผลิตตาม
จ านวนที่ต้องการ เพ่ือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง 
และเพ่ือไม่ให้ลูกค้าต้องรอนานในกระบวนการซื้อหรือใช้บริการ 

 ลดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ (Reduce Service Expenses) 
• ลดกระบวนการบางอย่างที่ไม่จ าเป็น (Reduce Unnecessary 

Process) บริษัทจะพิจารณาว่ามีกระบวนการอะไรบ้างที่สามารถ
ลดได้โดยไม่กระทบถึงการให้บริการลูกค้า แต่ได้รับผลตอบแทน
อ่ืนๆที่ดีกว่า เช่น สายการบินต้นทุนต่ ามีการตัดการให้บริการบน
เครื่องบินบางอย่าง แต่มีการลดราคาลง เป็นต้น 

• ลดคุณภาพสินค้าที่ใช้ในการบริการ (Reduce Product Quality) 
อาจพิจารณาถึงระดับคุณภาพของสินค้าที่ใช้ในการให้บริการ 
เนื่องจากสินค้าคุณภาพสูงจะส่งผลถึงราคาที่แพง ในบางครั้งการ
ลดระดับคุณภาพลงแต่ยังสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดีและสามารถลดราคาลงได้ อาจจะท าให้ลูกค้าพึงพอใจ
มากกว่า 

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

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการซื้อ 
เช่น การจัดกิจกรรมส าหรับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งค่าใช้จ่ายจะ
ต่ ากว่าการโฆษณาผ่านสื่อราคาแพง แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า 

• เลือกใช้สื่อโฆษณาที่เฉพาะเจาะจง การใช้สื่อโฆษณาที่เข้าถึง
ผู้บริโภคในจ านวนมาก เช่น สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ อาจก่อให้เกิด
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่สูง แต่ไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ตามที่บริษัทต้องการ แต่การเลือกสื่อที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ เช่น นิตยสารเฉพาะกลุ่ม ป้ายโฆษณาใน
พ้ืนที่เจาะจง หรือวิทยุท้องถิ่น เป็นต้น จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ดีกว่า 

• ใช้การตลาดทางตรง เป็นการเลือกใช้รูปแบบการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายโดยทางตรงเพ่ือเป็นการตัด
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ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้คนกลาง หากธุรกิจสามารถหาข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายและสามารถติดต่อโดยตรงได้เอง การท าการตลาด
ทางตรงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ าหน่ายได้มากกว่า 

 ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นการพิจารณาว่าควรจะท าการจ้างผลิตและท า
การลงทุนในเครื่องจักรราคาแพงเพ่ือท าการผลิตเอง ซึ่งท าให้เกิดต้นทุนสูง 
แต่การเลือกการจ้างผลิตแทนท าให้ต้นทุนต่อหน่วยในระยะเริ่มแรกต่ าลง 
ส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุนของธุรกิจเร็วขึ้น 

 ลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
• การจ้างงานชั่วคราว เนื่องจากการจ้างงานประจ ามีค่าใช้จ่ายคงที่

ในการดูแลพนักงาน ทั้งเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ และไม่
สามารถจ้างหรือเลิกจ้างได้ตามความต้องการใช้งานได้ ซึ่งการจ้าง
งานชั่วคราวไม่มีเงื่อนไขมากเท่ากับการจ้างงานประจ า เช่น ธุรกิจ
ที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจสายการบิน 

• การใช้บุคลากรตามความจ าเป็น เป็นการฝึกให้บุคลากรในองค์กร
สามารถท างานได้หลายหน้าที่ สามารถท างานได้อย่างหลากหลาย 
เพ่ือลดจ านวนบุคลากร เหมาะส าหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ต้องการ
ก าลังการผลิตมาก ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแล
บุคลากรที่มากเกิดความจ าเป็น 

2.2 เน้นความแตกต่างของบริการ (Differentiation Strategy) เป็นกลุ่มของการ
ด าเนินการที่ผสมผสานในการผลิตสินค้าและบริการ ณ ต้นทุนที่ยอมรับได้ซึ่งลูกค้ารับรู้ในฐานะว่ามี
ความแตกต่างในหนทางซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อพวกเขา ในขณะที่ผู้น าด้านต้นทุนได้เสนอบริการแก่ลูกค้า 
ผู้สร้างความแตกต่างในกลุ่มลูกค้าซึ่งรับรู้ว่ามูลค่าถูกเพ่ิมขึ้นโดยการกระท าซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท
แตกต่างจากสินค้าและบริการที่ผลิตจากคู่แข่งขัน บริษัทจะต้องสามารถผลิตสินค้าและบริการที่
แตกต่าง ณ ต้นทุนการแข่งขันเพ่ือลดแรงกดดันต่อราคาที่ลูกค้าจะจ่ายให้แก่บริษัท เมื่อลักษณะของ
ความแตกต่างในสินค้าถูกผลิตโดยต้นทุนที่ไม่มีคู่แข่ง ราคาของสินค้าจะสามารถเพ่ิมขึ้นซึ่ ง
กลุ่มเป้าหมายมีความเต็มใจที่จะจ่าย บริษัทที่ใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่างมักเน้นในการลงทุนและ
พัฒนาคุณลักษณะซึ่งสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการในแนวทางต่างๆ เช่น บริการที่
ตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมสินค้าที่รวดเร็ว และผู้น าด้านเทคโนโลยี 

 การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Differentiation) 

 คุณภาพของผลิตภัณฑ์และลริการ (Product Quality) เน้นคุณภาพที่ดี โดดเด่น 
แตกต่างจากคู่แข่งขัน มีความคงทนกว่า และเหมาะสมกับการใช้งานได้ดีกว่า 
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 ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ (Product Variety) ในขณะที่สินค้าหรือ
บริการในตลาดมีลักษณะที่ไม่แตกต่างกัน การสร้างรูปแบบให้หลากหลายให้เลือกได้จะ
สร้างความพึงพอใจได้มากกว่า 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (Product Development/ Innovation) เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ต้องอาศัยการศึกษาและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(Research and Development หรือ R&D) แต่ในบางครั้งเมื่อไม่สามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ อาจจะใช้วิธีลอกเลียนแบบและพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ (Copy and 
Development หรือ C&D) ก็ได้ 

 ตอบสนองความต้องการเฉพาะ (Customized Product) เป็นวิธีการตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะราย (Individual Needs) โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการเฉพาะ
ให้กับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมกับตนเอง 
และสร้างความพึงพอใจได้มากยิ่งขึ้น 

 การใช้บรรจุภัณฑ์ (Packaging) พิจารณาใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงาม สามารถ
น าไปใช้ต่อได้ และสร้างคุณค่าทางจิตใจและความรู้สึก  

 การใช้รูปแบบย้อนยุค (Retro Marketing) เป็นการใช้รูปแบบย้อนยุคเพ่ือเป็นการสร้าง
ความโดดเด่นและสามารถดึงดูดลูกค้าที่สนใจได้เป็นอย่างดี 

 คุณภาพของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ (Quality of Equipment)  

 ความทันสมัยของเครื่องมือ (Modern Equipment) ซึ่งจะสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ
ของธุรกิจ และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าได้โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวที่ต้องการ
สะท้อนถึงภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือของธุรกิจ เช่น ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
และธุรกิจสายการบิน เป็นต้น 

 ความสะดวก (Convenience) เป็นการใช้เครื่องมือในการให้บริการที่หลากหลายเพ่ือให้
ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ตามสะดวก แต่อาจต้องพิจารณาจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วย 
เช่น ผู้สูงอายุต้องการติดต่อสื่อสารกับพนักงานโดยตรง แต่วัยรุ่นสามารถติดต่อสื่อสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 

 ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ต้องสร้างความน่าเชื่อถือว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์นั้นๆมี
คุณภาพมากเพียงพอ และมีความปลอดภัยในการใช้ 

 ด้านการบริการ (Service) สามารถสร้างความแตกต่างและรักษาความพึงพอใจได้ใน
ระยะยาว ดังนั้นการสร้างรูปแบบการบริการที่ดีต้องพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 การตอบสนองที่รวดเร็ว (Quick Response) 
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 สะดวก (Safety) 

 เชื่อถือได้ (Reliability) 

 ใส่ใจในรายละเอียด (Extra Attention) 

 ความสุภาพ (Courtesy) 

 ด้านการตลาด (Marketing) เป็นการสร้างเอกลักษณ์ในการติดต่อสื่อสารกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการใช้ข้อความที่เป็นเอกลักษณ์ การเลือกใช้สื่อ การใช้สี การเลือก
ช่องทางการจัดจ าหน่ายเฉพาะ หรือการจัดกิจกรรมที่เอกลักษณ์  
2.3 มุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) บริษัทจะเลือกกลยุทธ์นี้ก็ต่อเมื่อ

ต้องการจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายขนาดเล็ก เช่น กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนชั้นสูง หรือ
กลุ่มนักกีฬา เป็นกลุ่มท่ีแตกต่างของสายผลิตภัณฑ์และบริการ หรือเป็นกลุ่มที่มีความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์ เช่น เอเชีย ยุโรป เป็นต้น ดังนั้น กลยุทธ์นี้เป็นกลุ่มของการกระท าที่ถูกบูรณาการ
เพ่ือสร้างสินค้าและบริการซึ่งตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ แม้ว่าบริษัทจะไม่ได้
ครอบครองข้อได้เปรียบทางการตลาดในตลาดที่ใหญ่กว่า บริษัทสามารถสร้างมูลค่าส าหรับลูกค้าใน
กลุ่มต่างๆในตลาดซึ่งมีความเฉพาะและโดยการใช้การเน้นที่กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและความ
เป็นผู้น าด้านต้นทุน 

3. กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Level Strategies) ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
3.1 หน้าที่ในด้านการผลิต (Production) 
3.2 หน้าที่ในด้านการขาย (Sale) 
3.3 หน้าที่ในด้านการตลาด (Marketing) 
3.4 หน้าที่ในด้านการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
3.5 หน้าที่ในด้านการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) 
 

  

ภาพ 4 ระดับข้ันของกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ระดับบริษัท 

(Corporate Strategy)  

กลยุทธ์ธุรกิจ  

(Business Strategy)  

กลยุทธ์ระดับปฏิบัติงาน  

(Functional Strategy)  
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2. การประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) 
 การประหยัดขนาดตั้งอยู่บนพ้ืนฐานว่าบริษัทท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่กว่าจะได้เปรียบทาง

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

1. บริษัทท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมการขายเพ่ิมขึ้นตามจ านวนสินค้าที่ขายได้เพ่ิมขึ้น ใน
ราคาที่ลดลงจากเดิม 

2. ในกรณีที่พนักงานขายมีความรู้ในสถานการณ์ของตลาด ณ เวลานั้นๆ ส่งผลให้
พนักงานขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเพ่ิมยอดขายของบริษัทท่องเที่ยวโดยไม่ต้องเพ่ิมต้นทุนใน
ด้านพนักงานขายเลย 

การประหยัดท่ีเกิดขึ้นกับหน่วยธุรกิจ เมื่อขยายขนาดการผลิต เพ่ิมการใช้ปัจจัยการผลิต
ทุกชนิดพร้อมๆกัน เป็นสัดส่วนเดียวกัน 

การประหยัดภายใน เมื่อขยายขนาดการผลิต มีการแบ่งงานกันท าความช านาญเฉพาะ
ด้านมีมากขึ้น ประสิทธิภาพการผลิตสูง  

การประหยัดภายนอก เมื่ออุตสาหกรรมมีขนาดใหญ่ขึ้น ก็สามารถประหยัดได้มากขึ้น 
เช่น ซื้อวัตถุดิบได้ถูกลงเพราะมีผู้น ามาขายที่โรงงานไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางไปซื้อที่ไกลๆ  
 
การประหยัดจากภายใน ประกอบไปด้วย 

1. การประหยัดด้านแรงงาน เกิดจากความสามารถในการน าหลักการแบ่งงานกันท ามาใช้เมื่อ
หน่วยธุรกิจท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่ขึ้น มีคนงานมากขึ้น เป็นผลให้เกิดความช านาญเฉพาะ
อย่างในการผลิตขึ้น ผลผลิตเพ่ิมข้ึนรวดเร็ว ท าให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง  

2. การประหยัดด้านเทคนิค เกิดจากความสามารถที่จะน าเทคนิคการผลิตที่ก้าวหน้าเข้ามาใช้
เมื่อธุรกิจท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่ขึ้น ต้องการผลผลิตมากข้ึน ผลผลิตทั้งหมดจะเพ่ิมขึ้นมากกว่า
ต้นทุนทั้งหมดที่เพ่ิมข้ึนเป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ าลง 

3. การประหยัดด้านการจัดการ เกิดจากความสามารถที่จะกระจายค่าใช้จ่ายในการจัดการที่มี
จ านวนคงที่ได้มากขึ้น เมื่อหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวขยายขนาดออกไปมีปริมาณการผลิตเพ่ิมขึ้น 
เป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดต่ าลง  

4. การประหยัดด้านการตลาด เกิดจากความสามารถที่จะลดค่าใช้จ่ายทางการตลาดต่อหน่วย
ลงได ้เมื่อหน่วยธุรกิจท่องเที่ยวมีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น หน่วยธุรกิจท่องเที่ยวสามารถซื้อวัตถุดิบ
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ในราคาต่อหน่วยที่ลดลง มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาต่อหน่วยที่ลดต่ าลง เป็นผลให้ต้นทุนต่อ
หน่วยลดต่ าลง  
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. อธิบายระดับของการวางแผนกลยุทธ์ว่ามีก่ีระดับ อะไรบ้าง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. อธิบายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
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บทท่ี 4 การจัดการการตลาดธุรกิจท่องเที่ยว 

 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายการจัดการการตลาดธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

2. อธิบายกระบวนการซื้อของผู้บริโภคในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

3. อธิบายการแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ได้ 

4. วิเคราะห์สถานการณ์ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

5. วิเคราะห์ SWOT Analysis ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้ 
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ความหมายของการบริการ 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริการ หมายถึง “กิจกรรม
ของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible Goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการ โดย
สินค้าท่ีไม่ตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได้” 
 ดังนั้นสามารถแยกค าส าคัญจากความหมายข้างตันได้ดังนี้ 
 1. กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบ (Delivery Activity) หมายถึง การด าเนินการหรือการ
กระท า (Performance) ของธุรกิจบริการซึ่งส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการตอบสนองตามความ
ต้องการ 
 2. สินค้าไม่มีตัวตน (Intangible Goods) หมายถึง การบริการซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ
กระบวนการส่งมอบ เช่น การให้บริการความบันเทิง ค าปรึกษา เป็นต้น 
 3. ความต้องการของผู้รับบริการ (Customer Need and Want)  หมายถึง ความจ าเป็น
และความต้องการของลูกค้าที่คาดหวังว่าจะได้จากการบริการนั้นๆ เช่น อาหารอร่อย บรรยากาศดี  
ดนตรีไพเราะ เป็นต้น 
 4. ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) หมายถึง การที่ลูกค้าได้รับการบริการที่
ตอบสนองความต้องการตามที่คาดหวังไว้ 

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

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวจ าเป็นต้องด าเนินงานภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตด้านการท่องเที่ยว
สามารถด าเนินธุรกิจให้ได้ผลก าไรสูงสุดจากทรัพย์สินที่มีในมือ และในขณะเดียวกันก็สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เช่นเดียวกัน การจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยว
จึงต้องบูรณาการให้มีตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งความสนใจต่อความต้องการของลูกค้า (Customer 
Oriented Objectives) วิธีการทางการตลาดจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะก าหนดวัตถุประสงค์ที่จะสามารถ
น ามาซึ่งรายได้ (Revenue Earning Objectives) ที่สามารถปฏิบัติได้ตรงต่อสถานการณ์จริงในตลาด
ทีอ่งค์กรก าลังด าเนินธุรกิจอยู่ ไม่ว่าองค์กรนั้นจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่หวังผลก าไร ส านักงานการบริหาร
การท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สายการบิน โรงแรมหรือองค์การด้านธุรกิจน าเที่ยวที่มุ่ง
ด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ก็ตาม 

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

 
การตลาด ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ 

1. เจตคติและการตัดสินใจของลูกค้า (ตลาดเป้าหมาย) เกี่ยวกับคุณค่าและประโยชน์ของ
สินค้าและบริการที่มีอยู่ตามความจ าเป็น ความต้องการ ความสนใจและก าลังซื้อ 

2. เจตคติและการตัดสินใจของผู้ผลิตเกี่ยวกับการผลิตสินค้าและบริการเพ่ือจ าหน่ายให้บริบท
ของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจและเป้าหมายระยะยาวของผู้ผลิต 

3. การติดต่อสื่อสารของผู้ผลิตกับลูกค้า ก่อนขาย ระหว่างขาย และภายหลังการขาย รวมทั้ง
การจ าแนกแจกจ่าย (Distribution) หรือจัดหาผลิตภัณฑ์เหล่านั้นให้กับลูกค้า     
 

ส่วนของการตลาดประเภทต่าง ๆ ในการเดินทางและท่องเที่ยว  

ส่วนของการตลาดประเภทต่าง ๆ ในแต่ละภาคของอุตสาหกรรมการเดินทางและท่องเที่ยว
นั้นสามารถแยกได้เป็นส่วนของลูกค้าที่ส าคัญ 3 กลุ่ม ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจแต่ละประเภทอาจมีลูกค้าทั้ง 
5 กลุ่ม ผสมผสานกันได้ ดังนี้ 
ส่วนของลูกค้าส าหรับผู้ประกอบการน าเที่ยว 

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) 

ส่วนของลูกค้าส าหรับผู้ประกอบการขนส่ง 
1. ผู้โดยสารเดินทางชั้นหนึ่ง (First Class Passenger) 
2. ผู้โดยสารเดินทางกลุ่มสโมสร (Club Class Passenger) 
3. ผู้โดยสารเดินทางชั้นประหยัด (Economy Class Passenger) 
4. กลุ่มผู้โดยสารเช่าเป็นคณะ (Charter Groups) 
5. กลุ่มผู้ซื้อน าเที่ยวเบ็ดเสร็จ (APEX Purchasers) 

ส่วนของลูกค้าส าหรับสถานที่ท่องเที่ยว 
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 บางส่วนก็ขึ้นอยู่กับท าเลที่ตั้งการประกอบธุรกิจนั้นอยู่แล้ว ลูกค้า

บางส่วนก็เกิดขึ้น เพราะสนใจกับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ออกแบบไว้ส าหรับกลุ่มลูกค้าหนึ่ง
โดยเฉพาะและเปิดโอกาสการตลาดให้แก่เขา  

 

กระบวนการซื้อ 

การซื้อของผู้บริโภคมีความซับซ้อนและเป็นกระบวนการซึ่งด าเนินต่อเนื่องกันไป โดยมีล าดับ
ขั้นต่อไปนี้ (Philip Kotler, 2547) 

1. การรับรู้ความต้องการ จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการ โดย
ผู้บริโภครู้สึกถึงความต้องการที่แท้จริงและพึงปรารถนา ซึ่งความต้องการอาจถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า
ภายในหรือภายนอก ดังนั้นธุรกิจท่องเที่ยวจึงจ าเป็นต้องระบุสถานการณ์ที่กระตุ้นความต้องการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งขึ้นมา และการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคหลายๆคนจะท าให้สามารถระบุได้ว่าสิ่งเร้าที่
กระตุ้นให้เกิดความสนใจนั้นมีอะไรบ้าง เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมกับ
ผู้บริโภคมากท่ีสุด 

2. การค้นหาข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการ เมื่อผู้บริโภคได้รับการกระตุ้นจะมีแนวโน้มที่
จะหาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ ซึ่งแบ่งได้ 2 ระดับด้วยกัน คือ การค้นหาข้อมูล
แบบธรรมดา เรียนกว่า การเพ่ิมการพิจารณาให้มากขึ้น เช่น การเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ
บริการมากขึ้น และในระดับถัดมาคือ ผู้บริโภคจะเข้าสู่การค้นหาข้อมูลข่าวสารอย่างกระตือรือร้น โดย
การอ่านหนังสือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล และเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับตัวสินค้าและ
บริการ 

3. การประเมินทางเลือก ผู้บริโภควิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตราสินค้าเชิงเปรียบเทียบ และท า
การตัดสินใจมูลค่าของสินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งกระบวนการประเมินผลของผู้บริโภค คือ อันดับแรก 
ผู้บริโภคพยายามที่จะสร้างความพึงพอใจตามความต้องการของตนเอง อันดับที่สอง ผู้บริโภคก าลัง
มองหาประโยชน์จากสินค้าและบริการ อันดับสาม ผู้บริโภคมองเห็นว่าสินค้ามีคุณสมบัติหลากหลาย
และมีประโยชน์ครบตามชุดความต้องการนั้นๆ เช่น คุณสมบัติของโรงแรมที่ต้องการ คือ สถานที่ตั้ง
ใกล้แหล่งท่องเที่ยว มีความสะอาด บรรยากาศดี ราคาเหมาะสม และการบริการที่ดีเยี่ยม เป็นต้น 

4. การตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคจะสร้างรูปแบบความชอบในระหว่างตราสินค้าต่างๆที่มีอยู่ใน
ทางเลือกเดียวกัน และยังอาจจะสร้างรูปแบบความตั้งในในการซื้อไว้ที่ตราสินค้าที่ชอบมากที่สุดไว้ 
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อย่างไรก็ตามในความตั้งใจซื้อ ผู้บริโภคอาจต้องท าการตัดสินใจในรายละเอียดปลีกย่อยอีก 5 ประเภท 
คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับตราสินค้า การตัดสินใจเกี่ยวกับผู้ขาย การตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของ
สินค้าและบริการ การตัดสินใจเกี่ยวกับเวลา และการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการช าระเงิน  

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ จะเป็นสิ่งที่ชี้วัดว่าผู้ซื้อมีความพอใจหรือไม่ ซึ่งความพึงพอใจ
จะเป็นการแสดงถึงความคาดหวังของผู้บริโภคและคุณภาพของตัวสินค้าและบริการ ถ้าสินค้าและ
บริการนั้นไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้บริโภคก็จะส่งผลให้เกิดความผิดหวัง แต่ถ้าตรงความคาดหวัง
ผู้บริโภคก็จะเกิดความรู้สึกเฉยๆ แต่ถ้าเกินความคาดหวังผู้บริโภคจะเกิดความพอใจยิ่งขึ้น ความรู้สึก
ดังกล่าวจะส่งผลว่าผู้บริโภคจะกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้งหรือไม่ 

 

ภาพ 5 กระบวนการซื้อของผู้บริโภคในธุรกิจท่องเที่ยว 
 

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

เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบัน ซึ่งความชอบ 
ความต้องการ และพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความหลากหลาย  กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย 
(Target Marketing) จึงถูกน ามาใช้ ซึ่งหมายถึง การจัดผลิตภัณฑ์และส่วนประสมทางการตลาดที่
แตกต่างกันเพ่ือสนองความต้องการของตลาด ที่มีลักษณะความชอบ ความต้องการและพฤติกรรม
ผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ในการจัดส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมายนั้น
จ าเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ โดยอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวกับผู้บริโภคหรือตลาดเป็น
พ้ืนฐานในการแบ่ง หลังจากนั้นจึงก าหนดตลาดเป้าหมาย และก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัททอ่งเที่ยวให้มีความสอดคล้องกับความชอบ ความต้องการ และพฤติกรรมของตลาดที่เลือก
เป็นเป้าหมายนั้น ซึ่งกลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมายนี้ บริษัทท่องเที่ยวต้องพิจารณา 3 ประการคือ (สุ
พรรณี อินทร์แก้ว, 2551) 

การรับรู้
ความ

ต้องการ  

การค้นหา
ข้อมูล 

การ
ประเมิน
ทางเลือก 

การ
ตัดสินใจซื้อ  

พฤติกรรม
ภายหลัง
การซื้อ 
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ประการที่หนึ่ง การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation หรือ Segmenting) เป็น
การแบ่งตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งออกเป็นตลาดย่อยๆ  ที่แตกต่างกัน
ทางด้านความชอบ ความต้องการ และพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละตลาดย่อยๆ  นั้น โดยอาศัย
คุณสมบัติของผู้บริโภคหรือตลาดเป็นปัจจัยในการแบ่ง ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถแยกตลาดออกเป็นส่วนๆ 
(Market Segments) และท าให้เห็นความเด่นชัดที่แตกต่างกันของคุณสมบัติ ความชอบ  ความ
ต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อยู่ในแต่ละส่วนของตลาด  เพ่ือจะได้วางแผนและใช้ความ
พยายามทางการตลาดได้เหมาะสมกับแต่ละส่วนตลาด ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าแบ่งส่วนตลาด
โดยยึดเกณฑ์เพศ วัย รายได้ และรสนิยม เป็นพ้ืนฐานในการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนๆ (Market 
Segments) 

ประการที่สอง คือ การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting หรือ Targeting) ซึ่ง
เป็นกิจกรรมในการประเมินผลและการเลือกส่วนตลาด (Market Segments) ที่บริษัทท่องเที่ยวเห็น
ว่าเหมาะสมกับทรัพยากรและความช านาญของบริษัท ตลอดจนเป็นส่วนตลาดที่มีโอกาสทาง
การตลาด มีศักยภาพในการสร้างยอดขายและท าก าไรให้กับบริษัทท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น บริการสปา
สมุนไพรพื้นบ้าน เลือกตลาดเป้าหมายเป็นผู้หญิง อายุ 30 - 60 ปี รายได้สูง และรสนิยมด ี

ประการที่สาม เป็นการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market Positioning หรือ 
Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในใจของ
ผู้บริโภคในเชิงเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์และบริการของคู่แข่งขัน  โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารทาง
การตลาดเป็นเครื่องมือในกระบวนการสร้างต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ตัวอย่าง เช่น บริการสปาสมุนไพร
พ้ืนบ้าน จะก าหนดต าแหน่งทางการแข่งขันส าหรับบริการบริษัทสปา โดยเน้นความเป็นบริการและ
ผลิตภัฒฑ์สปาสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับมาตรฐานการส่งออก 
 

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) จะเลือกกลุ่มเป้าหมายตาม
บุคลิกภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิต ชั้นของสังคม เป็นต้น 
 4. การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม (Behavioristic) เน้นตามกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรมการ
ซื้อหรือการบริโภค อัตราการซื้อและความถ่ีในการซื้อ และก าหนดโปรแกรมการตลาดเพ่ือสนองความ
ต้องการตามพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละราย 
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แนวทางในการเลือกตลาดเป้าหมาย 

1. การเลือกตลาดโดยไม่สนใจความแตกต่างของผู้บริโภค (Undifferentiated Marketing) 
หมายถึง ผู้ขายบริการพิจารณาว่าตลาดมีเพียงตลาดเดียว และผู้บริโภคในตลาดมีความต้องการ
เหมือนกัน ดังนั้นธุรกิจท่องเที่ยวควรเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างในการบริการ (Service 
Differentiation) เช่น การส่งมอบบริการรวดเร็ว การฝึกอบรมลูกค้า เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจจะใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดเพียงชุดเดียวในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 

ภาพ 6 ส่วนประสมการตลาดส าหรับการตลาดไม่แตกต่างกัน 
 

2. การเลือกส่วนของตลาดที่มีความแตกต่างกัน (Differentiated Marketing) เป็นการตลาด
มากกว่า 1 ส่วน เป็นตลาดเป้าหมาย แล้วพัฒนาส่วนประสมการตลาดแยกกันส าหรับแต่ละส่วนตลาด 
เช่น ธุรกิจการบิน สามารถแบ่งกลุ่มเป้าตลาดตามระดับอัตราค่าโดยสาร ได้แก่ ชั้นหนึ่ง (First Class) 
ชั้นธุรกิจ (Business Class) และชั้นประหยัด (Economy Class) และใช้ส่วนประสมการตลาดที่
เหมาะสมส าหรับตลาดแต่ละส่วน 

         

 

ภาพ 7 ส่วนประสมการตลาดส าหรับการตลาดที่มีความแตกต่างกัน 
 

ส่วนประสม
การตลาด การตลาด 

ส่วน
ประสม

การตลาด 
1 

ตลาด 1 

ส่วน
ประสม

การตลาด 
2 

ตลาด 2 

ส่วน
ประสม

การตลาด 
3 

ตลาด 3 



73 

 
3. การเลือกตลาดแบบเฉพาะเจาะจงหรือเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) เป็นการ

เลือกตลาดหนึ่งส่วนจากตลาดทั้งหมดมาเป็นตลาดเป้าหมาย แล้วสร้างส่วนประสมการตลาดเพ่ือเสนอ
ขายให้แก่ตลาดส่วนดังกล่าวเพียงส่วนเดียว 

 

ภาพ 8 ส่วนประสมการตลาดส าหรับการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง 
 

ประโยชน์ของการแบ่งตลาดผู้บริโภค 

1. ท าให้ทราบถึงความต้องการของตลาดแต่ละส่วน ท าให้ธุรกิจสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่เหมาะสมยิ่งขึ้นส าหรับตลาดแต่ละส่วน 

2. ท าให้ธุรกิจมองเห็นโอกาสที่จะท าการขยายตลาดไปในส่วนตลาดที่ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองเพียงพอ 

3. ท าให้การจัดสรรทรัพยากรทางการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเลือกส่วนตลาดที่
เหมาะสมกับทรัพยากรที่ธุรกิจท่องเที่ยวมีอยู่ 

 

กระบวนการวางต าแหน่งการให้บริการ (Positioning) 
 การก าหนดต าแหน่งของการให้บริการ สามารถก าหนดจากหลักเกณฑ์ต่างๆได้ดังนี้ 
 1. ความส าคัญของความแตกต่างของบริการต้องมีความส าคัญในสายตาลูกค้าจ านวนมาก  
 2. ความมีเอกลักษณ์ของบริการที่ไม่เหมือนคู่แข่ง 
 3. ความแตกต่างของบริการต้องเหนือกว่าคู่แข่ง 
 4. ความแตกต่างของบริการต้องมีราคาที่เหมาะสมส าหรับลูกค้า 
 5. ความแตกต่างของบริการจะต้องสร้างก าไรให้กับธุรกิจ 

ตลาด 2 

ตลาด 3 

ตลาด 1 ส่วนประสมการตลาด 
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วิธีก าหนดต าแหน่งบริการ 

 1. ก าหนดต าแหน่งโดยใช้ลักษณะบริการ เป็นการบอกให้ผู้บริโภคทราบถึงความแตกต่างหรือ
เอกลักษณ์ เช่น การบินไทยเน้นการให้บริการที่ดีที่สุดส าหรับผู้โดยสาร คือ “การบินไทยรักคุณเท่า
ฟ้า” เป็นต้น 
 2. ก าหนดต าแหน่งตามระดับชั้นบริการ โดยเน้นความแตกต่างของระดับบริการซึ่งลูกค้าดู
แล้วว่าแตกต่างจากคู่แข่งขัน โดยจะมีการใช้ข้อความ ค าขวัญ หรือสโลแกน เป็นการแสดงต าแหน่ง
ของบริการ เช่น โรงแรมดุสิตธานีก าหนดต าแหน่งบริการว่าเป็น “โรงแรมส าหรับนักธุรกิจ” 
 3. ก าหนดต าแหน่งตามคุณภาพ และราคาการให้บริการ โดยการเปรียบเทียบราคาและ
คุณภาพกับคู่แข่งขัน และพิจารณาว่าราคาเหมาะสมกับคุณค่าของบริการหรือไม่ ต้องเป็นคุณค่าที่
ได้รับในสายตาลูกค้า 
 4. ก าหนดต าแหน่งจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เป็นการก าหนดจุดยืนของบริการที่จะช่วยให้
ลูกค้าเป้าหมายรู้ว่าบริการนี้มีเพ่ือใคร 
 

ขั้นตอนการก าหนดต าแหน่งบริการ 

 1. วิเคราะห์บริการของธุรกิจท่องเที่ยวอย่างละเอียด และจุดเด่นของบริการว่ามีอะไรบ้าง 
 2. ก าหนดต าแหน่งของบริการในปัจจุบันว่าอยู่ต าแหน่งใด เพ่ือพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนของ
ธุรกิจท่องเที่ยว 
 3. เปรียบเทียบต าแหน่งของบริการในปัจจุบันกับวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบริษัท
ท่องเที่ยว 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันภายนอกองค์กร (Porter’s Five Forces Industry 
Competition) แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 

1. อุปสรรคจากคู่แข่งขันรายใหม่ (Threats of New Entrants) 
   1.1 อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวและของตลาดเป็นที่น่าสนใจ 
      1.2 จ านวนเงินลงทุนและเทคโนโลยีที่ไม่เป็นอุปสรรค 
      1.3 จุดคุ้มทุนและระยะเวลาคืนทุน 

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

2.1 ราคา และความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ 
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      2.2 การยอมรับของผู้บริโภค อาทิ ของแท้กับของเทียมที่รู้สึกว่ามาจากผู้ผลิต
เดียวกัน 

3. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers) 
3.1 การขอลดราคา เมื่อซื้อเป็นจ านวนมาก 
3.2 การเป็นลูกค้ารายใหญ่ 
3.3 โครงสร้างฐานลูกค้าไม่เหมาะสม เช่น ต้องพ่ึงพากับลูกค้ารายใหญ่ๆ เพียง 2 -3 

ราย แล้วเราจึงจะอยู่รอดเท่ากับว่าธุรกิจของเรายืนอยู่บนความเสี่ยง 
3.4 การตัดสินใจโดยคณะกรรมการ ซึ่งลูกค้ามักอ้างได้ว่าจ าเป็นต้องมีคณะกรรม

เป็นผู้พิจารณารายละเอียด เปรียบเทียบแล้วจึงตัดสินใจ 
3.5 การเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ตัดสินใจ 

4. อ านาจต่อรองของผู้จัดส่ง (Bargaining Power of Suppliers) 
4.1 จ านวนชิ้นและยอดจ านวนเงินแต่ละครั้งของการสั่งซื้อ 
4.2 การถูกครอบง าทางธุรกิจของซัพพลายเออร์โดยองค์กรธุรกิจอ่ืน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์กรที่เป็นคู่แข่งของธุรกิจท่องเที่ยว 
4.3 จ านวนรายของผู้จัดส่ง (Monopoly หรือไม่) ซึ่งมีผลต่อการก าหนดราคา

วัตถุดิบน าส่ง 
4.4 เราสามารถใช้วัตถุดิบชนิดอื่นทดแทน (Value Engineering) ได้หรือไม ่

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

       5.2 ภาวะการแข่งขันท่ีรุนแรงจากการที่มีคู่แข่งจ านวนมากราย 
       5.3 การแย่งส่วนแบ่งตลาด 
       5.4 มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่แตกต่างกัน 

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) ส าหรับ
ธุรกิจท่องเที่ยว 

สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายในองค์กร โดยการวิเคราะห์หาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
เป็นการมองภาพของกิจการด้วยสายตาที่เป็นกลาง เพ่ือค้นหาปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้กิจการมี
ความได้เปรียบ หรือเสียเปรียบในการแข่งขัน โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งหลักและคู่แข่งขันรอง 
หลังจากการวิเคราะห์แล้วสามารถปรับปรุงแก้ไขด้วยการเสริมจุดแข็งให้โดดเด่นขึ้น หรือลดจุดอ่อน
ดังกล่าวได้ เพราะเป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถควบคุมได้ (การวิเคราะห์จะแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ด้าน
การบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการผลิต และด้านการเงิน) ยกตัวอย่างได้ดังนี้ 
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 ด้านการบริหารจัดการ 
1. ผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจท่องเที่ยวมีประสบการณ์ มีภาวะความเป็นผู้น าสูง มี
ความสามารถในการตัดสินใจที่ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ ฯลฯ 
2. กิจการมีพนักงานทั้งระดับกลางและระดับล่างที่มีความทุ่มเท มีทักษะ และ
ประสบการณ์ท างานสูง 
3. โครงสร้างองค์กรไม่ซับซ้อน ท าให้มีความคล่องตัวในการบริหารงาน 
4. เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ 
5. พนักงานพึงพอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับ 
6. มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน 
7. มีการพัฒนาทักษะ จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ 
8. พนักงานลาออกจ านวนน้อย 

 ด้านการตลาด 
1. องค์กรเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
2. ลูกค้าเชื่อม่ันในคุณภาพของบริการ 
3. ลูกค้าชื่นชอบในบริการที่ได้รับจากกิจการ 
4. ลูกค้าพอใจกับระดับราคาของกิจการ 
5. พนักงานฝ่ายขายท างานได้ดี มีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่ง 
6. กิจการมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าคู่แข่ง 
7. กิจการมีการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอยู่ตลอดเวลา 
8. มีตรายี่ห้อ (Brand Name) เป็นของตนเอง 
9. มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ครอบคลุมมากกว่าคู่แข่ง 
10. มีท าเลที่ตั้งของสถานที่บริการดีกว่าคู่แข่ง 

 ด้านการให้บริการ 
1. อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการให้บริการมีคุณภาพดีกว่าคู่แข่ง 
2. มีต้นทุนการให้บริการที่ต่ ากว่าคู่แข่ง 
3. พนักงานที่มีหน้าที่ให้บริการมีประสบการณ์สูง และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
4. ให้บริการได้ตรงเวลา 
5. ควบคุมคุณภาพการให้บริการได้สม่ าเสมอ 

 ด้านการเงิน 
1. มีต้นทุนของเงินทุนต่ ากว่าคู่แข่ง (เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม) 
2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่ ากว่าคู่แข่ง 
3. มีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆ (มีสายป่านยาวกว่าคู่แข่ง) 
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4. อัตราก าไรขั้นต้น และอัตราก าไรสุทธิของกิจการสูงกว่าของคู่แข่ง 
2. ปัจจัยภายนอกองค์กร โดยการวิเคราะห์หาโอกาส (Opportunities) ที่จะเสริม หรือ

สนับสนุนให้กิจการเติบโตได้ดีในอนาคต   และค้นหาอุปสรรค (Threats) ที่จะท าให้กิจการไม่รุ่งเรือง 
หรือเติบโตช้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ยกตัวอย่างได้ดังนี้ 

 1. เศรษฐกิจโดยรวม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการมีแนวโน้มขยายตัว 
 2. จ านวนคู่แข่งขันมีแนวโน้มลดลง 
 3. บริการของกิจการอยู่ในกระแสความนิยมของประชาชน 
 4. แหล่งวัสดุที่ต้องใช้มีจ านวนมาก และเพียงพอต่อการใช้งาน 
 5. อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
 6. ไม่มีบริการใดมาใช้ทดแทนได้ 
 7. ลูกค้าจ าเป็นต้องซื้อบริการจากกิจการเพียงรายเดียวเท่านั้น 
 

ตัวแปรที่สามารถน ามาใช้ในการสร้างความแตกต่างให้กับกิจการ  
   Philip Kotlet (อ้างใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2549) ได้กล่าวว่าความแตกต่างที่กิจการ
น าเสนอให้กับลูกค้านั้นจะท าให้เกิดผลดีกับธุรกิจอย่างเต็มที่ ถ้าความแตกต่างมีลักษณะดังนี้ 
 1. Distinctive ความแตกต่างที่ธุรกิจท่องเที่ยวน าเสนอให้กับลูกค้าจะต้องเป็นความแตกต่าง
ที่ชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่คู่แข่งขันน าเสนอ 
 2. Important ความแตกต่างนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเพียงพอส าหรับลูกค้า 
 3. Superior ความแตกต่างนั้นจะต้องมีลักษณะที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน 
 4. Affordable ลูกค้าเป้าหมายจะต้องมีความสามารถท่ีจะจ่ายส าหรับความแตกต่างนั้นได้ 
 5. Profitable ความแตกต่างที่ธุรกิจท่องเที่ยวน าเสนอจ าต้องท าก าไรเพิ่มขึ้น 
 6. Preemptive ธุรกิจจะต้องเป็นผู้น าในการน าเสนอสิ่งที่แตกต่างให้กับลูกค้า 
 จากลักษณะข้างต้นสามารถสรุปเพื่อใช้กับธุรกิจบริการได้ดังนี้ 

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
• คุณสมบัติหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์ (Features) 
• การท างานของผลิตภัณฑ์ (Performance) 
• มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (Conformance) 
• ความทนทาน (Durability) 
• ความไว้วางใจได้ (Reliability) 
• ความสามารถที่จะซ่อมแซมได้ง่าย (Repairability) 
• รูปแบบของผลิตภัณฑ์ (Style) 
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• ลักษณะการออกแบบของผลิตภัณฑ์ (Design) 
 2. บริการ (Services) 

• ความสะดวกในการสั่งซื้อบริการ (Ordering Ease) 
• บริการส่งผลิตภัณฑ์ถึงท่ี (Delivery) 
• บริการติดตั้ง (Installation) 
• บริการฝึกอบรมให้กับลูกค้า (Customer Training) 
• บริการให้ค าปรึกษา (Customer Consulting) 
• บริการซ่อมและบ ารุงรักษาผลิตภัณฑ์ (Maintenance and Repair) 
• บริการอ่ืนๆ (Miscellaneous Service) 

3. บุคลากร (Personnel) 
• ความรู้และความสามารถของบุคลากร (Competence) 
• ความเป็นมิตรและมีน้ าใจ (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) 
• ความครอบคลุมของช่องทางการจ าหน่าย (Coverage) 
• ความช านาญ (Expertise) 
• ผลการปฏิบัติงาน (Performance) 

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

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
 ประกอบไปด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ที่ส าคัญ 4 ประเภท คือ 
 P : The Service Product (ผลิตภัณฑ์บริการ) 
 P : Pricing the services (การก าหนดราคา) 
 P : Place or Distribution (การจัดจ าหน่าย) 
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 P : Promotion : Communication (การส่งเสริมการตลาด หรือการสื่อสารการตลาด) 
 

P : The Service Product (ผลิตภัณฑ์บริการ) 
  Philip Kotler (2547) ได้ให้ความหมายของ “การบริการ (Service) หมายถึง การ
กระท าหรือการปฏิบัติซึ่งฝ่ายหนึ่งน าเสนอต่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์หรือตัวตนจึงไม่มีการ
โอนกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของในสิ่งใดๆ การผลิตบริการผูกติดหรือไม่ผูกติดกับตัวสินค้าก็ได้ 
  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง แนวความคิดโดยรวมของ วัตถุ (Object) และ 
กระบวนการ (Process) ซึ่งให้คุณค่าแก่ลูกค้า ดังนั้นค าว่า 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
เพ่ือที่จะให้ได้รับประโยชน์จากต าแหน่งทางการตลาดในปัจจุบันของบริษัทท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การ
หาวิธีการให้ลูกค้าเก่ามาใช้บริการกับบริษัทแล้วให้กลับมาใช้ซ้ าอีก การหาวิธีการให้ลูกค้ามาใช้บริการ
บ่อยครั้งยิ่งขึ้น 
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ (New Product/Service Development) ซึ่ง
สามารถท าได้หลายวิธีดังนี้ 

2.1 การพัฒนาอย่างมากโดยใช้เทคโนโลยี (Major Innovation) 
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2.2 การสร้างบริการใหม่ (Start-up Businesses) 
2.3 ผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับตลาดในปัจจุบันของบริษัท (New Products for the 

Market Currently Served)  
2.4 การขยายสายผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (Product Line Extensions) 
2.5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (Product Improvements) 
2.6 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ (Style Changes) 

  3. การพัฒนาตลาด (Market Development) หมายถึง การที่บริษัทท่องเที่ยว
พยายามก าหนดกลยุทธ์ในการแสวงหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเพ่ิมข้ึน เพ่ือน าเสนอบริการของบริษัทที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น การเปิดโรงแรมแห่งใหม่ในต่างประเทศ เป็นต้น 
  4. การขยายตัวด้านอ่ืน (Diversification) เป็นกลยุทธ์ที่เสี่ยงมากที่สุด เนื่องจาก
บริษัทท่องทเยวแสวงหาแนวทางในการขยายตัวโดยมิได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิ่งที่บริษัทท่องเที่ยวมี
ความช านาญ 

การจัดการคุณภาพการบริการ (Managing Service Quality) 
 คุณภาพการบริการของธุรกิจท่องเที่ยวถูกทดสอบจากการเผชิญหน้าเพ่ือรับบริการแต่ละครั้ง 
ถ้าพนักงานขายท าตัวน่าเบื่อหน่าย ไม่สามารถตอบค าถามง่ายๆ หรือ ปล่อยให้ลูกค้ารอ ลูกค้าจะคิด
อีกครั้งว่าจะท าธุรกิจกับผู้ขายรายนั้นอีกหรือไม่ ลูกค้าสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับการบริการจาก
ประสบการณ์ในอดีต ค าบอกเล่าจากปากต่อปาก และจากโฆษณา ลูกค้าจะเปรียบเทียบ “บริการที่
เกิดจากการรับรู้ด้วยตนเอง (Perceived Service)” กับ “บริการที่ตนคาดหวัง (Expected 
Service)” ถ้าบริการที่รับรู้ต่ ากว่าที่คาดหวังจะท าให้ลูกค้าผิดหวัง ถ้าบริการที่รับรู้ตรงกับหรือเกินกว่า
ที่คาดหวัง ลูกค้าพร้อมจะใช้บริการจากผู้ให้บริการรายนั้นอีก 
 
5 ช่องว่างที่เป็นสาเหตุท าให้การบริการไม่ส าเร็จ 
 1. ช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้บริโภคกับการรับรู้ของฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการอาจรับรู้
ความต้องการของลูกค้าไม่ถูกต้องเสมอไป ผู้บริหารโรงแรมอาจคิดว่าผู้เข้าพักต้องการที่พักที่ดีกว่า แต่
ผู้เข้าพักอาจให้ความสนใจกับการดูแลของพนักงานให้บริการมากกว่า 
 2. ช่องว่างระหว่างการรับรู้ของฝ่ายจัดการกับข้อก าหนดคุณภาพการบริการ ฝ่ายจัดการอาจ
รับรู้ความต้องการของลูกค้าถูกต้อง แต่ไม่ได้ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว้ ผู้บริหารโรงแรมอาจ
แจ้งให้พนักงานต้อนรับให้บริการผู้เข้าพักอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้ก าหนดว่าต้องเสร็จภายในกี่นาที 
 3. ช่องว่างระหว่างข้อก าหนดคุณภาพการบริการและการส่งมอบบริการ บุคลากรอาจได้รับ
การฝึกอบรมไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามข้อก าหนด หรือไม่เต็มใจปฏิบัติงานตาม
มาตรฐาน หรือถูกยึดติดด้วยมาตรฐานที่ขัดแย้งกัน เช่น ใช้เวลาพูดคุยกับลูกค้านานแต่ต้องบริการ
ลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
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 4. ช่องว่างระหว่างการส่งมอบบริการและการสื่อสารภายนอก ความคาดหวังของผู้บริโภค
ขึ้นอยู่กับข่าวสารเกี่ยวกับบริการจากตัวแทนของบริษัทและชิ้นงานโฆษณา ถ้าเว็บไซด์ของทางโรงแรม
แสดงให้เห็นถึงห้องพักท่ีสวยงาม การบริการจากพนักงานดีเยี่ยม แต่พอมาถึงแล้วพบว่าห้องพักสภาพ
เก่าและราคาถูก การสื่อสารภายนอกท าให้ความคาดหวังของลูกค้าผิดจากความเป็นจริง 
 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

ท างานด้วยความซื่อสัตย์และความเชื่อม่ัน 
4. ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) การให้ความเอาใจใส่และสนใจดูแลลูกค้าเป็นรายบุคคล 
5. สิ่งที่จับต้องได้ (Tangibles) คุณลักษณะของสิ่งอ านวยประโยชน์ทางกายภาพ เครื่องมือ 

บุคลากร และวัสดุสื่อสารที่ปรากฏให้เห็น 
 

P : Pricing the Services (การก าหนดราคาบริการ) 
 ราคามีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดบริการ
ของธุรกิจ ดังจะเห็นได้จากราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ และ
ยังส่งอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้าในเรื่องคุณค่าและคุณภาพของบริการอีกด้วย  (ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยุธยา,2549) 

การก าหนดราคา (Setting the Price) 
  ธุรกิจท่องเที่ยวต้องก าหนดราคาสินค้าในครั้งแรกตั้งแต่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 
หรือเมื่อมีการแนะน าผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด ธุรกิจท่องเที่ยวต้องตัดสินใจว่าจะวางต าแหน่งคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์กับราคาอย่างไรในบางตลาด เช่น โรงแรม Marriott เป็นโรงแรมที่มีโรงแรมในเครือหลาย
ระดับและก าหนดราคาต่างกันหลายระดับ เช่น Marriott Vacation Club – Vacation Villa (ราคา
สูง) Marriott Marguis (ราคาสูง) Marriott (ราคาค่อนข้างสูง) Renaissance (ราคากลางถึงสูง) 
Courtyard (ราคาระดับกลาง) Towne Place Suits (ราคากลางถึงต่ า)  และ Fairfield Inn (ราคา
ต่ า) เป็นต้น 
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วัตถุประสงค์ในการตั้งราคา 
1. เพ่ือความอยู่รอด (Survival) เป็นการตั้งราคาสินค้าและบริการที่ต่ า เพ่ือต้องการให้ธุรกิจ

ท่องเที่ยวมีรายได้เพียงพอที่จะสามารถอยู่รอดได้ในภาวะที่ตลาดซบเซา เช่น ในช่วงที่ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศตกต่ า เป็นต้น 

2. เพ่ือก าไรสูงสุด (Profit Maximization) เป็นการตั้งราคาสูง โดยจะคิดส่วนต่างต้นทุนให้อยู่ใน
ระดับสูงเพ่ือที่จะท าก าไรสูงสุดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

3. เพ่ือยอดขายสูงสุด (Sales Maximization) เป็นการตั้งราคาที่ต่ าโดยที่จะเน้นเพ่ิมยอดขาย
และสร้างส่วนครองตลาด ซึ่งอาจจะขาดทุนในช่วงแรก 

4. เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ (Prestige) เป็นการตั้งราคาสูง เพ่ือต้องการสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ
ท่องเที่ยวนั้นๆว่าเป็นบริการที่พิเศษ มีระดับ ซึ่งผู้บริโภคมักจะเข้าใจว่าการบริการที่มีราคาสูง
นั้นจะมีคุณภาพที่สูงตามไปด้วย เช่น การก าหนดราคาห้องพักของโรงแรมโอเรียนเต็ลดารา
เทวี เป็นต้น 

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

นโยบายการก าหนดราคา 6 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนที่ 1 การเลือกวัตถุประสงค์ในการก าหนดราคา (Selecting the Pricing 
Objective) 
  บริษัทท่องเที่ยวต้องตัดสินใจว่าต้องการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนอย่างไร ถ้า
วัตถุประสงค์ยิ่งชัดเจนมากเท่าไหร่ การก าหนดราคาก็จะง่ายขึ้นเช่นกัน บริษัทอาจมีทางเลือกใน
วัตถุประสงค์หลักได้ 5 ประการ ได้แก่ เพ่ือความอยู่รอด (Survival) เพ่ือให้ก าไรในปัจจุบันสูงสุด 
(Maximize Current Profits) เพ่ือให้ได้ส่วนแบ่งตลาดสูงสุด (Maximize Market Share) เพ่ือให้ได้
ตลาดที่ท าเงินดีที่สุด (Market – Skimming Price) หรือเพ่ือเป็นผู้น าด้านผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
  ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดอุปสงค์ (Determining Demand) 
 แต่ละระดับราคาจะก่อให้เกิดระดับอุปสงค์ท่ีต่างกัน ดังนั้น จะมีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ใน
การก าหนดราคาด้วย ในสภาวะปกติ อุปสงค์ของสินค้าและราคาจะผกผันกัน เช่น ราคาสูง อุปสงค์
หรือความต้องการในสินค้าจะต่ า ในกรณีของสินค้าหรือบริการระดับ Prestige อุปสงค์จะมีลักษณะที่
แตกต่างออกไป เช่น บริษัทที่พักแรมขึ้นราคากลับท าให้ขายได้มากขึ้น ผู้บริโภคบางรายมองว่าบริการ
ราคาสูง หมายถึง บริการมีคุณภาพที่ดีกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาบริการสูงเกินไป อุปสงค์อาจจะ
ตกลงได้เหมือนกัน 
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 ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการต้นทุน (Estimating Cost) 
 บริษัทท่องเที่ยวต้องตั้งราคาที่ครอบคลุมต้นทุนการผลิต ต้นทุนการจัดจ าหน่ายและการขาย
ผลิตภัณฑ์และบริการรวมทั้งผลตอบแทนของความพยายามท างานทางการตลาดและความเสี่ยงด้วย 
 ขั้นตอนที่  4  การ วิ เคราะห์ต้นทุน  ราคา และข้อ เสนอของคู่ แข่ ง  (Analyzing 
Competitors’ Costs, Prices and Offers) 
 บริษัทท่องเที่ยวควรพิจารณาราคาของคู่แข่งที่ใกล้เคียงกันให้มากที่สุด ถ้าบริษัทเสนอ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณลักษณะแตกต่างจากของคู่แข่ง บริษัทควรจะวัดความแตกต่างนั้นว่ามี
คุณค่าในสายตาของผู้บริโภคหรือไม่ ถ้ามีค่ามากกว่าจึงจะเพ่ิมราคาให้สูงกว่าคู่แข่งขัน แต่ถ้าคู่แข่ง
เสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณลักษณะที่บริษัทไม่สามารถท าได้ และสิ่งที่น าเสนอมีค่าส าหรับ
ผู้บริโภคบริษัทก็ควรลดราคาลงมาให้ต่ ากว่าคู่แข่ง อย่างไรก็ตามบริษัทท่องเที่ยวจะตระหนักด้วยว่า
คู่แข่งอาจมีปฏิกิริยาต่อการตั้งราคาของบริษัทด้วยเช่นกัน 
 ขั้นที่ 5 เลือกวิธีการก าหนดราคา (Selecting a pricing method) 

1. การก าหนดราคาโดยใช้ต้นทุนเป็นเกณฑ์ 
2. การก าหนดราคาโดยใช้อุปสงค์เป็นเกณฑ์ 
3. การก าหนดราคาโดยใช้คุณค่าเป็นเกณฑ์ 
4. การก าหนดราคาโดยใช้ราคาคู่แข่งขันเป็นเกณฑ์ 

ขั้นที่ 6 การเลือกราคาขั้นสุดท้าย (Select the Final Price) 
บริษัทท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาปัจจัยอีกหลายอย่างเพ่ิมเติม เช่น การก าหนดราคาแบบ

จิตวิทยา การก าหนดราคาแบบเฉลี่ยผลได้และความเสี่ยง อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดอ่ืนๆ 
นโยบายราคาของบริษัท และผลกระทบของราคาต่อผู้อื่น 

 

P : Place or Distribution (การจัดจ าหน่าย) 
 ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดจ าหน่ายบริการ ผู้บริหารกิจการบริการโดยทั่วไปจะต้อง
ค านึงถึงหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ การเข้าถึงได้ (Accessibility) และ ความพร้อมที่จะให้บริการได้ 
(Availability) 
 การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง ความยากง่ายและความสะดวกสบายในการซื้อหรือ
การรับบริการ  
 ความพร้อมที่จะให้บริการได้ (Availability) หมายถึง ระดับความพร้อมในการให้บริการ
แก่ลูกค้าซึ่งจะท าให้ลูกค้าสามารถซ้ือ หรือรับบริการได้ เนื่องจากการบริการไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้  
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การเลือกท าเลที่ตั้งส าหรับการให้บริการ (Location) 

 ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า บริษัทท่องเที่ยวควรให้ความส าคัญกับ 3 ปัจจัย คือ 
สถานที่ในการน าเสนอบริการ (Where) เวลาในการน าเสนอบริการ (When) และวิธีการในการ
น าเสนอบริการ (How) ซึ่งลักษณะดังกล่าวอาจแบ่งได้ 3 กรณี ดังนี้ 
 กรณีที่ 1 เมื่อลูกค้าต้องเดินทางไปรับบริการ ณ สถานที่ของผู้ให้บริการ 
 เช่น ในกรณีของโรงแรม สวนสนุก และสถานออกก าลังกาย เป็นต้น ในกรณีท าเลที่ตั้งมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง บริษัทต้องเลือกท าเลที่ตั้งให้เหมาะสม โดยจะต้องค านึงถึงความสะดวกของ
ลูกค้าในการรับบริการเป็นหลัก 

กรณีที่ 2 เมื่อผู้ให้บริการสามารถเดินทางไปให้บริการแก่ลูกค้า ณ สถานที่ของลูกค้าได้ 
 เช่น บริการท าความสะอาด บริการส่งมอบสินค้าถึงบ้าน บริการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
บริษัทอาจจะเลือกท าเลที่ตั้งที่อยู่ในย่านที่มีค่าใช้จ่ายต่ าเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการด าเนินการ 
 กรณีที่ 3 การให้บริการทางไกล (The Service Provider and Customer Transact 
Business at Arm’s Length Location)  
 ในกรณีนี้ท าเลที่ตั้งไม่ค่อยเกี่ยวข้องโดยตรง กลยุทธ์ในการจัดจ าหน่ายก็คือ พยายามน า
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้ลูกค้าใช้บริการได้สะดวก เช่น เครื่องฝากถอนเงินสด การให้บริการ
ธนาคารทางโทรศัพท์ บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
 
ช่องทางในการเสนอบริการ (Channels) 
 ทางเลือกในการก าหนดช่องทางการจ าหน่ายมีดังนี้ 
 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 (การสื่อสารการตลาดบริการ) 
 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) มีบทบาทส าคัญต่อธุรกิจ
ท่องเที่ยวเนื่องจากการบริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) ดังนั้นหน้าที่ที่ส าคัญของการ
สื่อสารทางการตลาด คือ  
 1. ให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ แก่ลูกค้า (To Inform) 



85 

 2. ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (To Educate) 
 3. ชักจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ (To Persuade) 
 4. ช่วยเตือนความจ าแก่ลูกค้า (To Remind) 
 
ส่วนประสมของการสื่อสารการตลาดบริการ 
 เครื่องมือส าคัญของการสื่อสารทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการประกอบด้วย 

1. การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าโดยไม่ใช้บุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์
คือ ท าให้ลูกค้าได้รู้จักสินค้าและบริการ (Awareness) และช่วยให้ลูกค้ามองเห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างบริการของกิจการกับบริการของคู่แข่งขัน ซึ่งการโฆษณาจ าเป็นที่จะต้องท า
อย่างสม่ าเสมอเพ่ือเป็นการตอกย้ าในตัวของผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น โฆษณาของบริษัท
การบินไทย และแอร์เอเชีย เป็นต้น 

2. การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการให้พนักงานขายมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
ซึ่งจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งถือว่าส าคัญส าหรับธุรกิจด้านบริการและการ
ท่องเที่ยว 

3. การส่งเสริมการขาย (Seles Promotion) จะมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้ 

 ลูกค้า (Customers) เครื่องมือการส่งเสริมการขาย ได้แก่ การเสนอบริการให้เปล่า 
(Free Offers) การแจกสินค้าตัวอย่าง (Samples) การสาธิต (Demonstration) การ
ให้บัตรส่งเสริมการขาย (Coupons) และการคืนเงิน (Cash Refunds) 

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

 พนักงานขาย (Sales Force) เครื่องมือการส่งเสริมการขายได้แก่ การให้เงินพิเศษ 
(Bonuses) การให้รางวัล (Awards) และการแข่งขันและรางวัลพิเศษส าหรับพนักงาน
ขายที่มีผลงานที่ดีเยี่ยมที่สุด (Contests and Prized for Best Performer) 

4. การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) เป็นกิจกรรมที่ท าเพ่ือสร้างและรักษาภาพลักษณ์ 
(Image) และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างธุรกิจและสาธารณชน ซึ่งงานที่ส าคัญของการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 

 การสร้างและรักษาภาพลักษณ์ (Image) ขององค์กร 

 การสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดอ่ืนๆ 

 การแก้ไขปัญหาหรือเรื่องต่างๆท่ีจะมีผลเสียต่อธุรกิจ 

 การเสริมสร้างต าแหน่งทางการตลาดให้แข็งแกร่ง 
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 การสนับสนุนบริการใหม่ๆที่ธุรกิจน าเสนอ 
5. การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth Communication) ข้อมูลจากการสื่อสาร

แบบปากต่อปากอาจจะเป็นไปได้ทั้งแง่ดีและแง่เสีย เช่น เมื่อลูกค้าพอใจในการบริการก็จะ
ถ่ายทอดให้ผู้อื่นซึ่งเป็นแหล่งอ้างอิงส าคัญที่มีผลมาก 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. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในธุรกิจท่องเที่ยวมีล าดับขั้นตอนอย่างไร 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. หลักในการเลือกตลาดเป้าหมายส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวมีอะไรบ้าง 
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บทท่ี 5 การจัดการทรพัยากรมนุษย์ และการท างานเป็นทีมในธุรกิจท่องเที่ยว 

 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

2. อธิบายหน้าที่ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

3. อธิบายการวิเคราะห์งานในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

4. อธิบายการท างานเป็นทีมในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 
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 ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันในการสร้างความส าเร็จ
แก่องค์กรด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่จ าเป็นต้องให้บริการและ
ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งคุณภาพของการบริการนั้นนอกจากจะขึ้นอยู่
กับความรู้ความสามารถแล้ว ยังขึ้นอยู่กับทัศนคติและความเต็มใจในการบริการของบุคลากรนั้นๆด้วย 

ความหมายของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 
 Ivancevich (อ้างใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554) ได้ให้ความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์
คือ หน้าที่ขององค์กรซึ่งท าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจากการใช้พนักงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กรและเป้าหมายเฉพาะบุคคล 
 Mondy และ Noe (อ้างใน พิชิต เทพวรรณ์, 2554) ได้อธิบายความหมายของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ว่า เป็นนโยบายและการปฏิบัติอันเกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในสถานที่ท างาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการได้มาซึ่งพนักงาน การฝึกอบรม การประเมินผล การให้รางวัล การ
ดูแลความปลอดภัย และการจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 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 การด าเนินกลยุทธ์ แผน และโปรแกรมที่จ าเป็นเพ่ือใช้ดึงดูด จูงใจ พัฒนา ให้รางวัล และ
รักษาบุคลากรในองค์กรให้ดีที่สุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม 
 ราณี อิสิชัยกุล (2547) ได้สรุปไว้ว่า การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง กระบวนการใน
การดึงดูด ชักชวน คัดเลือก พัฒนา และบ ารุงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของ
องค์การ เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
  

ความแตกต่างระหว่างการจัดการบุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์เน้นความส าคัญในการวางแผนบุคลากรระยะยาวและถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ เน้นให้บุคลากรเป็นศูนย์กลางและใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหากพิจารณาความแตกต่างระหว่างการจัดการบุคคลและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์จะสามารถเห็นถึงความแตกต่างได้ดังตาราง 
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ตาราง 7 ความแตกต่างระหว่างการจัดการบุคคลและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการบุคคล การจัดการบุคคล กาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

1. วางแผนบุลากรระยะสั้น  1. วางแผนบุคลากรระยะยาว  

2. เน้นการท าให้พนักงานยินยอมปฏิบัติตาม
ค าสั่ง  

2. เน้นการสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วม
ของพนักงานในการท างาน  

3. ใช้ปัจจัยภายนอกบุคคลควบคุม เช่น วินัย 
เป็นต้น  

3. ให้พนักงานควบคุมตนเอง  

4. องค์กรประกอบด้วยหลายฝ่าย  4. องค์กรเน้นความเป็นหนึ่งเดียว  

5. โครงสร้างองค์กรแบบระบบราชการ  5. โครงสร้างองค์กรแบบหมู่คณะ  

6. พัฒนาพนักงานให้รอบรู้เฉพาะด้าน  6. พัฒนาพนักงานให้เรียนรู้รอบด้าน  

7. เน้นการลดต้นทุนด้านบุคคลให้ต่ าที่สุด  7. เน้นการใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

 

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

1. การวางแผน (Planning) คือ ต้องการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด ระดับใด จ านวน
เท่าใด และต้องการเมื่อใด และก าหนดวิธีการได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ท่ีต้องการ ตลอดจนการก าหนด
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติต่างๆที่จะใช้ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ผู้บริหารธุรกิจท่องเที่ยวควรพิจารณาตอบค าถามต่อไปนี้ 
1.1 ต้องการบุคลากรจ านวนเท่าใดเพ่ือปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
1.2 องค์กรต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านใด 
1.3 องค์กรจะสามารถแสวงหาบุคคลที่พึงประสงค์ได้จากท่ีใด 
1.4 องค์กรจะสามารถพัฒนาและรักษาบุคคลเหล่านี้ได้อย่างไร 

ข้อดีของการวางแผนหาจ านวนบุคลากรที่เหมาะสม มีดังนี ้
1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน 
2. ง่ายต่อการจัดการภายในองค์กร 
3. สามารถให้บริการที่รวดเร็ว 
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4. ไม่มีช่วงใดท่ีพนักงานว่างงาน 
 
ตัวอย่างในการค านวณหาจ านวนพนักงานที่เหมาะสม 
 บริษัทขายตั๋วเครื่องบินแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.30 – 15.30 น. 
ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการเก็บตัวเลขของลูกค้าที่มาใช้บริการ 
พบว่าในแต่ละวันมีจ านวนของลูกค้าโดยเฉลี่ยที่มาใช้บริการในช่วงเวลาต่างๆกัน 
  
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 พนักงานให้บริการหน้าเคาน์เตอร์จ านวน 5 คน พนักงานท างานด้านบัญชี 
ท ารายงานส่งส านักงานใหญ่ และท างานโครงการพิเศษตามการมอบหมายของส านักงานใหญ่อีก 3 
คน พนักงานจะต้องมีช่วงเวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง ผู้จัดการควรจัดจ านวนพนักงานหน้าเคาน์เตอร์
เพ่ือให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการในแต่ละช่วงเวลาอย่างไร เพ่ือจะให้บริการที่รวดเร็วและไม่มีช่วงใดที่
มีพนักงานว่างงาน 

 
 ช่วงเวลา 8.30 – 11.30 น. 
 เวลาในการให้บริการทั้งหมด  = จ านวนลูกค้า x ระยะเวลาการให้บริการเฉลี่ย 
     = 59 คน x 4 นาท ี
     = 236 นาท ี
 ในช่วงเวลา 8.30 – 11.30 น. คิดเป็น 180 นาท ี
 ดังนั้น ต้องใช้พนักงานจ านวน  = 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 ต้องใช้พนักงานจ านวน = 776 นาท/ี120 นาท ี
    = 6.4 คน (หรือ 7 คน) 



92 

ช่วงเวลา 13.31 – 14.30 น. 
เวลาในการให้บริการทั้งหมด  = 59 คน x 4 นาท ี
    = 236 นาท ี
ในช่วงเวลา 13.31 – 14.30 น. คิดเป็น 60 นาท ี
ดังนั้น ต้องใช้พนักงานจ านวน  = 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 ต้องใช้พนักงานจ านวน  = 476 นาท/ี60 นาท ี
    = 7.9 คน (หรือ 8 คน) 

 จะเห็นได้ว่า หากผู้จัดการมิได้ค านึงถึงจ านวนลูกค้าที่มาใช้บริการที่แตกต่างกันตามช่วงเวลา
แล้ว การจัดสรรพนักงานให้บริการที่เคาน์เตอร์จ านวน 5 คน ตลอดทั้งวันย่อมไม่เหมาะสม เพราะจาก
การค านวณ ช่วงเวลา 8.30 – 11.30 น. และช่วงเวลา 13.31 – 14.30 น. ไม่จ าเป็นต้องใช้พนักงาน
ทั้งหมด 5 คน พนักงานที่ไม่ได้ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ในช่วงเวลาดังกล่าวก็สามารถไปช่วยพนักงาน
ส่วนอ่ืนท างานด้านบัญชีและเอกสารได้ แต่ในช่วงเวลาอ่ืน คือ 11.31 – 13.30 น. และ 14.31 – 
15.30 น. ผู้จัดการจะต้องเพ่ิมจ านวนพนักงานให้เพียงพอต่อการให้บริการ นอกจากนี้ ช่วงเวลาพัก
กลางวันควรเป็นในช่วงก่อน 11.30 น. และหลัง 13.30 น. 

 
2. การสรรหา (Recruitment) เป็นหน้าที่ ในการแสวงหาหรือดึงบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งที่ว่างเข้ามาสู่หน่วยงานหรือองค์กรท่องเที่ยว ซึ่งอาจจะสรรหาจาก
ภายในและภายนอกองค์กร เช่น การประกาศรับสมัครทั่วไป การติดต่อส านักจัดหางาน การติดต่อกับ
สถาบันการศึกษา การเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้ามาสมัครเอง (Walk-in) การเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเขียน
จดหมายมาสมัครเอง การใช้บริการบริษัทรับจ้างสรรหาผู้บริหาร วิธีการให้บุคลากรภายในแนะน า 
วิธีการติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ต 
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ตาราง 8 ข้อดีและข้อเสียของการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวจากแหล่งต่างๆ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

วิธีสรรหาทรัพยากรมนุษย์ ข้อดี ข้อเสีย 
การประกาศโฆษณารับสมัคร - แพร่หลายกว้างขวางท าให้มี

ผู้สมัครจ านวนมาก 
- เสียค่าใช้จ่ายสูง 

การติดต่อส านักจัดหางาน - เน้นกลุ่มเป้าหมายระดับ
ท้องถิ่น 
- ประหยัดค่าใช้จ่าย 
-ส านักงานช่วยเลือกผู้สมัครใน
รอบแรก 

- เหมาะส าหรับสรรหา
พนักงานระดับปฏิบัติการหรือ
ระดับหัวหน้างาน 

การใช้บริการบริษัทรับจ้าง
สรรหาผู้บริหาร 

- ช่วยด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ 
- ประหยัดเวลาและทรัพยากร
ขององค์กร 

- เสียค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะ
ผู้บริหารระดับสูง 

การติดต่อกับ
สถาบันการศึกษา 

- เน้นกลุ่มเป้าหมายแรงงานที่มี
ศักยภาพ 

- เสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก 
- ต้องใช้กุล่มผู้ เชี่ยวชาญใน
การคัดเลือก 
- เหมาะส าหรับบริษัทขนาด
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 - มักแนะน าผู้สมัครที่มี
ความสามารถ 

- จูงใจบุคลากรที่แนะน าโดย
การให้เงินรางวัลตอบแทน 

การรับสมัครผ่านอินเทอร์เน็ต - แพร่หลายกว้างขวาง - ธุรกิจขนาดเล็กด าเนินการ
เองได้ยาก 
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3. การคัดเลือก (Selection) เป็นหน้าที่ในการคัดเลือกผู้สมัครจะผู้สมัครทั้งหมดเพ่ือให้คน
ที่ดีที่สุด 

3.1 การกรอกใบสมัครและการคัดเลือกใบสมัครงาน  
 โดยทั่วไปองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวจะเริ่มต้นการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์โดยให้

ผู้สมัครท าการกรอกใบสมัครงาน (Application Form) เนื่องจากการกรอกใบสมัครงานจะท าให้
องค์กรทราบถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สมัครโดยเฉพาะประสบการณ์การท างาน และความรู้
ความสามารถของผู้สมัคร ท าให้ประหยัดเวลาในการสัมภาษณ์และช่วยให้รู้จักผู้สมัครที่มีศักยภาพ
ก่อนที่จะสัมภาษณ์ต่อไป 

3.2 การสัมภาษณ์ผู้สมัคร (Interview) 
 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตัดสินใจว่าผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานที่ต้องได้หรือไม่ มีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับงานหรือไม่ ผู้สมัครสามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพ่ือนร่วมงานและสภาพแวดล้อมของ
องค์กรธุรกิจหรือไม่ ชี้แจงให้ผู้สมัครทราบถึงความคาดหวังขององค์กรต่อผู้สมัคร และความรู้
ความสามารถที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามต้องการ 

3.3 การทดสอบผู้สมัคร (Testing)  
 เป็นวิธีการคัดเลือกที่องค์กรจัดท าขึ้นเพ่ือประเมินและเปรียบเทียบคุณลักษณะของ

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 เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่อ้างอิงและน าเอาข้อมูลที่ได้รับมา
ประกอบการตัดสินใจครั้งสุดท้าย 

3.5 การตัดสินใจเลือกผู้สมัคร 
 ภายหลังจากที่องค์กรได้มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการเกี่ยวกับผู้สมัคร 

ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และผู้บังคับบัญชาจะต้องตัดสินใจว่าควรจะ
เลือกผู้สมัครคนใดที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่งมากที่สุด โดยพิจารณาตามขั้นตอนโดยคัดผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมออกไปในแต่ละขึ้นตอน ในท้ายที่สุดผู้สมัครทั้งได้รับคัดเลือกหรือไม่ได้รับ
คัดเลือกควรจะได้รับการแจ้งผลจากทางองค์กร 

4. การบรรจุ (Placement) เป็นหน้าที่การรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาท างาน 
หลังจากท่ีบุคคลนั้นผ่านขั้นตอนของการทดลองงาน 
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5. การปฐมนิเทศ (Orientation) เป็นกิจกรรมที่องค์กรท าขึ้นเพ่ือต้อนรับบุคลากรใหม่ โดย
การแนะน าให้รู้จักบุคลากร การให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นในเรื่องของงาน ข้อปฏิบัติ กฎระเบียบ และ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ 

6. การฝึกอบรม (Training) เป็นกิจกรรมที่ท าให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการท างาน 
โดยการเรียนรู้และฝึกฝน 

6.1 เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
6.2 เพ่ือปรับปรุงทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส่งผลให้มีการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการงาน 
6.3 เพ่ือเพ่ิมระดับของความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งจะมีผลในการลดอัตราเข้าออกของ

พนักงาน 
6.4 เพ่ือท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานปลอดภัยส าหรับพนักงานและผู้มาใช้บริการ 

7. การพัฒนาบุคลากร (Development) เป็นกิจกรรมที่ท าให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ และทักษะใหม่เพ่ือให้สามารถเจริญเติบโต ก้าวหน้า และเพ่ือเตรียมตัวบุคลากรให้มี
โอกาสเลื่อนขั้น 

ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม 
- วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม  
- ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการฝึกอบรม  
- จัดท าแผนและโปรแกรมฝึกอบรม  
- จัดเตรียมผู้เข้ารับอบรม  
- ด าเนินการฝึกอบรม  
- ประเมินผลการฝึกอบรม  
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เป็นหน้าที่ในการประเมิน

ความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ละรายว่าสามารถปฏิบัติงานได้ระดับไหน และมีโอกาสพัฒนาให้
ดีขึ้นอย่างไร 

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
- การก าหนดเป้าหมายของงานเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมิน 
- การก าหนดวิธีการประเมิน 
- การก าหนดตัวผู้ประเมิน 
- การอภิปรายผลการประเมิน 
9. การบริหารค่าตอบแทน (Compensation Administration) การบริหารค่าตอบแทน

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมจะแตกต่างออกไปตามขนาดและโครงสร้างองค์กร ในองค์กร
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ขนาดใหญ่ เช่น สายการบินและกลุ่มเครือโรงแรมจะมีฝ่ายเงินเดือนและสวัสดิการรับผิดชอบโดยตรง
ในการวางแผนค่าตอบแทนขององค์กร แต่ในองค์กรขนาดกลางและเล็ก ผู้จัดการทั่วไปหรือผู้จัดการ
ฝ่ายปฏิบัติการมักเป็นผู้มีหน้าที่ในการวางแผนและตัดสินใจด้านค่าตอบแทนและอาจจะมีผู้จัดการ
แผนทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ด าเนินการตามแผนค่าตอบแทนที่ได้ก าหนดไว้ 

10. การบริหารประโยชน์และบริการ (Benefit Administration) เป็นหน้าที่ในการ
ก าหนดและให้ผลตอบแทนในทางอ้อมนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนทางตรง เช่น การรักษาพยาบาล 
การประกันชีวิต  

11. แรงงานสัมพันธ์ (Labor Relations) เป็นหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับ
ลูกจ้าง โดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ 
 

หลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ส าคัญ 
- สิทธิการก่อตั้งองค์กรของพนักงานโดยปราศจากการแทรกแซงของนายจ้าง  เช่น 

จัดตั้งสหภาพแรงงาน 
- สิทธิที่จะด าเนินการเจรจาต่อรองเป็นหมู่คณะในนามของพนักงานเพ่ือปรับปรุง

สภาพการจ้าง ตลอดจนการด าเนินการนัดหยุดงาน หากการเจรจาไม่เป็นผลส าเร็จ 
- การเจรจาต่อรองด้วยความจริงใจ เพ่ือร่วมหาข้อยุติข้อขัดแย้งต่างๆ 

12. สุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety) เป็นหน้าที่ในการจัดการบุคลากร
ให้ท างานอย่างมีสุภาพกายและจิตใจที่ดี และมีความปลอดภัยทั้งทางตรงและทางอ้อมจากสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม 

 

การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
 การวิเคราะห์งาน หมายถึง การระบุว่างาน (Job) มีต าแหน่ง หน้าที่ รายละเอียดของงาน
เฉพาะอย่าง ส่วนประกอบของงาน และเงื่อนไขของงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จ  
 

กระบวนการวิเคราะห์งาน 
 กระบวนการวิเคราะห์งานประกอบด้วยกิจกรรมใหญ่ๆ 6 ขั้นตอน (ราณี อิสิชัยกุล, 2547) 
ดังนี้ 
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ภาพ 9  กระบวนการวิเคราะห์งาน 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกงานที่จะวิเคราะห์ 

 หากเป็นองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวที่เพ่ิงจัดตั้งใหม่จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์งานทั้งหมดใน
องค์กรก่อนที่จะเริ่มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แต่ถ้าเป็นองค์กรที่ได้จัดตั้งมาแล้วในระยะหนึ่ง ผู้มี
หน้าที่รับผิดชอบควรมีการเลือกงานที่จะวิเคราะห์โดยพิจารณางานที่มีส่วนกระทบต่อองค์กรมากที่สุด 
เช่น ร้านอาหารควรท าการวิเคราะห์งานครัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น พ่อครัว ได้ท างานได้อย่างถูกต้อง หรือ สายการบินควรมีการวิเคราะห์งานเมื่อมีการน าเอาเครื่อง
เช็คอินออนไลน์มาใช้ในการลงทะเบียน เป็นต้น ในองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมจะท าการ
วิเคราะห์งานเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกองค์กรอยู่ตลอดเวลา เช่น พฤติกรรม
ลูกค้าท่ีเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ฤดูกาลท่องเที่ยว ปัจจัยด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรม เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดประเภทข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

 การก าหนดประเภทของข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับว่าจะน าข้อมูลนั้นไปใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมประเภทใด ข้อมูลที่องค์กรท่องเที่ยวต้องการเก็บรวบรวมในการวิเคราะห์งาน ได้แก่ 
หน้าที่หรือกิจกรรมในการปฏิบัติงาน (Job Duties or Work Activities) งานเฉพาะอย่าง (Job 
Tasks) พฤติกรรมการท างาน (Human Behaviors) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างาน 
(Equipment, Tools and Work Aids) ความรู้และทักษะในการท างาน (Knowledge and Skills) 
มาตรฐานการท างาน (Performance Standards) และ คุณสมบัติส่วนตัว (Personal Attributes) 
เป็นต้น 

 

 

เลือกงานที่จะ
วิเคราะห์ 

ก าหนดประเภท
ของข้อมูลที่เก็บ

รวบรวม 

ก าหนดวิธี
วิเคราะห์งาน 

ก าหนด
ผู้ด าเนินการ
วิเคราะห์งาน 

ประมวลข้อมูลที่
เก็บรวบรวม 

ท าเอกสารระบุ
คุณสมบัติเฉพาะ

ของงาน 
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ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดวิธีวิเคราะห์งาน 

 ในองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวมีวิธีการวิเคราะห์งานดังนี้ 
 1. การสังเกตงาน (Observation) ผู้สังเกตงานอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือนักวิเคราะห์งาน
ซึ่งจะต้องเป็นการสังเกตการณ์ท างานจริงของพนักงาน แล้วท าการจดบันทึกการท างานและพฤติกรรม
การท างานของพนักงาน แต่การสังเกตงานยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากพฤติกรรมของพนักงานบางคนเมื่อ
ถูกสังเกตงานจะพยายามปฏิบัติงานดีกว่าปกติ หรือบางคนอาจจะปฏิบัติงานไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจาก
การถูกจ้องมอง หรือผู้สังเกตงานอาจจะมีอคติกับพนักงานบางคนหรืองานบางงานท าให้ได้ข้อมูลที่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด 
 2. การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นการวิเคราะห์งานที่ผู้สัมภาษณ์หรือนักวิเคราะห์งานอาจจะ
เลือกกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งขึ้นมา และท าการสัมภาษณ์พนักงานเป็นการส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม ซึ่ง
การสัมภาษณ์นี้มีข้อดีคือได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างชัดเจน แต่มีข้อจ ากัดคือระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์จะนานกว่าวิธีอ่ืนๆ พนักงานผู้ถูกสัมภาษณ์อาจจะพูดเกินความเป็นจริงเกี่ยวกับความส าคัญ
ของงานและปริมาณงาน และถ้านักวิเคราะห์งานไม่มีความช านาญในการวิเคราะห์งานเท่าที่ควร
อาจจะมีการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดได้ 
 3. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นการให้พนักงานตอบค าถามหรือตรวจสอบ
รายการงานเฉพาะอย่างที่ถูกก าหนดให้ว่ามีความถูกต้องในระดับความส าคัญ ความยากง่าย ความถี่ 
และความสัมพันธ์กับงานอ่ืนๆอย่างไร องค์กรท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์จากการใช้แบบสอบถามมาก
ที่สุดหากมีการพัฒนาแบบสอบถามที่ดี โดยเริ่มจากการพัฒนาลักษณะของงานเฉพาะอย่าง ซึ่งอาจจะ
สร้างจากการสังเกตหรือสอบถามจากพนักงานหรือหัวหน้างาน แล้วน ามามาจัดท าเป็นแบบสอบถาม
หรือแบบตรวจสอบ (Check List) เพ่ือให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดของงาน 

 4. การบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน (Employees’ Log or Diaries) เป็นวิธีการวิเคราะห์
งานที่ให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานประจ าวันในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งวิธีการจดบันทึกประวัน
จะเสียค่าใช้จ่ายน้อยแต่จะได้ข้อมูลจ านวนมากและกว้างขวาง ทั้งยังช่วยให้พนักงานนึกถึงการท างาน
อย่างแท้จริงและการปรับปรุงงานที่ดีขึ้น แต่อาจจะมีข้อจ ากัดส าหรับพนักงานที่มีปัญหาในทักษะด้าน
การเขียนและอ่าน ใช้เวลามากในการเขียนบันทึก นอกจากนี้พนักงานบางคนอาจจะบันทึกงานที่ไม่ได้
ท าจริง 

 5. การบันทึกเหตุการณ์วิกฤต (Critical Incidents) เป็นวิธีการวิเคราะห์งานที่หัวหน้าหรือ
นักวิเคราะห์งานสังเกตการท างานของพนักงานหรือสัมภาษณ์พนักงานและจดบันทึกเหตุการณ์ของ
การปฏิบัติงานที่บรรลุผลและไม่บรรลุผลเพ่ือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีข้อจ ากัดคือใช้เวลา
ในการบันทึกข้อมูลเพื่อจะได้ภาพรวมของงานที่สมบูรณ์ แต่จะได้การบันทึกข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ใน
การฝึกอบรมที่แสดงรายละเอียดในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
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ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดผู้ด าเนินการวิเคราะห์งาน 

 การก าหนดผู้ด าเนินการวิเคราะห์งานขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการวิเคราะห์งาน ระยะเวลา 
และงบประมาณ นักวิเคราะห์งานจะเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและได้รับการ
อบรมมาแล้วอย่างดี ซึ่งนักวิเคราะห์งานอาจจะเป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรก็ได้ บุคลากร
จากภายนอกจะมีข้อดีเนื่องจากไม่มีอคติกับลักษณะของงาน แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องของการขาด
ความคุ้นเคยกับงานและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า อย่างไรก็ตามถ้าเป็นบุคลากรภายในองค์กรอาจจะมี
ความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับงานและสามารถวิเคราะห์งานได้ดีกว่า แต่อาจจะมีอคติเนื่องจากเป็นผู้
ใกล้ชิดกับงาน 

ขั้นตอนที่ 5 การประมวลข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

 การประมวลข้อมูลมีเป้าหมายเพ่ือระบุว่าข้อมูลใดมีความส าคัญมากน้อยเพียงใดต่อการ
วิเคราะห์งานและการก าหนดวิธีการท างาน การประมวลข้อมูลท าได้โดยการก าหนดหัวข้อและจัดเรียง
ข้อมูลตามกลุ่มหัวข้อที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยป้องกันการมีข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกันได้ ในปัจจุบันได้มีการน าเอา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการรวบรวมข้อมูล ท าให้ง่ายต่อการน าไปใช้ในองค์กร 

ขั้นตอนที่ 6  การเขียนเอกสารระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน 

 เอกสารระบุลักษณะเฉพาะของงาน (Job Description) เป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของ
งานว่าผู้ปฏิบัติงานท างานอะไร และท าอย่างไร สาระส าคัญของเอกสารประกอบด้วยชื่อต าแหน่งงาน 
ขอบข่ายงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ สภาพแวดล้อมในการท างาน และเงื่อนไขของการท างาน 
รายละเอียดของงานจะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้องค์กรสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ให้เข้าใจถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ก าหนดความต้องการในการฝึกอบรม ประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงาน พิจารณาการเลื่อนต าแหน่งและฝึกอบรมเพ่ิมเติม 
 เอกสารระบุคุณสมบัติเฉพาะของงาน (Job Specification) เป็นเอกสารระบุคุณสมบัติขั้นต่ า
ของผู้ปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จตามต้องการ ซึ่งประกอบด้วย
ความรู้ ความช านาญ ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในการท างาน เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานใน
การคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามท่ีได้ระบุไว้ 
 

การท างานเป็นทีม (Teamwork)  
 การท าความเข้าใจในเรื่องการท างานร่วมกันเป็นเรื่องที่ผู้บริหารควรให้ความสนใจ และเข้าใจ
ในธรรมชาติของกลุ่มในองค์การ กลุ่ม คือการที่บุคคลมารวมกันมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีความ
เข้าใจจิตใจซึ่งกันและการยอมรับการเป็นสมาชิกของกลุ่มของแต่ละคน กลุ่มมีการสื่อสารกันระหว่าง
สมาชิกในกลุ่มตลอดเวลา และกลุ่มที่มีขนาดเล็กจะมีการสื่อสารแบบพบปะเผชิญหน้ากันมากกว่ากลุ่ม
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ที่มีขนาดใหญ่ การสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มมีอิทธิพลต่อกลุ่มอ่ืนๆและต่อองค์การ การศึกษาเรื่อง
กลุ่มมีความส าคัญเพราะจะช่วยให้การท างานบรรลุผลได้ โดยใช้เทคนิคการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
(Cartwright and Lippitt) ได้ก าหนดไว้ว่าผู้บริหารควรสนใจและศึกษาเรื่องกลุ่มเพราะกลุ่มมีอยู่ใน
ทุกองค์การ กลุ่มเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อองค์การ กลุ่มเป็นส่วนที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือไม่
ส าเร็จก็ได้ การท าความเข้าใจเรื่องกลุ่มช่วยให้ผู้บริหารอาศัยกลุ่มในการช่วยให้การท างานบรรลุผล
ตามท่ีต้องการ 

ชนิดของกลุ่มในองค์การ 

 กลุ่มในองค์การสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือ กลุ่มท่ีเป็นทางการ (Formal group) และกลุ่ม
ที่ไม่เป็นทางการ (Informal group) กลุ่มท่ีเป็นทางการหมายถึงกลุ่มท่ีเกิดข้ึนจากการท างานร่วมกัน
ตามวัตถุประสงค์ขององค์การ เช่น สมาชิกในองค์การจะถูกแบ่งการท างานออกตามหน้าที่ เช่น แผนก
งานการตลาด แผนงานบุคลากร แผนกงานการผลิต กลุ่มเหล่านี้ประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่มท่ีท างาน
อย่างเป็นทางการ มีการประสานงานกันและมีการสื่อสารระหว่างกันในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอื่นๆ 
ด้วยในทุกระดับแต่ละกลุ่มมีความเชื่อมโยงกันในความรับผิดชอบการท างานตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 
เรียกว่า หมุดเชื่อมโยง (Linking pins)  

การท างานเป็นทีม 

 การท างานเป็นทีม ก็คือ การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มท่ีเกิดจากความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดย
มีปฏิกิริยาซึ่งกันและกันมีความรู้สึกร่วมกัน สมาชิกของกลุ่มมีความยึดมั่นและมีความพึงพอใจในการ
ท างานร่วมกัน ความยึดมั่นของกลุ่มเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสมาชิกบางกลุ่มให้คงอยู่ต่อไป กลุ่มท่ีมี
ขนาดใหญ่มีแนวโน้มว่าความยึดมั่นของกลุ่ม (group cohesiveness) น้อยลง ถ้ากลุ่มมีขนาดเล็ก
ความสามัคคีร่วมกันของกลุ่มก็จะสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะกลุ่มที่ม่ขนาดเล็กมีระบบการติดต่อสื่อสารที่ดี
ระดับสัมพันธ์ภาพระหว่างสมาชิกและการประสานงานระหว่างสมาชิกเป็นไปได้ด้วยดี 

การสร้างทีมงาน (Team Building) 
 หมายถึง การรวบรวมสมาชิกในการท าภาระกิจร่วมกัน การสร้างทีมงานให้มีผลการท างานสูง 
(high-performance teams) ประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้ 

 1. มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน 

 2. มีโครงสร้างการท างาน (task – driven) และมีการค านึงถึงผลงาน (result – oriented)  

 3. มีสมาชิกที่มีความสามารถและมีข้อผูกพันสัญญาในทีม (commitment) ในการท างาน 

 4. มคีวามร่วมมือร่วมใจกันระหว่างสมาชิกในทีม 

 5. มีมาตรฐานการท างานที่ดีเลิศ 
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 6. มีการสนับสนุนปัจจัยภายนอกต่างๆในการท างาน 

 7. มีผู้น าทีมที่เข้มแข็ง มีภาวะผู้น า 

ลักษณะของทีมงานที่ดี 
 การท างานในลักษณะทีมงานจะประสบผลส าเร็จได้ถ้ามีระบบการท างานร่วมกันที่ดี
ประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้ 

 1. มีการก าหนดนโยบาย จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการท างานที่ชัดเจนว่ามีความ
ต้องการให้เกิดผลอย่างไร มีทิศทางในการท างานอย่างไร ก าหนดเป้าหมายไว้อย่างไร 

 2. สมาชิกทุกคนของทีมงานรับทราบนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการท างานอย่าง
ทั่วถึงเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 

 3. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา กรณีท่ีเกิดปัญหาจากการท างานโดยให้ทุกคนได้
รับทราบปัญหา และแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันมิใช่เป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่งแต่
เป็นปัญหาร่วมกัน 

 4. การก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคคลในทีมงานมีการก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนและไม่เกิดความซ้ าซ้อนกัน 

 5. การสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมงานเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two – Way 
Communication) มีการสื่อสารแบบเปิดเผยตรงไปตรงมา ทุกคนรับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึงกัน 

 6. มีความคิดริเริ่มในการท างานอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่กับการท างานแบบเดิม ผู้จัดการ
ปรับปรุงการท างานโดยอาศัยความคิดเห็นของคนทุกคนในทีมงานนั้น 

 7. การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกรณีท่ีเป็นปัญหาส าคัญมีความสลับซ้ าซ้อนยากท่ีจะหาข้อ
ยุติได้ควรท าการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยหลักการและเหตุผลให้เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของคนทุก
ฝ่าย 

 8. สมาชิกในทีมงานมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีความซื่อสัตย์จริงใจในการท างาน พ่ึงพา
อาศัย และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

ชนิดของทีม แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. ทีมงานตามหน้าที่ (Functional Team) หมายถึง ทีมงานที่ท าหน้าที่บังคับบัญชาตามสาย
การบังคับบัญชา สมาชิกในทีมงานต่างท างานที่ใช้ความรู้เฉพาะด้านตามหน้าที่ 
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 2. ทีมงานระหว่างหน้าที่ (Cross – Functional Team) หมายถึง ทีมงานที่มาจากการ
รวมกันของสมาชิกที่มาจากแผนกหน้าที่แตกต่างกันมาท างานร่วมกันประสานงานระหว่างหน้าที่ต่างๆ 

 3. ทีงานควบคุมตนเอง (Self – Managed Team) หมายถึง ทีมงานที่มีทักษะในการท างาน
สูงประสานกันได้ดี มีการควบคุมการท างานเอง วางแผนการท างานเอง ตัดสินใจเอง แก้ไขปัญหาเอง 
อาศัยการบังคับบัญชาน้อยมาก แต่มีผู้น าทีมท่ีดีสามารถท างานให้ส าเร็จได้ด้วยสมาชิกร่วมที มีความ
เป็นอิสระในการท างานมาก 

ขั้นตอนของการพัฒนาทีมงาน (The Stages of Group Development) 
1. ขั้นการสร้างทีมข้ึนมา (Forming) หมายถึง การสร้างทีมขึ้นมาใหม่เพ่ือท างานใดงานหนึ่ง 

ทีมใหม่นี้มีภารกิจที่จะต้องกระท าร่วมกันระหว่างสมาชิก มีอ านาจหน้าที่ในการท างานให้ส าเร็จ เป็น
ทีมงานที่มีสมาชิกที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการท างานนั้นมาก่อน การสร้างทีมงานขึ้นมานั้น
ผู้บริหารควรใช้เวลาในการถกเถียงอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้สมาชิกมี
ความเห็นพ้องต้องกันก่อน 

2. ขั้นการระดมความคิดเห็น (Storming) หมายถึง เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งและ
สมาชิกในทีมตกลงกันไม่ได้ สมาชิกต่างก็แสดงบทบาทของตนเอง ผู้บริหารมีหน้าที่ส่งเสริมให้ทีมงาน
ระดมความคิดจนกระทั่งได้ข้อยุติข้อตกลงเดียวกัน 

3. ขั้นการสร้างบรรทัดฐาน (Norming) หมายถึง ขั้นตอนที่เน้นการท างานร่วมกันและ
แก้ปัญหารวมกัน มีการเสริมแรมและจูงใจในการท างาน 

4. ขั้นปรับปรุง (Adjourning) หมายถึง สมาชิกในทีมมีความเห็นไม่ตรงกันอาจะมีข้อขัดแย้ง
กัน หากสมาชิกคนใดไม่สามารถตกลงกันได้ก็ไม่อาจจะท างานในทีมงานต่อไปได้ 

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Team effectiveness) 
 ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ คือ ทีมท่ีสามารถท างานได้บรรลุผลตามเป้าหมาย การมีความ
คิดเห็นใหม่ๆ การปรับปรุงเพ่ือตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการท างาน มีข้อผูกพันกันใน
การท างานเป็นทีเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ทีมงานเน้นที่การให้ความส าคัญกับคน ดังต่อไปนี้ 

1. การท าให้สมาชิกในทีมงานมีความพึงพอใจ 

2. การท าให้เกิดความเชื่อถือไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีมงานและการบริหารของผู้บริหาร
ในองค์การ 

3. มีการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน 

4. การท าให้ความขัดแย้งลดน้อยลงให้มากท่ีสุด 
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5. มีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. เสริมสร้างการรับรู้ในการท างานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมงาน 

ความไว้วางใจของสมาชิกและประสิทธิภาพของทีมงาน (Trust and Effective Teams) 
 ทีมงานท างานด้วยพื้นฐานของความไว้วางใจ ความเชื่อถือในความสามารถ ความซื่อสัตย์ของ
สมาชิก กลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อถือไว้วางใจในทีมงานประกอบไปด้วย 

1. มีการติดต่อสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกในทีมงาน เช่น การแจ้งข่าวสารต่างๆ การอธิบาย 
การแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันในการด าเนินงาน 

2. การแสดงการยอมรับนับถือกันระหว่างสมาชิก หมายถึง การให้เกียรติ ยกย่องสมาชิกใน
ทีมงาน มีการแบ่งงาน มีการรับฟังซึ่งกันและกัน 

3. มีความยุติธรรมในการได้รับรางวัลจากการท างานอย่างเท่าเทียมกัน จะท าให้สมาชิกทุก
คนรู้สึกได้รับความเป็นธรรมในสิ่งตอบแทนที่จะได้รับ 

4. มีการแสดงความสามารถออกมา เช่น สมาชิกสามารถแก้ไขปัญหาได้ สามารถท างานนั้น
ได้ส าเร็จ สมาชิกในทีมต่างมีความม่ันใจว่าสมาชิกแต่ละคนสามารถท างานได้ส าเร็จ 

การเสริมสร้างความยึดเหนี่ยวและบรรทัดฐานในการท างาน (Building cohesiveness and 
high performance norms) 
 การเสริมสร้างความยึดเหนี่ยวให้เกิดข้ึนในกลุ่มและการสร้างบรรทัดฐานในการท างานช่วยให้
มีการท างานเป็นทีมที่ดีข้ึนได้โดยการปฏิบัติดังนี้ 

1. การคัดเลือกสมาชิกที่มีทัศนคติ ค่านิยม และพ้ืนฐานคล้ายคลึงกัน 

2. มีมาตรฐานในการเข้าใหม่ของสมาชิกและสภาวะทางสังคมของสมาชิก 

3. ท าทีมงานให้มีขนาดเล็กแต่เพียงพอที่จะท างานได้ การสร้างทีมงานขนาดใหญ่อาจท าให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งได้ 

4. ความส าเร็จของงาน คือ ความส าเร็จร่วมกันของสมาชิกทุกคน 

5. การมีส่วนร่วมระหว่างผู้น าทีมและหัวหน้าทีมในการตัดสินใจ 

6. แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันของกลุ่มอื่นจะท าให้ทีมงานรวมพลังกันเพ่ือชัยชนะ 
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7. การให้รางวัลกับทีมงานที่ท างานส าเร็จตามเป้าหมายได้ตามความคาดหวัง และรางวัลพิเศษ
ส าหรับความส าเร็จตามเป้าหมายที่สูง บางครั้งไม่ใช่การให้รางวัลเป็นตัวเงินแต่อาจเป็นการยกย่อง
ชมเชยหรือเกียรติยศ 

การสร้างความสัมพันธ์แนวนอน (Lateral role relationship) 
 ผู้บริหารสามารถสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในทีมงานแบบแนวนอนท าได้หลายแบบ เช่น 

1. การมีความสัมพันธ์กันระหว่างสายทางเดินของงาน เช่น มีการท างานเป็นกลุ่มที่มีการ
เริ่มต้นงานจากจุดหนึ่ง ผ่านกระบวนการท างานไปยังอีกจุดหนึ่งและส่งงานไปตามสายทางเดินของงาน
จนกระท่ังสิ้นสุดการท างานของกลุ่มต่างๆ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่เกิดจากทางเดินของงาน 

2. การมีความสัมพันธ์กันในการให้บริการ เช่น การให้บริการแก่กลุ่มต่างๆ เช่น การให้บริการ
ที่จะท าให้การท างานส าเร็จได้คล่องตัวมากข้ึน 

3. การมีความสัมพันธ์ในด้านการให้ค าแนะน า เช่น เมื่อทีมงานมีปัญหาต้องการผู้เชี่ยวชาญเข้า
มาให้ความรู้และแนะน า จะท าช่วยท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหาร 

4. การมีความสัมพันธ์ที่สม่ าเสมอ เช่น เมื่อมีการตัดสินใจทุกครั้งควรมีการแสดงให้ทีมงาน
ทราบก่อนที่จะตัดสินใจหรือกระท าการไปก่อนโดยไม่ให้ทีมงานทราบก่อน 

5. การประสานความสัมพันธ์ เช่น การพูดคุยกัน การประสานงาน การมีผู้ เชื่อมโยง
ประสานงานเชื่อมโยง  
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวมีกี่ข้ันตอน อะไรบ้าง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. จงอธิบายกระบวนการวิเคราะห์งานในธุรกิจท่องเที่ยว 
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บทท่ี 5 การบัญชีส าหรบัธุรกิจท่องเที่ยว 

 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชีส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

2. อธิบายประเภทของบัญชีส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

3. อธิบายงบการเงินส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

4. วิเคราะห์สมการบัญชีส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้ 
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การบัญชี (Accounting) 
 ระบบบัญชีมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผู้ผลิต ธุรกิจค้า
ส่ง – ปลีก หรือธุรกิจบริการ เพราะบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินของธุรกิจว่ามีสินทรัพย์ หนี้สิน และ
ทุนมาเพียงใด และยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของ
ธุรกิจว่า ด าเนินงานได้ดีเพียงใด ใช้ทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าหรือไม่ และมีก าไรหรือขาดทุนเพียงใด 
อีกท้ังการจัดท าบัญชียังเป็นประโยชน์ส าหรับธุรกิจ ในการน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผน การ
ด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร การตรวจสอบ การควบคุม รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขให้
ธุรกิจสามารถด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

หน้าที่ทางการบัญชี หมายถึง หน้าที่งานที่เกี่ยวกับการจัดท าข้อมูล โดยการน าเอารายการ
และเหตุการณ์ทางการเงินมาจดบันทึก จัดหมวดหมู่ สรุปผล และวิเคราะห์อย่างมีหลักเกณฑ์  

การบัญชี เป็นกระบวนการเก็บรวบรวม จดบันทึก วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลการ
ด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจ หรือสรุปได้ว่าการบัญชีจะเป็นเครื่องวัด ประเมิน และแปลงผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจให้เป็นสารสนเทศส าหรับบริหาร เจ้าของ รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงาน
ของรัฐ ซึ่งข้อมูลทางการบัญชีจะสะท้อนภาพการด าเนินงานและความเข้มแข็งของธุรกิจ ดังนั้นการ
ลงบัญชีจะต้องมีความถูกต้อง ซึ่งจะท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ 
ค่าใช้จ่าย และทุน เพ่ือใช้ในการติดตามและควบคุมสถานะทางการเงินเหล่านั้น 

หน้าที่การจัดท าบัญชีตามกฎหมาย 

ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ก าหนดให้ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว (บุคคลธรรมดา) 
และห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ต้องจดทะเบียน ไม่ต้องจัดท าบัญชี เว้นแต่รัฐมนตรีจะออกประกาศให้เป็นผู้มี
หน้าที่จัดท าบัญชี นอกเหนือจากธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัท
จ ากัดยังมีหน้าที่ต้องจัดท าบัญชีดังนี้ 

1. วันเริ่มท าบัญชี ธุรกิจต้องเริ่มจัดท าบัญชีของตนเองนับแต่วันที่ธุรกิจได้รับการจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล 

2. ผู้ที่รับผิดชอบในการท าบัญชี ตาม พ.ร.บ. การบัญชี 2543 ก าหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการท าบัญชีจะต้องจบการศึกษาด้านการบัญชี แต่มีการยกเว้นผ่อนผันให้ผู้ที่ท างานด้าน
นี้อยู่แล้ว แต่ไม่ได้จบด้านการบัญชี โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ท าบัญชีตามประเภทการจดทะเบียน
ธุรกิจดังนี้ 

 2.1 บุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน ต้องจบการศึกษาด้าน
บัญชี โดยมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาบัญชี หรือปริญญาตรี สาขาบัญชี 
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 2.2 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท มี
สินทรัพย์ไม่เกิน 30 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี ผู้ท าบัญชีต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับ ปวส. สาขาบัญชี และส าหรับทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท มีสินทรัพย์มากกว่า 30 ล้าน
บาท และมีรายได้มากกว่า 30 ล้านบาท ผู้ท าบัญชีจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการ
บัญชี 

2.3 บริษัทมหาชน นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมการค้า บริษัทจดทะเบียน SET 
บริษัท BOI  ผู้จัดท าบัญชีต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี 

 3. ชนิดบัญชีที่นิติบุคคลจะต้องจัดท า ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องท าบัญชีชนิดต่างๆ ดังนี้ 

  3.1 บัญชีรายวัน ได้แก่ บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีรายวันซื้อ รายวัน
ขาย และบัญชีรายวันทั่วไป 

  3.2 บัญชีแยกประเภท ได้แก่ บัญชีแยกประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและทุน บัญชีแยก
ประเภทรายได้และค่าใช้จ่าย และบัญชีแยกประเภทลูกหนี้และเจ้าหนี้ 

  3.3 บัญชีสินค้า 

  3.4 บัญชีรายวันและแยกประเภทตามความจ าเป็น 

 4. การปิดบัญชี ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ต้องจัดให้มีการปิดบัญชีนิติบุคคลทุกรอบ 12 เดือน นับ
แต่วันเปิดบัญชีครั้งก่อน 

 5. การจัดท างบการเงิน ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดท างบการเงินให้ถูกต้องตามรายการย่อที่
กฎหมายก าหนด และยื่นต่อส านักงานกลางบัญชี หรือส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ภายใน 5 เดือน 
นับแต่วันปิดบัญชี 

 6. การเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องมีหน้าที่ต้อง
รักษาบัญชีและเอกสารไว้ ณ สถานประกอบการ หรือสถานที่ที่ใช้เป็นที่ท าการผลิตหรือเก็บสินค้า
ประจ า โดยเก็บรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

 7. บทก าหนดโทษ พ.ร.บ. การบัญชี 2543 ได้ก าหนดโทษที่กระท าผิด โดยต้องได้รับโทษตาม
ลักษณะความผิด ซึ่งมีโทษจ าคุกและโทษปรับ หรือทั้งจ าคุกและปรับ แล้วแต่ประเด็น 

 8. ภาษีอากรส าหรับธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากรก าหนดว่า ธุรกิจที่มีรายได้มีหน้าที่ต้องเสีย
ภาษีอากร ภาษีเป็นต้นทุนอย่างในการประกอบธุรกิจ แบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ 
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 ข้อมูลทางบัญชี หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการที่เก็บรวบรวม บันทึก จัดจ าแนกและสรุปข้อมูล
เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงินเพ่ือใช้ในการจัดท างบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานนะการเงิน
และผลการด าเนินงานของกิจการ (บุษบา อารีย์, 2545) 

 ซึ่งข้อมูลทางบัญชีจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่ง
ความต้องการของผู้ใช้มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ 

 1. ข้อมูลทางบัญชีที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ภายในกิจการ ผู้ใช้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารของกิจการ ลูกค้า 
ซึ่งข้อมูลจะแสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การคิดต้นทุน และผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง 
เพ่ือใช้ในการประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผล จ่ายค่าตอบแทน บ าเหน็จ 
บ านาญ การวางแผน การควบคุม การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจและก าหนดนโยบายต่างๆ 

 2. ข้อมูลทางบัญชีที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ภายนอกกิจการ ผู้ใช้ข้อมูลได้แก่ ผู้ลงทุนที่จะซื้อหุ้น 
เจ้าหนี้ ผู้ให้กู้ สาธารณชน รัฐบาลและหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทาง
การเงิน ผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงฐานนะการเงินของกิจการ 

ประเภทของบัญชี 
  การบัญชีเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านข้อมูลด้านการเงิน ซึ่งสามารถแบ่งการบัญชีได้เป็น 2 
ประเภท คือ 

 1. การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) คือ การบัญชีที่ให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารธุรกิจ
ท่องเที่ยวหรือบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน  

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

งบการเงิน (Financial Statements) 
 งบการเงิน จะประกอบไปด้วยงบที่ส าคัญ 2 ประเภท คือ 

 1. งบดุล (Balance Sheet หรือ Statement of Financial Position) เป็นงบที่แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของกิจการ  หรือเรียกอีกอย่างว่า “งบแสดงฐานะทาง
การเงิน” 

 2. งบก าไรขาดทุน (Income Statement หรือ Profit and Loss Statement)  
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งบดุล (Balance Sheet) 
 งบดุล คือ รายงานการเงินที่จัดท าข้ึนเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินของกิจการ ณ ขณะใด
ขณะหนึ่ง ซึ่งจะแสดงให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของหรือทุน 
ดังนี้ 

 1. สินทรัพย์หรือทรัพยากรที่กิจการเป็นเจ้าของหรือมีอยู่จ านวนเท่าใด ประเภทใดบ้าง และมี
มูลค่าเท่าใด 

 2. กิจการมีพันธะในรูปของหนี้สินจ านวนเท่าใด และเป็นหนี้สินประเภทใดบ้าง 

 3. ส่วนของเจ้าของหรือทุนของกิจการมีจ านวนเท่าใด และประเภทใดบ้าง 

รายการที่แสดงในงบดุล 

 งบดุลจะแสดงรายการที่ส าคัญ 3 รายการได้ 

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

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

 เงินสด (Cash) คือ เงินที่กิจการมีอยู่ในมือและสามารถน าไปใช้จ่ายได้ทันที 
เช่น ธนบัตร เช็คสั่งจ่าย เงินฝากเผื่อเรียกและเงินฝากธนาคารซึ่งสามารถ
ถอนมาใช้ได ้

 หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด (Marketable Securities) คือ 
สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เมื่อกิจการมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน
สด เช่น หุ้นสามัญ หุ้นกู้ และการลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนๆ 

 ตั๋วเงินรับ (Notes Receivable) คือ ตราสารหรือหนังสือสัญญาซึ่งลูกค้าท า
ขึ้นเพ่ือรับรองว่าจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่งให้กิจการในก าหนดอย่างแน่นอน
ภายใน 1 ปี 

 ดอกเบี้ยค้างรับ (Interests Receivable) คือ ดอกเบี้ยรับที่เกิดขึ้นแล้วจาก
การที่กิจการให้ผู้อื่นกู้เงินไป แต่ ณ ขณะนั้นกิจการยังไม่ได้รับเงิน 

 ลูกหนี้ (Accounts Receivable) คือ จ านวนเงินที่ลูกค้าเป็นหนี้กิจการจาก
การซื้อสินค้าและบริการเป็นเงินเชื่อ โดยมีก าหนดช าระภายใน 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 เงินที่กิจการน าไปลงทุน
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆในระยะยาว เช่น เพ่ือแสวงหารายได้เพ่ือควบคุมกิจการ
อ่ืนๆ หรือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับกิจการอ่ืนๆ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธ์ 
หุ้นกู้ พันธบัตร และสินทรัพย์อ่ืนๆ 

1.3 สินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets) คือ สินทรัพย์ที่มีลักษณะถาวรซึ่งกิจการมีไว้เพ่ือ
การด าเนินงานในระยะยาว ได้แก่ 

 ที่ดิน เป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานของกิจการ ไม่ได้มีไว้
เพ่ือเก็งก าไร 

 อาคาร เป็นสิ่งปลูกสร้างเพ่ือใช้ในการด าเนินงานของกิจการ เช่น 
อาคารส านักงาน ร้านค้า คลังสินค้า เป็นต้น ไม่ใช่มีไว้เพ่ือให้ผู้อื่นเช่า 

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

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

 2. หนี้สิน (Liabilities) 

  หนี้สิน มี 2 ประเภท คือ 

  2.1 หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) คือ หนี้สินที่กิจการจะต้องช าระภายใน 
1 ปี หรือภายใน 1 รอบวงจรการด าเนินงานปกติ โดยจะต้องใช้สินทรัพย์หมุนเวียนในการจ่ายช าระ 
ได้แก่ 

 เจ้าหนี้การค้า (Account Payable) คือ หนี้สินที่เกิดจากการที่
กิจการซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ค้ารายอื่นเป็นเงินเชื่อ 



112 

 ตั๋วเงินจ่าย (Note Payable) คือ ตราสารระยะสั้นซึ่งกิจการ
สัญญาว่าจะจ่ายเงินจ านวนหนึ่ง ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยทั่วไปไม่เกิน 1 ปี 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Expenses Payable) คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นภายในงวดบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่มีการจัดท างบดุล 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 หนี้สินที่กิจการจะต้องช าระ
ก าหนดเวลาเกิน 1 ปี หรือเกิน 1 รอบวงจรการด าเนินงานปกติ ได้แก่ 

 ตั๋วเงินจ่าย (Note Payable) ซึ่งมีระยะก าหนดช าระเกินกว่า 1 ปี 

 หุ้นกู้ (Bond Payable) เป็นตราสารแสดงการเป็นหนี้ ซึ่งกิจการจะออก
ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่น าเงินมาให้กิจการยืมในระยะยาว 

 เงินกู้โดยจ านอง (Mortgage Payable) เป็นเงินกู้ระยะยาวซึ่งกิจการให้
สินทรัพย์จ านองเป็นหลักประกันเงินกู้ 

 เงินกู้ธรรมดา (Long-term Loan) เป็นเงินกู้ระยะยาวซึ่งกิจการกู้มาใช้โดย
ไม่ต้องใช้สินทรัพย์จ านองเป็นหลักประกัน แต่โดยทั่วไปจะต้องใช้บุคคลค้ า
ประกัน 

 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ในงบดุลจะแสดงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น 2 รายการ คือ 

 3.1 ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว เป็นรายการที่แสดงจ านวนทุนที่ผู้ถือหุ้นน ามา
ลงทุนในกิจการ โดยจะแสดงเป็นจ านวนและมูลค่าของหุ้นทุน ซึ่งได้แก่ หุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ ที่
บริษัทเป็นผู้ออกและเรียกช าระค่าหุ้นได้แล้ว 

 3.2 ก าไรสะสม เป็นรายการซึ่งแสดงก าไรสุทธิประจ าปีแต่ละปีของกิจการหลังจากที่
ได้มีการหักขาดทุนออกและหักเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยเป็นก าไรสุทธิที่สะสมจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 
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สมการบัญชี 
 ในการจัดท างบดุลนั้นจะต้องยึดหลักทางการบัญชีว่า สินทรัพย์ของกิจการเท่ากับส่วนของผู้
ถือสิทธิในสินทรัพย์นั้น ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการบัญชีได้ดังนี้ 

 

 

 

                        สินทรัพย ์                    =            หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (ผู้ถือหุ้น) 
เงินสด                                  2,000 
สินค้า                                   4,000 
เครื่องใช้ส านักงาน                     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 2560 
สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน                            XX 
เงินลงทุนระยะยาว                            XX 
สินทรัพย์ถาวร                                 XX 
สินทรัพย์อื่นๆ                                  XX 
 
 
 
 
รวมสินทรัพย์                                  XX 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
หนี้สิน 
    หนี้สินหมุนเวียน        XX 
    หนี้สินระยะยาว         XX 
รวมหนี้สิน                                       XX 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    ทุนที่จดทะเบียนช าระแล้ว  XX 
    ก าไรสะสม                    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 2560 

สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมุนเวียน                            XX 
เงินลงทุนระยะยาว                            XX 
สินทรัพย์ถาวร                                 XX 
สินทรัพย์อื่นๆ                                  XX 
รวมสินทรัพย์                                XX 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
    หนี้สินหมุนเวียน                           XX 
    หนี้สินระยะยาว                           XX 
    ทุนที่จดทะเบียนช าระแล้ว               XX 
    ก าไรสะสม                                 XX 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น            XX 

 

งบก าไรขาดทุน (Income Statement or Profit and Loss Statement) 
 งบก าไรขาดทุน คือ รายงานทางการเงินที่จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ของกิจการ ซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ (Revenues) ค่าใช้จ่าย (Expenses) และก าไรสุทธิ (Net 
Profit) หรือ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) ภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่ง หรือเรียกว่า “งวดบัญชี” 
(Accounting Period) ดังนี้ 
 1. รายได้ที่ได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งเป็นเท่าใด 
 2. ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้นั้นๆ ภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งเป็นเท่าใด 
 3. มีก าไรหรือขาดทุนซึ่งเป็นผลของการด าเนินงานภายในก าหนดระยะเวลาหนึ่งเป็นเท่าใด 
 

รายการที่แสดงในงบก าไรขาดทุน 

 งบก าไรขาดทุนจะแสดงรายการส าคัญ 3 รายการ ได้แก่ 
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 1. รายได้ (Revenue) หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งกิจการได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการให้กับ
ลูกค้า รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและการได้รับสินทรัพย์นั้นจะมีผลท าให้ส่วนของ
เจ้าของในงบดุลเพิ่มขึ้น 
 2. ค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง ต้นทุนของสินค้าและบริการที่ใช้ไปหรือหมดไปเพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้ และมีผลท าให้ส่วนของเจ้าของลดลง เช่น ต้นทุน สินค้าขาย ค่าโฆษณา ค่าเช่า 
เงินเดือนพนักงาน ดอกเบี้ยเงินกู้จ่าย ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น 
 3. ก าไรสุทธิ (Net Profit) หรือ ขาดทุนสุทธิ (Net Loss) หมายถึง ส่วนที่รายได้ทั้งหมดสูง
กว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรียกว่า ก าไรสุทธิ แต่ถ้ารายได้ท้ังหมดต่ ากว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมด เรียกว่า ขาดทุน
สุทธิ 
 

 

 

 

บริษัท แม่โจ้ จ ากัด 
งบก าไรขาดทุน 

ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย : บาท) 

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

รายได้ – ค่าใช้จ่าย = ก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

รายได้ > ค่าใช้จ่าย = ก าไรสุทธิ 

รายได้ < ค่าใช้จ่าย = ขาดทุนสุทธิ 
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งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) 
 งบกระแสเงินสดเป็นงบที่แสดงรายละเอียดที่มาของการเปลี่ยนแปลงเงินสดระหว่างงวดบัญชี 
ซึ่งจะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในเงินสดที่ถูกกระทบโดยกิจการด าเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และ
กิจกรรมการจัดหาเงิน คล้ายกับรายงานแสดงรายการที่เกิดขึ้นในบัญชีกระแสดรายวันที่ได้จาก
ธนาคาร (Samuel L. Hayes, 2549) ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมด าเนินงาน (Operating Activities) การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะ
น ากระแสเงินสดเข้าและกระแสเงินสดจ่ายมาแสดง ในส่วนของ กิจกรรมด าเนินงานจึงเป็นกิจกรรม
หลักที่ก่อให้เกิดรายได้หรือหาก าไร และกิจกรรมอ่ืนที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน ที่
ประกอบด้วย 

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

1.2 เงินสดจ่าย (Cash Outflows) ได้แก่ เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ เงินสด
จ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร) เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินสด
จ่ายค่าภาษีเงินได้ เงินสดจ่ายอื่นจากการด าเนินงาน 

2. กิจกรรมลงทุน (Investing Activities) การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะน ากระแส
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
เงนิตราล่วงหน้า  

3. กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing Activities) การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะ
น ากระแสเงินสดเข้า และกระแสเงินสดจ่ายมาแสดงในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินจึงเป็น กิจกรรมที่
เกิดจากกิจกรรมที่มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาด และองค์ประกอบของส่วนของเจ้าของกิจการ 
และส่วนกู้ยืม ของกิจการ ที่ประกอบไปด้วย 

3.1 กระแสเงินสดรับ (Cash Inflows) ได้แก่ เงินสดรับจากการกู้ยืมเงิน หรือออก
หุ้นกู้ หรือตั๋วเงิน เงินสดรับจากการเพิ่มทุน หรือออกหุ้นทุน 
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3.2 กระแสเงินสดจ่าย (Cash Outflows) ได้แก่ เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมหรือคืนหุ้นกู้ 
เงินสดจ่ายจากการซื้อหรือถอนหุ้นทุน 
 

งบกระแสดเงินสด 
บริษัท แม่โจ้ จ ากัด 

ส าหรับปี 2560 – 2562 
       

    
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่3 

เงินสดรับ: 
     

 
ส่วนของเจ้าของ 

     
 

เงินกู้ 
     

 
ยอดขาย •  

    รวมเงินสดรับทั้งสิ้น (1) 
     เงินสดจ่าย: 
     

 
เงินลงทุนในสินทรัพย์  • 

    
 

ต้นทุนขาย • 
    

 
ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร Œ 

    
 

ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด Ž 
    

 

เงินสดส ารองไว้ใช้ด าเนินการ � ’  
    

 
ดอกเบี้ยจ่าย “  

    
 

เงินต้นจ่าย ”  
    

 
ภาษีจ่าย 

     
 

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

 

1. การบัญชีมีวัตถุประสงค์แก่ผู้ใช้ในระดับธุรกิจอย่างไร 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. ให้นักศึกษาใส่ค าตอบในช่องว่าง 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 ? 
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บทท่ี 6 การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายหน้าที่การจัดการการเงินส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

2. สามารถวิเคราะห์งบการเงินส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

3. อธิบายการตัดสินใจทางการเงินส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

4. อธิบายการวิเคราะห์การลงทุนส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้ 
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Current Ratio = สินทรัพย์หมุนเวียน 
                      หนีส้ินหมุนเวียน 

หน้าที่ทางการเงินของธุรกิจท่องเที่ยว 

หน้ าที่ทางการเงินส าหรับธุ รกิ จท่องเที่ ยวสามารถแบ่ ง เป็น 2  ลั กษณะที่ ส าคัญ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551)  ได้แก่ 
 1. การจัดหาเงินทุนเพ่ือประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วย 2 แหล่งทุน คือ แหล่ง
ทุนจากส่วนของเจ้าของ และแหล่งเงินทุนจากเจ้าหนี้ 
 2. การใช้ไปของเงินทุนของธุรกิจท่องเที่ยว โดยท าการจัดสรรเงินลงทุนที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
ว่าควรน าไปลงทุนในส่วนใด โดยดูแลให้การลงทุนต่างๆนั้นมีก าไรให้คุ้มกับความเสี่ยงและต้นทุนของ
เงินทุนที่ยืมมา 
 

การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) 
 การวิเคราะห์ทางการเงินนั้นมักเกี่ยวข้องกับการพิจารณาอย่างละเอียดถึงความสัมพันธ์หรือ
อัตราส่วน (Ratio) ระหว่างรายการต่างๆในงบการเงิน ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวจะช่วยอธิบายถึงสภาวะ
ทางการเงินของกิจการท่องเที่ยว ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรมที่ด าเนินการอยู่ ความสามารถใน
การท าก าไรโดยเปรียบเทียบ และการรับรู้ของนักลงทุนซึ่งแสดงออกทางพฤติกรรมในตลาดการเงิน  
ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงิน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Solvency Ratio) เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดสภาพคล่องในการช าระ
หนี้ของธุรกิจ โดยจ าแนกตามระยะเวลาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

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

      ธุรกิจจะพิจารณาที่อัตราส่วน 2 : 1 หรือสูงกว่า ถ้ามี Current Ratio ต่อ หนี้สิน
ระยะสั้น แสดงว่าธุรกิจอาจจะประสบปัญหาในการหาเงินมาช าระหนี้ระยะสั้น แต่ถ้ามี Current 
Ratio สูงเกิดไป แสดงว่าธุรกิจไม่ได้ใช้สินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสินทรัพย์ เหล่านั้นมักจะไม่
ก่อให้เกิดรายได้แก่ธุรกิจ 

 

 

 

  1.2 อัตราส่วนสภาพคล่องระยะยาว (Long-term Solvency Ratio) หนี้สินระยะ
สั้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้าของธุรกิจ แต่การที่ธุรกิจจะด ารงอยู่และเจริญเติบโตได้ในอนาคต ผู้บริหาร
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ธุรกิจท่องเที่ยวต้องสามารถจัดการกับหนี้สินทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ โดยธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่มีปัญหาในการบริหารหนี้สินระยะยาว มักจะมีความเสี่ยงที่จะล้มละลายหรือถูกซื้อกิจการ 
(Takeover) 

      ถ้าอัตราส่วนหนี้สินต่ ากว่า 1 แสดงว่าเจ้าหนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับความคุ้มครอง 
ถ้าเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้น ในทางตรงข้ามถ้าอัตราส่วนทางการเงินสูงกว่า แสดงว่าธุรกิจท่องเที่ยว
ลงทุนโดยใช้การกู้ยืมจากภายนอกมาใช้งานมากกว่าส่วนของเจ้าของ นอกจากนี้นักการเงินยังสามารถ
ใช้อัตราส่วนหนี้สินเปรียบเทียบสถานะของธุรกิจกับมาตรฐานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

 

 

 

 2. อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) เป็นการสะท้อนถึง
ความสามารถในการท ารายได้หรือก าไรของธุรกิจท่องเที่ยว เพราะว่านอกจากสภาพคล่องของ
กิจกรรมแล้ว นักลงทุนยังให้ความส าคัญต่อผลตอบแทนที่เขาจะได้รับจากการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยว  
ซึ่งประกอบไปด้วยอัตราส่วนดังต่อไปนี้ 

  2.1 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment : ROI) เป็นการวัด
ความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจท่องเที่ยวจากปัจจัยน าเข้าหรือเงินลงทุนที่ใส่ลงไป 

 

 

 

  2.2 ก าไรต่อหุ้น (Earning per Share) แสดงอัตราส่วนผลตอบแทนที่ธุรกิจ
ท่องเที่ยวสามารถจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนในการซื้อขายหุ้นของ
กิจการ และเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดราคาหุ้น 

 

 

 

  

อัตราส่วนหนี้สิน = หนี้สิน 
              ส่วนของเจ้าของ 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน = ผลตอบแทนจากการลงทุน – เงินลงทุนสุทธิ 
                                          เงินลงทุนสุทธ ิ

ก าไรต่อหุ้น = รายได้สุทธิ 
               จ านวนหุ้นสามัญ 
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3. อัตราส่วนของกิจกรรม (Activity Ratio) เป็นภาพสะท้อนในการใช้งานสินทรัพย์หรือ
ทรัพยากรการด าเนินงานของกิจการว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด โดยจะพิจารณาจากจ านวนครั้งเฉลี่ยที่
สินค้าคงคลังหมุนเวียนในแต่ละปี ถ้าอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงคลังสูงแสดงว่าการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวไม่ต้องจมเงินกับการเก็บสินค้าคงคลัง ท าให้ธุรกิจท่องเที่ยว
สามารถน าเงินไปลงทุนในส่วนอื่นๆได้ 

 

 

 

การตัดสินใจทางการเงินส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 ทักษะด้านการตัดสินใจทางการเงินเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเป็น
อย่างสูง โดยหลักในการตัดสินใจมีดังต่อไปนี้ (ฉัตยาพร เสมอใจ, ฐิติรัตน์ มีมาก และ คมกฤช ปิติฤกษ์
, 2552) 
 1. เงินในปัจจุบันจะมีค่ามากกว่าเงินในอนาคต เช่น ถ้าจ าเป็นต้องเลือกระหว่างเงิน 10,000 
บาท ในปัจจุบันกับเงิน 25,000 บาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า แม้เงิน 25,000 บาท จะมีมูลค่ามากกว่า แต่
ควรเลือก 10,000 บาท ในตอนนี้ เนื่องจากเป็นเงินที่แน่นอนกว่า และไม่มีใครสามารถล่วงรู้ได้ว่าจะ
เกิดอะไรขึ้นอีก 5 ปีข้างหน้า และเงิน 25,000 บาท จะคงอยู่หรือไม่ 
 2. เปรียบเทียบเฉพาะส่วนที่แตกต่าง เช่น อายุการใช้งาน ค่าเสื่อมราคา ราคา ค่าบ ารุงรักษา 
เป็นต้น สมมติว่าเครื่องจักรทั้ง 2 เครื่องมีราคา อายุการใช้งาน และค่าเสื่อมราคาเท่ากัน สิ่งที่ต้อง
พิจารณาในที่นี้คือ ค่าบ ารุงรักษาต่อปี เป็นต้น 
 3. รายรับควรมากกว่ารายจ่าย หลักการง่ายๆในการพิจารณาเลือกธุรกิจโดยทั่วไป คือ ก าไร 
= รายรับ – รายจ่าย ถ้ามีรายจ่ายมากกว่ารายรับ แสดงว่าไม่ควรลงทุนในธุรกิจนั้น 
 4. ละเว้นการกระท าความเสี่ยงที่ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนที่คุ้มค่า ในตลาดหลักทรัพย์ หุ้นที่
มีความมั่นคงสูงจะให้ผลตอบแทนที่ต่ า แต่หุ้นตัวใหม่จะให้ผลตอบแทนที่สูง เนื่องจากมีความเสี่ยง
มากกว่า เช่นเดียวกับการลงทุนในธุรกิจ ควรต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะประสบความส าเร็จ 
และเสี่ยงต่อความล้มเหลวของธุรกิจ ถ้ามีความเสี่ยงที่จะประสบความล้มเหลวสูง แต่ได้ผลตอบแทน
ต่ า ก็ไม่ควรเลือกลงทุน 

การวิเคราะห์การลงทุนส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 เนื่องจากทุกธุรกิจท่องเที่ยวมีปัจจัยสนับสนุนและข้อจ ากัดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่ง
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจะต้องพิจารณาตัดสินใจในการเลือกประกอบธุรกิจ โดยพิจารณาถึง
จุดคุ้มทุน ระยะเวลาคืนทุน มูลค่าปัจจุบัน และอัตราผลตอบแทนการลงทุน 

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง = ต้นทุนสินค้าขาย 
                                                 สินค้าคงคลังเฉลี่ย                           
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 1. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน (Break Event Point Analysis) คือ จุดที่ท าให้ธุรกิจท่องเที่ยวมี
ก าไรหรือขาดทุนเป็นศูนย์ ซึ่งคุ้มค่ากับเงินลงทุน เมื่อมีรายได้จากจุดนี้ไปธุรกิจท่องเที่ยวจะเริ่มได้ก าไร 
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลการลงทุน และการด าเนินงานของธุรกิจจะช่วยให้
ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว อีกท้ังยังช่วยในการตั้งราคาที่เหมาะสม 
และหาวิธีการเพ่ิมก าไรอีกด้วย 

 

 

 

  สามารถหาจุดคุ้มทุนโดยใช้สูตร ดังนี้ 

  Pb = SV – CV + F  

  Pa = Pb – Pb x T 

  Sb = C + 
F

V
 

  Vb = 
𝐹

(𝑆−𝐶)
  

 โดยที่ 

  Pb คือก าไรก่อนหักภาษี 

  F คือต้นทุนคงที่ 

  S คือราคาขายต่อหน่วย 

  C คือต้นทุนผันแปลต่อหน่วย 

  Pa คือก าไรหลังหักภาษี 

  T คืออัตราภาษี 

  Sb คือราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน 

  V คือปริมาณขาย 

  Vb คือปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน 

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

 บริษัทท่องเที่ยว A จ ากัด มีปริมาณการขาย 50,000 หน่วย/ปี ราคาขายหน่วยละ 50 บาท 
ต้นทุนผันแปรหน่วยละ 30 บาท ต้นทุนคงที่ 500,000 บาท อัตราภาษี 20% สามารถค าณวนหา
จุดคุ้มทุนได้ดังนี้ 

1. หาก าไรก่อนหักภาษี 
Pb = SV – CV + F  

= (ราคาขาย x ปริมาณการขาย) – [(ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย x ปริมาณการขาย) + 
ต้นทุนคนที่} 

= 50 (50,000) – [30 (50,000) + 500,000] 

= 500,000 บาท/ปี 

2. หาก าไรหลังหักภาษี 
Pa = Pb – Pb x T 

 = ก าไรก่อนหักภาษี – (ก าไรก่อนหักภาษี x อัตราภาษี) 

 = 500,000 – (500,000 x 20%) 

 = 400,000 บาท/ปี 

3. หาราคาขาย ณ จุดคุ้มทุน 

Sb = C + 
F

V
 

 = ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย + 
ต้นทุนคงที่

ปริมาณการขาย
 

 = 30 + 
500,000

50,000
 

 = 40 บาท 

4. หาปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุน 

Vb = 
𝐹

(𝑆−𝐶)
  

 = 
ต้นทุนคงที่

(ราคาขายต่อหน่วย−ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย)
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  = 
500,000

(50−30)
 

  = 25,000 หน่วย 

 จากข้อมูลข้างต้น ธุรกิจจะมีก าไรก่อนหักภาษี 500,000 บาท/ปี มีก าไรหลังหักภาษี 
400,000 บาท/ปี ถ้าปริมาณการขายที่ 50,000 ชิ้น ธุรกิจจะคุ้มทุนที่ราคาขายหน่วยละ 40 บาท แต่
ถ้าตั้งราคาขายที่ 50 บาท ธุรกิจจะคุ้มทุนท่ี 25,000 หน่วย เท่ากับ 1,250,000 บาท ดังนั้นส่วนที่เกิน
จากนี้ธุรกิจจะเริ่มมีก าไร 

 2. การหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period Method) หมายถึงระยะเวลาที่เงินสดรับสุทธิ
ที่เกิดจากการด าเนินงานของโครงการเท่ากับเงินลงทุนที่จ่ายเริ่มแรกพอดี โดยไม่ได้ค านึงถึงเรื่องค่า
ของเงินตามเวลา โครงการใดมีระยะเวลาคืนทุนที่สั ้นกว่าจะบอกถึงสภาพคล่องที่ดีกว่า และมี
ความเสี่ยงต่ ากว่าในโอกาสที่จะได้เงินลงทุนคืน  

 

 

 

 วิธีการหาระยะเวลาคืนทุนมี 2 รูปแบบคือ 

 2.1 การหาระยะเวลาคืนทุนอย่างง่าย (Simple Pay Back Period) คือการค านวณหา
ระยะเวลาที่กระแสเงินสดรับจากโครงการเท่ากับเงินลงทุน โดยพิจารณาจากประมาณการกระแสเงิน
สดรับของโครงการในแต่ละปี 

 ตัวอย่าง 

 บริษัทท่องเที่ยว A จ ากัด ใช้เงินลงทุนข้ันต้น 1,600,000 บาท เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ผลิตมีอายุการใช้งาน 5 ปี มีก าไรก่อนหักภาษี 500,000 บาท/ปี สามารถหาระยะเวลาคืนทุนได้ดังนี้ 

ปี กระแสเงินสด กระแสเงินสดรวม 
0 -1,600,000 -1,600,000 
1 500,000 -1,100,000 
2 500,000 -600,000 
3 500,000 -100,000 
4 500,000 400,000 
5 500,000 900,000 

ระยะเวลาคืนทุน = เงินลงทุนสุทธิ 
                       ผลตอบแทนสุทธิ 
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จากตัวอย่าง สามารถประเมินอย่างคร่าวๆได้ว่า ธุรกิจจะสามารถคืนทุนในระยะเวลา
ประมาณ 3 -4 ปีแรก เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวมีกระแสเงินสดรวมเปลี่ยนจากยอดติดลบ -100,000 
บาท เป็นมีก าไร 400,000 บาท  

หรือสามารถค านวณได้ง่าย โดยใช้สูตรดังนี้ 

ระยะเวลาคืนทุน = 
เงินลงุทนสุทธิ

ผลตอบแทนสุทธิ
 

  = 
1,600,000

500,000
 

  = 3.2 ปี 

 2.2 การหาการคืนทุนโดยใช้ส่วนลด (Discount Pay Back Period) เป็นการค านวณหา
จ านวนปีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบระยะเวลาในการคืนทุน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเข้ามาเก่ียวข้อง 

 ตัวอย่าง 

 บริษัทท่องเที่ยว A จ ากัด ใช้เงินลงทุน 1,600,000 บาท เครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตมี
อายุการใช้งาน 5 ปี มีก าไรก่อนหักภาษี 500,000 บาท/ปี สามารถหาระยะเวลาคืนทุนโดยใช้ส่วนลด
ดังนี้ 

ปี กระแสเงินสด ดอกเบี้ยของกระแสเงิน
สดรวม 10% 

กระแสเงินสดรวม 

0 -1,600,000  -1,600,000 
1 500,000 -160,000 -1,260,000 
2 500,000 -126,000 -886,000 
3 500,000 -88,600 -474,600 
4 500,000 -47,460 -22060 
5 500,000 -2,206 475,734 

 

 จะเห็นได้ว่า แม้ทั้งสองวิธีจะมีตัวเลขเงินลงทุนและกระแสเงินสดที่เหมือนกัน แต่จ านวนปีที่
คืนทุนแตกต่างกัน เนื่องจากวิธีการแรกเป็นการค านวณอย่างคร่าวๆ โดยไม่ค านึงถึงอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ ส าหรับวิธีที่สองใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในการค านวณ ซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์ผลตอบแทนได้
ละเอียดและแม่นย ายิ่งขึ้น 

 3. การหาค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เป็นการหามูลค่าปัจจุบันของกระแส
เงินสดรับที่เกิดจากโครงการในแต่ละงวดมารวมกัน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน
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ตอนเริ่มต้นโครงการ โดยก าหนดอัตราส่วนลดหรือผลตอบแทนที่ต้องการ เช่น เมื่อค านึงถึงอัตรา
ดอกเบี้ยและช่วงเวลาของเงิน 1,000 บาทในปัจจุบัน จะไม่เท่ากันกับเงิน 1,000 บาทในอีก 10 ปี
ข้างหน้า    

 

 

   
โดยที่ 

  P คือ ค่าเงินในปัจจุบัน 
  F คือ ค่าเงินในอนาคต 
  I คือ อัตราดอกเบี้ย 
  n คือ จ านวนปี 
 
หาก   NPV = 0 แสดงว่าโครงการนั้นคุ้มทุนพอดี  

NPV > 0        แสดงว่าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนสูงกว่าที่ต้องการหรือคาดหวังไว้  
NPV < 0 แสดงว่าโครงการนั้นให้ผลตอบแทนต่ ากว่าที่คาดหวัง 
ตัวอย่าง 

1. การหาค่าเงินในอนาคต จ านวนเงินในปัจจุบัน 1,000 บาท ที่อัตราดอกเบี้ย 10% 
จะเป็นเท่าใดในอีก 10 ปีข้างหน้า 
F = P (1 + i)-n 

 = 1,000(1+10%)10 

 = 2,593.74 บาท 

เพราะฉะนั้นเงิน 1,000 บาทในปัจจุบันจะมีค่าเท่ากับ 2,593.74 บาทในอีก 10 ปี
ข้างหน้าที่อัตราดอกเบี้ย 10% 

2. การหาค่าเงินในปัจจุบัน ในทางตรงกันข้าม เงิน 2,593.74 บาท ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า ที่อัตราดอกเบี้ย 10% จะมีค่าเท่าใดในปัจจุบัน 
P = F (1 + i)-n 

 = 2,593.74(1+10%)-10 

 = 1,000 บาท 

P = F (1 + i)-n 

F = P (1 + i)-n 
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เพราะฉะนั้นเงิน 2,593.74 บาท ในอีก 10 ปีข้างหน้า จะมีค่าเท่ากับ 1,000 บาท 
ในปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ย 10% 

4.ตราผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment: ROI) จะดูจากอัตราส่วนของเงิน
ลงทุนสุทธิกับผลตอบแทนที่ได้รับ โดยหาเป็นระดับอัตราส่วนลดที่ท าให้ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่า
จะได้รับตลอดอายุการลงทุนที่มีมูลค่าปัจจุบันรวมแล้วเท่ากับจ านวนเงินลงทุนพอดี 

 

 

 

 ตัวอย่าง 

 บริษัทท่องเที่ยว A จ ากัด ใช้เงินลงทุนขั้นต้น 1,600,000 บาท โดยมีกระแสเงินสดเท่ากับ 
500,000 บาท/ปี หา ROI ได้ดังนี ้

  ROI = 
2,500,000−1,600,000

2,500,000
 

   = 0.36 

  ตัวเลข ROI ที่ได้ยิ่งสูงยิ่งดี เพราะแสดงถึงผลตอบแทนจากการลงทุนสูงตามไปด้วย 

5. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) คือ อัตราคิดลด (Discount 
Rate) ที่ท าให้ PV ของกระแสเงินสดรับเท่ากับเงินลงทุน และท าให้ NPV มีค่าเท่ากับ 0 ซึ่งวิธีการนี้
ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงอัตราผลตอบแทนของแต่ละโครงการ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการน าไป
เปรียบเทียบกบัอัตราข้ันต่ าของผลตอบแทน (Minimum Attractive Rate of Return : MARR) 

 

 

 

 

  ซึ่งจะยอมรับโครงการเมื่อ IRR > MARR 
        ปฏิเสธโครงการเมื่อ IRR < MARR 
 

อัตราผลตอบแทนการลงทุน = ผลตอบแทนการลงทุน – เงินลงทุนสุทธิ 
                                    เงินลงทุนสุทธิ 

อัตราผลตอบแทนภายใน = เงินลงทุนสุทธิ 
                                ผลตอบแทนที่ได้รับแต่ละปี 
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 ตัวอย่าง 

 ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยว A จ ากัด ควรจะท าการตัดสินใจอย่างไร ระหว่างการด าเนิน
โครงการ หรือน าเงินฝากธนาคารโดยมีดอกเบี้ย 3% 
ปี กระแสเงินสด ฝากธนาคาร 3% 
0 -1,600,000 
1 500,000 
2 500,000 
3 500,000 
4 500,000 
5 500,000 
 2,500,000 
  

ในกรณีนี้จะเห็นว่า อัตราผลตอบแทนการลงทุนขั้นต่ า (Minimum Attractive Rate of 
Return : MARR) ในที่นี้คือ อัตราดอกเบี้ยธนาคารเสนอให้ 3% ดังนั้นขั้นตอนต่อไปของการตัดสินใจ
คือ หาอัตรผลตอบแทนภายใจ (IRR) และท าการเปรียบเทียบ MARR 

IRR = เงินลงทุนสุทธิ 
                           ผลตอบแทนที่ได้รับแต่ละปี 

  IRRn = 
1,600,000

500,000
 

         = 3.2 
 เปิดตารางปีที่ 5 ที่ค่าส 3.2 
  16% = 3.2743 
  17% = 3.1993 
 ส่วนต่าง 1% = 0.075 
 ส่วนเกิน 3.27543 – 3.2 = 0.0743 
   = 1 x 0.0743 
         0.075 
   = 0.99 
  IRRn= 16.99% 
 ดังนั้นเมื่อ IRR = 16.99% > MARR = 3% ธุรกิจควรน าเงินไปลงทุนโครงการนี้จะได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด 
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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 

 

 



132 

กิจกรรมท้ายบท 

 

1. หน้าที่ทางการเงินของธุรกิจท่องเที่ยวสามารถแบ่งออกเป็นก่ีลักษณะ อะไรบ้าง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. การวิเคราะห์ส่วนทางการเงินส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวจัดเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 
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บทท่ี 8 จรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจท่องเที่ยว 

 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

2. อธิบายลักษณะของบรรษัทภิบาลในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

3. อธิบายการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 
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ความหมายของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบกิจการและสังคมก าหนดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่ายและน ามาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน ส่วนศีลธรรมนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าสิ่งใดถูก
สิ่งใดผิด ควรจะท าอะไรมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่มโนธรรมของแต่ละคน มาตรฐานการด าเนินชีวิต การ
ตัดสินใจ และศีลธรรมแวดล้อมของสังคม 

 จริยธรรม เป็นมาตรฐาน หรือ กฎเกณฑ์ หรือ ค่านิยม ที่ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของความดี 
ความถูกต้องที่สังคมยอมรับ สามารถวิเคราะห์ค่านิยม ที่เป็นคู่กัน (Dichotomy) แยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี 
(Good) ถูกต้อง (Right) ควรกระท า และสิ่งใดชั่ว (Evil) ไม่ถูกต้อง (Wrong) ควรละเว้น (พลยุทธ 
ตัณฑจ ารูญ, 2545) 

 ค าท่ีอยู่ในข่ายของจริยธรรม มีดังนี้ 

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

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

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

 4. คุณธรรม (Virtue) หมายถึง สภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจ 

 5. มโนธรรม (Conscience) หมายถึง ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ความรู้สึกว่าอะไรควรท าหรือไม่ 

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

 ดังนั้น จรรยาบรรณธุรกิจในธุรกิจท่องเที่ยว หมายถึง มาตรฐานในการผลิตสินค้าและบริการ
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และมาตรฐานที่ให้บริการให้ผลตอบแทนตามคุณค่าของราคา โดยเป็นธรรม
ต่อทุกฝ่าย ทั้งลูกค้า เจ้าของกิจการ คู่ค้า องค์กร รัฐบาล และสังคม เป็นแนวปฏิบัติที่ดีงาม ก่อให้เกิด
ความเชื่อถือต่อผู้ที่ค้าด้วย ท าให้เกิดความทุ่มเทของคนภายในองค์กร เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมี
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ความสุ ข  และสร้ า งความ เจริญก้ า วหน้ าแก่ วิ ช าชีพ  องค์ กร  สั ง คม  และประ เทศชาติ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) 

ขอบเขตความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม หรือ CSR (Area of Corporate Social 
Responsibility) 
ประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อไปนี้ 

1. ความรับผิดชอบต่อชุมนุมชน และสังคม (Community) หมายถึง องค์การควรผลิต
สินค้าหรือให้บริการที่เป็นที่ต้องการของชุมนุมชนเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ผลิตสินค้าหรือให้บริการที่ไม่ท าให้ชุมนุมชนเสื่อมโทรมหรือมอมเมาหประชน 

2. ความรับผิดชอบต่อสุขภาพและสวัสดิการของประชาชน (Health and Welfare) 
หมายถึง องค์การไม่ผลิตสินค้าหรือให้บริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น การผลิตสุรา อาหาร 
เวชภัณฑ์ หรือ บุหรี่ ควรมีค าเตือนผู้บริโภค  

3. ความรับผิดชอบด้านการศึกษา (Education) เช่น การให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้
สินค้าหรือใช้บริการนั้น 

4. ความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Right) หมายถึง การไม่ละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล การใช้แรงงานผิดกฎหมาย ความรับผิดชอบบุคคลที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน
ต่อสินค้าหรือบริการให้สามารถท าได้ 

5. ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง ความรับผิดชอบในการไม่
ท าให้เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ไม่ปล่อยมลพิษจากสถานประกอบการ ไม่ปล่อยน้ าเสียลงสู่
แม่น้ าล าคลอง หรือไม่ปล่ อยสาร เคมี เป็น พิษออกมาจากกระบวนการผลิต  การรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer) หมายถึง รับผิดชอบต่อการอุปโภคบริโภค
ของลูกค้า มีความปลอดภัยต่อชีวิต ปลอดภัยในการใช้งาน การรับคือสินค้าที่ด้อยคุณภาพ การ
รับประกันคุณภาพตามที่กล่าวอ้าง 

7. ความรับผิดชอบต่อวัฒนธรรม (Culture) หมายถึง การผลิตสินค้าที่ค านึงถึงวัฒนธรรม
ของประเทศนั้น หรือค านึงถึงข้อก าหนดทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
องค์การบางแห่งได้ให้การสนับสนุนต่อจริยธรรมของธุรกิจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้ 

1. ธุรกิจไม่ควรหลีกเลี่ยงเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (Business is unavoidably 
involved in Social issues) เพราะองค์การต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของสังคม หากองค์การปฏิเสธความ
รับผิดชอบต่อสังคม เช่น การเลิกจ้าง อัตราเงินเฟ้อ หรือมลภาวะ เป็นต้น จะท าให้เกิดผลเสียและมี
ผลกระทบต่อองค์การและคนส่วนใหญ่ของสังคม 
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2. ธุรกิจควรรักษาทรัพยากรทางการบริหารไว้ในสภาพความสลับซับซ้อนของปัญหาทาง
สังคมท่ีเกิดข้ึน เช่น ทางด้านการเงิน ด้านทรัพยากรทางการบริหารต่างๆ องค์กรมีส่วนในการช่วย
แก้ปัญหาสังคม 

3. การมีสังคมที่ดีช่วยให้สภาพแวดล้อมของการด าเนินธุรกิจดีไปด้วย จะท าให้องค์การได้รับ
ผลก าไรในระยะยาวจาการลงทุนเพราะไดมีส่วนในการลงทุนเพื่อสังคมในวันนี้ ท าให้ได้รับผลสะท้อน
กลับในอนาคตข้างหน้า 

4. การมีส่วนร่วมในสังคมเป็นเครื่องช่วยป้องกันข้อจ ากัดต่างๆ จากทางหน่วยงานของรัฐ 
ท าให้องค์กรไม่ถูกกดดันหรือบังคับจากหน่วยงานของรัฐเพราะองค์กรสมัครใจรักษาจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ 

องค์กรของรัฐได้มีการก าหนดข้อก าหนดเกี่ยวกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจดังนี้ 

ตาราง 11 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 

ข้อก าหนดทางจริยธรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

หน้าที่หลักของธุรกิจ 

Equal Employment 
Opportunity Commission 

รับผิดชอบต่อการจ้างงานที่เป็นธรรม 

Office of Federal Contract, 
Compliance Program 

รับผิ ดชอบต่อการร้ อง เรี ยน เรื่ องจ้ า งงาน 
เกี่ยวกับการแบ่งแยกเพศ หรือเชื้อชาติ 

Environmental Protection 
Agency 

รับผิดชอบการปกป้องรักษาสภาพแวดล้อม เช่น 
มลภาวะทางน้ า อากาศและเสียง 

Consumer Product Safety 
Commission 

รับผิดชอบต่อผู้บริโภคในการใช้สินค้าที่มีความ
ปลอดภัยต่อการใช้งาน 

Occupational Safety and 
Health Administration 

รับผิดชอบสภาพแวดล้อมการท างาน สุขอนามัย 
และอาชีวอนามัยของพนักงาน 

National Highway Traffic Safety 
Administration 

รับผิดชอบต่อการลดอุบัติเหตุทางถนนจากการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ 
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ควรมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้ 

1. จริยธรรมต่อหน่วยงาน  
1.1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานและไม่

ด าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
1.2. น าความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถ และบริหารงานด้วย

ความระมัดระวัง 
1.3. รักษาเกียรติยศ ชื่อเสียงของตน และรักษาภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน 
1.4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของหน่วยงานต่อบุคคลภายนอก 
1.5. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อ่ืนอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมในการแสดงหาประโยชน์ของตนเองและผู้อ่ืน 
2. จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อลูกค้า  

2.1. พึงขายสินค้าและบริการในราคายุติธรรม ก าไรตามสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่ค้าก าไรเกินควร 
2.2. พึงขายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตามที่แจ้งแก่ลูกค้า ในราคาที่ตกลงกันไว้ 
2.3. พึงดูแลลูกค้าทุกคนเท่าเทียมกัน ใส่ใจในข้อร้องเรียนของลูกค้า 
2.4. พึงงดเว้นการสร้างเงื่อนไขให้ลูกค้าต้องท าตามเพ่ือต่อรอง 
2.5. พึงปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดี 

3. จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อคู่แข่งขัน 
3.1. พึงละเว้นการกลั่นแกล้ง ให้ร้ายป้ายสี ขายตัดราคา แย่งลูกค้า 
3.2. พึงให้ความร่วมมือในการแข่งขัน ให้ข้อมูลสินค้าในทางที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ 
3.3. พึงต่อสู้ด้วยวิถีทางสันติ วิถีทางธุรกิจที่ไม่มุ่งท าลายซึ่งกันและกัน 

4. จริยธรรมของผู้ประกอบต่อหน่วยงานของรัฐ 
4.1. ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่หลีกเลี่ยงการกระท าท่ีก าหนดไว้ 
4.2. ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมาย จัดท าบัญชี และเสียภาษีอย่างถูกต้อง 
4.3. ละเว้นการติดสินบนเจ้าพนักงานเพ่ืออ านวยความสะดวก หรือหลีกเลี่ยง 
4.4. ละเว้นการให้ความร่วมมือสนับสนุนข้ารายการที่มีเจตนาทุจริต 
4.5. ละเว้นการให้ของขวัญของก านัลแก่เจ้าพนักงานของรัฐ 
4.6. พึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรายการ 
4.7. พึงมีทัศนคติต่อหน่วยงานของรายการและสร้างศรัทธาต่อประชาชน 

5. จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อพนักงาน 
5.1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคาระต่อความเป็นปัจเจกบุคคลและ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และหลีกเลี่ยงการด าเนินการใดๆที่ไม่เป็นธรรม 
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5.2. พึงให้ค่าจ้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ให้รางวัลเมื่อมีก าไรมากขึ้น 
ธุรกิจดีขึ้น 

5.3. พึงเอาใจใส่ในสวัสดิการ จัดหาเครื่องป้องกันอันตราย 
5.4. พึงพัฒนาให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมความช านาญ 
5.5. พึงยุติธรรมต่อพนักงานทุกคน ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง 
5.6. พึงศึกษานิสัยใจคอของพนักงานแต่ละคน 
5.7. พึงเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน 
5.8. พึงเชื่อถือไว้วางใจในงานที่มอบหมาย 
5.9. พึงให้ค าแนะน าปรึกษาช่วยเหลือ 
5.10. พึงสนับสนุนให้พนักงานประพฤติตนดี ห้ามปรามถ้าพบว่าพนักงานประพฤติไม่ดี 

ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการต่อพนักงานลูกจ้าง จะต้องมีจริยธรรมต่อพนักงานในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบด้านการจ้างงาน (Employment) ท าได้โดยการที่นายจ้างก าหนด
ค่าตอบแทนในการท างานให้ตามความเหมาะสมตามที่กฎหมายก าหนด เหมาะสมกับความรู้
ความสามารถที่ใช้ในการท างาน การคุ้มครองการจ้างงานที่สร้างความมั่นคงในการท างาน ไม่เลิ กจ้าง
โดยปราศจากเหตุผลอันควร หากมีการเลิกจ้างจะต้องจ่ายค่าทดแทนการเลิกจ้าง รวมทั้งการพัฒนา
ความสามารถของพนักงาน เช่น การฝึกอบรมพัฒนาทักษะการท างาน 

2. ความรับผิดชอบด้านสภาพการท างาน (Work Condition) หมายถึง การเอาใจใส่ต่อ
สถานที่ท างานที่มีความปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ อันอาจเกิดขั้นแก่พนักงานได้ รวมทั้งการจัดหา
เครื่องป้องกันอันตราย เช่น หมวกนิรภัย ถุงมือ เครื่องป้องกันเสียง เครื่องป้องกันดวงตา การจัด
อุปกรณ์ดังเพลิง มาตรการป้องกันอัคคีภัย และจัดหาเครื่องมือป้องกัน การจัดให้มีห้องปฐมพยาบาล
ในการให้การรักษาเบื้องต้น การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น การจัดหาห้องพัก ห้องท างานที่มี
บรรยากาศเหมาะสมแก่การท างาน การจัดหาน้ าดื่ม รถรับส่ง และสวัสดิการต่างๆ การให้มี
ประกันสังคม การประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพ 

3. ความรับผิดชอบด้านสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน (Human Right) ในการแสดงความ
คิดเห็นในการด าเนินชีวิต การรวบกลุ่มกันของพนักงานเป็นสหภาพแรงงานในการเรียกร้องสิ่งต่างๆ 
รวมทั้งการเคารพและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของพนักงาน 
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จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1. จริยธรรมของผู้ประกอบการต่อสังคม 
1.1. ละเว้นการประกอบธุรกิจที่ท าให้สังคมเสื่อม น าความเดือดร้อนมาสู่สังคมท าลายวัฒนธรรม

ที่ดีงาน เช่น การเปิดสถานอบายมุขแหล่งมั่วสุม ค้าประเวณี การพนัน การรับซื้อของโจร 
ของเถื่อนหนีภาษี การกระท าอันบั่นทอนศีลธรรมและความเจริญของตัวบุคคล 

1.2. พึงดูแลเอาใจใส่กิจการของตนไม่ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดระบบบ าบัดน้ า
เสีย สารเคมีไอระเหย กลิ่นเหม็น วัตถุมีพิษอันตราย อัคคีภัย 

1.3. พึงเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน ไม่ลอกเลียนแบบโดยไม่ได้รับอนุญาต 
1.4. พึงให้ความร่วมมือกับชุมชนและสังคม 
1.5. ปลูกฝังจิตส านึกให้พนักงานทุกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยไม่กระท าการใดที่จะมี

ผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.6. คืนผลก าไรส่วนหนึ่งให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ าเสมอโดยครอบคลุม

การสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย 
1.7. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ

กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานก ากับดูแล 

แนวความคิดเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบ 

1. หน้าที่ในการยินยอม (The Duty to Comply) หมายถึง องค์การธุรกิจจะต้องยินยอมให้มีการ
แสดงออกอย่างชัดแจ้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ให้รายละเอียด คุณสมบัติที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ เพราะ
ผู้ซื้อจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง หน้าที่ในการยินยอมประกอบด้วย 
1.1. ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง การแสดงให้รู้ว่าสินค้ามีคุณสมบัติอย่างนั้นจริงๆ มี

ความปลอดภัย มีคุณภาพท่ีน่าเชื่อถือได้จริง 
1.2. อายุการบริการ (Service Life) หมายถึง อายุการใช้งานของสินค้า อายุการรับประกัน 
1.3. การดูแลรักษา (Maintainability) หมายถึง การบ ารุงรักษาขณะใช้งาน ภายหลังการใช้งาน 

วิธีการซ่อมแซม 
1.4. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (Product Safety) หมายถึง การน าไปใช้ไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหาย อาการแพ้ ไม่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคหรืออาการบาดเจ็บ หรือผลข้างเคียง 
2. หน้าที่ในการเปิดเผย (The Duty of Disclosure) หมายถึง การบอกความจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

โดยไม่ปิดบังอ าพราง บอกให้ทราบถึงความเสี่ยง หรือผลข้างเคียง 
3. หน้าที่ในการไม่บิดเบือน (The Duty Not to Misrepresent) หมายถึง การไม่หลอกลวง ถึง

สรรพคุณของสินค้านั้นโดยที่เป็นการกล่าวไม่จริงถึงคุณภาพ ชื่อเสียง ตราสินค้าที่ท าให้ผู้บริโภค
สับสน 
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4. หน้าที่ในการไม่บังคับ (The Duty Not to Coerce) หมายถึง การให้อิสระแก่ลูกค้าในการ
ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง ไม่บีบบังคับหรือใช้กดดันทางอารมณ์ท าให้ผู้ซื้อเกิดความกลัวหรือ
จ าเป็นต้องซื้อสินค้านั้นเพราะถูกบังคับหรือชี้น า 

หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมธุรกิจ 

 ในประเทศไทยการด าเนินการของธุรกิจจะต้องมีการขออนุญาต มีการขอจดทะเบียน การขอ
อนุมัติด าเนินกิจกรรมต่างๆตอ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการกระท าที่ถูกต้อง
ตามหลักการแล้วย่อมท าให้เกิดความเสียหายและมีความผิดทางกฎหมาย เพราะหน่วยงานของรัฐ
เหล่านั้นมีหน้าที่ก ากับดูแลให้ผู้ประกอบการด าเนินกิจการอย่างถูกต้อง ไม่สร้างปัญหาให้แก่ผู้บริโภค 
หรือต่อพนักงานลูกจ้าง และต่อสังคมสิ่งแวดล้อม 

 หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรรมสรรพากร กรมสรรพสามิต 
กรมศุลกากร ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงทรัพยากรธรราชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น 

จริยธรรมในการด าเนินธรุกิจระหว่างประเทศ 

 จริยธรรมของนักธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ มีความส าคัญที่จะต้องค านึงถึง
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ เพราะเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อถือ
ไว้วางใจและยอมรับ หากผู้ประกอบการกระท าผิดจรรยาบรรณทางธุรกิจจะท าให้เสียหายเกิดขึ้นแก่
ชื่อเสียงของประเทศ ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตามกฎจริยธรรมสากลที่มีความเก่ียวข้องกับเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. จริยธรรมของนักธุรกิจระหว่างประเทศต่อลูกค้า ในต่างประเทศคาดหวังที่จะซื้อสินค้าที่มี
คุณภาพสูง ต้องการให้สินค้ามีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้ในคุณภาพ และราคา ดังนั้นผู้ประกอบการ
ควรรักษากระบวนการผลิตสินค้าและส่งมอบสินค้าที่ดีแก่ลูกค้า การให้บริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ 
จะช่วยให้ธุรกิจนั้นประสบผลส าเร็จเป็นที่ไว้วางใจของชาวต่างชาติอันจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้น 

2. จริยธรรมของนักธุรกิจระหว่างประเทศในการแข่งขัน ในสนามการค้าระหว่างประเทศ แต่ละ
ประเทศจะต้องรักษาจรรยาบรรณไว้โดยการรักษาค ามั่นสัญญาข้อตกลงต่างๆ การเสียสละ
ผลประโยชน์บางอย่างเสมอภาคกัน การด าเนินกลยุทธ์ที่สามารถเอาชนะคู่แข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการ
กลั่นแกล้ง การปล่อยข่าวในทางเสียหาแก่ฝ่ายตรงข้าม การขโมยข้อมูลความลับของฝ่ายตรงข้าม 

3. จริยธรรมของนักธุรกิจระหว่างประเทศด้านกฎหมาย การค้าระหว่างประเทศจะต้องศึกษา
ข้อก าหนดของกฎหมายของประเทศคู่ค้า และศึกษาข้อตกลงของกลุ่มประเทศต่างๆทางการค้า การ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข เอกสารสัญญาทางการค้าอย่างถูกต้อง ละเว้นการติดสินบน หรือการหลีกเลี่ยง
กฎหมาย 
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4. จริยธรรมของนักธุรกิจระหว่างประเทศด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการควร
ศึกษาวัฒนธรรม ค่านิยม ประเพณี ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เข้าไปท าธุรกิจเพ่ือให้การปฏิบัติต่อ
พนักงานที่เป็นคนในประเทศนั้นสอดคล้องกับวัฒนธรรมของคนในประเทศ 

จริยธรรมของนักธุรกิจระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการจะต้องค านึงถึง
สภาพแวดล้อม การท าธุรกิจที่ไม่ท าลายสภาพแวดล้อม หรือท าให้สภาพแวดล้อมของประเทศนั้น
เสียหาย หรือสูญเสียไป หรือ สร้างมลพิษ จะต้องมีมาตรการป้องกันรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งการ
ค านึงถึงสังคมของคนในประเทศไม่ให้สังคมเสื่อม ช่วยรณรงค์กิจกรรมของคนในสังคม 

มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ISO 14001 
 ISO 14001 เป็นข้อก าหนดของหน่วยงานที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้องค์การต่างๆมีจริยธรรมทาง
ธุรกิจด้านความรับผิดชอบด้านความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) ทีพัฒนาขึ้นเพ่ือให้องค์การต่างๆ
ที่น ามาตรฐานไปใช้งานมีระบบในการควบคุม ปรับปรุง และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมประกาศใช้โดย
องค์การระหว่างชาติว่าด้วยการมาตรฐาน (The International Organization for 
Standardization: ISO) เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2539 

 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม กระบวนการ
ด าเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาทรัพยากร การออกแบบผลิตภัณฑ์
และกระบวนการ การวิจัยและพัฒนาการผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ การน าไปใช้ การน า
กลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการทิ้งท าลาย 

ผลิตภัณฑ์สีเขียวรักษาสิ่งแวดล้อม Green Productivity (GP) 
 Green Productivity เป็นกระบวนการคิดในการเพ่ิมผลผลิตโดยมีการพิจารณา รวมถึงการ
พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม 

 ลักษณะของผลิตภัณฑ์รักษาสภาพแวดล้อม GP 

1. GP มีแนวคิดเหมือนกับวงจรการด าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 
14001 สามารถแบ่งออกเป็นช่วง การวางแผน การน าไปปฏิบัติ การติดตามและวัดผล และการ
ทบทวนตัดสินผลการด าเนินการ 

2. GP ไม่มีข้อก าหนดที่ระบุการจัดท า ควบคุม และบันทึกเอกสาร ดังนั้นการน า GP ไปใช้ ไม่มี
ความยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสารและไม่มีการให้ใบรับรอง 

3. สิ่งที่ยืนยันความส าเร็จของการน า GP ไปใช้ คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการน าไป
ปฏิบัติ เช่น การลดการใช้น้ า พลังงาน สารเคมี การใช้สารเคมีทดแทน การหมุนเวียน และการน า
กลับมาใช้ใหม ่
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4. GP จะด ารงไว้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนและความมุ่งมั่น และผู้บริหาร 
รวมทั้งพนักงานในองค์การต้องมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วม 

ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว (Green Label)  
 มาตรฐานฉลากเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นระบบหนึ่งของมาตรฐานคุณภาพ เป็นมาตรฐานที่
หลายประเทศได้ด าเนินการมาก่อนที่จะมีประกาศให้มาตรฐาน ISO 14000 อย่างเป็นทางการ ส าหรับ
ประเทศไทยได้ด าเนินการภายใต้ชื่อ โครงการฉลากสีเขียว ซึ่งโครงการฉลากเขียวของไทยเป็นออก
ฉลากให้กับผลิตภัณฑ์เพ่ือรับรองว่าได้ผ่านการประเมินและตรวจสอบแล้วว่าได้มาตรฐานทั้งทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพ หมายความว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกัน 

 หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ใช้ฉลากสีเขียว 

1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่ออุปโภคบริโภคท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน 
2. เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นถูกจ าหน่ายสู่ตลาดจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
3. วิธีการตรวจสอบต้องไม่ยุ่งยากหรือเสียค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตาม

ข้อก าหนดทางสิ่งแวดล้อมสูงเกินไป 
4. ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตเลือกใช้วิธีการผลิตเพ่ือจะท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

กว่าวิธีการผลิตที่ใช้อยู่ท่ัวไป 

มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (SA 8000) 
 SA 8000 (Social Accountability 8000) เป็นระบบมาตรฐานที่เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน
ว่าด้วยสิทธิขั้นพ้ืนฐานแรงงานว่าด้วยสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่พึงมีในสถานที่ท างาน ถูกก าหนดขึ้นในปี ค.ศ.
1997 โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น กลุ่มประชาคมยุโรป แคนาดา 
สหรัฐอเมริกา ได้น าสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนเป็นข้อกีดกันทางการค้าทวิภาคีมากขึ้น ซึ่ง SA 
8000  เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการผลิตสินค้าทุกประเภทโดยไม่เลือกขนาดขององค์การ และไม่
จ ากัดว่าจะอยู่ที่ไหนในโลก เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิต
และจ าหน่ายสินค้าและบริการ 

 ข้อก าหนดเบื้องต้นของระบบมาตรฐาน SA 8000 

1. การใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) โดยห้ามว่าจ้างแรงงานเด็ก หรือแรงงานที่มีอายุต่ า
กว่า 15 ปี หรือแรงงานเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่าที่กฎหมายของประเทศนั้นๆ ก าหนดปัญหาที่เกิดขึ้นกับการ
ใช้แรงงานเด็กผิดประเภท คือ เด็กไม่กล้าแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ อีกทั้งมีความรู้ด้านกฎหมายค่อนข้าง
น้อยและมีความหวาดกลัวต่อผู้ใหญ่ 



143 

2. การบังคับการใช้แรงงาน (Forced Labour) ห้ามมีการกักขังหน่วงเหนี่ยวโดยใช้เอกสาร
สัญญาหรือการกัดขังบริเวณ 

3. สุขลักษณะและความปลอดภัย (Health and Safety) ต้องมีสภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่ดี มีระบบความปลอดภัย น้ าดื่มที่สะอาด ตลอดจนระบบการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการท างาน 

4. สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และเจรจาต่อรองในรูปแบบการรวมกลุ่ม 
(Freedom of Association and The Right to Collective Bargaining) มีสิทธิในการรวมกลุ่ม
จัดตั้งเป็นองค์การ กลุ่ม คณะกรรมการหรือสหภาพแรงงานเพ่ือแสดงความคิดเห็นหรือเจรจาต่อรอง 

5. การกีดกันหรือการแบ่งแยก (Discrimination) ไม่มีการแบ่งแยกในการจ้าง ค่าตอบแทน
แรงงาน การฝึกอบรมเลื่อนต าแหน่ง การสิ้นสุดการท างาน เกษียณ โดยใช้เกณฑ์ในเรื่องเพศ เชื้อชาติ 
วรรณะ ศาสนา ทุพพลภาพ การเป็นสมาชิกหรือรู้จักคนในองค์การใดๆ และห้ามมีการลวนลามทาง
เพศ 

6. กฎระเบียบวินัย (Disciplinary Practices) ห้ามมีการเฆี่ยนตี ท าโทษโดยการกักกัน ท า
ร้ายร่างกาย หรือการใช้ถ้อยค าส่อเสียดหยาบคาย 

7. ชั่วโมงการท างาน (Working Hours) จะต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมงใน 1 สัปดาห์ และจะต้อง
มีวันพักผ่อน 1 วันในทุกๆ 7 วัน ในส่วนของการท างานล่วงเวลาไม่ควรเกิน 12 ชั่วโมง ต่อ สัปดาห์ 
และต้องได้รับค่าตอบแทนมากกว่าอัตราปกติ 

8. ค่าตอบแทนแรงงาน (Compensation) ค่าจ้างแรงงานจะต้องเป็นอัตราขั้นต่ าตามที่
กฎหมายก าหนด หรือเป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม ห้ามมีการหักค่าจ้างค่าตอบแทน
เนื่องจากมีการท าผิดวินัย ค่าจ้างและผลประโยชน์ที่ได้รับจะต้องเปิดเผยและได้รับอย่างสม่ าเสมอโดย
จะต้องอยู่ในรูปของธนบัตร หรือเช็ค ห้ามว่าจ้างแรงงานที่เป็นลักษณะสัญญาว่าจ้างหรือการฝึกงาน
เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อก าหนดข้างต้น 

9. การบริหารจัดการที่ยุติธรรม (Management Practices) ข้อก าหนดเหล่านี้มี
ความหมายครอบคลุมเกณฑ์ความรับผิดชอบต่อสังคมสากล และเป็นความตั้งใจในการที่ก าหนด
มาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมในโลก ดังนั้นจึงสามารถใช้เป็นเกณฑ์เดียวกันได้หมด ส าหรับ
บริษัทข้ามชาติหรือบริษัทร่วมลงทุนจะต้องยอมรับและกระท ากฎระเบียบกฎหมายภายในประเทศที่
บริษัทนั้นๆตั้งอยู่ และจะต้องปฏิบัติให้ครบตามข้อก าหนดมาตรฐานของ SA 8000 อย่างไรก็ตาม 
ข้อก าหนดของมาตรฐาน SA 8000 จะสอดคล้องและเป็นไปในแนวเดียวกับหลักกฎหมายท้องถิ่น 

ประโยชน์ของธุรกิจจากมุมของผู้ผลิต 

1. ในสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่ซึ่งสังคมให้ความส าคัญกับมาตรฐาน  SA 8000 จะเป็น
การสร้างโอกาสให้บริษัทมีความสามารถในเชิงแข่งขันเพิ่มขึ้น สามารถดึงดูดผู้บริโภคใหม่ๆ เจาะตลาด



144 

ใหม่ๆ มีช่องทางการตลาดใหม่ๆ โดยการมองว่าบริษัทและตัวผู้จัดการเป็นผู้มีจิตใจที่รักสังคม (ชุมชน) 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสังคม 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติมีส่วนส าคัญในการช่วยลดค่าใช้จ่ายของการจัดการนอกเหนือจาก
ความต้องการหรือสิ่งที่เรียกร้องจากสังคม SA 8000 จะเป็นศูนย์กลางของโอกาสของตลาดแรงงานจะ
ช่วยให้บริษัทสามารถยืนอยู่ในตลาดแรงงานที่เหนือกว่าคู่แข่ง ความชัดเจนของข้อสัญญาที่มีต่อสังคม
และมาตรฐานจรรยาบรรณจะช่วยให้บริษัทเป็นที่ดึงดูดของแรงงานที่มีคุณภาพหรือแรงงานฝีมือ ซึ่ง
เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญเพ่ือให้บริษัทประสบความส าเร็จในสหัสวรรษหน้า บริษัทจะถูกวางไง้ใน
อันดับต้นๆของบริษัทท่ีมีสวัสดิการดี ท าให้บริษัทมีโอกาสเลือกแรงงานที่มีคุณภาพก่อนคู่แข่ง 

3. ภาระสัญญาหรือข้อผูกพันของบริษัทที่มีสวัสดิการของลูกจ้าง จะช่วยเพ่ิมความ
จงรักภักดีและความผูกพันกับบริษัท สิ่งนี้จะไม่ใช่แค่เพ่ิมผลผลิตขององค์การโดยรวมเท่านั้น แต่จะ
น าไปสู่ความพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าหรือผู้บริโภคและความจงรักภักดีในตัวสินค้าของผู้บริโภคในระยะยาว 

4. ลดขั้นตอนและต้นทุนในการตรวจสอบ 
 

ผลประโยชน์ที่ได้ในมุมมองของพนักงานลูกจ้าง 

1. เพ่ิมความจงรักภักดีให้กับองค์การ 
2. การมีระบบมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นเกราะป้องกันการประพฤติมิชอบ หรือการเอารัด

เอาเปรียบแรงงาน 
3. แรงงานมีขวัญและก าลังใจที่ดี และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพ่ิม

ผลผลิตให้กับธุรกิจ 
4. ลดขั้นตอนและต้นทุนในการตรวจสอบ 

 

ผลประโยชน์ของธุรกิจจากมุมมองของผู้บริโภค 

1. เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายภายใต้ชื่อของบริษัทหรือเครื่องหมายการค้าและ
สามารถผลิตได้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังไว้ และมีความสบายใจในการบริโภคสินค้าชนิดนั้นๆ 
มาตรฐาน SA 8000 จะมีส่วนส าคัญในการลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดูแล 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติให้ได้ถึงมาตรฐาน SA 8000 จะน าไปสู่ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า
การจัดหาสินค้าและบริการนั้น ผลิตในสภาพแวดล้อมการท างานที่มีความยุติธรรมและปลอดภัย 
ข้อก าหนดส าหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความจ าเป็นจากการตรวจสอบจากบุคคลที่สามทั่วๆไป
และใบรับรองจะช่วยเสริมความมีชื่อเสียงของบริษัท ภาพลักษณ์ของกิจการให้เป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะ
ในสายตาของลูกค้าผู้บริโภค 

3. ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในตัวสินค้าและบริการ และมีความภักดีต่อองค์การ 
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4. ลดขั้นตอนและต้นทุนในการตรวจสอบ 

บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) หมายถึง วิถีแห่งการด ารงอยู่ของบริษัทหรือธุรกิจ

เอกชนและแนวทางหรือวิถีแห่งการปฏิบัติตนของคนในบริษัท หรือธุรกิจเอกชนเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่
ต้องการ คือ การเติบโตที่ยั่งยืน อย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม 

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

1. โครงสร้างและกระบวนการ (Structure and Process) คือ การน าและควบคุมองค์กร
ไปสู่เป้าหมาย ประกอบไปด้วยองค์กร การก าหนดอ านาจหน้าที่ คู่มือ ค าสั่ง ระเบียบปฏิบัติ และ
ระบบงานต่างๆ 

2. จริยธรรมและคุณธรรมของคนในองค์กร (Ethics and Integrity of People) โดยให้
ความส าคัญกับผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงพนักงานในองค์กรนั้นด้วย 

3. ความสามารถและภูมิปัญญา (Competence and Wisdom) คือ การน าเอา
ความสามารถของคนในองค์กรตั้งแต่ความรู้ (Knowledge) มาสร้างทักษะ (Skills) ให้เกิดความ
ช านาญที่เพียงพอ (Proficiency) และน าไปสู่ความเชี่ยวชาญ (Expertise) นั้นเอง 

การบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยหลัก 6 ข้อ ดังนี้ 

1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Responsibility) องค์กรจะต้องก าหนดภารกิจของแต่ละฝ่าย
อย่างชัดเจน ทุกคนทุกฝ่ายจะรู้หน้าที่ว่าจะต้องท าอะไร ท าอย่างไร และเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง
อย่างชัดเจน โดยยึดหลักความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 

2. ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท าของตน (Accountability) ทุกฝ่ายใน
องค์กรจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยส านึกรับผิดชอบอย่างแท้จริง 

3. ความยุติธรรม (Fairness) องค์กรควรเริ่มตั้งแต่ระดับนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ซึ่งต้องมี
ความเสมอภาค มีความเท่าเทียม และมีหลักการที่ชัดเจน 

4. ความโปร่งใส (Transparency) ถือว่าเป็นหัวใจหลักของบรรษัทภิบาล ข้อมูลข่าวสารทาง
ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะผลการด าเนินงานและรายงานทางการเงินที่บริษัทเปิดเผยจะต้องโปร่งใส ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 3 หลัก คือ 



146 

 มีความชัดเจน ถูกต้อง ไม่คลุมเครือ (Clear) 

 มีความสม่ าเสมอในการใช้หลักเกณฑ์การจัดท า (Consistent) 

 สามารถเปรียบเทียบได้ (Comparable) 
5. คุณค่าระยะยาว (Long-term Value) หลักบรรษัทภิบาลจะให้ความส าคัญในการสร้าง

คุณค่าระยะยาวแก่องค์กร ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
คุณค่าในระยะยาว 

6. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) องค์กรจะต้องส่งเสริมให้การปฏิบัติงานในทุกด้าน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศและสมบูรณ์แบบ โดยมีนโยบายที่ชัดเจนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของธุรกิจ อีกท้ังยังต้องผลักดันและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 

แนวทางการสร้างบรรษัทภิบาลส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 ความส าคัญของบรรษัทภิบาล คือ การท าให้ทุกคนในองค์กรมีส านึกรับผิดชอบอย่างแท้จริง
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ 

 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) มีภาระหน้าที่ในการก ากับดูแลและตรวจสอบ
การบริหารงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่ง
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท คือ มีความเป็นผู้น าและมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน 
สามารถก ากับดูแลฝ่ายบริหารให้น าเอานโยบายและกลยุทธ์ที่วางไว้ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพด้วย
ส านึกรับผิดชอบอย่างแท้จริง และมีความยุติธรรมในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร 

ผู้บริหาร (Corporate Officers) มีหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ
พนักงานระดับต่างๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าและรายงานต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น 
จะต้องท างานอย่างโปร่งใส พร้อมที่จะให้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
อย่างยุติธรรม 

พนักงาน (Staffs) ในระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน
เข้าท างานโดยควรใช้ระบบคุณธรรมไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์ ควรจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม มีการปลูกฝังให้พนักงานตระหนักในหน้าที่ของ
ตนเอง ปฏิบัติหน้าอย่างเต็มความสามารถ ถูกต้องตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีส านึกรับผิดชอบต่อ
ลูกค้าและสังคมเพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของบริษัท 

การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
ผู้บริหารธุรกิจสามารถพัฒนาจรรยาบรรณขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ ได้ดังนี้ 
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1. รู้ถึงปัญหาและองค์ประกอบเสริมต่างๆภายในองค์กร เข้าใจโครงสร้างและที่มาของปัญหา 
พรอ้มทั้งหาวิธีแก้ไขหรือลดปัญหาให้น้อยที่สุด 

2. มีการวางแผน วางเป้าหมายการประกอบธุรกิจที่แน่นอน วางโครงสร้างองค์กร ก าหนด
นโยบาย อ านาจและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนทั้งระบบ อย่างไรก็ตามสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสม 

3. สร้างความเป็นธรรมในองค์กร สร้างความเชื่อถือในตัวระบบและบุคคล มีการมอบอ านาจ
อย่างชอบท า มีการสร้างผู้น าและมีการกระจายอ านาจอย่างเหมาะสม รู้จักวิธีการบริหารความขัดแย้ง
ภายในองค์กร 

4. การให้บุคคลในองค์กรมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและตัดสินใจ เมื่อมีการปรับเปลี่ยน
โยกย้าย แต่งตั้ง เลื่อนต าแหน่ง ต้องมีการประชุมและขอความคิดเห็นของส่วนรวมตามความเหมาะสม 

5. การเลือกพันธมิตรและคู่ค้าในการท าธุรกิจ ควรมีจรรยาบรรณที่ใกล้เคียงกัน มีเป้าหมาย
ธุรกิจคล้ายคลึงกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบและคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

6. การปฏิบัติการสม่ าเสมอและมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษามาตรฐานจรรยาบรรณ
เอาไว้ ซึ่งอาจท าได้โดยการจัดฝึกอบรมทางด้านจริยธรรมเสมอๆ 

ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 
ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพสามารถแบ่งได้ 4 ด้านด้วยกัน คือ 

1. ด้านคุณธรรม (Morality)  

 ต่อตนเอง ได้แก่ การเป็นคนที่มีศีลธรรม รักษาศีล มีเมตตา กรุณา ยึดมั่นในหลักศาสนา
และวัฒนธรรม เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีมารยาท ซื่อสัตย์ ยุติธรรม เอาใจใส่ในงานที่ตนเองได้
รับผิดชอบไว้ ตรงต่อเวลา และพูดจาสุภาพ 

 ต่อบุคคลอื่น ได้แก่ การรู้จักยอมรับคุณค่าศักดิ์ศรี ให้เกียรติและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ไม่
ริษยา และส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้อื่น 

 ต่อองค์กร ได้แก่ ความเชื่อม่ันในองค์กรของตนเอง ทุ่มเทและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร 
มีทัศนคติที่ดี และรับผิดชอบงานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 ต่อสังคม ได้แก่ การยอมรับบุคคลและองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีทัศนคติที่ดี และ
รู้จักคืนก าไรให้กับสังคม 

 

2. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) 
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 ต่อตนเอง ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพ รักษาศักดิ์ศรี ไม่เรียกร้องหรือยมรับเงิน 
สิ่งของ หรือประโยชน์ที่ไม่สุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 ต่อบุคคลอ่ืน ได้แก่ มีความจริงใจและสุจริต ยอมรับบทบาทตามสิทธิและหน้าที่ของ
บุคคลอ่ืน ไม่ฉวยโอกาสเพ่ือหาประโยชน์ส่วนตน ให้ข้อเท็จจริงกับลูกค้าในการโฆษณา
รายการท่องเที่ยว  

 ต่อองค์กร ได้แก่ รักษาผลประโยชน์ขององค์กร ไม่แสวงหาผลประโยชน์และไม่เปิด
โอกาสให้ผู้อื่นแสวงหาผลประโยชน์จากองค์กรโดยมิชอบ 

 ต่อสังคม ได้แก่ ไม่ฉวยเอาประโยชน์จากสังคมและไม่กระท าการใดๆเป็นการส่งเสริมให้
บุคคลอื่นเอาเปรียบจากสังคมโดยไม่ชอบ 

 

3. ด้านความยุติธรรม (Fairness/Justice) 

 ต่อตนเอง ได้แก่ ปฏิบัติตามระเบียบกฎกติกาเสมอ ละเว้นความล าเอียง มีความสุจริตใจ
และตั้งมั่นในความเป็นธรรม 

 ต่อบุคคลอ่ืน ได้แก่ ยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ มีความเป็นธรรม ไม่
เลือกที่รักมักท่ีชัง ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติ 

 ต่อองค์กร ได้แก่ เป็นตัวกลางความเป็นธรรมระหว่างองค์กรกับพนักงานและบุคคลที่
เกี่ยวข้อ 

 ต่อสังคม ได้แก่ ไม่แสวงหาทางเลี่ยงกฎหมายหรือกติกาของสังคมโดยขาดความละอาย
และสร้างแนวทางคืนก าไรให้สังคม 

 

4. ด้านความรับผิดชอบ (Responsibility and Accountability) 

 ต่อตนเอง ได้แก่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ มีมาตรฐานและมีวินัยใน
การท างาน ตรงต่อเวลา โปร่งใส ค านึงถึงผลกระทบของการกระท า 

 ต่อบุคคลอ่ืน ได้แก่ ดูแลเอาใจใส่ เอ้ืออาทรตามสิทธิและหน้าที่ พร้อมบริการและ
ประสานงานด้วยอารมณ์ที่เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใส ไม่เผยแพร่ข่าวสารที่ผิดหรือท าให้
เกิดการเข้าใจผิดในข่าวสาร รักษาความลับส่วนตัวของผู้อื่น 

 ต่อองค์กร  ได้แก่ ใส่ใจในงานที่ท าไม่ให้กระทบต่อผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์กร 
รักษาความลับขององค์กร ไม่สร้างปัญหา ไม่กระท าการใดๆที่จงใจให้องค์ได้รับความ
เสียหาย 
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ข้อพึงปฏิบัติเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 หากเกิดปัญหาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวขึ้นมา สิ่งแรกที่ผู้
บริหารธุรกิจท่องเที่ยวควรที่จะต้องท าคือการรวบรวมสติ ค่อยๆพิจารณาว่าปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นจาก
อะไรในหลายๆแง่มุม อย่าขาดสติใช้อารมณ์หรือก าลังในการตัดสินปัญหา ต้องถามเกี่ยวกับการกระท า
นั้นๆว่าซื่อสัตย์และยุติธรรมหรือไม่ ถูกกฎหมายและระเบียบของบริษัทหรือไม่ การกระท านั้นจะท าให้
ผู้ อ่ืนได้รับความเสียหายหรือไม่ และถ้าหาปัญหานั้นนอกเหนือความรับผิดชอบควรที่จะปรึกษา
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานโดยตรง 
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. ข้อพึงปฏิบัติทางคุณธรรมต่อผู้บริโภคมีอะไรบ้าง 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. เมื่อเกิดปัญหาเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ นักศึกษาควรจะท าอย่างไรบ้าง 
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บทท่ี 9 การจัดการความเสี่ยงและการประกนัภัยในธุรกิจท่องเที่ยว 
 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงภัยในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

2. อธิบายการวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยในธุรกิจท่องเที่ยวได้ 

3. อธิบายและเลือกแบบประกันภัยที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวได้ 
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ความเสี่ยง 

ความเสี่ยง คือ เหตุการณ์ หรือการกระท าใดๆท่ีอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน 
และจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความส าเร็จ
ต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ท้ังในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และบุคลากรได้ (จิรพร สุ
เมธีประสิทธิ์ และคณะ, 2556: 30) 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะท าให้ไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้
อย่างไร และท าไมจึงเกิดข้ึน ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ ควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพ่ือจะได้
วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการลดความเสี่ยงได้ถูกต้อง 

 

แหล่งที่มาของความเสี่ยงส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ และคณะ (2556: 34) กล่าวว่า แหลง่ที่มาของความเสี่ยงประกอบด้วย 
2 แหล่งใหญ่ๆ คือ ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน ดังรายละเอียด
ดังนี้ 

1. ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก หมายถึง อุปสรรค (Threats) จากปัจจัยภายนอกที่ควบคุม
ยาก หรือไม่สามารถควบคุมได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนโอกาส (Opportunities) หรือส่งผลกระทบและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฎิบัติตามแผนกลยุทธ์เพ่ือบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ปัจจัยด้านกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยทางการเมืองและข้อก าหนดของทางการ ปัจจัยเสี่ยง
ทางด้านการเมืองและสังคม ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ปัจจัยเสี่ยงทางด้าน
การเงินและเศรษฐกิจ และปัจจัยเสี่ยงทางด้านกฏหมาย 

2. ปัจจัยความเสี่ยงภายใน หมายถึง ปัจจัยความเสี่ยงที่ควบคุมได้ แต่ส่งผลกระทบ หรือ
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูลและ
เทคโนโลยีส าหรับการผลิตและการให้บริการ ปัจจัยเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยี การขาดแคลนทรัพยากร 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านจริยธรรมของบุคลากร และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

ซึ่งจะแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและปัจจัยความเสี่ยง
ภายใน ดังต่อไปนี้ 
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ดังนั้นเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงภายนอก และปัจจัยความ
เสี่ยงภายในประกอบกัน เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบองค์กรจะท าให้เกิดเป็นความเสี่ยงที่
กระตุ้นความเสี่ยงจากปัจจัยความเสี่ยงภายใน หรืออาจเป็นความเสี่ยงใหม่ ซึ่งผู้บริหารต้องหาวิธี
จัดการเพ่ือปิดช่องว่างความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

ความเสี่ยงเหล่านี้ต้องท าการทบทวนอยู่สม่ าเสมอ ในระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้องค์กร 
และผู้ที่เก่ียวข้องต้องท าการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกอยู่เป็น
ระยะๆ ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค 

กลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เป็นแบบใหม่ เช่น การใช้ช่องทางแบบ   E-
channel ท าให้ต้องปรับปรุงโครงสร้างการท างานของฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี เป็นต้น 

 

ประเภทของความเสี่ยง 
ธุรกิจน าเที่ยวเป็นธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม การเมือง กฏหมาย เทคโนโลยี สังคม
และวัฒนธรรม เมื่อตัวแปรดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจน าเที่ยวอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ธุรกิจน าเที่ยวจึงมีความเสี่ยงหลากหลายด้านซึ่งแบ่งเป็นความเสี่ยงโดยทางตรง และ
ความเสี่ยงโดยทางอ้อม ดังนี้ 

 
ความเสี่ยงโดยทางตรง  

ความเสี่ยงโดยทางตรง คือ เหตุการณ์ใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด หรือไม่ต้องการให้
เกิดข้ึนและส่งผลกระทบเชิงลบแก่องค์การโดยตรงซึ่งไม่ผ่านกลุ่มบุคคลหรือองค์การอ่ืนๆ ความเสี่ยง

 ความเสี่ยงภายในองค์กร เช่น 
- สถานที่ท างานไม่ปลอดภัย 
- ระบบบัญฃีที่ไม่น่าเชื่อถือ 
- วัฒนธรรมองค์กรที่ ไม่ เ อ้ือต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน 
- การฝึกอบรมพนักงานไม่เพียงพอ 
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ความเสี่ยงภายนอกองค์กร เช่น 
- การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย 
- การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
- กระแสโลกาภิวัฒน์ 
- เสถียรภาพทางการเมือง 
- การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว 
- กระแสสังคม สิ่งแวดล้อม 
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ทางตรงแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์การ และ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
ภายนอกองค์การ 

 
1) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์การ คือ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากความไม่มี

ประสิทธิภาพขององค์การท่องเที่ยวเอง ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ด้าน คือ 
1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการบริหารงาน เป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดผลกระทบ

แก่องค์การท่องเที่ยวอย่างมาก เนื่องจากกลยุทธ์ต่างๆล้วนเป็นหนทางหลักในการด าเนินธุรกิจ
ท่องเที่ยว ทั้งนี้ผู้บริหารจ าเป็นต้องบริหารและจัดการทรัพยากรทั้งหมดขององค์การให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ก าหนดไว้  

1.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน ก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวและความม่ันคงทางการเงินซ่ึง
อาจท าให้ศักยภาพทางการตลาด การผลิต และการพัฒนาบุคลากรลดลง ซึ่งส่งผลต่อความสามารถใน
การแข่งขันลดลง  

1.3 ความเสี่ยงด้านการตลาด มีผลต่อปริมาณการขายและรายได้ขององค์การ ซึ่งส่งผล
กระทบเชิงลูกโซ่ต่อสภาวะทางการเงินของธุรกิจท่องเที่ยวในล าดับต่อมา  

      1.4 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน เช่น เกิดการทับซ้อนกันของงาน การประสานงาน
ไม่ตรงกัน และเกิดข้อผิดพลาดขณะท างานได้ 

2) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภายนอกองค์การท่องเที่ยว หมายถึง อุปสรรค (Threats) จาก
ปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุมหรือบริหารจัดการ หรือไม่สามารถควบคุมได้ หรือไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็นโอกาส (Opportunities) หรือส่งผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผน
กลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมาย (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ และคณะ, 2556) ซึ่งองค์การสามารถใช้แผนการ
ป้องกันและการลดผลกระทบเมื่อองค์การต้องเผชิญความเสี่ยงเหล่านี้ได้โดยการจัดการที่เป็นระบบ 
โดยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากภายนอกองค์การนั้น เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอก 
เช่น เศรษฐกิจตกต่ า การเมือง ค่าครองชีพสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงค่าเงินของประเทศคู่ค้า การแข่งขัน
สูงขึ้น ค่านิยมเปลี่ยนไป การพัฒนาของการส ารองผ่านอินเตอร์เน็ต ภัยธรรมชาติและการก่อการร้าย 
ฯลฯ  ดังนี้ 
          2.1 สภาพเศรษฐกิจตกต่ า ส่งผลให้นักท่องเที่ยวออมเงินเพ่ือจ่ายกับสิ่งจ าเป็นมากขึ้น 
ท าให้อุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวลดลง ซึ่งส่งผลให้โอกาสในการขายน้อยลง ส่งผลให้นักท่องเที่ยว
ตระหนักถึงการใช้จ่ายและเลือกตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออก จากการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวและ
การตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกนั้น ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทท่องเที่ยว ท าให้
โอกาสในการขายและยอดการจองลดน้อยลง 

          2.2 การเมืองไม่ม่ันคง โดยมองว่าปัญหาทางการเมืองเป็นปัญหาที่มีอิทธิพลและสร้าง
ผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวค่อนข้างให้ความสนใจ
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กับเหตกุารณ์ทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท และท าให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทยน้อยลง หรือเปลี่ยนจุดมุ่งหมายไปยังประเทศอ่ืนแทน 

           2.3 ภัยธรรมชาติและการก่อการร้าย เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว การก่อความไม่สงบ 
ระเบิด การปิดสนามบิน ฯลฯ เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจน าเที่ยวเข้าในประเทศมากที่สุด 
โดยเฉพาะการก่อการร้าย ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ระเบิดบริเวณสี่แยกพระพรหมเอราวัณที่ผ่านมา ซึ่ง
สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อองค์การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ท าให้นักท่องเที่ยวไม่กล้า
เดินทางท่องเทีย่วซึ่งท าให้อุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวลดลง อีกท้ังนักท่องเที่ยวยังเลือกที่จะไม่เดิน
ทางเข้าและออกนอกประเทศ ซึ่งส่งผลให้รายได้ของบริษัทลดลงด้วยเช่นกัน นอกจากนี้บริษัท
ท่องเที่ยวยังเสี่ยงกับการพานักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท่ีใกล้เคียงกับเขตที่เกิดภัยธรรมชาติหรือ
การก่อการร้ายบ่อยครั้ง 

            2.4 โรคระบาด เช่น โรคอีโบล่า โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) 
ไข้หวัดนก ฯลฯ เมื่อเกิดโรคระบาดท าให้ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองยุ่งยากและเข้มงวดมากขึ้น 
รวมถึงรัฐบาลบางประเทศ มีการออกประกาศเตือนประชาชนของตนไม่ให้เดินทางเข้าไปยังประเทศที่
มีโรคระบาด ท าให้นักท่องเที่ยวบางคนเลือกที่จะไม่เดินทางเข้าและออกนอกประเทศ เพราะเกรงว่า
จะติดโรคระบาด ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่กล้าเดินทางท่องเที่ยวซึ่งท าให้อุปสงค์ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวลดลง โรคภัยที่เกิดขึ้นใหม่ล้วนมีผลต่อการรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวและรายได้ของบริษัท
ท่องเที่ยวอีกด้วย 

             2.5 การแข่งขันสูงขึ้น เนื่องจากการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวมีกระแสนิยมเกิดขึ้นใหม่
อยู่ตลอดเวลา ท าให้บริษัทต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
อยู่ตลอดเวลา อีกท้ังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) รวมถึงจ านวนผู้ประกอบการธุรกิจน า
เที่ยวเข้าในประเทศที่มีจ านวนมากขึ้น ทั้งผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยและต่างชาติ ประกอบกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางท่องเที่ยวเองมากขึ้น  

            2.6 สภาพอากาศ สภาพอากาศก่อให้เกิดอุปสรรคทางการท่องเที่ยว และอาจท าให้
ต้องมีการปรับรายการน าเที่ยวตามสภาพอากาศ ตัวอย่างเช่น ทางบริษัทมีรายการน าเที่ยว “Eat 
Walk Talk Tour” ซึ่งเป็นลักษณะการน าเที่ยวที่ใช้การเดินทั้งโปรแกรม (Walking Tour) เมื่อเกิด
พายุฝน รายการน าเที่ยวจึงเกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงอาจส่งผลกระทบให้ต้องยกเลิกรายการน าเที่ยว และการขาดทุนของบริษัท 

             2.7 การเปลี่ยนแปลงค่าเงินของประเทศคู่ค้า ด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศที่ไม่แน่นอนท าให้การคาดการณ์รายได้และก าไรไม่เที่ยงตรง ในกรณีที่เป็นบริษัทน า
เที่ยวเข้าในประเทศ หากองค์การแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ จะท าให้ก าไร
ลดลงหรือขาดทุน  
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           2.8 การพัฒนาของการส ารองผ่านอินเตอร์เน็ต เนื่องจากปัจจุบันนักท่องเที่ยว
ส ารององค์ประกอบการเดินทางท่องเที่ยวกับผู้จัดส่งปัจจัยการผลิตโดยตรงและเดินทางด้วยตนเอง จึง
ท าให้อุปสงค์ในการซื้อผลิตภัณฑ์กับผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวลดลง  

 
ความเสี่ยงโดยทางอ้อม 

ความเสี่ยงทางอ้อม คือ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์การและส่งผลกระทบถึงองค์การโดยทางอ้อม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีโอกาสได้รับความเสี่ยง
และส่งผลกระทบถึงองค์การ ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ นักท่องเที่ยว และผู้จัดส่งปัจจัยการผลิต 

 
1) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เผชิญความเสี่ยง

หลากหลายด้านเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
ภายนอก (Moutinho, 2000 ; Dorf and Byers, 2008) ได้แก่ 

1.1 ความไม่มั่นคงทางการเมืองของประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยมีปัญหาด้าน
การเมืองมาเป็นเวลานาน เช่น การชุมนุมประท้วง การปิดสนามบิน ฯลฯ ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์ท่ี
อาจเป็นภัยอันตรายต่อตัวนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึงอาจเลี่ยงการเดินทางมายังประเทศ
ไทย และเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศเพ่ือนบ้านแทน  

1.2 อาชญากรรมระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่เชื่อมั่นในการ
บริการของบริษัท และเลือกท่ีจะไม่กลับมาใช้บริการกับบริษัทอีก ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และ
ยอดขายของบริษัท จากการที่นักท่องเที่ยวบอกต่อในแง่ลบแต่ปัญหาอาชญากรรมเป็นสิ่งที่คาดการณ์
ไม่ได้แต่สามารถป้องกันได้  

1.3 วิกฤติเศรษฐกิจในประเทศของนักท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังในการใช้
จ่ายเงินมากขึ้น โดยจะซื้อเฉพาะสินค้าท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ไม่ซื้อสินค้าท่ีฟุ่มเฟือย ซึ่งการ
ท่องเที่ยวถือเป็นสินค้าฟุ่มเฟ่ือยอย่างหนึ่ง  

1.4 ความไม่มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งร้านอาหารในรายการน าเที่ยวทุก
รายการเป็นร้านอาหารท้องถิ่น และบางร้านตั้งอยู่บริเวณริมถนน ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงกับ
นักท่องเที่ยวในเรื่องอาหารเป็นพิษ หรืออาการท้องร่วง ซึ่งท าให้องค์การต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา
ให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย 

2) ความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นกับผู้จัดส่งปัจจัยการผลิต เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
เนื่องจากผู้จัดส่งปัจจัยการผลิต เช่น บริษัทสายการบิน ร้านอาหาร โรงแรม รถโดยสาร ฯลฯ มีความ
อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว อีกท้ังผู้
ประกอบธุรกิจน าเที่ยวยังต้องอาศัยสินค้า และบริการต่างๆจากผู้จัดส่งปัจจัยการผลิต ดังนั้น หากผู้
จัดส่งปัจจัยการผลิตได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียจากความเสี่ยง แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบต่อผู้
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ประกอบธุรกิจน าเที่ยวด้วยเช่นเดียวกัน ผลกระทบที่เกิดข้ึน คือ ความเสี่ยงที่องค์การจะต้องเผชิญซึ่ง
อาจเป็นความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือด้านการผลิต และความเสี่ยงด้าน
การตลาด 

2.1 บริษัทสายการบิน สืบเนื่องมาจากปัญหาทางการเมืองที่อาจท าให้เกิดการปิดสนามบิน 
ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดภาพลักษณ์ด้านลบเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย และถือเป็นความเสี่ยงด้านชื่อเสียง หรือ
การที่เท่ียวบินล่าช้าที่ถือเป็นความผิดของสายการบินเอง นักท่องเที่ยวจึงเกิดปัญหาในการเดินทางท า
ให้บริษัทเกิดความเสี่ยงด้านการตลาดจากการที่ลูกค้าต าหนิบริษัท และสูญเสียรายได้จากการที่ลูกค้า
เลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง 

2.2 ร้านอาหารเกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพของอาหาร และความไม่พร้อมในการให้บริการ 
เช่น วัตถุดิบไม่สะอาด การมีพนักงานไม่เพียงพอที่จะให้บริการ ฯลฯ ซึ่งความเสี่ยงในด้านนี้อาจ
ก่อให้เกิดการต าหนิจากลูกค้า และเกิดการบอกต่อในแง่ลบ ส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
บริษัทซึ่งอาจท าให้ยอดการจองรายการน าเที่ยวนั้นลดน้อยลง 

2.3 โรงแรม/ที่พักตากอากาศ เนื่องจากธุรกิจน าเที่ยวเป็นธุรกิจที่เป็นฤดูกาล ท าให้ห้องพัก
มีราคาท่ีขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา โดยในฤดูท่องเที่ยวห้องพักจะมีราคาสูง ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็มี
จ านวนมากท าให้ห้องพักอาจเต็ม ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องการจองห้องพักให้กับนักท่องเที่ยว  

2.4 รถโดยสาร ในระหว่างการเดินทางของนักท่องเที่ยวอาจเกิดอุบัติเหตุ หรือการจี้ชิง
ทรัพย์ขึ้นได้ ถึงแม้ว่าอุบัติเหตุและการจี้ชิงทรัพย์จะเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไม่ได้ แต่ย่อมส่งผลกระทบต่อ
รายได้ ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท คือ นักท่องเที่ยวอาจได้รับบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินสูญหาย 
ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เชื่อม่ันในด้านความปลอดภัยของบริษัท และไม่กลับมาใช้บริการอีก ความเสี่ยง
อีกอย่างหนึ่ง คือ ราคาน้ ามันที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้บริษัทต้องเผชิญความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน หรือ
ด้านการผลิต คือ บริษัทต้องมีต้นทุนในการด าเนินงานสูงขึ้นจึงท าให้บริษัทมีรายได้ที่ลดลง 

การจัดการความเสี่ยงภัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 การจัดการความเสี่ยงภัยเป็นกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การสั่งการ และการ
ควบคุมทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือความผลกระทบของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และท าให้
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงภัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 วัตถุประสงค์ของการจัดการความเสี่ยงภัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยวสามารถแย่งเป็น 2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) ได้แก่ 

 1. วัตถุประสงค์ก่อนที่จะมีความเสียหายเกิดขึ้น  
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 ประหยัด (Economy) ควรมีการเตรียมการส าหรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในทาง
ที่ประหยัดที่สุด โดยจะต้องมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของวิธีการต่างๆที่ใช้ในการจัดการ
ความเสี่ยงภัย และเลือกวิธีการที่เสียค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด แต่มีประสิทธิผลสูงสุด 

 ลดความกระวนกระวายใจ (Reduction of Anxiety)  

 ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ (Meeting Regulatory Obligations) 
 

2. วัตถุประสงค์ภายหลังจากที่มีความเสียหายเกิดข้ึน 

 เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ (Survival of the firm) 

 เพ่ือด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Continued Operation) เพ่ือไม่ให้เสียลูกค้าบางส่วน
หรือทั้งหมดให้กับคู่แข่งท่ียังด าเนินธุรกิจอยู่ 

 เพ่ือรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

กระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว  
 กระบวนการจัดการความเสี่ยงภัยประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอน คือ 
 1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงภัยที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น 
 2. การหาวิธีการต่างๆท่ีเป็นไปได้ในการจัดการกับความเสี่ยงภัย 
 3. การคัดเลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดในการจัดการกับความเสี่ยงภัย 
 4. การปฏิบัติตามวิธีการที่ได้เลือกไว้ 
 5. การติดตามผลลัพธ์ที่ได้ 
 6. การปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับสภาพการเสี่ยงภัยที่เปลี่ยนไป 

 

วิธีการที่สามารถใช้ในการจัดการความเสี่ยงภัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว แยกออกได้ 2 ประเภท คือ 

 1. ความเสี่ยงภัยของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 

 ความเสี่ยงภัยต่อทรัพย์สิน ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายจากอัคคีภัย ฟ้าผ่า ระเบิด ลม
พายุ น้ าท่วม การจลาจล การมุ่งร้าย การโจรกรรม และอุบัติเหตุอื่นๆ 

 ความเสี่ยงภัยต่อรายได้ ก่อให้การลดลงของรายได้หลังจากเกิดอุบัติเหตุขึ้น หรือการ
เพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายต่างๆ 
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 ความเสี่ยงภัยต่อความรับผิดตามกฎหมาย ส่วนมากแล้วจะเป็นการเสี่ยงภัยจากการ
ประมาทเลินเล่อ และท าให้อื่นได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหาย ดังนั้นธุรกิจ
จะต้องรับผิดตามกฎหมายส าหรับความเสียหายนั้นๆ 

 ความเสี่ยงภัยต่อบุคคล เป็นการเสี่ยงภัยต่อพนักงานหรือบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งท า
ให้บุคคลนั้นๆไม่สามารถท างานต่อได้ หรือมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่น ค่ารักษาพยาบาล 
เป็นต้น 

2. ความเสี่ยงภัยของนักท่องเที่ยว 

 ความเสี่ยงภัยจากการบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากประสบอุบัติเหตุต่างๆ 

 ความเสี่ยงภัยจากการที่จ าเป็นต้อนเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน (Evacuation)  

 ความเสี่ยงภัยจากการเสียชีวิตกะทันหัน 

 ความเสี่ยงภัยจากการที่ต้องบอกเลิกการเดินทางอย่างกะทันหัน (Trip Cancellation)  

 ความเสี่ยงภัยจากความเสียหายต่อกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัวที่อยู่ในกระเป๋า
เดินทาง (Baggage and Personal Effects) 

 ความเสี่ยงภัยจากการที่กระเป๋าเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางล่าช้า (Baggage 
Delay) 

 ความเสี่ยงภัยจากการถูกโจรกรรม 

 ความเสี่ยงภัยจากความรับผิดตามกฎหมาย (Personal Liability) ระหว่างการเดินทาง 

 ความเสี่ยงภัยจากการล่าช้าของเที่ยวบิน (Flight Delay) 

 ความเสี่ยงภัยจากการที่จะต้องจ่ายเงินเพ่ิมเติมเพ่ือเดินทางกลับประเทศก่อนก าหนด 
(Trip Curtailment) เนื่องจากอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์อ่ืนๆ ในบางครั้งไม่สามารถที่จะ
ยกเลิกค่าใช้จ่ายต่างๆที่ได้จองไว้ก่อนหน้าแล้ว 

 ความเสี่ยงภัยจากการถูกจี้เครื่องบิน (Hijack) 

การควบคุมความเสี่ยงภัย (Risk Control) 
 การควบคุมความเสี่ยงภัยเป็นวิธีการที่พยายามลดความถี่หรือความรุนแรงให้เหลือน้อยที่สุด 
ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้ 

 1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงภัย (Risk Avoidance) เช่น หลีกเลี่ยงการจัดรายการน าเที่ยว
ในช่วงฤดูฝนซึ่งมีสภาพอากาศแปรปรวนมาก 

2. การป้องกันความเสียหาย (Loss Prevention) เช่น การเลือกรถทัวร์ที่อยู่ในสภาพดี การมี
กฎระเบียบที่เคร่งครัดกับพนักงานขับรถทัวร์เพ่ือให้พร้อมส าหรับการขับรถ การมีพนักงานขับรถ
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ส ารองเพ่ือผลัดเปลี่ยนในกรณีที่ระยะทางไกล ห้ามสูบบุหรี่ และการตรวจกระเป๋าและสัมภาระ เพ่ือ
ป้องกันการก่อการร้าย  

3. การบรรเทาความเสียหาย (Loss Reduction) เช่น การมีถังดับเพลิง การมีประตูฉุกเฉิน 
การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

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

5. การท าส าเนา (Duplication) เช่น สมุดบัญชี รายชื่อลูกค้า ตารางการจัดรายการน าเที่ยว  

การคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการกับความเสี่ยงภัย 
แนวทางในการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงภัย คือ 

1. ความรุนแรงของความเสียหาย (Loss Severity) ที่อาจจะเกิดขึ้นในรูปของตัวเงิน 

2. ความถี่ของความเสียหาย (Loss Frequency) ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

3. วงเงินที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวสามารถจะน ามาจ่ายชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 

การประกันภัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 แบบประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ที่บริษัทประกันภัยมีขายอยู่ใน
ประเทศไทยสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ 

 1. การประกันซึ่งร่างโดยคณะอนุกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ดของสมาคมประกันวินาศภัย 
และได้รับการเห็นชอบโดยนายทะเบียนวินาศภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ อนุญาตให้
บริษัทประกันภัยทุกบริษัทในประเทศไทยที่มีความประสงค์จะขอใช้และจ าหน่ายแบบประกันภัยนี้แก่
ผู้เอาประกันภัยทั่วไปสามารถใช้ได้ เช่น การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับบุคคลและกลุ่มทั่วไป 
และ การประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางส าหรับธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

 2. การประกันภัยซึ่งบริษัทประกันภัยแต่ละแห่งเป็นผู้ร่างขึ้นเอง และท าการยื่นขอรับความ
เห็นชอบต่อนายทะเบียนประกันวินาศภัย กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งนายทะเบียน
ประกันวินาศภัยอนุญาตให้เฉพาะบริษัทประกันภัยนั้นใช้และจ าหน่ายแบบประกันภัยแก่ผู้เอา
ประกันภัยทั่วไป เช่น การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ และการประกันภัยระหว่างเดินทางทั่ว
โลก 

การจ าแนกประเภทของแบบประกันภัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 การจ าแนกประเภทของแบบประกันภัยสามารถแบ่งได้ 3 วิธี คือ 
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 1. จ าแนกตามขอบเขตการคุ้มครอง ซึ่งผู้ประกอบการมักซ้ือให้แก่นักท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
ในระหว่างการเดินทาง เนื่องจากเบี้ยประกันภัยต่อคนค่อนข้างจะถูก 

 2. จ าแนกตามระยะเวลาการคุ้มครอง เหมาะกับธุรกิจที่มีขนาดเล็ก มีจ านวนนักท่องเที่ยวไม่
มากนัก หรือมีการน าเที่ยวไม่บ่อยมาก และธุรกิจน าเที่ยวไปต่างประเทศที่ต้องการให้การคุ้มครอง
แบบสมบูรณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น  

 3. จ าแนกตามผู้จัดท าประกันภัย ได้แก่ นักท่องเที่ยวเป็นผู้จัดท าประกันภัยเอง และ
ผู้ประกอบการเป็นผู้จัดท าประกันให้แก่นักท่องเที่ยวโดยคิดค่าเบี้ยประกันภัยรวมอยู่ในค่าบริการน า
เที่ยวที่เก็บจากนักท่องเที่ยว  
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กิจกรรมท้ายบท 

 

1. จงระบุกระบวนการจัดในการจัดการความเสี่ยงภัยส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2. ปัจจัยอะไรบ้างที่ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวควรจะพิจารณาในการเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงภัยที่
เหมาะสมมีอะไรบ้าง 
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บทท่ี 10 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. อธิบายแนวการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได ้

2. อธิบายกลยุทธ์การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ 

3. อธิบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ 

4. สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ 

5. อธิบายการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้ 
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การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เป็นกระบวนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดใน
องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ ภายใต้สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การของตลาดในแต่ละประเทศ 

ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินกิจกรรมต่างๆกับ
ประเทศต่างๆ นอกเหนือจากกิจกรรมธุรกิจในประเทศ 

บริษัทที่ประกอบกิจกรรมธุรกิจระหว่างประเทศเกิดจากการที่ประสบความส าเร็จในประเทศ
จึงเริ่มมองหาตลาดต่างประเทศโดยมีแนวทางดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) 

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

2. บริษัทข้ามชาติ (Multinational Company: MNC) เป็นองค์กรที่มีการควบคุมกันเอง
ภายในองค์กรของแต่ละประเทศ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่บริษัทย่อย ผู้บริหารอาจจะ
เป็นคนในท้องถิ่น องค์กรอาจจะมีขนาดไม่ใหญ่มากหรืออาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการ
ด าเนินงานในหลายประเทศท่ัวโลก 

3. บริษัทภูมิภาค (Regional Company) องค์กรจะมีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากจะมี
ส านั ก งานใหญ่  (Headquarter)แล้ ว  ยั งมี การแบ่ งย่ อย เป็ นส านั ก งานภูมิ ภ าค  (Regional 
Headquarter) ซึ่งคอยควบคุมและประสานงานบริษัทย่อยในภูมิภาคของตน การตัดสินใจจะท าโดย
การร่วมมือกันระหว่างส านักงานใหญ่และส านักงานภูมิภาค 

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

แนวทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
 เนื่องจากการที่สภาพแวดล้อมแตกต่างกันระหว่างประเทศที่จะเข้าไปลงทุนกับประเทศที่
ส านักงานใหญ่ตั้ งอยู่  ท าให้ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถมีแนวทางการจัดการระหว่างประเทศ 
(Internationalization Orientations) ได้ 4 แนวทาง ดังนี้ 

 1. การใช้ส านักงานใหญ่เป็นศูนย์กลางการจัดการ (Ethnocentrism หรือ Home-Country 
Orientation) เป็นแนวทางเพ่ือใช้กับธุรกิจที่เพ่ิงเริ่มออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมองการด าเนินงาน
ในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานเดียวกับที่ใช้ในส านักงานใหญ่ เช่น โรงแรมในประเทศ
ไทยเปิดสาขาในสาธารรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านที่มีลักษณะความ
เป็นอยู่คล้ายประเทศไทย เป็นต้น 
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 2. การกระจายอ านาจการจัดการสู่ภูมิภาคต่างๆ (Regiocentrism หรือ Regional 
Orientation) มีลักษณะการบริหารงานที่กระจายโครงสร้างการบริหารงานลงสู่ภูมิภาคหรือกลุ่ม
ประเภทที่มีสภาพเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการจะท าให้
รูปแบบเดียวกันในภูมิภาค ฝ่ายบริหารมาจากบุคลากรในภูมิภาค และการก าหนดแนวทางจากการตก
ลงในท้องถิ่น 

 3. การกระจายอ านาจการจัดการสู่สาขาแต่ละแห่ง (Polycentrism หรือ Host-Country 
Orientation) ธุรกิจจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น มีการศึกษาความต้องการ
ของผู้บริโภคและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่ได้เข้าไปด าเนินธุรกิจ และเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการที่ค านึงถึงความต้องการของท้องถิ่นแต่ละแห่ง ผู้บริหารจะเป็นคนท้องถิ่นและสาขาเป็นผู้
ก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการธุรกิจแต่ละแห่งไม่ใช่ส านักงานใหญ่ 

 4. การจัดการระดับโลก (Geocentrism หรือ Global Orientation) จะเป็นการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศที่ก าหนดแนวทางการจัดการเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ธุรกิจจะ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับทุกประเทศในโลก แต่ในธุรกิจการท่องเที่ยวนั้น
อาจจะเป็นไปได้ยาก เนื่องจากแต่ละประเทศมีสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้นมาตรฐานของ
สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวต้องปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของท้องถิ่นและวัฒนธรรม 
ฝ่ายบริหารมาจากประเทศต่างๆได้โดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์การจัดการด้านการปฏิบัติการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

1. การก าหนดแนวคิดในการให้บริการ (Define the Service Concept) เหตุผลที่จ าเป็นใน
การก าหนดแนวคิดในการให้บริการมี 3 ประการ คือ 

1.1. การด าเนินการบริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพโดยบริษัทสาขาต่างประเทศนั้นถือ
เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการสร้างอ านาจการแข่งขันด้วยภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า 

1.2. การก าหนดแนวคิดในการบริการจะท าให้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนของเครือข่ายใน
ต่างประเทศเบื้องต้นไม่สูงจนเกินไป 

1.3. การก าหนดแนวคิดในการบริการจะส่งผลท าให้การบริการพ้ืนฐาน การส่งมอบการ
บริการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน เป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

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

3. การเลือกท าเลที่ตั้งในการให้บริการ (Locating the Concept) ในธุรกิจท่องเที่ยว 
สถานที่และท าเลที่ตั้ง เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการก าหนดแนวคิดในการบริการ และเป็นปัจจัยส าคัญใน
การตัดสินใจลงทุน โดยเฉพาะการขยายเครือข่ายไปในต่างประเทศ เพ่ือลดความเสี่ยงในการลงทุน 
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4. การสรรหาทรัพยากรในการผลิตบริการ (Resourcing the Concept) ธุรกิจท่องเที่ยว
จ าเป็นต้องส ารวจว่าสามารถสรรหาทรัพยากรในการผลิตบริการได้อย่างไร เช่น ธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็น
ธุรกิจที่ลงทุนค่อนข้างสูง จ าเป็นต้องพิจารณาถึงวัสดุในการก่อสร้างอาหาร วัตถุดิบในการผลิตสินค้า
และบริการ แรงงาน และเทคโนโลยี เป็นต้น 

การจัดการด้านการปฏิบัติการในระดับองค์กรท้องถิ่นในต่างประเทศ 

1. การจัดการด้านผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Managing Performance) ขึ้นอยู่กับ
ความแตกต่างในแต่ละประเทศ ตั้งแต่สภาพสังคมและวัฒนธรรม ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ศักยภาพของแรงงานในประเทศ ดังนั้นการจัดการด้านการปฏิบัติงานจึงขึ้นอยู่กับภาวะผู้น า การจูงใจ 
และการสื่อสารกับพนักงาน 

2. การจัดการด้านทรัพย์สิน (Managing Assets) มีเพ่ือดูแลความปลอดภัยของพนักงาน 
และลูกค้า การรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ และสินค้าคงคลังต่างๆ เช่น ในธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจบริการอาหารจะมีการก าหนดมาตรฐานในการออกแบบอาคาร สถานที่ ขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง อีกทั้งมีการก าหนดวิธีการ
แผนการป้องกันและข้ันตอนในการปฏิบัติการในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย 

3. การจัดการด้านความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาด (Managing 
Capacity) มีอยู่ 4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ จ านวนผู้ใช้บริการ ความผันแปรของจ านวนผู้ใช้บริการใน
ฤดูกาลที่แตกต่างกัน ความหลากหลายในรูปแบบการให้บริการ และความต้องการด้านบริการที่
แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละประเภท 

4. การจัดการด้านรายได้และผลก าไร (Managing Income and Profitability) ส่วนใหญ่
แล้วจะมีนโยบายและเป้าหมายทางด้านรายได้และผลก าไรที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ในท้องถิ่น ดังนั้นจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานในการด าเนินธุรกิจแบบเดียวกัน แต่จะพิจารณาผล
ประกอบการและผลส าเร็จขึ้นอยู่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

5. การจัดการด้านผลผลิต (Managing Productivity) การประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
ด้านผลผลิตในธุรกิจท่องเที่ยวสามารถวัดได้จากการที่ลูกค้าได้รับการบริการตามที่มาตรฐานก าหนดไว้ 
ดังนั้นเกณฑ์ที่ก าหนดอาจเกี่ยวกับต าแหน่งงาน อัตราก าลัง และระดับในการให้บริการ เป็นต้น 

6. การจัดการด้านการบริการ (Managing Service) เป็นการจัดการให้ลูกค้าทุกสาขาได้รับ
บริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นบริษัทแม่ควรมีมาตรฐานในการให้บริการ และมีการจัดฝึกอบรม
ให้กับพนักงานในสาขาต่างๆ ผู้จัดการสาขาจะเป็นผู้ควบคุมและด าเนินการด้านมาตรฐานในการ
ให้บริการอย่างเคร่งครัด แต่อย่างไรก็ตามทางสาขาสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละ
ท้องถิ่นได ้

7. การจัดการด้านคุณภาพ (Managing Quality) สามารถท าได้ตามคือ การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) และ การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)  
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การจัดการทรัพยากรมนุษย์ธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

ธุรกิจท่องเที่ยวจ าเป็นต้องมีบุคลากรและผู้บริหารที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับประเทศที่ต้องการเปิดให้บริการ ดังนั้นผู้จัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศจ าเป็นต้องมีองค์ประกอบ 4 ประการดังนี้ 

1. ความรู้เรื่องวัฒนธรรม ภาษา ภาษาท่าทาง แนวทางการแก้ไขปัญหา พิธีการ และ
พิธีกรรม ตลาดจนแนวปฏิบัติด้านบุคคลในประเทศนั้นๆ 

2. ความเชื่อว่าการประกอบธุรกิจในประเทศอ่ืนๆ ไม่ได้แตกต่างโดยสิ้นเชิงไปจากการ
ประกอบธุรกิจในประเทศ 

3. การติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่ดีระหว่างส านักงานใหญ่กับสาขาใน
ต่างประเทศ 

4. ควรตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานในระดับโลก ระดับประเทศ 
และระดับท้องถิ่น 

การคัดเลือกผู้บริหารในการไปท างานในต่างประเทศ 

 สามารถท าได้ 3 วิธีการ โดยการคัดเลือกจากสัญชาติของผู้บริหาร 
1. การคัดเลือกผู้บริหารสัญชาติเดียวกับบริษัทแม่ (Home Country Policy) ใช้นโยบาย

แบบ Ethnocentric มีข้อดีและข้อจ ากัดดังนี้ 
  ข้อดี 
  1. ควบคุมบรษัทในเครือได้ง่าย เนื่องจากผู้บริหารที่ส่งไปประจ าสาขาในต่างประเทศ
มีความจงรักภักดีกับประเทศของตนเองและต่อองค์การอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นประเทศของตนเอง 
  2. การติดต่อขอข้อมูลง่ายและไม่มีปัญหาด้านภาษา 
  3. ถ้ายังไม่สามารถหาผู้บริหารท้องถิ่นที่เหมาะสมได้ ก็ยังจ าเป็นต้องมีการส่ง
ผู้บริหารไปจากประเทศแม่ จนกว่าจะหาผู้บริหารที่เป็นคนในท้องถิ่นได้ 
  4. ผู้บริหารจากประเทศแม่สามารถแนะน าเทคนิคการผลิตให้แก่คนท้องถิ่นได้มัก
เป็นกรณีที่ประเทศแม่ท่ีมเีทคโนโลยีที่เหนือกว่าสาขาในประเทศท้องถิ่น 
  ข้อจ ากัด 
  1. ค่าใช้จ่ายสูง ในส่วนของค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน เงินที่ช่วงจูงใจ และเงินที่ช่วย
เพ่ิมความเท่าเทีย รวมั้งค่าใช้จ่ายทางด้านการอบรม และในบางบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนในสกุล
เงินตราของประเทศแม่ 
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  2.ความคุ้นเคยกับท้องถิ่นน้อยกว่าคนในท้องถิ่น ท าให้เสียเวลาในการสร้าง
ความคุ้นเคยสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ก่อนท างานจริง ซึ่งก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ทางบริษัทต้องจ่ายในขณะที่ยัง
ปรับตัวก่อนการเริ่มงานในช่วงแรก และอาจสู้กับคู่แข่งที่รู้จักสภาพแวดล้อมดีกว่าไม่ได้ 
  3. ประสบปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่น ท าให้อาจจะเกิดความ
ขัดแย้งกับบุคลากรในท้องถิ่นหรือไม่เข้าใจลูกค้า เนื่องจากมุมมองและการตีความในสีหน้า ท่าทาง 
และภาษาแตกต่างกันไป 
  4. คนท้องถิ่นอาจหมดก าลังใจ เนื่องจากไม่สามารถก้าวขึ้นไปสู่ต าแหน่งสูงสุดใน
ท้องถิ่นได ้
 2. การคัดเลือกผู้บริหารจากท้องถิ่นในประเทศนั้นเอง (Host Country Policy) ใช้นโยบาย
แบบ Polycentric นโยบายนี้มีข้อดีและข้อจ ากัดดังนี้ 
  ข้อดี 
  1.คนท้องถิ่นคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ภาษา ท าให้ไม่ต้องเสียเวลา
ในการปรับตัว สามารถท างานได้ทันที 
  2. คนทอ้งถิ่นรู้จักตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค คู่แข่ง และเจ้าหน้าที่ของรัฐมากกว่า  
  3. การจ้างคนท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจะท าให้ประหยัดค่าตอบแทน เนื่องจาก
ค่าตอบแทนในประเทศท้องถิ่นจะต่ ากว่าค่าตอบแทนในประเทศแม่ 
  4. เป็นการเพ่ิมขวัญก าลังใจให้กับคนท้องถิ่น เนื่องจากสามารถก้าวขึ้นสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูงได้ 
  5. ลดภาพพจน์ของบริษัทต่างชาติลง เนื่องจากการมีผู้บริหารระดับสูงเป็นคน
ท้องถิ่นท าให้คนท้องถิ่นยอมรับในตัวบริษัทต่างชาติมากขึ้น 
  ข้อจ ากัด 
  1. ควบคุมบริษัทในเครือยาก เนื่องจากนโยบายที่ส่งมาจากบริษัทแม่อาจจะขัดแย้ง
กับความรู้สึกของผู้บริหารที่อยู่ในท้องถิ่นที่มองเห็นว่าบริษัทแม่เอาเปรียบหรืออาจจะสร้างความเสีย
หาให้เกิดกับสภาพแวดล้อมในประเทศท้องถิ่นเลยท าให้ขัดแย้งในแง่นโยบายได้ 
  2. การติดต่อสื่อสารท าได้ยาก เนื่องจากใช้คนละภาษาอาจเกิดความเข้าใจที่คลาด
เคลือนในสาระส าคัญ  
  3. ไม่เหมาะสมถ้าท้องถิ่นนั้นมีการแบ่งชั้นวรรณ เนื่องจากผู้บริหารที่มีวรรณะต่ ากว่า
จะไม่เป็นที่ยอมรับของพนักงาน เช่น ประเทศอินเดีย 
  4. ผู้บริหารที่เป็นคนท้องถิ่นมีความจงรักภักดีต่อองค์การ หรือบริษัทแม่มีน้อยกว่า
ผู้บริหารที่มีสัญชาติเดียวกับบริษัทแม่ ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเห็นว่านโยบายจากบริษัทแม่จะท าความเสีย
หาหรือเอาเปรียบประเทศท้องถิ่น ก็จะท าให้ผู้บริหารไม่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวและไม่ยอม
ปฏิบัติตามนโยบาย 
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 3. การคัดเลือกผู้บริหารโดยไม่เลือกสัญชาติ คือการใช้ระบบคุณธรรม ใช้นโยบายแบบ 
Geocentric มีข้อดีและข้อจ ากัดดังนี้  
  ข้อดี 
  1. เปิดโอกาสให้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากทุกประเทศเข้ามาท างานใน
องค์การ ท าให้บริษัทสามารถคัดเลือกคนที่มีความสามารถ และมีความเหมาะสมที่สุด  
  2. การโยกย้ายให้ไปท างานในสาขาต่างๆท าได้โดยง่าย เนื่องจากเป็นความสมัครใจ
ในการสมัครเข้ามารับต าแหน่งผู้บริหารในประเทศอ่ืนตั้งแต่เริ่มต้น ผู้บริหารที่ถูกคัดเลือกประเภทนี้ไม่
ค่อยมีปัญหาการปรับตัว เนื่องจากรู้ตั้งแต่เริ่มต้นท่ีสมัครเข้ารับต าแหน่ง และบุคคลเหล้านี้มักจะเคยใช้
ชีวิตในต่างประเทศมาก่อน 
  3. การว่าจ้างผู้บริหารโดยไม่เลือกสัญชาติมีการประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า เนื่องจาก
ค่าตอบแทนจะน้อยกว่าค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มีสัญชาติเดียวกับบริษัทแม่ และถูกส่งโดยตรงมา
จากส านักงานใหญ่ 
  ข้อจ ากัด 
  1. คนท้องถิ่นอาจจะรู้สึกว่าถูกกีดกันจากต าแหน่ง แต่ความรู้สึกจะไม่รุนแรงเหมือน
การมีผู้บริหารสัญชาติเดียวกับประเทศแม่ เนื่องจากวิธีนี้พิจารณาจากความสามารถเป็นหลักและมี
ความยุติธรรม 
  2. ผู้บริหารจะรู้สภาพท้องถิ่นและช่องทางน้อยกว่าคนในท้องถิ่น แต่จะสามารถ
ปรับตัวและยอมรับวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ดีกว่า 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อแนวทางการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติ 
 การที่บริษัทข้ามชาติจะเลือกใช้แนวคิดในการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์แบบใดนั้นมีหลาย
ปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 
 1. นโยบายทางการเมืองและข้อก าหนดด้านกฎหมาย เนื่องจากนโยบายในประเทศที่ก าลัง
พัฒนามีข้อจ ากัดจ านวนผู้บริหารจากต่างประเทศที่เข้าไปท างานในประเทศ หรือก าหนดให้ต้องมีการ
จ้างบุคลากรท้องถิ่นท างาน อันจะมีผลให้บริษัทข้ามชาติต้องจ้าง ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นโดยเฉพาะบุคลากรด้านเทคนิคและด้านบริหาร เพราะรัฐบาลจองประเทศนั้นเห็นว่า การที่มี
บริษัทข้ามชาติมาด าเนินงานในประเทศนั้นเป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ในประเทศ 
 2. การพัฒนาด้านบริหาร การศึกษาและด้านเทคโนโลยี ในบางประเทศที่มีระดับการพัฒนา
ด้านการศึกษา การจัดการและเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ท าให้บริษัทข้ามชาติต้องมีการฝึกอบรม ท าให้
เสียค่าใช้จ่ายสูง 
 3. การควบคุมจากส่วนกลางและการกระจายการควบคุม ความต้องการด้านบุคลากรยังไม่ได้
รับผลกระทบจากการที่บริษัทข้ามชาติมีการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางหรือกระจายอ านาจไปยังบริษัท
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สาขา บริษัทที่ใช้การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางหรือกระจายอ านาจไปยังบริษัทสาขา บริษัทที่ใช้การ
รวมอ านาจที่ส่วนกลางมักนิยมที่จะจ้างผู้บริหารจากประเทศแม่ แล้วส่งไปด าเนินงานในประเทศที่ไป
ด าเนินการ ส่วนบริษัทที่ใช้การกระจายการตัดสินใจ มักนิยมที่จะใช้การจ้างบริหารในประเทศที่ไป
ประกอบธุรกิจ การตัดสินใจเลือกใช้การรวมหรือกระจายอ านาจและการติดสินใจขึ้นกับรูปแบบและ
การจัดโครงสร้างองค์การ กล่าวคือ บริษัทที่ให้ความส าคัญต่อความแตกต่างในแต่ละประเทศนิยมที่จะ
ใช้การกระจายอ านาจ ขณะที่บริษัทที่มุ่งมองหาสิ่งที่เหมือนกันของผู้บริโภคทั่วโลกจะเน้นที่การรวม
อ านาจ 
 4. เทคโนโลยีและลักษณะสินค้า ส าหรับสินค้าและบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ ต้องรักษา
มาตรฐานการผลิตและการควบคุมคุณภาพระดับหนึ่งจ าเป็นที่ต้องมีการควบคุมหน้าที่การจัดการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์จากส่วนกลาง และต้องใช้ผู้บริหารและบุคลากรด้านเทคนิคจากส านักงานใหญ่เพ่ือ
ตรวจสอบมาตรฐานเหล่านี้ โดยเฉพาะเมื่อบริษัทสาขาตั้งอยู่ในประเทศที่มีความช านาญด้านการ
บริหารและเทคโนโลยีในระดับต่ า 
 5. วัฎจักรชีวิตองค์การ (Organization Life Cycle) นั้นคือในขั้นแรกที่องค์การเริ่ม
ด าเนินการจะมุ่งเน้นให้สินค้าเป็นที่ยอมรับภายในประเทศก่อนจึงจ ากัดการด าเนินในต่างประเทศ การ
ติดต่อกับต่างประเทศจ ากัดเฉพาะการส่งสินค้าออกหรือการด าเนินงานด้านการขายภายใน
ต่างประเทศ ในระหว่างขั้นตอนนี้องค์การมีแนวโน้มที่จะใช้แนวคิดชาตินิยมในการจัดการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ขั้นที่สองเป็นขั้นตอนการขยายหน้าที่ ขั้นตอนนี้องค์การเห็นว่าการด าเนินงานใน
ต่างประเทศเป็นส่วนที่จะน ามาซึ่งการขยายตัวขององค์การจึงอาจมีการจัดตั้งฝ่ายต่างประเทศขึ้น และ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความสามรถที่ต้องการแล้วอาจหันใช้แนวคิดท้องถิ่นนิยมในการบริหาร
บริษัทสาขาแต่ละแห่ง ส่วนขั้นตอนที่สาม บริษัทพยายามที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและควบคุม
ต้นทุนการผลิต บริษัทพยายามด าเนินกิจกรรมต่างๆเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากการประหยัดเชิงขนาด
และประสานการด าเนินงานที่ส าคัญของหน่วยงานที่ประเทศแม่กับบริษัทสาขาในแต่ละประเทศ 
บริษัทจึงนิยมใช้แนวคิดภูมิภาคหรือโลกนิยม และในขั้นสุดที่บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง
ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศจึงต้องด าเนินงานในระดับโลก การด าเนินงานด้านต่างๆของบริษัทแม่
และบริษัทสาขาต้องประสานสอดคล้องกันเพ่ือให้มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันสูงสุด บริษัทจึงใช้
แนวคิดโลกนิยมเพ่ือใหมีการวิจัยและพัฒนา ตลาด การผลิต และการจัดจ าหน่ายจากทั่วโลก 
 6. ความแตกต่างทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมโดยเฉพาะวัฒนธรรมของประเทศแม่มีบทบาทต่อ
แนวทางปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติ 

แรงงานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 1. ขอบเขตของการเจรจาต่อรองและประเภทของสหภาพแรงงาน 
 การเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงานขึ้นอยู่กับขนาดของสหภาพแรงงานขึ้นอยู่
กับลักษณะของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจนั้นๆ สามารถแบ่งการเจรจาต่อรองออกเป็น 3 ลักษณะ 
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 1.1 การเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงาน โดยมีรัฐบาลเป็นคนกลาง สหภาพ
แรงงานจะอยู่อุตสาหกรรมที่มีคนงานจ านวนมาก จึงท าให้มีอ านาจการต่อรองสูง และการเจรจา
ต่อรองถ้ายืดเยื้อ ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนรวม ถ้าเกิดการประท้วง การนัดหยุดงาน อาจเกิดความ
รุนแรง รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องเข้ามาเก่ียวข้องเพ่ือรักษาความสงบและความเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 1.2 การเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงานโดยตรง มักเป็นสหภาพแรงงานใน
บริษัท โดยมากพนักงานในบริษัทมักจะเป็นคนที่มีความรู้และท างานในส านักงาน ดังนั้นกรณีเกิด
ความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับสหภาพมักจะใช้วิธีการส่งตัวแทนมาเจรจาต่อรอง และมักจะสามารถ
ตกลงกันได ้
 1.3 การเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงานฝีมือ ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานขนาดเล็ก 
ไม่มีอ านาจในการเจรจาต่อรอง และมักข้ึนต่อผู้ว่าจ้าง 
 2. ทัศนคติของพนักงานที่ต้องการมีส่วนร่วมในการบริหาร บริษัทจ าเป็นต้องรู้ทัศนคติของ
พนักงานในองค์การว่า ต้องการอะไร เช่น การมีส่วนร่วมในการบริหาร หรือการต่อรองเพ่ือสิทธิ
ประโยชน์ของพนักงาน หรือการได้รับความพึงพอใจในการท างาน เพื่อที่ผู้บริหารจะได้น าข้อมูลมาวาง
นโยบาย เป็นการลดความขัดแย้งและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา 
 3. ความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานในประเทศต่างๆ การที่สหภาพแรงงานในประเทศ มี
การติดต่อสัมพันธ์กับสหภาพแรงงานในประเทศอ่ืนๆ จะช่วยให้เกิดอ านาจต่อรองในการเจรจา และ
ได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกแรงงานระหว่างประเทศโดยสมาชิกจะได้ 
 3.1 ข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวของบริษัทระหว่างประเทศ 
 3.2 ได้รับค าแนะน าปรึกษาเก่ียวกับการเจรจาต่อรองและการนัดหยุดงานแก่สมาชิก 
 3.3 ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงิน 
 3.4 องค์กรแรงงานระหว่างประเทศจะช่วยผลักดันให้องค์กรระหว่างประเทศออกข้อก าหนด 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

 การด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมใน
ประเทศนั้นๆและปัจจัยต่างๆอีกมากมาย เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
ธุรกิจต้องหาประโยชน์จากโอกาสที่เอ้ือต่อธุรกิจ และพยายามหลีกเลี่ยงสภาพการณ์ที่เป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินธุรกิจ (พรรณนุช ชัยปินชนะ,2543)  

 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

 1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ซึ่งเป็นปัจจัยในการบ่งชี้ถึงสภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า ได้แก่ 
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  1.1 ลักษณะสภาพการณ์โดยทั่วไป เพ่ือประเมินความน่าสนใจ ศักยภาพในการท า
ธุรกิจร่วมว่ามีระดับน่าสนใจในระดับไหน เช่น จ านวนและความหนาแน่นของประชากร อัตราการ
เจริญเติบโตของประชากร โครงสร้างอายุของประชากร และระดับรายได้ เป็นต้น 

  1.2 การพัฒนาการตลาดของประเทศคู่ค้า เพ่ือประเมินความพร้อมของปัจจัยต่างๆ 
ที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ระบบการขนส่ง ระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบ
สาธารณูปโภค เป็นต้น 

  1.3 มาตรการควบคุมการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลคู่ค้า การรักษาระดับการ
จ้างงานภายในประเทศ โดยมาตรการการควบคุมเพ่ือกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศที่มักใช้ ได้แก่ 
มาตรการด้านภาษี (Tariff) มาตรการการก าหนดโควตาการน าเข้า (Quota) มาตรการการควบคุมการ
เคลื่อนย้ายของเงินทุน (Exchange Control) และการก าหนดมาตรฐานของสินค้าน าเข้า เป็นต้น 

  1.4 ดุลการค้าช าระเงินของประเทศคู่ค้า ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความมีเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ 

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

 3. ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการเมืองการปกครอง จะเกี่ยวข้องกับลักษณะการด าเนินการ
ทางด้านนโยบายต่างๆของรัฐบาลของแต่ละประเทศ เช่น ประเภทของฐานคติด้านการเมือง 
(Ideology) ความมั่นคงทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

 4. ปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม เป็นการประเมินถึงรูปแบบและ
ความรุนแรงในการแข่งขันในตลาดของประเทศคู่ค้า เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนการ และ
แนวทางในการด าเนินการต่างๆ  

การลงทุนของธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

1. การลงทุนทางตรง (Direct Investment) คือ การเคลื่อนย้ายทุนข้ามประเทศเพ่ือด าเนิน
ธุรกิจท่องเที่ยว โดยหวังผลก าไรในระยะยาว 

2. การลงทุนทางอ้อม (Indirect หรือ Portfolio Investment) คือ การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์
ข้ามประเทศ โดยทั่วไปเป็นการลงทุนเพ่ือหวังผลตอบแทนระยะสั้น ซึ่งอาจจะเป็นเงินปันผล ดอกเบี้ย 
ก าไรจากส่วนต่างของราคา และ/หรือก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  
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การให้สิทธิในการผลิต (Licensing) 
หมายถึง การประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในต่างประเทศโดยที่กิจการในประเทศหนึ่งเรียกว่า 

ผู้ให้สิทธิในการผลิต (Licensor) อนุญาตให้กิจการในอีกประเทศหนึ่ง เรียกว่า ผู้รับสิทธิในการผลิต 
(Licensee) ท าการผลิตโดยใช้กรรมวิธีในการผลิต ใช้เครื่องหมายการค้า ตรา หรือชื่อบริษัท สิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ ความรู้ความช านาญ (Know-How) ความรู้เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และการให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิค ผู้รับสิทธิในการผลิตจะน าสิทธิต่างๆไปใช้หาประโยชน์ได้และเป็นผู้รับผิดชอบใน
การผลิต การตลาด และการด าเนินการทั้งหมดเอง เป็นภาระเอง โดยการให้สิทธินั้นแก่ผู้รับสิทธิ
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละต่อยอดขาย จนกระท่ังครบก าหนดตามสัญญา 

ตาราง 11 ข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของ Licensor 

ข้อได้เปรียบของ Licensor ข้อเสียเปรียบของ Licensor 

1. เหมาะกับ Licensor ที่ยั งไม่พร้อม
ด าเนินธุรกิจด้วยตนเองในต่างประเทศ 

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

3. ช่วยขยายวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์
ขั้นอ่ิมตัว 

4. เอาชนะต้นทุนค่าขนส่งสูง 
5. ช่วยท าให้ธุรกิจเข้าสู่ประเทศที่ตั้ ง

ก าแพงภาษีสูงๆ 
6. เหมาะกับประเทศที่ไม่มีการคุ้มครอง

สิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า เป็น
การปกป้องสิทธิในการผลิตของกิจการ
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
การท าวิจัยและพัฒนาสินค้า รวมทั้งค่า
ส่งเสริมการขายให้สินค้าเป็นที่รู้จัก 

2. ประสบความส าเร็จได้ง่าย 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 ะน า
ผลิตภัณฑ์ 

 

การให้สิทธิทางด้านการค้า (Franchising) 
คือ ระบบการท าธุรกิจท่องเที่ยวโดยความร่วมมือกันระหว่าง 2 ฝ่าย  
1. ผู้มีสิทธิทางการค้า (Franchisor) เป็นเจ้าของสินค้า เครื่องหมายการค้าและระบบธุรกิจ 

(Business system) 
2. ผู้รับสิทธิทางการค้า (Franchisee) เป็นผู้น าระบบของผู้ให้สิทธิทางการค้าไปปฏิบัติ โดยเป็น

ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการเอง และยอมรับเงื่อนไขในการประกอบการตลอดจนนโยบาย โดย
ไม่สามารถดัดแปลงธุรกิจตามชอบใจ โดยต้องมีการจ่ายค่ารอยัลตี้ (Royalty) ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า เปอร์เซ็นต์จากยอดขาย 

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 ด 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 

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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ข้อได้เปรียบ Franchisor ข้อเสียเปรียบ Franchisor 

5. ได้รับรายได้ค่าธรรมเนียมในอัตราที่
แน่นอน 

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

7. Franchisor สามารถควบคุมคุณภาพ
สินค้าท าให้ไม่เสียชื่อเสียง 

8. ได้แบ่งผลก าไรจาก Franchisee ตาม 
% ของยอดขาย  

Franchisee เป็นเจ้าของทุนและด าเนิน
กิจการเอง  

 

ตาราง 14 ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบของ Franchisee 

ข้อได้เปรียบ Franchisee ข้อเสียเปรียบ Franchisee 

1. ได้รับการอบรมกระบวนการท าธุรกิจ 
และแบบการจัดการที่ด ี

2. มีความเสี่ยงน้อยและประสบผลส าเร็จ
ในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากชื่อเสียงของ 
Franchisor  

3. ได้ รั บ โปรแกรมการ โฆษณา โดยมี
ค่าใช้จ่ายต่ า 

4. เป็นสมาชิกระบบค้าส่ง 
5. ได้รับเครดิต 
6. ได้รับการช่วยเหลือจาก Franchisor  

1. ถูกควบคุมโดย Franchisor 
2. ต้องซื้อวัตถุดิบจาก Franchisor เท่านัน้ 
3. ต้องแบ่งก าไรให้ Franchisor  
4. ลงทุนสูงในระยะเริ่มต้นกิจการสูง  

การช าระเงินในทางการค้าระหว่างประเทศส าหรับธุรกิจท่องเที่ยว 

 การช าระเงินทางการค้าระหว่างประเทศสามารถท าได้หลายวิธี โดยต้องเลือกให้เหมาะสมกับ
คู่ค้า ซึ่งมีระดับความน่าเชื่อถือ หรือความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 1. การช าระเงินล่วงหน้า (Cash in Advance) เป็นวิธีในการที่ช่วยปกป้องผู้ส่งออก เนื่องจาก
ผู้ส่งออกจะท าการเรียกช าระเงินจากผู้ซื้อเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการส่งสินค้า 

 2. การช าระเงินแบบเปิดบัญชีเงินเชื่อ (Open Account) เป็นวิธีการที่ผู้ส่งออกให้เครดิตแก่ผู้
ซื้อ โดยการจัดส่งสินค้าไปให้แก่ผู้ซื้อแล้วท าการลงบัญชีลูกหนี้ไว้รอจนครบก าหนดที่ตกลงกัน ผู้ซื้อจะ
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ส่งเงินมาช าระเพ่ือหักบัญชี เหมาะส าหรับการซื้อขายที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความสัมพันธ์และมีการ
ติดต่อกันมานาน 

 3. การช าระเงินโดยใช้เอกสารเรียกเก็บ (Bill of Collection) เป็นวิธีการที่ผู้ขายสินค้าท า
การส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้วจึงส่งเอกสารตามไปเรียกเก็บเป็นค่าสินค้า โดยผู้ขายสินค้าจะฝากให้
ธนาคารใดธนาคารหนึ่งเป็นตัวแทนเรียกเก็บเงินดังกล่าว 

 4. การช าระเงินโดยใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit หรือ L/C) วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับ
ความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการช าระเงินที่เอ้ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ขายและผู้ซื้อสินค้า โดย
ฝ่ายผู้ขายสินค้าจะลดความเสี่ยงจากการที่ไม่ได้รับค่าขายสินค้า ส่วนผู้ซื้อจะมีความมั่นใจที่จะได้รับ
สินค้าที่ถูกต้องโดยไม่ต้องจ่ายเงินสดล่วงหน้าแก่ผู้ขาย โดยการที่ธนาคารของฝ่ายผู้ซื้อและธนาคาร
ของฝ่ายผู้ขายจะเข้ามารับความเสี่ยงนั้นเอง 

โครงสร้างของตลาดเงินตราต่างประเทศของประเทศไทย 

 ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
 1. ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  1.1 ตัวแทนรับอนุญาต คือ ตัวแทนที่ด าเนินงานแทนธนาคารแห่งประเทศไทยตามที่
ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือด าเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งเงินตราต่างประเทศเพ่ืออ านวย
ความสะดวกและความรวดเร็วแก่ธุรกิจในการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
  1.2 ลูกค้าของตัวแทนรับอนุญาต ได้แก่ ผู้น าเข้า – ส่งออก หรือผู้ที่จะเดินทางไป
ต่างประเทศ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย หรือผู้ส่งลูกหลานไปเรียน
ต่างประเทศแล้วท าการโอนเงินไปต่างประเทศ คนงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศ 
  1.3 นายหน้า มีการติดต่อกันกับธนาคารพาณิชย์ซึ่งต้องการซื้อหรือขายเงินตรา
ต่างประเทศระหว่างกัน เพราะฐานะของเงินตราต่างประเทศของธนาคารแต่ละธนาคารไม่เหมือนกัน 
โดยบางธนาคารต้องการขายเงินตราบางสกุลซึ่งถือไว้จ านวนมากเกินไป และในบางธนาคตก็ต้องการ
เงินตราต่างประเทศจึงไปติดต่อกับนายหน้าเพื่อท าการซื้อขายเพราะแต่ละธนาคารไม่ต้องการให้คู่แข่ง
รู้ข้อมูลการถือครองเงินตราต่างประเทศของธนาคารตนเอง 
  1.4 ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน มีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาเสถียรภาพของค่า
เงินตราต่างประเทศ โดยแทรกแซงในตลาดเงินตราต่างประเทศ โดยการเข้าซื้อขายเงิน US$ กับ
ธนาคารพาณิชย์ตามอัตราท่ีก าหนดทั้งนี้เพ่ือขจัดปัญหาการขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจเป็น
อันตรายต่อการค้าหรือเสถียรภาพของเงินบาท 
 2. ตลาดย่อยๆของตลาดเงินตราต่างประเทศ 
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  2.1 ตลาดระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้า มักเป็นการติดต่อของลูกค้าธนาคารที่
ต้องการช าระเงินระหว่างประเทศ หรือได้รับค่าสินค้าจากการขายสินค้าในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่อง
ของธุรกิจระหว่างประเทศโดยตรง 
  2.2 ตลาดระหว่างธนาคารพาณิชย์กับนายหน้า เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ระหว่างธนาคารพาณชย์ โดยการซื้อขายผ่านนายหน้า 
  2.3 ตลาดระหว่างธนาคารพาณิชย์กับทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน โดยทีทุน
รักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนท าการแทรกแซงโดยเข้าซื้อและขายเงิน US$ โดยไม่จ ากัดจ านวน 
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กิจกรรมท้ายบท 

1. แนวทางการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้แก่อะไรบ้าง 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

2. สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้แก่อะไรบ้าง 
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