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บทคัดย่อ 

 

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้เทคนิคแบบผสมผสานระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มี
วัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว และ (2) 
พัฒนารูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การ การศึกษาเชิงคุณภาพกระท าโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์กรธุรกิจน าเที่ยว เพื่อส ารวจตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนา น าผลส ารวจนี้ไปสร้าง
แบบสอบถามเพื่อไปส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารองค์การธุรกิจน าเที่ยวที่จดทะเบียนบริการน าเที่ยว ใน
กรุงเทพมหานครจ านวน 220 ตัวอย่าง ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย การบริหาร ผู้บริหาร การจัดการ
ทรัพยากร ลูกค้า การน าเที่ยว และการประเมินผลและการควบคุม ตัวแปรตามในการศึกษาประกอบด้วย รูปแบบประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล  ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) ประกอบด้วย การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factors Analysis)  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) ผู้บริหารองค์การธุรกิจน าเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 36 ปีขึ้นไป การศึกษาอยู่ระดับ

ปริญญาตรี จัดตั้งองค์การธุรกิจน าเที่ยวมากกว่า 7 ปีขึ้นไป  
2) การพัฒนารูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว พบว่า ด้านการบริหาร

จะต้องมีการก าหนดนโยบายขององค์การที่ชัดเจน ด้านผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านการจัดการทรัพยากรต้องให้
ความส าคัญผู้น าเที่ยว ต้องพัฒนาผู้น าเที่ยวให้มีความรู้ ความสามารถในการน าเที่ยว และมีบุคลิกภาพที่ดี ด้านลูกค้าต้องมี
การสื่อสารกับลูกค้า โดยเน้นการโฆษณา ด้านการน าเที่ยวจะต้องเสาะหา/การสร้างเส้นทางน าเที่ยวใหม่ ๆ และด้านการ
ประเมินผลและการควบคุมโดยการทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา  

3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนารูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนา
องค์การธุรกิจน าเที่ยว พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดคือการให้รางวัลแก่ผู้ท าตนเป็น
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แบบอย่างขององค์การ รองลงมาได้แก่ด้านผู้บริหาร โดยผู้บริหารต้องใช้การสื่อสารและการจูงใจ ความเป็นผู้น าในการ
บริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพ ด้านการจัดการทรัพยากรให้ความส าคัญกับการเงิน ก าลังคนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านลูกค้าให้ความส าคัญกับการโฆษณา ด้านการน าเที่ยวให้ความส าคัญกับการปรับปรุงเส้นทางเที่ยว และด้านการ
ประเมินผลและการควบคุมให้ความส าคัญกับการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า โมเดลสมการโครงสร้างของการวิเคราะห์
องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยวมีความสอดคล้อง

กับข้อมูล เชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดีโดยมีค่า P-value =0.065, χ2 = 1952.85, df = 1381.00, χ2/df = 1.41, RMSEA = 
0.062, CFI = 0.98 และ TLI = 0.99 
 

ค าส าคัญ :  การพัฒนารูปแบบ, ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน, องค์การธุรกิจน าเที่ยว 
 

ABSTRACT 
 

This research employs integrative approaches of qualitative and quantitative methods to 1) 
study factors that are used in assessing internal environments of tourism organizations and 2) develop 
approaches to assess internal environments of tourism organizations. The outcome from both 
objectives is for promoting organizational development. The qualitative research is carried out through 
in-depth interviews of 220 tourism business experts using questionnaires verified with respect to 
validity and reliability. Independent variables consist of administration, administrators, resource 
management, tour leaders, customers, evaluations and control while a dependent variable is an 
approach used for assessing the organizations’ internal environments. Descriptive statistics used in 
analyzing data include calculations of percentages and averages while inferential statistics used is a 
confirmatory factor analysis.  

The findings are listed below: 
1) The majority of administrators of tourism organizations are females; the common age is 

greater than 36 years old; and they operate the tourism business for more than seven years. 
2) Regarding the assessment on the internal environments of the organizations in various 

aspects, it is necessary to set priorities as the followings: 2.1) for the administration, the organizational 
policies should be explicit; 2.2) for the administrators, they should be distinct role models; 2.3) for the 
resource management, the capacity building for tour leaders is essential including promoting 
personality development, 2.4) for customers, boosting communication with customers through 
advertisement should be carried out; 2.5) for tour leading, seeking out new routes to market is 
recommended; and 2.6) for evaluation and control, there should be reviews of previous works on a 
regular basis.   

3) The confirmatory factor analysis of this study reveals that a factor with the greatest weighing 
is rewarding employees on good performance (in administration category); followed by using 
communication and persuasion strategies and effective leading ship (administrator category); prioritizing 
management of amenities, financial and human resources (resource management category); promoting 
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advertisement (customer category); improving touring routes (in tour leading category); and surveying 
customers’ satisfactions (evaluation and control category).  

An equation model of the confirmatory factor analysis of this study corresponds to the 
empirical data with the p-value of 0.065, x2= 1952.85, df = 1381.00, x2/df = 1.41, RMSEA = 0.062, CFI = 
0.98 and TLI = 0.99. 
 

Keywords: Model Development, Internal Environment Assessment, Travel Business Organization 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของ

หลายประเทศ และมีบทบาทสูงมากทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต นอกจากก่อให้เกิดรายได้แก่ผู้ประกอบการแล้ว
ยังกระจายรายได้ไปสู่ผู้เกี่ยวข้องจ านวนมาก มีการจ้าง
แรงงานที่มีความรู้และคุณภาพจ านวนมาก  การ
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งภาษีของประเทศ เป็นแหล่งการ
ลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐ นับเป็นภาคส่วนที่แข็งแรง
ที่สุดในการสนับสนุนเศรษฐกิจโลก (Naisbitt, 1994, 
p.103-4) [1] 

การท่องเที่ยวมีประโยชน์ ในการพักผ่อน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม การศึกษา และสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างผู้เดินทางและเจ้าบ้าน แม้ว่าจะมี
ต้นทุนทางสังคมไม่น้อย เนื่องจากมีการสร้างมลภาวะ 
และท าลายสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม แต่ก็ยังคุ้มค่า
ในการพัฒนา เนื่องจากการท่องเที่ยวให้ผลประโยชน์แก่
ทัง้ประชาชนและประเทศชาติอย่างมากมาย (Goeldnel 
and Ritchie, 2003)[2] โดยเฉพาะประเทศไทย สถิติ
การท่องเที่ยวแสดงว่า ปี พ.ศ. 2553 มีนักท่องเที่ยว 
15,936,400 คน มีรายได้ 592,794 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2544 
มีนักท่องเที่ยว 19,230,470 คน มีรายได้ 776,217 ล้าน
บาท ปี พ.ศ. 2555 มีนักท่องเที่ยว 22,353,903 คน มี
รายได้ 938,923 ล้านบาท ปี 2556 มีนักท่องเที่ยว 
26,546,725 คน มีรายได้ 26,546,725 บาท ( กรมการ
ท่องเที่ยว, 2557)                              

การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(Asian Economic Community) ของสิบประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 จะส่งผลให้มีการไหลข้ามประเทศของ

แรงงาน เงินทุน การประกอบการของประเทศสมาชิก
ของประชาคม ในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวจะมีการ
แข่งขันกันทั้งภูมิภาค ประชาชนของประเทศสมาชิก
สามารถเข้ามาประกอบกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ได้ ในอีกด้านหนึ่ง องค์การธุรกิจท่องเที่ยวของไทยก็มี
โอกาสไปท างานในเขตประเทศสมาชิกในกลุ่มได้ 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการประกอบกิจการ การ
จัดการกิจการธุรกิจน าเที่ยวจึงเป็นเสาหลักส าคัญที่จะ
ส่งผลให้องค์การธุรกิจน าเที่ยวได้รับความส าเร็จ 

องค์การที่ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์การในการสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วยความสมดุล (ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553)[3] การ
บริหารงานเพื่อความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์การ
เกิดขึ้นได้โดยการบริหารงานที่มีประสิทธิผล ด้วยการ
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมขององค์การ การเรียนรู้ น าไปใช้
ปรับปรุงและท าให้เกิดนวัตกรรมตามความเหมาะสม 
การออกแบบและด าเนินการระบบการจัดการขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมและความเสี่ยงขององค์การ ฝ่ายจัดการ
ก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายที่แสดงความมุ่งมั่นในการ
วางแผน น าไปใช้ ธ ารงรักษาและปรับปรุงต่อเนื่อง มีการ
จัดการทรัพยากร จัดการผลิตให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ จึงมี
ความส าคัญในการจัดการและการก าหนดวัตถุประสงค์
ของกิจการ เพื่อให้ทราบ โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และ
จุดอ่อนขององค์การอันเป็นพื้นฐานในการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ (Campbell and Craig, 2005)[4] ประเทศไทยมี
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ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย 
ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์ และ
ทางวัฒนธรรม นับเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่
สามารถจัดการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการที่
แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่ นับเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยให้สามารถจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อ
ประเมินโอกาสกับอุปสรรคมักใช้ปัจจัยด้านสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม รัฐบาล กฎหมาย และเทคโนโลยี ที่มี
ผลต่อองค์การมาพิจารณา Campbeland Craig 
(2005)[4] เสนอว่าสามารถใช้สภาพแวดล้อมในระดับ
นานาชาติ เช่น องค์การธุรกิจข้ามชาติ การส่งออก และ
ตลาดต่างประเทศ มาเป็นปัจจัยในการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก (Pearce II and Robinson 
2009)[5] ส าหรับจุดแข็งกับจุดอ่อนขององค์การได้มา
จากการวิเคราะห์ปริมาณและคุณลักษณะของทรัพยากร 
ความสามารถ วิธีการสร้างสมรรถนะขององค์การ และ
สมรรถภาพของผู้ปฏิบัติ งาน จุดแข็งขององค์การ
สามารถน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้
องค์การสามารถท าก าไร และก่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable development) ขณะที่จุดอ่อน หมายถึง 
ผลการปฏิบัติการที่อ่อนด้อย ท าให้ปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างยากล าบาก เป็นสถานการณ์ที่องค์การ
ต้องขจัดหรือหลบหลีก องค์การใช้การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการวางแผนการตลาด
และวางแผนยุทธศาสตร์เนื่องจากการน าเที่ยวเป็นสินค้า
ส่งออกที่มองไม่เห็น (Invisible Export) และเป็นแหล่ง
รายได้หลักของประเทศ  ดังนั้น การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากิจการน าเที่ยว 
หากกิจการใช้ปัจจัยที่เหมาะสม ก็จะท าให้การวางแผนมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล น าไปสู่ความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (นิคม จารุมณี
, 2544)[6]  

จากการส ารวจองค์การธุรกิจน าเที่ยวในเขต
กรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2552-2557 พบว่า จ านวน

ธุรกิจน าเที่ยวจดทะเบียนและยกเลิกมีจ านวนมาก ปี 
พ.ศ. 2552 ต่ออายุ 2,028 บริษัท จดทะเบียนใหม่ 
2,500 บริษัท ยกเลิก 833 บริษัท ปี พ.ศ. 2553 ต่ออายุ 
1,885 บริษัท จดทะเบียนใหม่ 2,252 บริษัท ยกเลิก 
730 บริษัท ปี พ.ศ. 2554 ต่ออายุ 2,371 บริษัท จด
ทะเบียนใหม่ 1,973 บริษัท ยกเลิก 683 บริษัท ปี พ.ศ. 
2555 ต่ออายุ 7,790 บริษัท จดทะเบียนใหม่ 1,954 
บริษัท ยกเลิก 1,378 บริษัท ปี พ.ศ. 2556 ต่ออายุ 
1,193 บริษัท จดทะเบียนใหม่ 1,690 บริษัท ยกเลิก 
296 บริษัท ส่วนสาเหตุของการยกเลิก คือ การขาดทุน 
ภัยธรรมชาติและการเมือง และการเปลี่ยนไปประกอบ
อาชีพอื่น (กรมการท่องเที่ยว, 2557)  การศึกษาครั้งนี้ 
จึงท าเพื่อให้ทราบถึงวิธีการด าเนินกิจการธุรกิจน าเที่ยว
ให้ได้ก าไรสูงสุดและยั่งยืน ดังนั้น ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ
และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การธุรกิจน า
เที่ยวท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
– มิถุนายน 2557 เพื่อค้นหาปัจจัยที่จะท าให้ได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน โดยใช้การสอบถามด้วยวิธีบังเอิญ 
จ านวน 160 บริษัท พบว่า ธุรกิจน าเที่ยวใช้ปัจจัยการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายในแตกต่างหลากหลาย บาง
แห่งใช้ปัจจัยประเมินสภาพแวดล้อมกลุ่มเดียว สองกลุ่ม 
สามกลุ่ม หรือสี่กลุ่ม ผลของการส ารวจสามารถแบ่งเป็น
กลุ่มได้ ดังนี ้

กลุ่มที่ 1 ใช้หน้าท่ีขององค์การ ประกอบด้วย 
การตลาด การจดัหา การผลิต การเงิน การบัญชี การ
จัดการทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
วิจัยและพัฒนา  
 กลุ่มที่ 2 ใช้หน้าที่ของการจัดการ ประกอบ 
ด้วย การวางแผน การจัดตั้ง การน า การควบคุม การจัด
ค น เ ข้ า ท า ง า น  ก า ร สั่ ง ก า ร  ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น 
การงบประมาณ การรายงานผล นวัตกรรม และการเป็น
ตัวแทน  
 กลุ่มที่ 3 ใช้ทรัพยากรการจัดการ ประกอบด้วย 
คน เงิน เครื่องจักร และวัตถุดิบ  
 กลุ่มที่ 4 ใช้โซ่คุณค่า ประกอบด้วย กิจกรรม
หลัก คือ โลจิสติกส์ขาเข้า การผลิต โลจิสติกส์ขาออก 
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การตลาดและการขาย การบริการ กิจกรรมสนับสนุน
ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการทรัพยากร
บุคคล  การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหา  
 กลุ่มที่ 5 ใช้บัตรคะแนนสมดุล ประกอบด้วย 
การเรียนรู้ กระบวนการธุรกิจภายใน ลูกค้า เงิน 
 กลุ่มที่ 6 ใช้ส่วนผสมทางการตลาด 
ปร ะก อบด้ ว ย  สิ น ค้ า  ส ถ า นที่  ส่ ง เ ส ริ ม  ร า ค า 
กระบวนการ ผู้ปฏิบัติงาน ประจักษ์พยานทางกายภาพ 
การบริการเป็นรายบุคคล 
 กลุ่มที่ 7 ใช้กรอบงาน 7S ของแมคคินซี่ย์ 
ประกอบด้วย โครงสร้าง ยุทธศาสตร์ ระบบ ผู้ปฏิบัติงาน 
สไตล์ ทักษะ และคุณค่าร่วม 
 กลุ่มที่ 8 ใช้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์การ 
ประกอบด้วย ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน 
 กลุ่มที่ 9 ใช้ปัจจัยการผลิตตามแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย ทุน การเป็นผู้ประกอบการ 
ที่ดิน และแรงงาน และ 
 กลุ่มที่ 10 ใช้กระบวนการและระบบ หรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการจัดการ และผลการส่งออก หากธุรกิจน า
เที่ยวสามารถใช้ปัจจัยการประเมินที่เหมาะสม อาจท าให้
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจน าเที่ยวมี
ความชัดเจน แม่นย ายิ่งขึ้น อันน าไปสู่การได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
 เมื่อน าปัจจัยการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การทั้ง 10 กลุ่ม มาจัดกลุ่มใหม่เป็น 6 กลุ่ม 
แล้วน าไปให้บริษัทน าเที่ยว จ านวน 5 บริษัท ตรวจสอบ
ความครบถ้วน หลังจากแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
แล้วจึงน าไปสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจน าเที่ยว 
3 คน สรุปปัญหาได้ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านการบริหาร โครงสร้างของ
องค์การยังไม่มีการแบ่งงานตามแผนกงานให้เหมาะสม 
การมอบหมายงาน การให้อ านาจในการตัดสินใจยังไม่
ชัดเจน และยังขาดการจัดการเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์การ 

2. ปัญหาด้านผู้บริหาร ผู้บริหารส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านภาวะผู้น า ในเรื่องความรับผิดชอบ การใช้
อ านาจหน้าที่ จริยธรรม ขาดการสื่อสารและการจูงใจ 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การบริหา รยั ง ไม่มี
ประสิทธิภาพในเรื่องการก าหนดกฎระเบียบ การ
มอบหมายงาน การจัดสรรทรัพยากรให้งานต่าง ๆ การ
ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน การสอนงานและการ
ให้ค าแนะน า 

3. ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากร มีปัญหา
เรื่องการจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ ควรมี
การจัดการเรื่อง สิ่ งอ านวยความสะดวก การเงิน 
ก าลังคนด้านผู้น าเที่ยว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 สิ่งอ านวยความสะดวก มีปัญหา
ด้านการติดต่อ ขาดวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต พาหนะ และ
ไมโครโฟน  
  3.2 การเงิน มีปัญหาการขาดแผนการ 
ควบคุมขั้นตอนการรับ-จ่ายเงิน การจัดหาแหล่งเงินทุน
ในการประกอบการ และระบบบัญชี 
  3.3 ก าลังคน ขาดการวางแผนก าลังคน 
การสรรหาและการคัดเลือกคน การจัดการการฝึกอบรม
และพัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง และยังไม่เปิดโอกาสให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการท างาน 
  3.4 ผู้น าเที่ยว มีปัญหาในการน าเที่ยว 
ขาดการพัฒนาผู้น าเที่ยวให้มีความรู้ ความสามารถ 
บุคลิกภาพ พลานามัย เจตคติ ประสบการณ์ในการน า
เที่ยว การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จิต
บริการ และจิตอาสา 

4. ปัญหาด้านลูกค้า การสื่อสารและการตอบ 
สนองความต้องการลูกค้ายังขาดประสิทธิภาพ ขาด
ระบบการส่งข่าวสาร การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การขาย และการรับฟังความคิดเห็นของลุกค้า 

5. ปัญหาด้านการน าเที่ยว ระบบการการเสาะหา/
การสร้างเส้นทางน าเที่ยวใหม่ยังไม่มีประสิทธิภาพ การ
น าเที่ยวไม่เป็นไปตามเวลาและเส้นทางที่ก าหนด การใช้
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เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ายังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

6. ปัญหาด้านการประเมินผลและควบคุม ขาด
ระบบการบันทึกผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของ
ลูกค้า และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงสนใจศึกษา
ปัจจัย 6 ด้าน คือ การบริหาร ผู้บริหาร การจัดการ
ทรัพยากร ลูกค้า การน าเที่ยว การประเมินผลและการ
ควบคุ ม  เพื่ อ ใ ช้ เ ป็ นองค์ ประกอบการประ เมิ น
สภาพแวดล้อมภายใน อันจะช่วยให้ลดการเลิกกิจการ
ขององค์การธุรกิจน าเที่ยวลง และช่วยลดผลกระทบกับ
เศรษฐกิจของประเทศ ผลการวิจัยนี้จะสามารถน าไปใช้
วางแผนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อการ
พัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยวและเป็นการก าหนดทิศ
ทางด้านการพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยวให้มีความ
แข็งแกร่ง โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 

1.  เพื่ อศึกษาปั จจัยที่ ใ ช้ ในการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว 

2 . เ พื่ อ พั ฒ น า รู ป แ บ บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการ
พัฒนาเป็นรูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
เพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว ผู้วิจัยก าหนด
สมมุติฐาน ดังนี้ 
 ส ม ม ติ ฐ า น ที่  1  ( H1 ) :  ก า ร บ ริ ห า ร เ ป็ น
องค์ประกอบของปัจจัยการพัฒนารูปแบบการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจน า
เที่ยว 
 สมมติฐานที่ 2 (H2): ผู้บริหารเป็นองค์ประกอบ
ของปัจจัยการพัฒนารูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในเพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว 

 สมมติฐานที่ 3 (H3): การจัดการทรัพยากรเป็น
องค์ประกอบของปัจจัยการพัฒนารูปแบบการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจน า
เที่ยว 
 สมมติฐานที่ 4 (H4): ลูกค้าเป็นองค์ประกอบ
ของปัจจัยการพัฒนารูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในเพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว 
 สมมติ ฐ านที่  5  ( H5 ) :  ก า รน า เ ที่ ย ว เ ป็ น
องค์ประกอบของปัจจัยการพัฒนารูปแบบการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจน า
เที่ยว 
 สมมติฐานที่  6 (H6): การประเมินและการ
ควบคุมเป็นองค์ประกอบของปัจจัยการพัฒนาเป็น
รูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อการ
พัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว 

 ขอบเขตของการวิจัยด้านเนื้อหา 
เป็นการศึกษาปัจจัยการพัฒนารูปแบบการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจน า
เที่ยวซึ่งประกอบด้วย การบริหาร ผู้บริหาร การจัดการ
ทรัพยากร (สิ่ งแวดอ านวยความสะดวก การเ งิน 
ก าลังคน ผู้น าเที่ยว) ลูกค้า การน าเที่ยว และการ
ประเมินผลและการควบคุมขอบเขตด้านประชากร คือ 
องค์การธุรกิจน าเที่ยวที่จดทะเบียนบริการน าเที่ยว ทั้ง
ธุรกิจน านักท่องเที่ยวเข้ามาและออกไป (Inbound and 
outbound tour) ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 
2555 ขนาดตัวอย่าง จ านวน 220 แห่ง/คน โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
sampling) และขอบเขตด้านเวลา การวิจัยครั้งนี้
ด าเนินการในช่วง เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2557 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ องค์การ
ธุรกิจน าเที่ยวที่จดทะเบียนบริการน าเที่ยว ที่ตั้งอยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานครจ านวน รวม 480 แห่ง โดยเลือก
จากเขตที่มีองค์การธุรกิจน าเที่ยวที่จดทะเบียน ตั้งแต่ 
30 แห่งขึ้นไป ซึ่งมี 10 เขต (การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย 20 มกราคม 2555) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ก าหนดให้เป็น 20 เท่าของตัวแปร (สุภมาส อังคุโชติ 
และคณะ, 2552)[7] ในกรอบแนวคิดของการวิจัย มี
จ านวนตัวแปรทั้งสิ้น 11 ตัวแปร ซึ่งสามารถค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ าเท่ากับ 220 ตัวอย่าง 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
โดยเครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็บข้อมู ลมี  2 

ประเภท ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth 
interview) และ แบบสอบถาม (questionnaire) โดย
หาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 

 
 

 1. การหาค่าความเที่ยงตรง (validity) น า
แบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความ
ชัดเจนของภาษา ถ้อยค า และความเที่ยงตรงในเนื้อหา 
ความสอดคล้องของข้อค าถามในแบบสอบถามกับ
วัตถุประสงค์ (index of item objective congruency--
IOC) (สิทธิ์ ธีรสรณ์, 2550)[8] โดยค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) รายข้อทุกข้อมีค่ามากกว่า 0.6 และผล
โดยรวมได้ 0.934 แบบสอบถามจึงมีความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

2. การหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ท าโดย
การน าแบบสอบถามที่ ผ่ านกา รตรวจสอบจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ไปทดลองใช้ 
(try out) กับผู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน และวิเคราะห์ด้วยวิธี Alpha coefficient 
ของ Cronbach (1990)[9] ค่าความเช่ือมั่นรวมเท่ากับ 0.942 
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การเก็บและวิเคราะหข์้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก  ท าการสัมภาษณ์และการบันทึกไว้ ในเครื่ อ ง
บันทึกเสียง แล้วน ามาถอดความลงในแบบบันทึกใน
ภายหลัง อีกครั้ง 

ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล โ ด ย ก า ร ใ ช้

แบบสอบถามจากองค์การธุรกิจน าเที่ยวจ านวน 220 ชุด 

น ามาลงรหัสและลงคะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และ

น าไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(description statistics analysis) และการวิเคราะห์
องค์ประกอบยืนยัน (confirmatory factor analysis)  

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือพัฒนาองค์การ
ธุรกิจน าเท่ียว  

 

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

ตัวแปร X  S.D. MIN MAX ระดับความส าคัญ 
ด้านการบริหาร 4.09 .479 3 5 มาก 

ด้านผู้บริหาร 4.03 .483 2 5 มาก 
ด้านการจัดการทรัพยากร 4.04 .387 3 5 มาก 
ด้านลูกค้า (ผู้ใช้บริการทัวร์) 4.03 .534 2 5 มาก 
ด้านการน าเที่ยว 4.01 .444 3 5 มาก 
ด้านการประเมินผลและการควบคุม 3.99 .506 2 5 มาก 

 
การน าเสนอผลการส ารวจตัวแปรด้านการ

บริหาร ด้านผู้บริหาร ด้านการจัดการทรัพยากร ด้าน
ลูกค้า ด้านการน าเที่ยว และด้านการประเมินผลและ
การควบคุมที่ส่งผลการการพัฒนารูปแบบประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ เกี่ยวกับตัว
แปรทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดไปต่ าที่สุด คือ ด้านการบริหารมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
เท่ากับ 4.09 รองลงมา คือด้านผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.03 ด้านการจัดการทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.04 ด้านลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ด้านการน าเที่ยว 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ด้านการประเมินผลและการ
ควบคุม มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์การพัฒนารูปแบบการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือพัฒนาองค์การธุรกิจน า
เท่ียว 
 เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรดา้น
การบริหาร ด้านผู้บริหาร ด้านการจัดการทรัพยากร 
ด้านลูกค้า ด้านการน าเที่ยว และด้านการประเมินผล
และการควบคุม โดยด้านการบริหาร ให้ความส าคัญการ
ให้รางวัลแก่ผู้ท าตนเป็นแบบอย่างขององค์การ ด้าน
ผู้บริหาร ให้ความส าคัญการสื่อสารและการจูงใจของ
ผู้บริ หารองค์การ  ด้ านการจั ดการทรัพยากรให้
ความส าคัญ ก าลังคนในการสรรหาและการคัดเลือกคน
เข้าปฏิบัติงานกับการเงินเรื่องการรายงานทางการเงิน
เป็นส าคัญ ด้านลูกค้า ให้ความส าคัญกับการสื่อสารกับ
ลูกค้า โดยการโฆษณา การประสัมพันธ์ การขาย และสื่อ
อื่นๆ ด้านการน าเที่ยวให้ความส าคัญกับการน าเที่ยวตาม
ก าหนดเวลาและเส้นทาง และด้านการประเมินผลและ
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การควบคุม ให้ความส าคัญการส ารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า 

โมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า Chi-Square = 
1952.85, df = 1381.00, P = 0.065, CFI = 0.98 TLI 
= 0.99 SRMR = 0.043 RMSEA = 0.062 ล าดับ
ความส าคัญของการพัฒนารูปแบบการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว 
โดยในล าดับแรกจะต้องให้ความส าคัญด้านการบริหาร 
รองลงมา ด้านผู้บริหาร ด้านการจัดการทรัพยากร ด้าน

ลูกค้า ด้านผู้น าเที่ยว และด้านการประเมินผลและ
ควบคุม ตามล าดับ 

เมื่อน าผลมาสรุป จะได้โมเดลการพัฒนา
รูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนา
องค์การธุรกิจน าเที่ยวใหม่ที่ผ่านการทดสอบสมมุติฐาน 
ซึ่งผ่านการยืนยันทางสถิติแล้วว่าเป็นปัจจัยการพัฒนา
รูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนา
องค์การธุรกิจน าเที่ยว โดยเรียงล าดับตัวแปรตามล าดับ
ความส าคัญ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1   โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนารูปแบบการประเมินสภาพแวดลอ้มภายในเพื่อพัฒนา
องค์การธุรกิจน าเที่ยว    

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ดังรายละเอียดใน สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
ของการวิจัยมตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้
ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 (H1): การบริหารเป็นองค์ประกอบ
ของปั จจั ยการพัฒนา เป็ นรู ปแบบกา รประ เมิ น
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจน า
เที่ยวยอมรับสมมติฐานที่ 1 (H1) โดยมีองค์ประกอบ 
0.913  

 สมมติฐานที่ 2 (H2): ผู้บริหารเป็นองค์ประกอบ
ของปั จจั ยการพัฒนา เป็ นรู ปแบบกา รประ เมิ น
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจน า
เที่ยวยอมรับสมมติฐานที่ 2 (H2) โดยมีองค์ประกอบ 
0.903 
 สมมติฐานที่ 3 (H3): การจัดการทรัพยากรเป็น 
องค์ประกอบของปัจจัยการพัฒนาเป็นรูปแบบการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อการพัฒนาองค์การ
ธุรกิจน าเที่ยว ยอมรับสมมติฐานที่ 3 (H3) โดยมี
องค์ประกอบ 0.845 
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 สมมติฐานที่ 4 (H4): ลูกค้าเป็นองค์ประกอบ
ของปั จจั ยการพัฒนา เป็ นรู ปแบบกา รประ เมิ น
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจน า
เที่ยวยอมรับสมมติฐานที่ 4 (H4) โดยมีองค์ประกอบ 
0.555 
 สมมติฐานที่ 5 (H5): การน าเที่ยวเป็นองค์ประกอบ
ของปั จจั ยการพัฒนา เป็ นรู ปแบบกา รประ เมิ น
สภาพแวดล้อมภายในเพื่อการพัฒนาองค์การธุรกิจน า
เที่ยวยอมรับสมมติฐานที่ 5 (H5) โดยมีองค์ประกอบ 
0.554 
 สมมติฐานที่ 6 (H6): การประเมินและการควบคุม
เป็นองค์ประกอบของปัจจัยการพัฒนาเป็นรูปแบบการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อการพัฒนาองค์การ
ธุรกิจน าเที่ยวยอมรับสมมติฐานที่ 6 (H6) โดยมี
องค์ประกอบ 0.517 
 

การอภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยสามารถแบ่งเป็น 2 

ข้อหลักๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
1. ผลจากการวิเคราะห์ตัวแปร พบว่า ด้าน

การบริหาร มีค่าเฉลี่ย 4.09 การก าหนดนโยบาย ของ
องค์การมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ด้านผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ย 4.03 
การปฏิบัติตนของผู้บริหารองค์การเป็นแบบอย่างมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านการจัดการทรัพยากร มีค่าเฉลี่ย 
4.04 ด้านผู้น าเที่ยวค่าเฉลี่ยมากที่สุด ผู้น าเที่ยวมีความรู้ 
ความสามารถในการน าเที่ยว และมีบุคลิกภาพ และ 
พลานามัย ด้านลูกค้า มีค่าเฉลี่ย 4.03 การสื่อสารกับ
ลูกค้า โดยการโฆษณา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดด้านการน าเที่ยว 
มีค่าเฉลี่ย 4.01 การเสาะหา/การสร้างเส้นทางน าเที่ยว
ใหม่ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด และด้านการประเมินผลและการ
ควบคุมมีค่าเฉลี่ย 3.99 การทบทวนผลการปฏิบัติงานมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 

2. ผลการการวิเคราะห์องค์ประกอบ ของตัว
แปรของการพัฒนารูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจ น าเที่ยวโดยมีตัวแปร
ด้านการบริหาร ด้านผู้บริหาร ด้านการจัดการทรัพยากร 
ด้านลูกค้า ด้านการน าเที่ยว และด้านการประเมินผล

และการควบคุม สอดคล้องและขัดแย้งกับแนวคิดทฤษฎี
ต่างๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

- ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการ
บริหารโดยภาพรวม การให้รางวัลแก่ผู้ท าตนเป็น
แบบอย่างขององค์การมีผลต่อการบริหารมากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ 
การจัดท าโครงสร้างขององค์การ การวางแผนกิจกรรม 
โครงการ ในการปฏิบัติงาน การประเมินความเสี่ยงของ
องค์การ การมอบหมายงาน ให้สิทธิอ านาจผู้ปฏิบัติงาน
ในการตัดสินใจ การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ
องค์การ และการการก าหนดนโยบาย ตามล าดับ 
ผลการวิจัยพบว่าการให้รางวัลแก่ผู้ท าตนเป็นแบบอย่าง
ขององค์การ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ การ
จัดท าโครงสร้างขององค์การการวางแผน กิจกรรม 
โครงการ ในการปฏิบัติงานมีน้ าหนักองค์ประกอบ
ใกล้ เคียงกัน สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี ของ 
Abraham (2006)[10] ที่กล่าวว่า การบริหารที่ดีต้องมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การมีระบบในการ
บริหารตามโครงสร้างขององค์การ และ การวางแผน 
และการด าเนินการตามแผน เพราะท าให้ ทราบว่า
องค์การอยู่ ณ ท่ีใดได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jones-
McNeil (2010)[11]ที่พบว่าการบริหารองค์การต้องมีการ
วางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมี
คุณภาพโดยการวางโครงสร้าง ก าหนดนโยบายที่ดีและ
สอดคล้องกับ Peltola, Kivimaki, Elovainio and 
Virtanen (2007)[12] ที่พบว่า การบริหารจัดการที่ดีมี
ผลต่อประสบการณ์ของพนักงานและการตัดสินใจในการ
ท างานของบุคคลและองค์การที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ
ได้มีประสิทธิภาพ 

- ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้าน
ผู้บริหารโดยภาพรวมการสื่อสารและการจูงใจของ
ผู้บริหารองค์การมีผลต่อการบริหารมากที่สุด รองลงมา
ได้แก่ความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่ของ
ผู้บริหารองค์การ การปฏิบัติตนของผู้บริหารองค์การเป็น
แบบอย่าง จริยธรรมของผู้บริหาร และการให้ความเป็น
ธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารสอนสอนงาน และให้
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ค าแนะน าผู้ปฎิบัติ  เป็นผู้ก าหนดกฎ ระเบียบ การ
มอบหมายงานและจัดสรรทรัพยากรแก่งานต่างๆ
ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดทิศทางขององค์การเป็นล าดับ 
ผลการวิจัยพบว่า จริยธรรมของผู้บริหารและการให้ความ
เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน กับผู้บริหารสอนงานและให้
ค าแนะน ามีน้ าหนักองค์ประกอบใกล้เคียงกัน สอดคล้อง
กับแนวคิดและทฤษฎีของ Palmer and Hartley 
(2009)[13]และ Wheelen and  Hunger (2008)[14] 
ที่กล่าวว่า ผู้บริหารต้องสามารถจูงให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบั ติ ง านอย่ า งมี คุณภาพให้ความ เป็นธรรมแก่
ผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chiou and 
Chang (2009)[15] ที่พบว่าการเป็นผู้น าการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพจะท าให้องค์การประสบความส าเร็จได้ดี 
และยั งสอดคล้องกับงานวิจั ยของ  Jones-McNeil 
(2010)[11] ที่พบว่าผู้บริหารองค์การเป็นแบบอย่างแก่
ผู้ปฏิบัติงานจะส่งผลให้องค์การมีการพัฒนา 

- ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการ
จัดการทรัพยากรโดยภาพรวม การเงิน กับก าลังคนมีผล
ต่อการจัดการทรัพยากรมากที่สุด รองลงมาได้แก่สิ่ง
อ านวยความสะดวกผู้น าเที่ยวเป็นล าดับ ผลการวิจัย
พบว่าการรายงานทางการเงิน แผนการควบคุม ขั้นตอน
การรับ – จ่ายเงิน การสรรหาและการคัดเลือกคนเข้า
ปฏิบัติงาน การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ผู้น าเที่ยวได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติและประสบการณ์ จะท าให้การจัดการทรัพยากร
เป็นระบบ เพื่อการพัฒนาองค์การธุ รกิจน า เที่ยว
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Rue and Holland 
(2009)[16] ที่กล่าวว่าการจัดการทรัพยากรจะต้องมีการ
บริหาร ทรัพยากรบุคคล การเงิน การตลาด อย่างมี
ประสิทธิผลจะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จในการ
พัฒนาและ Helms and Nexon (2010)[17]กล่าวว่า
การจัดการทรัพยากร เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
องค์การให้เป็นไปตามก าหนดกระบวนการสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Casas Fischer (2010)[18] ที่พบว่า 
ทรัพยากรบุคคลที่ประสบการณ์ จะท าให้การจัดการ
ทรัพยากรมีคุณภาพ และงานวิจัยของ วิตติกา ทางช้ัน 

(2551)[19] ที่พบว่า การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน จะส่งผลให้องค์การประสบ
ผลส าเร็จ และงานวิจัยของ Helgesen and Nesset 
( 2007)[20] ที่ พ บ ว่ า สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อองค์การและลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้าน
ลูกค้าโดยภาพรวม การสื่อสารกับลูกค้า โดยการโฆษณา 
มีผลต่อลูกค้ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ การประสัมพันธ์ 
การขาย และสื่ออื่น ลูกค้าต้องการการตอบสนองความ
ต้องการอย่างรวดเร็ว ราคาเหมาะสม การรับฟังความ
คิดเห็น ติชมของลูกค้าเป็นล าดับผลการวิจัยพบว่าถ้ามี
การโฆษณาตามสื่อที่มีช่ือเสียงหรือเป็นที่รู้จักของบุคคล
ทั่วไปจะท าให้องค์กรธุรกิจท่องเที่ยวมีการพัฒนารูป
แบบอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ 
Hill and Jones (2007)[21], Kotler and Keller 
(2009)[22] ที่กล่าวว่าการเข้าถึงความต้องการของลูกค้า
โดยการโฆษณาจะท าให้องค์การประสบผลส าเร็จ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิตติกา ทางช้ัน (2551) [19] ที่
พบว่าการส่งเสริมการตลาดจะต้องให้ความส าคัญ ต่อการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงสื่อให้มี
ความชัดเจน และเน้นการติดต่อสื่อสารแบบบูรณาการ 
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 
Helgesen and Nesset, (2007)[20] ที่พบว่าคุณภาพ
การบริการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า ท าให้ลูกค้ามีความประทับใจ 

- ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการน า
เที่ยว โดยภาพรวมการปรับปรุงเส้นทางเที่ยวมีผลต่อการ
น าเที่ยว มากที่สุด รองลงมาได้แก่การน าเที่ยวตาม
ก าหนดเวลาและเส้นทางการเสาะหา/การสร้างเส้นทาง
น าเที่ยวใหม่การใช้เทคโนโลยีในการจัดหา รวบรวม 
จัดเก็บ รักษา ข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกค้า และน ามาใช้การ
ก าหนดรายการทัวร์และการสื่อสารกับลูกค้าในการน า
เที่ยวเป็นล าดับผลการวิจัยพบว่าธุรกิจน าเที่ยวจะต้องรู้
เส้นทางเป็นอย่างดี ต้องมีการวางแผนเส้นทาง จะท าให้
การน าเที่ยวเป็นไปตามก าหนด โดยใช้เทคโนโลยีในมาใช้
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จะท าให้ธุรกิจท่องเที่ยวมีการพัฒนานาอย่างเป็นระบบ
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Okumus and 
Chathoth (2011)[23] ที่กล่าวว่ากระบวนการการ
ท างานให้เป็นระบบจะต้องมีการวางแผน และให้ด าเนิน
ตามแผนจะส่งผลให้ธุรกิจมีการพัฒนาไปสู่ความส าเร็จ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hopkins and Jean 
(2010)[24] ที่พบว่าการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จะ
เป็นการท างานเป็นระบบ 

- ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการ
ประเมินผลและการควบคุมโดยภาพรวม การส ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้ามีผลต่อการประเมินผลและการ
ควบคุมมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ การปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องการทบทวนผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติ งานการบันทึกผลการ
ปฏิบัติงานการจัดการเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าจะ
ท าให้องค์กรธุรกิจท่องเที่ยวมีการประเมินผลและการ
ควบคุมอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้ธุรกิจองค์องการ
ท่องเทีย่วประสบผลส าเร็จ ผลการวิจัย พบว่า การส ารวจ
ความพึงพอใจของลูกค้า กับการปรับปรุ งผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมีน้ าหนักองค์ประกอบใกล้เคียง
กันสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ Simoneaux 
and Stroud (2011)[25] และ Palmer and Hartley 
(2009)[13] ที่กล่าวว่า การประเมินสภาพแวดล้อมหรือ
ประเมินสถานการณ์ เป็นการส่องกระจก (มองข้างใน) 
และการมองออกไปที่ประตู  (มองข้างนอก) ซึ่ งมี
ความส าคัญต่อการวางแผนธุรกิจเชิงยุทธศาสตร์ ที่
องค์การจะละเว้นมิได้ เป็นการช่วยให้องค์การรู้ว่า ตอนนี้
องค์การอยู่ ณ ที่ใด ต้องการไปถึง ณ ที่ใด เนื่องจากรู้
ต าแหน่งแห่งที่ปัจจุบันของตน สามารถเป็นเสาหลักช่วย
ให้องค์การรู้ว่าต้องการไปถึงที่ตรงไหน จึงกล่าวได้ว่า การ
รู้สภาพแวดล้อมภายใน (รู้เรา) การรู้สภาพแวดล้อม
ภายนอก (รู้เขา) เป็นรากฐานของการพิจารณาองค์การ
ให้ยั่งยืนสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเมษฐ์ จินา 
(2548)[26] ทีพ่บว่า การประเมินผลและการควบคุมเพื่อ
มาปรับปรุงและความพึงพอใจในการบริการ จะท าธุรกิจ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จากผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
การวิเคราะห์องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจ
น าเที่ยว ซึ่งสรุปว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า P-value =0.065 แสดงว่า 
โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกันและ 

χ2= 1952.85, df = 1381.00 เมื่อพิจารณาค่า χ2/df = 
1.41 พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเ ชิง
ประจักษ์ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าอื่นประกอบด้วย 
เช่น RMSEA = 0.062, CFI = 0.98 TLI = 0.99 เป็นต้น 
จึงสามารถสรุปได้ว่า  โมเดลการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจ
น าเที่ยวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ใน
เกณฑ์ดี 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี้ 
1. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามารถน า

ผลวิจัยไปส่งเสริมการพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยวให้
สามารถวางแผนธุรกิจน าเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น สามารถวางแผนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอัน
ท าให้เกิดรายได้มวลรวมของประเทศเพิ่มมากขึ้น 

2. องค์การธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยสามารถ 
น าผลการวิจัยไปปรับปรุงและพัฒนาองค์การธุรกิจน า
เที่ยวให้ประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพทัน
ต่อเหตุการณ์ เพิ่มศักยภาพขององค์การธุรกิจน าเที่ยวให้
สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน. 

3. นักท่องเที่ยวได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น จากการด าเนินงานตามรูปแบบประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในท่ีพัฒนาขึ้น ทั้งสร้างความสัมพันธ์
ให้กับลูกค้ากับองค์การธุรกิจน าเที่ยว สามารถรองรับ
ลูกค้าภายในประเทศและจากลูกค้าจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะลูกค้าประเทศอาเซียน 

4. นักวิจัย นักวิชาการ สามารถน าข้อมูลไปเป็น
ต้นแบบของการวิจัยและน าผลการผลการวิจัยและ
รูปแบบการวิจัยไปท าการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยครั้งนี้
ได้ 
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สรุป 
การน าผลวิจัยการพัฒนารูปแบบการประเมิน

สภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยวที่
ค้นพบไปประยุกต์ใช้นั้น จะต้องน าตัวแปรส าคัญ ได้แก่

ด้านการบริหาร ด้านผู้บริหาร ด้านการจัดการทรัพยากร 
ด้านลูกค้า ด้านการน าเที่ยว และด้านการประเมินผล
และการควบคุม ไปพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว ดัง
แสดงรายละเอียดในแบบจ าลองดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 การพัฒนารูปแบบการประเมินสภาพแวดล้อมภายในเพื่อพัฒนาองค์การธุรกิจน าเที่ยว 
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