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นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย
Innovation of Tourist Industry Management in Thailand

สมพงษ สุเมธกชกร*

บทคัดยอ
 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพ่ือศึกษารูปแบบเชิงสมมติฐานโดยการวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis) ความสามารถหลัก (Core Competencies) ขององคการ เพื่อยืนยัน

องคประกอบ (Confirmation Factor Analysis) และวิเคราะหยืนยันองคประกอบความสามารถเชิงพลวัตร 

(Dynamic Capabilities) ขององคการ วามีอิทธิพลตอการสรางนวัตกรรมการจัดการของอุตสาหกรรม

ทองเท่ียวในประเทศไทย โดยศึกษากลุมตัวอยางจากประชากร ผูบริหารนําเท่ียวและมัคคุเทศก โดย

เปนธุรกิจที่จดทะเบียนกรมการทองเที่ยว ระบบฐานขอมูลธุรกิจสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและ

มัคคุเทศกกรมการทองเที่ยวถึงความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยใชแนวคิดฐานทรัพยากร 

(Resource-Based View) ท่ีกลาวถึงการใชทรัพยากรภายในองคการเพื่อสรางคุณคาใหกับองคการ 

ผลการวิจัยพบวาองคประกอบความสามารถหลักขององคการที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ไดแก ความมีคุณคา (Value) ของทรัพยากรองคการ ความหาไดยาก (Rarity) 

ของทรัพยากรองคการ การลอกเลียนแบบไมได (Immutability) ของทรัพยากรองคการ และการทดแทนกัน

ไมได  (Non-substitutable) ของทรัพยากรองคการ และความสามารถเชิงพลวัตรขององคการมีอิทธิพล

ตอนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทย ไดแก กระบวนการกลยุทธขององคการ การเรียนรู

ขององคการ วิวัฒนาการขององคการ ตําแหนงทางทรัพยสินขององคการ และการสืบทอดการถายโอน

ความสามารถขององคการ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลผลการสัมภาษณที่สนับสนุนสมมติฐานที่ว า 

นวัตกรรมการจัดการการทองเที่ยวของประเทศไทย สามารถสรางข้ึนไดดวยทรัพยากรภายในองคการเอง

ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือการสรางความสามารถใหม เพื่อใหไดนวัตกรรมในการใหบริการการเขาสู

ตลาดทองเที่ยว

คําสําคัญ : ความสามารถหลัก, ความสามารถเชิงพลวัตร, แนวคิดฐานทรัพยากร

Abstracts 
 This research aims to investigate a hypothesis model through Factor Analysis and 

Core Competencies of an administrative organization. In the case of the Confirmation 

Factor Analysis and the Dynamic Capabilities have conducted influence on building the 
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ของตน อันนํามาซ่ึงการอนุรักษ ฟนฟู และการใช

ทรัพยากรธรรมชาติ (นําชัย ทนุผล, 2543:3-4) 

อตุสาหกรรมการทองเทีย่วของประเทศไทยมเีตบิโต

อยางรวดเร็ว เชนเดียวกับอุตสาหกรรมทองเท่ียว

ทั่วโลกอันเนื่องมาจากระบบการคาเสรีในภาค

บริการของประเทศนับเป นอุตสาหกรรมภาค

บริการขนาดใหญที่มีบทบาทและความสําคัญ

ตอระบบเศรษฐกิจของแตละประเทศเปนอยางมาก

และเปนแหลงสร างรายไดในรูปของเงินตรา

ตางประเทศท่ีสําคัญ ชวยลดปญหาการขาดดุล

การค า  เพิ่ มการสร  างงานสร างอาชีพและ

กอใหเกิดรายไดเพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมภายใน

ประเทศในที่ สุ ดอีกทั้ งยั งมีความสํ าคัญต อ

ชุมชนและสังคมอันเ น่ืองมาจากการเ พ่ิมข้ึน

ของรายได ทําให  เกิดการยกระดับมาตรฐาน

การครองชีพของคนในสังคมนอกจากนี้แล ว

การทองเที่ยวยังทําใหเกิดความเขาใจอันดีระหวาง

บทนํา
 อุตสาหกรรมทองเท่ียวมีความสําคัญตอ

การพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ และสังคม 

ความสําคัญดานเศรษฐกิจ ไดแก เปนแหลงที่มา

ของเงินตราตางประเทศ นับตั้งแตป พ.ศ. 2525 

เปนตนมา โดยมีรายไดเปนลําดับตนๆ เมื่อเทียบ

กับรายไดจากสินคาอื่นๆ ของประเทศ (ผดุงเกียรติ 

มวงนนทศรี, 2554:2) และยังชวยสรางอาชีพ

และเกิดการจ างงานเพิ่มขึ้นทั้ งทางตรงและ

ทางออม กอเกิดการกระตุ นการผลิต และลด

ปญหาการขาดดุลการชําระเงินระหวางประเทศ 

นอกจากการนี้ทองเท่ียวยังทําใหเกิดการพัฒนา

สาธารณูปโภค  และสิ่ งอํานวยความสะดวก

ตางๆ ในแหลงทองเท่ียว ยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ใหดีขึ้น รวมทั้ง

สรางความตระหนักและเกิดความรูสึกรักและ

หวงแหนทรัพยากรการท องเ ท่ียวในท อง ถ่ิน

innovation of tourism management in Thailand in which is consistent with the empirical data 

based on the Resource-Base View relevant to identify the perception of internal resources 

used as value creation within the organization.

 The results found that the element of core competencies of the organization has been 

influenced on the innovation of tourist industry in Thailand such as value of internal resources 

of the organization¸ lack of resources, difficulty of imitation, and non-substitution of resources 

in the organization.

 Moreover, the dynamic capabilities have been affected the innovation of tourist industry 

in Thailand such as organizational strategies, learning organization, organizational evolution, 

resource position of organization, and accession/transfer of organization’s competencies, 

and congruence of interviewed results which supported the hypothesis referred to the 

innovation of tourism management arising from either change or reconstructed new capacity 

in order to acquire the innovation created services through tourist markets.
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คนตางทองถ่ินตางภูมิลําเนาถึงความแตกตาง

ของแตละสังคมเกิดการยอมรับในเหตุและผลของ

สังคมตางทองถ่ินและเกิดเปนความเขาใจของ

คนในสังคมและสามารถอยูรวมกันได และสงผล

ในดานวัฒนธรรมที่ก อใหเกิดการแลกเปลี่ยน

เ รี ยน รู  ข อ งวัฒนธร รมที่ แตกต  า ง ร ะหว  า ง

นักทองเท่ียวกับชุมชนแหลงทองเที่ยว จากขอมูล

สถิติกรมการท องเที่ยวพบว าในไตรมาสที่  4 

ป 2556 มีจํานวนนักทองเท่ียวตางชาติ 8.7 

ลานคน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของป 2556 

ถึงรอยละ 21.9 โดยมีนักทองเท่ียวจากประเทศจีน

ลดลงมากท่ีสุดรอยละ 46.7 และนักทองเท่ียว

ญี่ปุ นลดลงรอยละ 42.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส

ที่ 3 ป 2556 ขณะที่นักทองเที่ยวจากประเทศ

สิงคโปร และมาเลเซียลดลงคิดเปนรอยละ 23.6 

และ 13.5 ตามลําดับ ปญหาสวนหนึ่งอันเนื่อง

มาจากปญหาการเมืองภายในประเทศไทยเอง 

ดั ง น้ันการ ศึกษา วิจัยน วัตกรรมการ จัดการ

อุตสาหกรรมท องเ ท่ียวไทย  เพื่อให ได มาซ่ึง

องคประกอบท่ีสําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถ

ขององคการเพื่อกอใหเกิดความไดเปรียบในการ

แขงขัน โดยมุงพฒันาปรับปรุงทรัพยากรและความ

สามารถขององคการตามทฤษฎีฐานทรัพยากรจึง

เปนแนวคิดท่ีองคการสามารถดําเนินการไดและ

ควรใหความสําคัญในโลกแหงการแขงขันปจจุบัน 

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
 ผู  วิ จั ย ศึ ก ษ า น วั ต ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร

อุ ตสาหกรรมท  อ ง เ ท่ี ยว ในประ เทศไทย ซ่ึ ง

ประกอบดวย  ปจจัยความสามารถหลักของ

องคการ ความสามารถเชิงพลวัตรขององคการ 

และนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมท อง

เที่ยวไทย เพื่อทดสอบและยืนยันองคประกอบ 

(Confirmatory Factor Analysis: CFA) และ

ตรวจสอบขอมูลเชิงประจักษวามีความสอดคลอง

กลมกลืนกับสมมติฐานเพียงใด

ขอบเขตดานเวลา
 ผูวิจัยไดเริ่มทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

ตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ออกแบบการ

ศึกษาและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง ไดกําหนดแผนการเก็บรวบรวมขอมูลใน

ระหวางเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556-มกราคม พ.ศ. 

2557 ทําการวิเคราะหและสรุปผลการวิเคราะห

ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557

ประชากร
 ประชากรที่ ใ ช  ในการศึกษาครั้ งนี้ คื อ

สถานประกอบการท่ีดําเนินธุรกิจทองเท่ียวใน

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ซึ่ ง เ ป  น ธุ ร กิ จ ที่ จ ด ท ะ เ บี ย น

กรมการท อง เที่ ยว  ระบบฐานข อมูลธุ รกิ จ

นําเท่ียวและมัคคุเทศก เก็บขอมูลจากสํานักงาน

ท ะ เ บี ย น ธุ ร กิ จ นํ า เ ที่ ย ว แ ล ะ มั ค คุ เ ท ศ ก  

กรมการทองเที่ยว ที่มีจํานวนทั้งสิ้น 10,934 ธุรกิจ

กิจการ (ขอมูล ณ 3 กันยายน 2556) ผูวิจัยเลือก

ตัวแทนของประชากรท่ีใช ในการศึกษาครั้งนี้ 

พจิารณากลุมตวัอยาง (Sample Size) ทีเ่ปนตวัแทน

ของธุรกิจอุตสาหกรรมนําเท่ียวและมัคคุเทศก 

สาํหรบัการกาํหนดขนาดกลุมตัวอยางเพือ่ใชในการ

ศึกษาวิเคราะหตัวแปรในแบบจําลอง เพื่อทดสอบ

และยืนยันองคประกอบ Tabachnick and Fidell 

(2001) ใหกําหนดการประมาณขนาดของกลุม

ตัวอยางควรมีอยางนอย 400 ตัวอยาง สอดคลอง 

Taro Yamane (1973) ที่ความคลาดเคล่ือนจาก
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การสุมตัวอยางเทากับ รอยละ 5 งานวิจัยคร้ังน้ี

ทําการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systemmatic 

Sampling) โดยการเรยีงลําดบัตามฐานขอมลูธรุกจิ

ที่จดทะเบียนระบบฐานขอมูลธุรกิจ สํานักทะเบียน

ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก กรมการทองเที่ยว จึง

กําหนดใหการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไดใหความสําคัญ

กับการนําแนวคิดในระดับองคการมาวิเคราะหดัง

นั้นหนวยการวิเคราะห (Unit of Analysis) ในครั้งนี้

ถูกควบคุมใหอยูในระดับองคการซึ่งเปนผูบริหาร

ขึ้นไป อันประกอบดวยผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร

ระดบักลาง และผูบรหิารระดับตน หรอืทีอ่ยูในระดบั

เดยีวกันกับตาํแหนงดังกลาวเปนตัวแทนของหนวย

วิเคราะห

นิยามศัพท
 นิยามธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยว สําหรับ

การวิจัยในครั้งนี้หมายถึง ธุรกิจนําเที่ยวหรือ

มัคคุเทศก ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหรือ

การใหบริการหรอืการอาํนวยความสะดวกเกีย่วกบั

การเดินทางสถานท่ีพักอาหาร ทัศนาจร และ 

มัคคุเทศกใหแกนักทองเท่ียว ที่จดทะเบียนตาม

ระบบฐานขอมูลธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก 

สํานักทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุ เทศก  

กรมการทองเที่ยวในประเทศไทย

ประโยชนที่จะไดรับ
 จากผลของการวิจัย ทําใหทราบถึงปจจัย

หรอืองคประกอบทีม่อีทิธพิลตอการสรางนวัตกรรม

การจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียวของประเทศไทย 

เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน 

และเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ผลการดาํเนนิงานและความสามารถในการแขงขนั

ของอุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศไทย ซึ่งเปน

ประโยชนทั้งกับองคการอุตสาหกรรมและภาครัฐ 

ดังนี้ 

 1)  ผลการวิจัยคร้ังน้ี จะเปนแนวทางให

องคการธุรกิจอุตสาหกรรมทองเที่ยวทราบถึง

รูปแบบความสัมพันธ ของปจจัยหรือองคประกอบ

ที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมการจัดการขององคการ 

เพื่อสร างความได  เปรียบในการแข งขันของ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว และสามารถนําไปใชเปน

แนวทางในเพ่ิมระดับความไดเปรยีบในการแขงขัน

ในอนาคต

 2)  การวิจัยครั้ งนี้หน วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวอีกทั้งหนวยงาน

ภาครัฐที่เกี่ยวของดานการสงเสริมการทองเท่ียว

ของไทยสามารถใชเป นข อมูลในการกําหนด

แนวทางวางแผนในการพัฒนา สนับสนุน สงเสริม

ธุ รกิ จอุตสาหกรรมท อง เที่ ยวได ถู กทิศทาง 

เหมาะสมตรงประเด็นซึ่งจะเปนประโยชนตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไดในโอกาสตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคที่สําคัญ ดังนี้ 

 1)  วิ เคราะห  เพื่อ ยืนยันองค ประกอบ

ความสามารถหลักขององคการท่ีมีอิทธิพลตอ

นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย 

 2)  วิ เคราะห  เพื่อ ยืนยันองค ประกอบ

ความสามารถเชิงพลวัตรขององคการที่มีอิทธิพล

ตอนวตักรรมการจัดการอุตสาหกรรมทองเทีย่วไทย

 ผูวจิยัไดศกึษาความสมัพนัธระหวางตัวแปร

จึงไดกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาดัง

ตอไปนี้
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วิธีดําเนินการวิจัย
 วิธีการที่ใช ในการวิจัยเป นการวิจัยเชิง

ปริมาณ  (quant i tat ive research) โดยใช 

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล สรางจากกรอบแนวคิดที่ไดทําการศึกษา

แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ยวของทั้งจากงานวิจัยของ

นักวิชาการ จากบทความที่เปนประโยชน โดย

ผานกระบวนการทดสอบกับกลุมตัวอยางในระดับ

องคการท่ีไดกําหนดขอบเขตความเหมาะสมกับ

การวิจัยในครั้งนี้เพ่ือพิสูจนความสัมพันธระหวาง

แนวคิดที่นาเชื่อถือเปนการยืนยันการนําแนวคิด

ที่ไดมาประยุกตใชกับอุตสาหกรรม สวนการวิจัย

เชิงคุณภาพจะมีบทบาทสําคัญในการสร าง

ความเช่ือมั่นท่ีมากข้ึนในการวิเคราะหสรุปผล

และอภิปรายผลที่ได จากการวิจัยเชิงปริมาณ 

เพื่อให ได ผลลัพธ ที่ดี  ทั้งนี้ ในการศึกษาวิจัย

เชิงคุณภาพนั้นจะนําผลของการวิจัยเชิงปริมาณ

ที่ได ไปทําการสัมภาษณแบบมีโครงสร างกับ

กลุ มตัวอยางท่ีไดทําการศึกษาในประเด็นของ

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอผลการวิจัย

ที่ได โดยมีรายละเอียดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ดั งนี้ประชากร  คือผู บริหารและพนักงาน ท่ี

ดํารงตําแหนงระดับผู บริหารธุรกิจนําเท่ียวและ

มัคคุ เทศก   โดยเป นธุรกิจที่จดทะเบียนกรม

การทองเท่ียว ระบบฐานขอมูลธุรกิจ สํานักงาน

ทะเบียนธุ ร กิจนํ า เที่ ยวและมัค คุ เทศก กรม

การทองเที่ยว ณ วันสํารวจขอมูลมีจํานวน 10,934 

ธุรกิจ (ขอมูล ณ 3 กันยายน 2556) 

 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

เปนกลุมประชากรท่ีทราบคาแนนอน ดงัน้ันกําหนด

กลุมตัวอยางไดโดยการแทนคาสตูร Taro Yamane 

(1973) ที่ระดับความเช่ือมั่น รอยละ 95 และ 

ความมีคุณคา

การมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ

นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ

การหาไดยาก

การมีคุณภาพ

นวัตกรรมกระบวนการ

นวัตกรรมการตลาด

การลอกเลียนแบบไมได

การมีนวัตกรรม

นวัตกรรมการจัดการ

นวัตกรรมการจัดองคการ

ความสามารถหลัก
ขององคการ

ความสามารถเชิงพลวัตร
ขององคการ

การทดแทนไมได

การสนองตอบลูกคา

นวัตกรรมการบริการ

กระบวนการทางกลยุทธองคการ

การเรียนรู

วิวัฒนาการขององคการ

ตําแหนงทางทรัพยสิน

การสืบทอดและการถายโอนความสามารถ

นวัตกรรมการจัดการ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว

ความไดเปรียบในการ
แขงขันอยางยั่งยืน
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Coefficient) จํานวนกลุมตัวอยาง 30 ราย โดย

มีคาความเท่ียงตรงของเน้ือหา 0.81 สูงกวาที่

กําหนดไววาไมตํ่า 0.70

ผลการวิจัย
 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

จากคาสถิติผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร

ในโมเดลองค ประกอบ  ความสามารถหลัก 

และองคประกอบความสามารถเชิงพลวัตร ที่มี

อิทธิพลผลตอนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวของประเทศไทย ไดผลดังนี้

 คาสถิติผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปร

ในโมเดลองคประกอบ

มีคาความคลาดเคล่ือนรอยละ 0.05 ไดขนาดของ

กลุมตัวอยางท่ีตองการสุมเทากับ 386 ผูวิจัยจึง

เก็บตัวอยางจํานวน 400 ราย ในการตอบแบบ

สอบถาม ตามวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย

ครั้ ง น้ี  ใช  เ ลือกกลุ มตัวอย างโดยอาศัยหลัก

ความนาจะเปน (Probability sampling) เปน

การสุมตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางจากประชากร

แบบมีระบบ (System Sampling) ดวยการเรียง

ลําดับ ตามฐานขอมูลธุรกิจนําเที่ยวที่จดทะเบียน

ระบบฐานขอมูลธุรกิจ สํานักงานทะเบียนธุรกิจ

นําเท่ียว และมัคคุเทศกกลาง กรมการทองเท่ียว 

ในกรณีทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอนจาก

จํานวนประชากร จํานวน 10,934 ราย ดวยวิธีการ

ใช ตารางเลขสุ ม สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ

สวนกลุมตัวอยางการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ จํานวน 

5 ทาน  สําหรับ  ผู บริหารธุรกิจนําเ ท่ียวและ

มัคคุเทศก โดยเปนการสุมตัวอยาง ไมคํานึงถึง

ความนาจะเปนของประชากร จึงเปนการเลือก

ตัวอย างประชากรแบบเจาะจง  (Purposive 

sampl ing)  โดยพิจารณากลุ มตัวอย างที่มี

คุณสมบัติเปนผูบริหารระดับสูงขององคการ และ

มีสถานท่ีตั้งขององคการอยูในจังหวัดที่มีสถานท่ี

ทองเท่ียวของประเทศไทย เครื่องมือแบบสอบถาม 

ที่ออกแบบสรางขึ้นให ผู  เชี่ยวชาญตรวจสอบ

ค ว ามต ร ง เ นื้ อ ห า  ( C o n t e n t  V a l i d i t y ) 

ประกอบด วยผู  เชี่ยวชาญด านสถิติ  2  ท าน 

ด านการท องเ ท่ียว  2 ท าน  และด านภาษา 

1 ทาน และไดทําการทดสอบความเช่ือถือได

ของมาตรวัด (Reliability Test) ดวยวิธีทางสถิติ

เ พ่ือพิจารณาวัดค าความสอดคล องภายใน 

(Internal Consistency) ดวยคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 

คาดัชนี

P-value of X2

X2/df

GFI

AGFI

CFI

SRMR

RMSEA

เกณฑ

< 0.05

< 2.00

> 0.90

> 0.90 

> 0.90 

< 0.05 

< 0.05

 Chi-Square/df=1.821, AGFI=0.964, 

CFI=0.970, RMSEA=0.022 SRMR=0.018 

*p<0.05, **p<0.01

 สรุปผล การวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยันตามโมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน ปจจัยที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมการจัดการ

อุตสาหกรรมทองเท่ียวในประเทศไทย ประกอบ

ดวย 2 องคประกอบ คือ ความสามารถหลักของ

องคการ และองคประกอบความสามารถเชิงพลวัตร
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ขององคการ โมเดลมีความสอดคลองกลมกลืน

กับขอมูลเชิงประจักษดีมาก พิจารณาจากคา 

P-value of X2 มีคา 0.027 (มากกวา 0.05 ผาน

เกณฑ) คา X2/df มีคา 1.821 (นอยกวา 2.00 ผาน

เกณฑ) คา GFI มีคา 0.950 คา AGFI มีคา 0.964 

คา CFI มีคา 0.970 (ทั้ง 3 คามีคามากกวา 0.90 

ผานเกณฑ) คา SRMR มีคา 0.022 (นอยกวา 

0.05 ผานเกณฑ) คา RMSEA มีค า 0.018 

(นอยกวา 0.05 ผานเกณฑ) 

 ผลการวิจัยพบวาจากระดับความคิดเห็น

ของกลุ มตัวอยางเกี่ยวกับความสามารถหลัก

ขององคการทั้ง 4 ดาน เปนปจจัยองคประกอบ

ที่มีอิทธิพลตอนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว โดยพบวา องคประกอบความหายาก

ของทรัพยากร มีระดับคะแนนสูงสุดโดยมีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 3.81 มีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

สวนอีก 2 องคประกอบที่อยูในระดับคะแนนเฉลี่ย

ในระดับมากเชนกัน ไดแก องคประกอบการ

ทดแทนกันไมได และองคประกอบการลอกเลียน

แบบไมได ที่คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.52 และ 3.43 

ตามลําดับ ซึ่งท้ังสามองคประกอบอยูในระดับเห็น

ดวยมากซ่ึงปรากฏอยูในชวงคะแนน 3.41-4.20 

สวนองคประกอบความมีคุณคามีคะแนนเฉล่ียใน

ระดับปานกลาง คือคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 โดยภาพ

รวมพบวาพบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดาน

ความสามารถหลักขององคการองคประกอบรวม

มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.51 อยูในชวง 3.41-4.20 

ทั้งนี้ขอมูลมีความนาเช่ือถือเนื่องจากการกระจาย

ตัวของขอมูลมีคาตํ่า

 จากระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง

เกี่ยวกับความสามารถเชิงพลวัตรขององคการท้ัง 

5 ดาน เปนปจจัยองคประกอบที่มีอิทธิพลตอ

นวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดย

พบวา องคประกอบอยู ในระดับเห็นดวยมาก

ซึ่งปรากฏอยู ในชวงคะแนน 3.41-4.20 ไดแก 

ตําแหนงทางทรัพยสินขององคการ มีระดับคะแนน

เฉล่ียสูงกวาทุกองคประกอบท่ีคะแนนเฉล่ียเทากับ 

4.05 รองลงมาและอยูในระดับคะแนนเห็นดวย

มากเชนกันและอยูในระดับคะแนนใกลเคียงกัน 

ไดแก องคประกอบวิวัฒนาการขององคการ

และการสืบทอดและการถายโอนความสามารถ 

ที่ระดับคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.73 และ 3.61 ตาม

ลําดับ สวนองคประกอบกระบวนการทางกลยุทธ

ขององคการ และการเรียนรู มีชวงคะแนนอยูใน

ระดับเห็นดวยปานกลาง คือ 3.33 และ 3.32 ตาม

ลําดับ โดยภาพรวมพบวาพบวากลุมตัวอยางมี

ความคิดเห็นดานความสามารถหลักขององคการ

องคประกอบรวมมีค าเฉลี่ยรวมเทากับ 3.61

อยูในชวง 3.41-4.20 ทั้งน้ีขอมูลมีความนาเช่ือถือ

เนื่องจากการกระจายตัวของขอมูลมีคาตํ่า

สรุปผลการวิจัยการอภิปรายผล
 ความเปนนวัตกรรมในองคการท่ีเกิดจาก

ทรัพยากรและความสามารถขององคการเอง

มีอิทธิพลตอการสรางนวัตกรรมเพื่อกอใหเกิด

ความได  เปรียบในการแข ง ขันขององค การ 

องคประกอบความสามารถหลกัและความสามารถ

เชิ งพล วัตร  ที่ มี อยู  ภ ายในองค  กา รล  วน มี

คุณสมบัติในการกอใหเกิดนวัตกรรมการจัดการ

ขององคการ ไมวาจะเปนนวัตกรรมในลักษณะ

ของผลิตภัณฑ กระบวนการ การบริการ การตลาด 

รูปแบบธุรกิจ การจัดองคการและการจัดการ 

ลวนแลวแตเป นปจจัยที่มีอิทธิพลเพ่ือใหเกิด

ความไดเปรียบในการแขงขันท้ังสิ้น สอดคลอง
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กับขอมูลการสัมภาษณผู บริหารที่ว า องคการ

ในอุตสาหกรรมท องเ ท่ียวของประเทศไทย

ในปจจุบันท่ีมีการแขงขันกันสูง หากตองการ

ใหองคการมีศักยภาพพรอมสําหรับการแขงขัน

ไดองคการจําเปนตองเสาะแสวงหานวัตกรรม

ที่ลํ้าสมัยและผูบริโภคเขาถึงได และการไดมาซึ่ง

นวัตกรรมขององคการ จําเปนจะตองประกอบ

ไปดวยทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพทั้งทรัพยากร

มนุษยและทรัพยากรเทคโนโลยีที่โดดเดนที่ถูก

สรางข้ึนมาดวยทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ 

ขององคการเอง เพื่อใหมีความสามารถเหนือวา

คู แขงตลอดเวลาท้ังในดานการความมีคุณคา

และไมสามารถลอกเลียนแบบหรือมีสิ่งทดแทน

ไดโดยงาย จึงจะทําใหองคการสามารถแขงขันได

ในโลกการคาเสรีปจจุบัน โดยเนนที่การสราง

ขึ้นเองจากทรัพยากรขององคการดวยเหตุผล

ดานตนทุนหรือการใช ทรัพยากรอยางคุ มค า

โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรอื่น

ขององค การ  (ข อมูล เ ชิ งคุณภาพจากการ

สัมภาษณผูบริหารระดับสูง คุณศุภกร วิริยากรณ 

บริษัท ศุภกรทราเวลแอนดทัวร และคุณธนวัฒน 

พรมชวยบุญ บริษัทดอนนาทัวร  เมื่อวันที่ 13 

ธันวาคม 2556 และ วันที่ 17 ธันวาคม 2556) ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ Hamel and Prahalad 

ที่สนันสนุนใหองคการมีการยกระดับทรัพยากร

และความสามารถขององคการท่ีมีอยูเพื่อกอให

เกิดความไดเปรียบในการแขงขันตามแนวคิดฐาน

ทรพัยากร (Hamel and Prahalad, 1994:221-236) 

และในสถานการณที่องคการมีความไดเปรียบ

เหนือคูแขงรายอ่ืนในอุตสาหกรรม การมีผลกําไร

ที่สูงกว าค าเฉล่ียของอุตสาหกรรมและหาก

องคการยังคงรักษาความไดเปรียบในการแขงขัน

อยางมัน่คงไวไดจะสงผลตออตัรากาํไรในระยะยาว

ซึ่งถือวาองคการมีเสถียรภาพในดานประสิทธิภาพ 

คุณภาพ การสนองตอบลูกคาซึ่งก็คือความยั่งยืน

ขององคการในที่สุด

 สวนความสามารถเชิงพลวัตรขององคการ

มีอิทธิพล ตอนวัตกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ทองเที่ยวไทย  ผลการวิจัยพบวาองคการท่ีมี

ความสามารถเชิงพลวัตร  ซึ่งมีองค ประกอบ 

กระบวนการกลยุทธขององคการ การเรียนรูของ

องค การ  วิวัฒนาการขององค การ  ตําแหนง

ทางทรัพยสินขององคการ และการสืบทอดการ

ถ  ายโอนความสามารถขององค การ  และ

สอดคลองกับขอมูลผลการสัมภาษณที่สนับสนุน

สมมติฐานที่วา องคการในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

ของประเทศไทย  ที่ว านวัตกรรมการจัดการ

การทองเที่ยวสามารถสรางขึ้น ไดดวยทรัพยากร

ภายในองคการเอง ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

หรือการสร างความสามารถใหม   เพื่อให ได 

นวตักรรม ในการใหบรกิารการเขาสูตลาดทองเทีย่ว 

ไดแก การเรียน การถายทอดความรู ประสบการณ

วิวัฒนาการองคการของบุคคลกรภายในองคการ 

ที่เปนองคความรูที่ไมสามารถสรางขึ้นไดภายใน

ระยะเวลาจํากัด ทําใหเกิดเปนนวัตกรรมที่สามารถ

แขงขันได (ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ

ผู บริหาร ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก เมื่อวันท่ี 

10 มกราคม 2557) สอดคลองกับทฤษฎีความ

สามารถเชิงพลวัตรที่กอใหเกิดนวัตกรรม และ

สงผานสูความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน

ของ Erin Cavusgil (2007:159) และพรสวัสดิ์ 

มงคลชัย (2551:1-12) 

 และนวัตกรรมการจัดการขององคการ

มี อิ ท ธิ พลต  อกา รแข  ง ขั นอย  า งยั่ ง ยื นของ
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อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทย ผลการสัมภาษณ

พบวา องคการที่มีนวัตกรรมการจัดการในระดับ

ที่เพ่ิมข้ึน สงผลใหตอการสรางความไดเปรียบ

ในการแข  งขันของ อุตสาหกรรมท อง เ ท่ียว 

โดยเฉพาะอยางยิง่ นวตักรรมบรกิาร นวตักรรมการ

ตลาด นวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมรูป

แบบธุรกิจท่ีผูใหสัมภาษณ มีความเห็นวาจําเปน 

สําหรับการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

ของอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยลําดับตนๆ ของ

นวัตกรรม (ขอมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ 

ผู บริหารธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก เมื่อวันที่ 

13 ธันวาคม 2556 และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 

2557) สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ Amit 

และ Schoemaker (1993:33-46) ที่กลาวถึง

ความสามารถหลกัขององคการ และความสามารถ

เชิงพลวัตร  ขององค การ  ที่มีบทบาทสําคัญ 

กอใหเกิดการสรางความสามารถใหมที่สอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงขอสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 

เพื่อตอบสนองนวัตกรรมใหมที่ถึงเวลาตองเขาสู

ตลาดจากทรัพยากรที่องคการมีอยู  เพื่อสร าง

ความไดเปรียบในการแขงขันอยางยั่งยืน

ขอเสนอแนะในการวิจัย
 การวิจัยคร้ังนี้ เป นผลจากการวิเคราะห

แนวคิดและทฤษฎีความสามารถหลักและ

ความสามารถเชิงพลวัตรในการสรางนวัตกรรม

การจัดการเพ่ือใหสามารถเกิดเปนความไดเปรียบ

ในการแขงขันอยางยั่งยืน ดวยหลักการแนวคิด

ฐานทรัพยากร (Hamel และ Prahalad, 1994:

221-236) และ (Barney, 1991:99-120) กลาวคือ

การใช ประโยชน จากทรัพยากรขององค การ

ในการสร างคุณลักษณะเฉาพะขององค การ

เพื่อสร างความไดเปรียบในการแขงขัน โดย

อาศัยความสามารถหลักขององค การ เพื่ อ

ยกระดับทรัพยากรท่ีมีคุณลักษณะความมีคุณคา 

การหาไดยาก การลอกเลียนแบบไมได และ

การทดแทนกันไมได ประกอบกับการยกระดับ

ความสามารถเชิงพลวัตรในดานกระบวนการ

ทางกลยุทธ การเรียนรู วิวัฒนาการขององคการ 

ตําแหนงทรัพย สิน และการสบทอดถายโอน

ความสามารถ เพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมภายใน

องคการในดาน นวัตกรรมผลิตภัณฑ นวัตกรรม

กระบวนการ นวัตกรรมการจัดการ นวัตกรรม

การบริการ นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรม

การตลาด  และน วัตกรรมการจัดองค  การ 

อันนํามาซ่ึงความไดเปรียบในการแขงขัน ซึ่งเปน

ความไดเปรียบท่ีคู แขงไมสามารถตามไดทัน

อันเนื่องมาจากนวัตกรรมขององคการ จึงเปน

ความได  เปรียบอย างยั่งยืนในท่ีสุด  ธุรกิจใน

อุตสาหกรรมทองเท่ียวท่ีโลกแหงโลกาภิวัฒนบน

ความเช่ือมตออยางไรพรมแดนทําใหเกิดการ

แขงขันที่รวดเร็วและรุนแรง องคการธุรกิจจึงจํา

ตองปรับตัวเพื่อยกระดับทรัพยากรขององคการ

เพื่อใหเกิดนวัตกรรมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ที่ทรัพยากรขององคการสามารถสรางไดจึงเปน

สิ่งจําเปนและทาทายสําหรับการแขงขันเพื่อให

เกิดความไดเปรียบเหนือคูแขงหรือเพียงเพื่อให

องคการอยูรอดจึงเปนแนวคิดที่ไมควรละเลย
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