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8. ปจจัยสูความสําเร็จของการบริหารธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจทองเที่ยว 
 

 
ท่ีมา : https://www.pexels.com/ 

ธุรกิจทองเท่ียวถือวาเปนอีกหนึ่ งอุตสาหกรรมท่ีแข็งแกรงท่ีสุดของประเทศไทยเลยก็วาได  

เพราะประเทศไทยนั้นมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีถือวาครบครันอยางยิ่ง ท้ังทะเล น้ําตก ภูเขา อีกท้ังรานอาหาร 

ตาง ๆ ท่ีมีเมนูจากหลากหลายถ่ินและรสชาติท่ีไมเปนสองรองใคร ทําใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวนี้ยิ่งใหญ

และเติบโตขยายวงกวางไปจนถึงตางประเทศ ชาวตางชาติจํานวนไมนอยท่ียอมเสียสละเงินเขามาทองเท่ียวใน

ประเทศไทย เพ่ือหวังจะไดรับประสบการณใหมๆกลับไป ซ่ึงทําใหธุรกิจทองเท่ียวหนาใหมเกิดข้ึนมาอยาง

มากมาย ท้ังเอเจนซ่ีทัวร ท้ังบริการหองพัก ท้ังสรางแลนดมารคท่ีสวยงามเพ่ือเปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหม

หรือแมแตบริการรานอาหารเองก็เชนกัน พอเริ่มมีคนท่ีสนใจและมองเห็นเม็ดเงินท่ีมหาศาลในอุตสาหกรรมนี้

มากข้ึน ยอมทําใหการแขงขันสูงข้ึนไปดวยเชนกัน ดังนั้นเพ่ือใหทุกคนสามารถเริ่มตนทําธุรกิจทองเท่ียวไดอยาง

ราบรื่น มีพ้ืนท่ียืนอยูในวงการนี้ไดและประสบความสําเร็จจนใครๆ ก็ตองบอกตอ ทางธนาคารกรุงเทพไดมีการ

จัดทําสรุป 4 ปจจัยสูความสําเร็จของธุรกิจทองเท่ียวไวดังนี้ 
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4 ปจจัยสูความสําเร็จของธุรกิจทองเที่ยว 

1. เริ่มตนทุกอยางดวยใจรักและรูจริง 

 
ท่ีมา : https://www.pexels.com/ 

ไมวาจะทําธุรกิจทองเท่ียวในรูปแบบใดก็ตาม ใจรักและรูจริงคือสูตรสําเร็จท่ีไมมีวันเปลี่ยนแปลง 

ดังนั้นตองเริ่มตนทุกอยางดวยความรักและความหลงใหลในสิ่งนั้นเสียกอน เพราะเม่ือเราเริ่มตนจากสิ่งนี้ก็จะ

ทําใหเรามีแรงผลักดันไปสูการเรียนรูสิ่งใหมๆรอบตัวและเปดรับทุกขอมูลขาวสารท่ีมีกระจายอยูเต็มไปหมด

เม่ือเราสะสมความรูไดมากพอ การจะเริ่มตนสรางธุรกิจทองเท่ียวใหเปนรูปเปนรางก็ไมใชเรื่องยากแลว 

2. อุปสรรคเขามาเดี๋ยวมันก็ผานไป 

 
ท่ีมา : https://www.pexels.com/ 

การเริ่มตนธุรกิจทองเท่ียวนั้นเปนชวงเวลาท่ียากลําบากท่ีสุดในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงกวาจะวางระบบ

ไดอยางลงตัว การวางแผนเรื่องจางพนักงาน การวางแผนโครงราง การสรางสีสันใหนักทองเท่ียว ทุกอยางเปน

เรื่องท่ีตองใชความคิดท้ังสิ้นและแนนอนวามันตองเกิดปญหาตามมา เชน การทําธุรกิจดําน้ําก็หาคนท่ีมี

ประสบการณมาสอนยาก ทําธุรกิจเรือเฟอรรี่ก็มีปญหาคลื่นลมมรสุม เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอีก ซ่ึงทุกธุรกิจนั่นจะมี
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ปญหาท่ีแตกตางกันและเขามาทาทายตลอด แตสิ่งสําคัญท่ีตองมีก็คือ สติ เม่ือปญหาเขามา เราตองยอมรับ

และปลอยใหมันเปนไป พรอมท้ังหาวิธีแกไขและทํายังไงก็ไดไมใหมันเกิดซํ้าอีก เทานี้ก็จะชวยใหอุปสรรค

กลายเปนเรื่องเล็กๆ และผานไปไดทุกครั้ง 

3. สรางเอกลักษณใหกับตัวเอง 

 
ท่ีมา : https://www.pexels.com/ 

การสรางเอกลักษณหรือจุดขายท่ีจะทําใหธุรกิจของเราไปไดไกลจนคนไทยและชาวตางชาติตางพากัน

แวะเวียนมาใชบริการ คือการสรางเอกลักษณใหตัวเองจะทําใหเราเปนท่ีนาจดจําและทําใหเกิดการแนะนําบอก

ตอๆกันไป ซ่ึงถาเอกลักษณตรงนี้โดนใจหรือเปนท่ีชื่นชอบของลูกคา อาจจะกอใหเกิดเปนไวรัลหรือกระแส

สังคมบนโลกออนไลนไดเลยทีเดียว เชน กระแสบานพักแบบพูลวิลลาท่ีมีพรอมท้ังสระวายน้ําและสิ่งอํานวย

ความสะดวกมากมายในบานหลังเดียว ซ่ึงฮิตติดลมบนจนเปนกระแสใหคนแหจองจนเต็มไปจนถึงสิ้นปหรือการ

สรางท่ีพักท่ีเปนเอกลักษณ มีธีมเปนของตัวเองตกแตงดวยสไตลท่ีแปลกตาแตลงตัว ก็จะทําใหใคร ๆ ก็อยากไป

เยือน แตอาจจะตองคิดกันอีกทีดวยวาตองการจะขายคนไทยหรือชาวตางชาติเอกลักษณแบบไหนท่ีเหมาะสม

กับตัวธุรกิจเราและเขากันไดดีกับคนไทยหรือชาวตางชาติมากกวา 

4. ประสบการณ ส่ิงสําคัญท่ีจะนําเขากลับมา 

 
ท่ีมา : https://www.pexels.com/ 
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หากจะพูดถึงประสบการณ หลายคนอาจนึกไปถึงรานกาแฟชื่อดังท่ีมีราคาแสนแพงแตคนก็ยังใช

บริการกันตลอดเวลาอยางไมมีทีทาวาจะเบื่อ นี่คือความสําเร็จท่ีเราตองดูเปนตัวอยาง ธุรกิจทองเท่ียวเรา

จําเปนมากท่ีจะตองขายประสบการณ ให กับนักทองเท่ียว นอกจากบริการท่ีดีและนาประทับใจแลว 

ผูประกอบการอาจจะตองเพ่ิมลูกเลนสักอยางเขาไปเพ่ือใหลูกคารูสึกวามาใชบริการกับเราแลวมันคุม สนุก 

และอยากกลับมาใชบริการอีก เชน สรางแพ็คเกจสุดพิเศษข้ึนมา เพ่ิมเงินเล็กนอยแตไดความหรูหราระดับ 

พรีเม่ียม หรือแคมีกลองสวย ๆ สักตัวก็อาจจะใหบริการลูกคาโดยการถายรูปนักทองเท่ียวท่ีมาและลางรูปให 

พวกเขานํากลับบานไปได ซ่ึงเรื่องเล็กๆนอยๆเหลานี้อาจจะเปนเรื่องท่ีทําใหลูกคาประทับใจและไมมีวันลืม 

ก็เปนได และอาจทําใหลูกคาคิดถึงเราทุกทีท่ีมีใครพูดถึงสถานท่ีทองเท่ียวนั้น 

ซ่ึงนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ Katz as cited in Samuel & Trevis, 2012 ท่ีไดกําหนดตัวชี้วัด 

ทักษะ 3 อยางท่ีมีสวนสําคัญท่ีทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จประกอบไปดวย  

3 ทักษะที่ทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ 

1. ทักษะทางดานเทคนิค (technical skills) 

ทักษะดานเทคนิคเปนความสามารถในการประยุกตใชความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเก่ียวกับ

งาน สําหรับผูบริหารระดับสูงทักษะความสามารถนี้จะเปนเรื่องเก่ียวกับความรูท่ัวไปของอุตสาหกรรม 

ขบวนการและผลิตภัณฑขององคกร และสําหรับผูบริหารระดับกลางและระดับตนจะเปนทักษะความสามารถ

เฉพาะดานในงานท่ีทํา เชน การเงิน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต ระบบคอมพิวเตอร 

กฎหมาย การตลาด เปนตน ทักษะทางดานเทคนิคมักเปนความสามารถเก่ียวกับตัวงาน เชน ขบวนการหรือ

ผลิตภัณฑ 

2. ทักษะดานคน (human skills)  

ทักษะดานคนเปนทักษะในการทําใหเกิดความประสานงานกันของกลุมท่ีผูบริหารนั้นรับผิดชอบ  

เปนการทํางานท่ีเก่ียวของกับเรื่องทัศนคติ การสื่อสาร และผลประโยชนของบุคคลและกลุม เปนทักษะการ

ทํางานกับคน 

3. ทักษะทางดานความคิด (conceptual skills) 

ทักษะดานความคิดเปนความสามารถในการมององคการในภาพรวม ผูบริหารท่ีมีทักษะดานความคิด 

จะสามารถเขาใจความสัมพันธของหนวยงานตางๆในองคการวามีผลตอกันอยางไร และเขาใจความสัมพันธ

ระหวางองคการกับปจจัยแวดลอมองคการ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงในสวนหนึ่งขององคการมีผลกระทบกับ

สวนอ่ืนๆอยางไร 

นอกจากนี้การมีกระบวนการบริหารจัดการตางๆจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จประกอบไปดวย 

คุณสมบัติของผูประกอบการท่ีดีจะชวยสงเสริมใหธุรกิจขนาดยอมประสบความสําเร็จนั้น คือ ความสามารถใน
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การคิดหรือมีความคิดริเริ่มใหมท่ีจะนําเอาแนวความคิดท่ีดีมาเสริมสรางใหเกิดประโยชนตอธุรกิจทําสิ่งท่ี

ถูกตองกอนคนอ่ืนเสมอ ซ่ึงจะกอใหเกิดขอไดเปรียบทางการแขงขันดานการดําเนินงาน  

ขอแนะนําสําหรับการประกอบธุรกิจทองเที่ยวยุคใหม 

สําหรับการประกอบธุรกิจทองเท่ียวยุคใหมนั้นอาจสรุปขอแนะนําไวไดดังตอไปนี้ 

1. ผูประกอบการตองคิดแบบสรางสรรคโดยการคิดเสนทางการทองเท่ียวใหมๆ (Creative 

Thinking) จากการเปลี่ยนแปลงทางดานของเทคโนโลยีทําใหนักทองเท่ียวเดินทางไปดวยตนเองเพ่ิม

มากข้ึนดังนั้นผูประกอบการนําเท่ียวตองมีการคิดเสนทางใหมๆซ่ึงเปนเสนทางท่ีนักทองเท่ียวยังไมเคย

เดินทางไปเพ่ือเปนการจูงใจและเปนการใหนักทองเท่ียวตัดสินใจมาใชบริการ 

2. การดําเนินธุรกิจตองมีความซ่ือสัตย (Trust) ตองนําเสนอขอมูลท่ีชัดเจนถูกตองและโปรงใสใหกับ

ลูกคาเพ่ือใหเกิดความไวใจและเชื่อม่ันกับการทํางานของบริษัท 

3. นําเสนอการบริการท่ีมีคุณภาพใหกับลูกคา (Service Quality) บริษัทตองมีการเตรียมการบริการ

ใหกับลูกคาในดานตางๆไวบริการนักทองเท่ียวเพ่ือสรางความประทับใจใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการเม่ือ

นักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจก็จะกลับมาใชบริการอีกและยังมีการแนะนําคนรูจักใหมาใชบริการ

อีกดวย 

4. ธุรกิจควรมีการดําเนินงานโดยการสรางเครือขาย (Network) กิจการควรมีเครือขายกับ

ผูประกอบการประเภทอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน โรงแรมท่ีพักบริษัทรถทัวร สายการบิน ธุรกิจประกันภัย 

รานอาหารและชุมชนท่ีพานักทองเท่ียวไป ดังนั้นผูประกอบการธุรกิจจึงตองมีการประสานงานให

ความสําคัญกับธุรกิจดังกลาวในลักษณะท่ีเปนพันธมิตรทางการคา 

5. ผูบริหารตองใหความสําคัญกับมัคคุเทศกโดยการอบรม (Training) เพ่ือใหมีความชํานาญในเรื่อง

ของพ้ืนท่ีท่ีจะพานักทองเท่ียวไปและใหเขาใจถึงหลักของการบริการมัคคุเทศกจึงเปนบุคคลท่ีสําคัญ

ท่ีสุดท่ีจะตองไดรับการอบรมและใหความรูอยางถูกตอง 

6. ควรมีการรับฟงความคิดเห็น (Feedback) ของนักทองเท่ียว เพ่ือนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงธุรกิจ

ใหดียิ่งข้ึนดานการตลาด ทางผูประกอบการควรมีการรับฟงความคิดเห็นตางๆของผูมาใชบริการ

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาหรือตอยอดทางธุรกิจตอไป 

7. บริษัทนําเท่ียวตองสรางความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) ในเสนทาง

การทองเท่ียว เนื่องจากเสนทางการทองเท่ียวท่ีแตกตางจากผูประกอบการนําเท่ียวรายอ่ืนๆท่ีเปนคู

แขงขันจะเปนจุดดึงดูดและจุดขายใหนักทองเท่ียวมาใชบริการ 

8. บริษัทนําเท่ียวสามารถกําหนดราคา (Price) ราคาท่ีต่ํากวาหรือสูงกวาระดับราคาตลาดหรือ

ผูประกอบการนําเท่ียวรายอ่ืนๆท่ีเปนคูแขงขันนั้นแตกตางกันได แตตองอยูบนพ้ืนฐานของการบริการ

ท่ีมีคุณภาพดวย 
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9. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การบริการของบริษัทนําเท่ียวสามารถทําไดโดยการใชเทคโนโลยี

สื่อสารประเภทตางๆโดยเฉพาะผานทางเครือขายทางดานอินเทอรเน็ตไมวาจากทางเว็บไซตหรือ 

ทางเฟสบุค ซ่ึงเปนชองทางท่ีไดผลมากเนื่องจากการท่ีลูกคาท่ีมาใชบริการมีการบอกตอและแนะนําคน

รูจักใหรูถึงคุณภาพการบริการของบริษัท 

10. บริษัทสามารถทําการสงเสริมการตลาด (Promotion) บริษัทสามารถทําการสงเสริมการตลาด

ใหกับนักทองเท่ียวท่ีเคยมาใชบริการโดยการใชสวนลดสําหรับการเดินทางในครั้งตอไปหรือใหสวนลด

สําหรับนักทองเท่ียวกลุมใหมท่ีไดรับการแนะนํามาอีกท้ังนําเสนอสวนลดพิเศษใหกับนักทองเท่ียวท่ี

สนใจเท่ียวนอกฤดูกาลทองเท่ียว ซ่ึงถือเปนการสรางความประทับใจใหกับกลุมลูกคาท้ังเกาและใหม

อีกดวย 

 

 

 

แหลงท่ีมา: 

สองปจจัยความสําเร็จธุรกิจทองเท่ียว. ธนาคารกรุงเทพ. 

[สืบคนออนไลน]. แหลงท่ีมา:https://www.bangkokbanksme.com/article/13252 

จิรัฐ ชวนชม และนงลักษณ โพธิ์ไพจิตร. (2014). กรอบแนวคิดปจจัยสูความสําเร็จในการบริหารธุรกิจการ

ทองเท่ียวของธุรกิจนําเท่ียวกรณีศึกษา ธุรกิจนําเท่ียวในเขตกรุงเทพมหานคร.  

แ ห ล ง ท่ี ม า  : file:///C:/Users/ismed0 0 7 /Downloads/2 9 1 1 5 -Article% 2 0 Text-6 3 9 7 2 -1 -1 0 -

20150120.pdf 

ทักษะของนักบริหาร (Management Skills) 

แหลงท่ีมา : https://www.gotoknow.org/posts/449949 


