ภาวะผู้นาของนักการเมืองไทยกับความสาเร็จในการบริหารจัดการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : ศึกษาเฉพาะกรณีการท่องเที่ยว
Leadership of Thai Politicians and their Success in the Management of
the Ministry of Tourism and Sports: A Case Study of Tourism Dimension
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ มี 3 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาความสาเร็จของการบริหารจัดการ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้ภาวะผู้นาของนางกอบกาญจน์วัฒ นวรางกูร (2) เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการบริหารจัดการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้ภาวะผู้นา
ของนางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร (3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัย
ที่มีผลต่อความสาเร็จของการบริหารจัดการกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาภายใต้ภาวะผู้นาของนาง
กอบกาญจน์วัฒนวรากูร ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได้ ม าจากเอกสาร การ
สัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และจากโสตทัศน์วัสดุต่างๆ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่เก็บได้
นาไปวิเคราะห์โดยอาศัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา การบรรยายพรรณนา และการเล่าเรื่องผลวิเคราะห์ได้
เปิดเผยให้ทราบความจริง กล่าวโดยรวมได้ว่า อาศัยทฤษฎีภาวะผู้นาเชิงคุณลักษณะ นามาอธิบายภูมิ
หลังของนางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร พบว่า
1) ความสาเร็จของการบริหารจัดการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้ภาวะผู้นาของ
นางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร อาศัยภาวะผู้นาและการบริหารจัดการของนางกอบกาญจน์ วัฒนวราง
กูร ซึ่งเป็นการบริหารจัดการแบบแนวใหม่ (modern management) ผสมหลักเศรษฐศาสตร์และ
หลักการตลาด จึงเป็นการบริหารจัดการที่ประสบความสาเร็จอย่างมาก เป็นการบริหารที่ใช้ทุนน้อย
นิดแต่สร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศชนิดเกินคุ้ม
2) ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความส าเร็ จ ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว มาจากองค์ ป ระกอบ
ดังต่อไปนี้ (1) ปัจจัยจากกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) (2) เรื่องความปลอดภัย เป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ (3) ปัจจัยจากความทันสมัยของประเทศ และความพร้อม
ของระบบสาธารณู ปโภค (4) ปั จ จั ย จากความพร้อมของเอกชน ด้านการท่ อ งเที่ ย ว (5) ปั จ จั ยจาก
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย “Thainess” (6) ปัจจัยจากการบริหารจัดการที่ดี (7) ปัจจัย
จากการมียุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (8) ยุทธศาสตร์กระทรวง

1

อาจารย์ประจา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

82

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.3 September – December 2017

.

การท่ องเที่ ย วและกีฬ า 2555-2559 ที่กาหนดกรอบแนวทางในการขับ เคลื่ อนการท่ องเที่ ยวของ
ประเทศไทย โดยใช้กลยุทธ์ไปสู่รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นหลัก
คาสาคัญ : ภาวะผู้นา นักการเมืองไทย การท่องเที่ยว
Abstract
The objectives of this study were three fold 1) to ascertain the achievement
of the administration practiced by the Ministry of Tourism and Sports under the
leadership of Mrs. Kobkarn Watanawarangkura 2) to determine the fators favorable
to the administration achievement and 3) to discover the problems and obstacles
encountired, as well as to offir recommendations for management improvement.
The study was qualitative in nature. The needed data were gathered from related
documents, in – depth interviews, focus group interviews and audiovisual materials;
the collected data were analyzed by means of content analysis,narrative analysis
and storytelling. As a result of the qualitative data analysis, the researcher has
discovered the following facts. With regard to the external factors conducive to her
great success in the tourism management of Thailand, the following factors deserve
mention :
1) The success of the management of the Ministry of Tourism and Sports
under the leadership of Mrs. Kobkarn Wattanawarangkul The leadership and
management of Mrs. Kobkarn Wattanawaranggoon, a modern management
combining the principles of economics and marketing. It is a very successful
management. The administration used little capital but made a huge income into a
country beyond the value.
2) Factors affecting the success of tourism industry. (1) Globalization Factors
(Globalization) (2) Security (3) Factors of modernity of the country. And the
availability of utilities. (4) Factors of private readiness. Tourism (5) Factors of Thai
Culture and Identity "Thainess" (6) Good governance factors (7) Factors of a suitable
tourism strategy for global change. (8) Strategy for the Ministry of Tourism and Sports
2012-2559, which sets the framework for driving tourism in Thailand. The strategy is
to generate income from tourism.
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บทนา
สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ เพลโต้ (Plato, 1998) ได้กล่าวว่าสิทธิและเสรีภาพระหว่างบุรุษ
และสตรีควรเท่าเทียมกัน ความแตกต่างอย่างเดียวที่ปรากฏให้เห็นชัดเจนคือ ด้านร่างกายที่ธรรมชาติ
ออกแบบมาให้ บุรุษมีพละกาลั งและความเข้มแข็งมากกว่าสตรี แต่เมื่ออยู่ในรัฐ บุรุษและสตรี ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในฐานะราษฎร สตรีควรมีส่วนร่วมในหน้าที่ทางทหารและการ
ปกครองเท่าเทียมบุรุษ การให้สตรีมีบทบาทเพียงการเป็นแม่ เลี้ยงดูบุตร และดูแลบ้านเรือน ขาดจาก
การทาหน้าที่ของราษฎรโดยสิ้นเชิงนั้น เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรที่มีค่ามากกว่าจะเห็ นเป็นการ
ละเมิดสิทธิของสตรี
วัฒนธรรมของสังคมไทยในอดีตจะเน้นให้ความสาคัญต่อบุรุษมากกว่าสตรี ดังคากล่าวที่ว่า
“ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง” จึงไม่แปลกที่จะพบว่า สังคมกาหนดบทบาทของสตรี
ให้ เป็ น ผู้ตามไม่ใช่ผู้ น า ปั จจุ บั น ยุ คโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายทั้งทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการศึกษา ทาให้สตรีได้มีโอกาสขยายบทบาท หน้าที่ของตนเองมาก
ขึ้น สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นาองค์กรและการเมืองได้ แต่จากการศึกษาของ UNDP เรื่องความเท่า
เทียมกันระหว่างเพศชายและหญิง ในปี พ.ศ. 2554 พบว่าความเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายและหญิง
ของไทยต่ามาก อยู่ในอันดับที่ 60 ของโลก (ตารางการจัดอันดับความเท่าเทียมกันระหว่างเพศแสดง
ไว้ในภาคผนวก นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงบทบาททางการเมืองของสตรีไทยพบว่า ช่วงปี พ.ศ.
2519-2553 มีรัฐมนตรีหญิงเพียง 38 คน จาก 665 คน คิดเป็นร้อยละ 5.71 จากจานวนรัฐมนตรี
หญิ งในรั ฐ บาลแต่ ล ะชุ ด แม้ ว่ าจะมี จ านวนมากขึ้ น กว่าในอดี ต แต่ สั ด ส่ ว นก็ ยั งน้ อ ยกว่าบุ รุษ มาก
(สานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545, หน้า 35-37) ในขณะที่สัดส่วนของการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของสตรีในยุโรปตะวันตกมีสัดส่วนที่สูงกว่ าประเทศไทยมาก เช่น สวีเดนมีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรสตรีร้ อยละ 45.30 เดนมาร์กมี ส มาชิกสภาผู้ แทนราษฎรสตรีร้อยละ 38 และฟิ นแลนด์ มี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสตรีร้อยละ 37.50 (สานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สานักกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว, 2552) จากสถิติปี พ.ศ. 2549 ไทยมีสตรีที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอยู่ที่ร้อยละ
23.50 แต่ภายหลังการรัฐประหารปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ในวันที่ 2 มีนาคม
2551 ปรากฏว่า สตรีได้รับเลือกตั้งเหลือเพียงร้อยละ 15.80 เท่านั้น
จากปัญหาข้างต้น เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้นาสตรี ไทย ว่าสตรีก็มีคุณลักษณะที่
สาคัญที่จะก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งการเป็นผู้นา และนักบริหารองค์การได้ดีเท่า ๆ กับบุรุษ โดยเฉพาะสตรีที่
มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังมีความอ่อนโยน ละเอียดอ่อนซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญ
ของการบริหาร การค้าและบริการที่สาคัญ (อินทวัชร ลี้จินดา, 2551, หน้า 1-3) เมื่อนางกอบกาญจน์
ก้าวขึ้ น สู่ ต าแหน่ งรั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการท่ อ งเที่ ยวและกี ฬ า ก็ ได้ แ สดงบทบาทภาวะผู้ น า
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โดยเฉพาะการมีความเห็นอกเห็นใจในการบริหารทีมงาน การมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล การกล้าตัดสินใจ
การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ การสร้างเครือ ข่าย การทุ่มเท การทางานเอาจริงเอาจังตลอดเวลา การ
ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงบทบาทภาวะผู้นาสตรีของตนเอง และองค์กรการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ส่งผลทาให้การท่องเที่ยวของไทยขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีบางช่วงที่เกิดปัญหา ทาให้
บรรยากาศช่วงนั้นซบเซาลง แต่เมื่ อผ่านระยะเวลาหนึ่งนักท่องเที่ยวก็จะกลับมาเที่ยวใหม่ กระทรวง
การท่ อ งเที่ ย วมี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ดึ งดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม เป้ าหมายให้ เกิ ด ความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนักธุรกิจ กลุ่มกีฬา กลุ่มเรือยอร์ช ในเมืองท่องเที่ยว
พัทยาและภูเก็ต เพื่อแสวงหารายได้จากกลุ่มลูกค้าที่พร้อมจะจ่ายในระดับสูง ซึ่งแผนการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เสริมสร้าง
บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคี พัฒนาศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้พัฒนาระบบ
การติดตามประเมินผล และสร้างดัชนีชี้วัดความสาเร็จของการพัฒนา สิ่งที่ท้าทายการบริหารจัดการ
ของนางกอบกาญจน์ วัฒ นวรางกูร คือการบริห ารแบบเชิงรุกและนาการบริห ารธุรกิจภาคเอกชน
ผลักดันการบริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้มียอดทะลุเป้าในปี พ.ศ. 2559 หรืออย่างน้อย
ไม่ต่ากว่าปี พ.ศ. 2558 คือยอดเงิน จานวน 2.2 ล้านล้านบาท ข้าพเจ้าสนใจที่จะศึกษาภาวะผู้ นา
รูป แบบการบริหาร ยุทธศาสตร์ และกลยุ ทธ์ในการนานโยบายไปปฏิบัติอย่างไร เพราะบางช่วงเวลา
ประเทศไทยก็ต้องเผชิญ กับ ปั ญ หาความไม่ปลอดภัยเมื่อมีการฆ่านักท่องเที่ยวที่เกาะเต่า จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี หรือเหตุการณ์การวางระเบิดที่หน้าศาลพระพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์ การแก้ไข
ปัญหากับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ และสร้างความเชื่อมั่นดึงนักท่องเที่ยวชาวจีนกลับมาท่องเที่ยวได้อีก เป็น
เรื่องที่ควรค่าแก่การศึกษา
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสาเร็จของการบริหารจัดการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้ภาวะ
ผู้นาของนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของการบริหารจัดการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ภายใต้ภาวะผู้นาของนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
3. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จของ
การบริหารจัดการกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาภายใต้ภาวะผู้นาของนางกอบกาญจน์ วัฒนวรากูร
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
- การพัฒนาสินค้าและบริการของการท่องเที่ยว
ภาวะผู้นาสตรีของรัฐมนตรี
- ความสาคัญผู้นาสตรีกับบทบาท นักบริหาร
ภูมิ หลัง-ครอบครัว ตระกูล คุณ ลักษณะของผู้น า
สตรี
- ความพร้อมด้านคุณ สมบัติ การมีวิสัยทั ศน์ การ
สร้ า งแรงบั น ดาลใจการบริ ห ารงาน ทั ก ษะและ
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการภาคเอกชน
- การเปลี่ยนแปลงองค์กรการนาเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหาร
- บริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาล

ความสาเร็จในการบริหารภายใต้ภาวะผู้นาที่
เหมาะสม
1. การบรรลุวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทย พิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยว
2. เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
ในการนารายได้เข้าประเทศ
3. มีความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. ผลของการสร้างการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย
ภาคราชการและเอกชน
- การเป็นศูนย์กลางภูมิภาค
- การใช้เครือข่ายในโลกออนไลน์เพื่อสร้างความ
สะดวกสบายให้นักท่องเที่ยวได้รับ

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ย เชิงคุณ ภาพ (Qualitative Research) ผู้ วิจัยได้กาหนดกลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล หลัก (Key
Informants) จานวน 18 คน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งมาจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องในการบริห ารงานในกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานคณะทางานด้านการท่องเที่ยวของรัฐมนตรีกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา คณะทางานรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกี ฬ า รองปลั ด กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า ผู้ อ านวยการกองยุ ท ธศาสตร์แ ละแผนงาน
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อานวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ
กีฬา ผู้อานวยการกองมาตรฐานและกากับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว อธิบดีกรมการท่องเที่ยว รอง
อธิบ ดีกรมการท่องเที่ย ว ผู้ อานวยการกองพั ฒ นาบริการท่องเที่ ยว ผู้ อานวยการกองพัฒ นาแหล่ ง
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ท่องเที่ยว ผู้อานวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หลังจากผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงกาหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด (Open-ended) โดยแบบสัมภาษณ์
มีเนื้อหา ดังนี้
ประเด็น ที่ 1 ผู้ น า ภาวะผู้ น า คุณ ลั กษณะผู้ นา กาเนิด การศึกษา ประสบการณ์ ท างการ
บริหารงาน การก้าวเข้าสู่ตาแหน่งทางการเมือง
ประเด็ น ที่ 2 เกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย การท่ อ งเที่ ย ว ยุ ท ธศาสตร์ก ารบริ ห ารงาน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559
ประเด็นที่ 3 เกี่ยวกับการบริหารงานการท่องเที่ยว คือ การสร้างทีมงานที่มีความสามารถ
การพัฒนาเทคโนโลยีในการดาเนินการท่องเที่ยว การสร้างเครือข่ายในการบริหารงาน โดยการสร้าง
ความร่วมมือและการบูรณาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการแข่งขันในระดับโลก โดยการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ผลการวิจัย
จากภาวะผู้ น าและการบริห ารจัดการของนางกอบกาญจน์ วัฒ นวรางกูร เป็นการบริการ
จัดการแบบแนวใหม่ (Modern Management) ผสมหลักเศรษฐศาสตร์และหลักการตลาด จึงเป็น
การบริห ารจั ดการที่ ป ระสบความส าเร็จ อย่างมาก เป็น การบริห ารที่ ใช้ทุน น้อยนิดแต่ส ร้างรายได้
มหาศาลเข้าสู่ประเทศชนิดเกินคุ้มในรูปแบบการสื่อสาร (Communicate) อย่างดีเยี่ยมที่สุดในการ
นาพาองค์กร การท่องเที่ยวของประเทศไทยสู่ประสิทธิผล
ความสาเร็จจากการบริหารงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ประสบความสาเร็จ อันมี
เหตุผลมาจากการบริหารจัดการสมัยใหม่ เยี่ยมยอด การมีประสบการณ์ภาคเอกชนมาสู่ภาครัฐกิจ
การมีศิลปะในการสื่อสารกับบุคลากรในองค์การและกับโลกภายนอก และการพัฒ นาเทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความสาเร็จ คือการเปลี่ยนแปลงของของระบบโลกา
ภิ วั ต น์ (Globalization) ที่ ป ระชากรโลกมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ เปลี่ ย นแปลง (Life Style) นิ ย มการเดิ น ทาง
ท่ อ งเที่ ย ว เพราะความสะดวกสบายจากการพั ฒ นาของเทคโนโลยี ที่ ส่ งผลต่ อ อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และอิทธิพลจากกระแสชาวจีนที่รัฐบาลของประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจีนส่งเสริม ชาว
จีนให้เดินทางท่องเที่ยว ซึ่งชาวจีนส่วนหนึ่งได้เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยทาให้ประเทศไทยได้มี
จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ้นเป็นอันดับต้นๆของสถิติจานวนนักท่องเที่ยวที่ออกไปท่องเที่ยวทั่วโลก
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กล่าวโดยสรุปได้ว่า
1) ความสาเร็จของการบริหารจัดการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใต้ภาวะผู้นาของ
นางกอบกาญจน์วัฒนวรางกูร อาศัยภาวะผู้นาและการบริหารจัดการของนางกอบกาญจน์ วัฒนวราง
กูร ซึ่งเป็ นการบริหารจัดการแบบแนวใหม่ (Modern Management) ผสมหลักเศรษฐศาสตร์และ
หลักการตลาด จึงเป็นการบริหารจัดการที่ประสบความสาเร็จอย่างมาก เป็นการบริหารที่ใช้ทุนน้อย
นิดแต่สร้างรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศชนิดเกินคุ้ม
2) ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ ความส าเร็ จ ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว มาจากองค์ ป ระกอบ
ดังต่อไปนี้ (1) ปัจจัยจากกระแสโลกาภิวั ตน์ (Globalization) (2) เรื่องความปลอดภัย เป็นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆ (3) ปัจจัยจากความทันสมัยของประเทศ และความพร้อม
ของระบบสาธารณู ปโภค (4) ปั จ จั ย จากความพร้อมของเอกชน ด้านการท่ อ งเที่ ย ว (5) ปั จ จั ยจาก
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทย “Thainess” (6) ปัจจัยจากการบริหารจัดการที่ดี (7) ปัจจัย
จากการมียุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก (8)ยุทธศาสตร์กระทรวง
การท่ องเที่ ย วและกีฬ า 2555-2559 ที่กาหนดกรอบแนวทางในการขับ เคลื่ อนการท่ องเที่ ยวของ
ประเทศไทย โดยใช้กลยุทธ์ไปสู่รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นหลัก
อภิปรายผลการวิจัย
1. ภูมิหลังของนางกอบกาญจน์ สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการคุณลักษณะ 10 ประการ
ของ ออดเวย์ ทีด Ordway Tead และยัง สอดคล้อ งกับ งานวิจัย ของ จีน เจ. เคิร์ท แพททริก
(Jean J. Kirkpatrick, 1974) อธิบายถึงลักษณะส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับการทางานให้กับส่วนรวม
โดยมี ค วามเห็ น ว่า ปั จ จั ย ด้านตั ว บุ ค คล และการเปลี่ ยนแปลงเคลื่ อนไหวในสั งคม สตรีที่ มี ค วาม
กระตือรือร้น เชื่อมั่นในตนเอง แสวงหาความสาเร็จ ก็จะสามารถสร้างฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมได้ และ
สตรีจะพัฒนาความรู้สึก เกี่ย วกับ ความสามารถของตน เรีย นรู้ว่า อะไรบ้า งที่ต นทา โดยผ่า นการ
เรีย นรู้และอบรมกล่อ มเกลาจากครอบครัว มาก่อน สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ อนงค์วิช ญา สารี
บุต ร (2548) พบว่า ภูมิ ห ลั งของครอบครัว จะช่ว ยเพิ่ ม ความสั มฤทธิผ ลในบทบาทของสตรีได้ซึ่ ง
แตกต่างจากการศึกษาของ ฒาลัศมา จุลเพชร (2548) พบว่า การที่สตรีก้าวเข้ามาสู่ผู้นาท้องถิ่นต้องมี
2 ปัจจัย คือครอบครัวหนุนหลัง คือผู้นาสตรีต้องสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่ม
นักการเมืองกลุ่มเครือข่ายสตรี เพื่อก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นาท้องถิ่น
2. ภาวะผู้นาภายใต้การบริหารงานจากหลักแนวความคิดของ ฟาโย Fayol ซึ่งประกอบด้วย
Planning Organizing Directing Coordination และ Controlling ซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้น ในการ
บริ หารงานที่ ในกระทรวงการท่ องเที่ ยวและกีฬามีอยู่แล้ ว แต่ หลั กการบริหารของ นางกอบกาญจน์
วัฒนวรางกูร มีสาระสาคัญที่แตกต่างจากเดิม คือ รูปแบบการทางานของนางกอบกาญจน์เป็นการบริหาร
แบบใหม่ (modern management) สอดคล้องกับแนวคิดของ แฮร์โรด์ แลสเวลล์ (Harold Lasswell,
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1966) กล่าวว่า บุคลิกภาพของสตรีในสังคมสมัยใหม่ จะเป็นผู้นาที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความ
มั่นคงทางจิตใจ มีทักษะและความรอบรู้กว้างขวาง มีความเป็นอิ สระ และความกล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็นอย่างเปิดเผย เที่ยงตรง และมีความกระตือรือร้นที่จะได้เข้ามามีบทบาทในเชิงสร้างสรรค์ใน
กิจกรรมทางการเมืองและสังคมอย่างเต็มที่
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. ภาวะผู้นามีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารกระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬา จึงควร
พัฒนาภาวะผู้นาของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในทุกระดับ ให้มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นา
ที่มีวิสั ย ทั ศน์ ถ่ายทอดวิสั ยทั ศน์ ได้ เป็ น คนที่มีแรงบั นดาลใจ กระตุ้น จูงใจให้ คนร่ว มมือและสร้าง
เครือข่ายในการทางาน ทางานแบบบูรณาการ มีการสื่อสารที่ดีกับทุกระดับ และสามารถใช้เทคโนโลยี
ในการสื่อสารกับคนในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง
2. ทางกระทรวงควรพัฒนาบุคลากรมนุษย์ในกระทรวงการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมในเรื่อง
ทักษะการใช้ภาษาและความชานาญในการใช้เทคโนโลยี จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่ามีเจ้าหน้าที่ด้าน
ภาษาน้อยมาก และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ควรจะรับสมัครเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญทั้ง 2
ด้านนี้ เพิ่มหรือส่งเจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะที่ต้องการให้เชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
ภาษารัสเซีย เพราะปัจจุบันเรามีผู้เชี่ยวชาญทางภาษาต่างๆน้อยมากเราจึงต้องใช้อาสาสมัครเข้ามา
ช่วยงาน
3. การดาเนินงาน เร่งทบทวน ปรับปรุง และยกร่างกฎหมายที่ชัดเจนในเรื่อง ความมั่นคง
ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุ นให้มีการบังคับใช้กฎหมายจริงจังและเข้มงวดเพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มาท่องเที่ยว สิ่งสาคัญที่สุดที่ภาครัฐต้องตระหนักอย่างยิ่งคื อเศรษฐกิจดิจิตอล
ของโลกเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว กฎหมายบางอย่างที่ล้าสมัยต้องแก้ไขอย่างรวดเร็ว ปล่อยให้
สร้างโรงแรมผิดกฎหมาย หรือปล่อยให้เปิดดาเนินการ ปัจจุบันยอดโรงแรมที่ไม่ถูกต้องสูงกว่า ร้อยละ
70 เทียบกับโรงแรมที่ถูกกฎหมายอีกไม่ถึง ร้อยละ 30 ทาให้เกิดการแข่งขันไม่เป็นธรรม มองว่าเรื่องนี้
ยั ง ไม่ เห็ น การจั ด การที่ ชั ด เจน ซึ่ ง หลายกรณี มี ค วามหย่ อ นยานและการจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาล่ า ช้ า
ทั้งคดีอาญากรรม และคดีแพ่ง เช่น กรณีผู้ที่ทาร้ายนักท่องเที่ยว การโจรกรรมสิ่งของนักท่องเที่ยวหาก
กฎหมายของประเทศไทยเพิกเฉยหรือจั บกุมล่าช้าก็ทาให้ข่าวในโลกออนไลน์แพร่สะพัดอย่างรวดเร็ว
และนักท่องเที่ยวจะไม่มาเที่ยวเพราะเกิดความหวาดกลัว
4. รายได้จากการท่องเที่ยวได้มาจากนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นจานวนมากเพราะฉะนั้นการ
ท่ อ งเที่ ย วแบบเน้ น จ านวนและคุ ณ ภาพ ทางการท่ อ งเที่ ย วควรสนองตอบความพึ ง พอใจขอ ง
นักท่องเที่ยวเพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลับ มาเที่ยวซ้า ควรศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีน
เช่นชาวจีนมาประเทศไทยเพราะ ชื่นชอบ อาหาร อาหารไทยอร่อย เพราะต้องการช็อปปิ้ง และชาว
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จีนมีพฤติกรรมก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี นิยมการใช้ข้อมูลจากแอ็ปพลิเคชั่น ผ่านระบบสมาร์ทโฟน
ระบบการจองต่างๆ โรงแรม รถไฟ รถเมล์ รถทัวร์ การท่องเที่ยวของไทยก็ต้องพัฒนาข้อมูลให้เชื่อมโยง
กัน เช่นทางการท่องเที่ยวกาลังให้มิชลีนจัดทาระบบและพัฒนาแอ็ปพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟน ด้าน
แหล่งอาหารอร่อย แหล่งช็อปปิ้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจกลับมาเที่ยวประเทศไทยซ้าอีก
5. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความสมดุลในการท่องเที่ยวทั้งการกระจายรายได้และ
การรักษาสิ่ งแวดล้ อม ควรมีการกระตุ้นและปลูกจิตส านึกให้ ประชาชนในชุมชนมีส่ วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพื้นที่ที่สวยงามของชุมชน วัดวาอาราม มรดกโลก รวมทั้งท้องทะเล ชายหาด ทะเล
ภูเขา ป่าไม้
6. ควรส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ให้มากขึ้น ทั้งนี้ มีบางคาถามที่ควรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การรักษาพื้นที่สีเขียวไม่ให้ลดน้ อยลงกว่าเดิม และการควบคุมการพัฒนาในพื้นที่ให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและไม่ให้กลายสภาพเป็นเมืองใหญ่ ทาความเข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
สิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ การรักษาความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยการมุ่งเน้นให้
ชุมชนรักษาพื้นที่สีเขียวให้มากกว่ามุ่งพัฒนาทางกายภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาภาวะผู้นาสตรีในองค์กรหรือกระทรวงอื่นๆ โดยศึกษาถึงภูมิหลังกับการก้าว เข้าสู่
อานาจทางการเมือง คุณลักษณะ รูปแบบการบริหารงาน ประสบการณ์ ทักษะและความสามารถ
การสร้างแรงบันดาลใจ การตัดสินใจ การโน้มน้าวจูงใจ บทบาทในการดาเนินงาน การรักษาอานาจให้
คงอยู่
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