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: สาขาวชิาการประกอบการ 
คาํสาํคญั: ผูป้ระกอบการ/ ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั/ ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 ฐิตินนัท์ ทองสาด: กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนัและการดาํเนิน
กิจกรรมความรับผดิชอบทางสังคมของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี. 
อาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์:  ผศ.ดร.วโิรจน์ เจษฎาลกัษณ์.  หนา้. 
 
 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษากลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั
และการดาํเนินกิจกรรมความรับผิดชอบทางสังคมของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทอาํเภอแก่ง
กระจาน จงัหวดัเพชรบุรีโดยศึกษารูปแบบการดาํเนินธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของ
ผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ท โดยใชว้ธีิการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์เชิงลึกในการบริหาร
จดัการธุรกิจของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ท ด้านกายภาพ  สิงแวดล้อม  และสิงอาํนวยความ
สะดวก 
 ผลการวิจยัพบว่า ผูป้ระกอบการมีรูปแบบการดาํเนินธุรกิจในระบบครอบครัวอาศยั
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการทาํธุรกิจ มีการพฒันาศกัยภาพและความสามารถในการให้บริการ
อยู่ตลอดเวลา และในด้านความรับผิดชอบทางสังคมผูป้ระกอบการช่วยเหลือสังคมในด้าน
สิงแวดลอ้ม ชุมชนและกิจกรรมภายนอกร่วมกนัเพือสร้างภาพลกัษณ์ทีดีใหก้บัอาํเภอแก่งกระจาน 
 ทงันีผูว้ิจยัเสนอแนวทางการพฒันาระบบเศรษฐกิจเพือผูป้ระกอบการ ชุมชนและ
ภาครัฐสามารถร่วมมือกนัเพือใหก้ารทาํธุรกิจและการดาํรงชีวติของคนในชุมชนสามารถอยูไ่ดอ้ยา่ง
สงบสุขและเพือรองรับการหมุนเวยีนเศรษฐกิจทีมีแนวโนม้ปรับตวัมากขึนจากจาํนวนนกัท่องเทียว
ทีเพิมขึนดงันี )ภาครัฐเป็นส่วนช่วยประสานงานระหว่างประชาชนกบัผูป้ระกอบการในการชีแจง
ปัญหามลภาวะต่างๆเพือหาแนวทางแกไ้ข )การเพิมศกัยภาพหรือแนวทางในการพฒันากลยุทธ์
ทางด้านการตลาดเพือดึงดูดนักท่องเทียว ทงัทางด้านคมนาคม การประชาสัมพนัธ์และความ
ปลอดภยั 

ขอ้มูลทีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการและผูที้มีบทบาทเกียวขอ้ง ตลอดจนองคก์ร
ต่างๆไดน้าํไปใช้เป็นหลกัฐานขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ กาํหนดนโยบายและแนวทางในการ
บริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพือให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการ
ท่องเทียวต่อไป 
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 This study aimed in investigate strategies for creating advantages on competition of 

resort entrepreneurs in KaengKa Chan district, Petchaburi by exploring business operating 

patterns and social responsibility of the resort entrepreneurs. The instruments were participant-

observations, in-depth interviews about business management of the resort entrepreneurs in the 

aspects of physics, environment, and facilities. 

 The results indicated that the entrepreneurs operated their business with family 

business style by employing experience from operating their business which allow them to have 

constant effectiveness improvement and competence on providing service along with social 

responsibility on environment, community, and activities to give the district reputation. 

 Moreover, the researcher also suggested ways to improve the economics for the 

entrepreneurs, community, and governmental organizations to collaborate with one another to 

make business and the locals' life peaceful as well as support the potentially greater business due 

to the bigger number of tourists. The ways were 1) the governmental organization were to 

function as the connector between the entrepreneurs and the community to discuss about pollution 

problems in order to find a solution to redress such the problems 2) the enhancement on 

effectiveness or methods to improve marketing strategies on transportation, information, and 

safety to attract more tourists.  

 The obtained data would be beneficial for the entrepreneurs and concerned 

individuals as well as organization in order to help them make the decisions on policy and 

strategy making to suit the situation in order to provide economic and tourism growth.     
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์เรืองกลยุทธ์การสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการดาํเนินกิจกรรม
ความรับผดิชอบทางสังคม ของผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทอาํเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรีเป็น
ส่วนหนึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการประกอบการ 
วทิยานิพนธ์ฉบบันีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เนืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดียงิจากผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์ อาจารยที์ปรึกษางานวิจยั ทีไดก้รุณาให้ความรู้ คาํแนะนาํ ขอ้คิดเห็น เป็น  
ทีปรึกษาตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงงานวจิยัฉบบันีจนสาํเร็จดว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณไว ้ณ ทีนี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล ทีกรุณาเป็นประธานกรรมการ
และอาจารย ์ดร.พิมพาภรณ์ พึงบุญพานิชย ์ทีกรุณาเป็นประธาน และผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
งานวจิยั รวมทงัใหค้าํแนะนาํในการปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณผูป้ระกอบการธุรกิจรีสอร์ทในอาํเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี ที
สละเวลาใหส้ัมภาษณ์ ใหข้อ้มูลรวมถึงเอกสารประกอบขอ้มูลการทาํวจิยัในครังนี 
 ขอขอบพระคุณ ประชาชนทีอยูใ่นชุมชน เจา้หนา้ทีทีเกียวขอ้ง นกัท่องเทียวทุกท่านที
ใหค้าํสัมภาษณ์ในแนวทางการวจิยั 
 สุดทา้ยผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณผูมี้พระคุณผูมี้พระคุณทุกท่าน บิดา มารดา ครอบครัว 
ขอบคุณครู อาจารย ์เพือนทุกๆคนทีเป็นกาํลงัใจให้ความช่วยเหลือทุกสิงทุกอย่างแก่ผูว้ิจยัมาโดย
ตลอด และสุดทา้ยนีขอขอบพระคุณผูเ้กียวขอ้งทุกๆท่านทีผูว้จิยัมิไดก้ล่าวนามไว ้ณ ทีนีดว้ย 
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