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บทคัดย่อ 

การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของตวัแบบกับข้อมลูเชิงประจกัษ์

ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสู่องค์การ

ท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจดจิิทลั และ 2) เพ่ือศกึษาอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสู่องค์การท่ีเป็นเลิศใน

ยคุเศรษฐกิจดิจิทลั โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทย จํานวน 390 ราย และ

วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) 

 ผลการวิจัยพบว่า หลังจากใช้โปรแกรมสําเร็จรูปตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมการ

โครงสร้าง ปรากฏว่าดชันีทกุตวัผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วย P-Value = 0.376 GFI = 0.976 AGFI 

= 0.963 CFI = 0.998 RMSEA = 0.011 และ RMR = 0.021 ดงันัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์
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ท่ีได้ครัง้นีส้อดคล้องกบัข้อมลูเชิงประประจกัษ์ และจากผลการวิเคราะห์เส้นทางพบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่

องค์การท่ีเป็นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลัของธุรกิจนําเท่ียวในประเทศ ประกอบด้วย ปัจจยัด้านภาวะผู้ นํา

การเปล่ียนแปลง ปัจจัยด้านความเป็นผู้ ประกอบการขององค์การ และปัจจัยด้านการบริหารการ

เปล่ียนแปลง โดยมีคา่อิทธิพลรวมเท่ากบั 0.550 0.392 และ 0.426 ตามลําดบั อย่างมีระดบันยัสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.01 และพบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง ปัจจยัด้านความเป็นผู้ประกอบการของ

องค์การ และปัจจัยด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงสามารถร่วมกันอธิบายองค์การท่ีเป็นเลิศในยุค

เศรษฐกิจดจิิทลัของธุรกิจนําเท่ียวในประเทศได้ร้อยละ 60.4 (R2 = 0.604) 

 
คําสําคัญ:  ปัจจยัเชิงสาเหต,ุ การบริหารการเปลีย่นแปลง, ธุรกิจนําเทีย่ว, องค์การที่เป็นเลิศ, ยคุเศรษฐกิจ

ดิจิทลั 

 

Abstract 

This research aims: 1) to examine the consistency of model with the empirical data that 

influence to change management of development tourism business in Thailand to excellence 

organization in digital economy era 2) to study the direct, indirect, and overall influence factors 

of change management of tourism business development in Thailand to be excellence 

organizations in digital economy era. Data were collected from 390 tourism entrepreneurs. 

Technique used to analyze the data was structural equation model (SEM). 

The results revealed that the consistency of the structural equation model was related. 

All indicators passed the benchmark, P-Value = 0.376, GFI = 0.976, AGFI = 0.963, CFI = 0.998, 

RMSEA = 0.011, and RMR = 0.021. It can be concluded that the results of this analysis are 

consistent with the empirical data. The results of path analysis found that the factors of 

transformational leadership, corporate entrepreneurship, and change management with the 

overall influence of 0.550, 0.392, and 0.426 respectively at .01 statistical significant level. The 

research also found transformational leadership factor, corporate entrepreneurship factor, and 

change management factor can together explain 60.4 percent (R2 = 0.604) of Thailand 

excellence organization of tourism business. 

  

Keywords:  Causal Factors, Change Management, Tourism Business, Excellence Organization, 

Digital Economy Era 



สยามวิชาการ ปีที่ 21 เลม่ที่ 2 ฉบบัที่ 37 สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563 

Siam Academic Review Vol.21, No.2, Issue 37, August 2020 – December 2020 

 

 

 

- 19 - 

บทนํา 

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของหลาย

ประเทศทัว่โลก รัฐบาลของแตล่ะแห่งจึงให้ความสําคญัด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั

เพ่ือช่วงชิงส่วนแบง่ตลาดท่องเท่ียวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างกําหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดเพ่ือดึงนักท่องเท่ียวทัว่โลกเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศมากขึน้ การกําหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของประเทศต่างๆ จึงได้มีการบูรณาการงานด้านการท่องเท่ียวให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ทัง้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องโดยตรง และ

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจสนบัสนนุต่างๆ การซือ้บริการของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศ ถือได้

ว่าเป็นการส่งสินค้าออกท่ีมองไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible Export) เพราะเป็นการซือ้ด้วยเงินตรา

ตา่งประเทศ การผลิต สินค้า คือ บริการตา่งๆ ท่ีนกัท่องเท่ียวซือ้ก็จะต้องมีการลงทนุ ซึ่งผลประโยชน์จะตก

อยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ใน

ด้านสงัคมการท่องเท่ียวเป็นการพกัผ่อนคลาย ความตงึเครียด พร้อมกบัการได้รับความรู้ ความเข้าใจใน

วฒันธรรมท่ีผิดแผกแตกตา่งออกไปอีกครัง้ อตุสาหกรรมทอ่งเท่ียวจงึเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ในรูปเงินตรา

ต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการชําระเงินได้เป็นอย่างมาก นอกจากนี ้การ

ท่องเท่ียวยงัมีบทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางท่ีผู้

อยูใ่นท้องถ่ินได้เก็บมาประดษิฐ์เป็นหตัถกรรมพืน้บ้านขายเป็นของท่ีระลึกสําหรับนกัท่องเท่ียว จึงสรุปได้ว่า 

บทบาทและความสําคญัของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวส่งผลตอ่เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (ฉนัทชั วรรณถนอม, 2552) 

อยา่งไรก็ดี การท่ีจะผลกัดนัให้ตลาดการท่องเท่ียวในประเทศของคนไทยเติบโตอย่างตอ่เน่ือง ยงัมี

โจทย์ท่ีท้าทายหลายประการ อาทิ การพฒันาแหล่งท่องเท่ียวให้เติบโตอย่างมีคณุภาพและยัง่ยืน สามารถ

สร้างรายได้สู่ประชาชนในท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะในเมือง

ทอ่งเท่ียวท่ีอํานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียว สามารถเช่ือมโยงไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวตา่งๆ ใน

จงัหวดัและระหว่างจงัหวดัให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือลดต้นทนุการเดินทางท่องเท่ียวของคนไทยในประเทศให้

ถกูลง เป็นต้น ซึง่มีผลทําให้ธุรกิจท่ีประกอบกิจการในอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว เชน่ ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 

ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจนําเท่ียวต้องหนัมาปรับตวั จึงเป็นช่วงท่ีเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย

หลายประการ รัฐบาลได้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งในหลายมาตรการ คือ มาตรการลดหย่อน

ภาษีสําหรับการท่องเท่ียวในประเทศเน่ืองจากมองว่าการท่องเท่ียวในประเทศเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีจะ

ชว่ยให้เกิดเม็ดเงินหมนุเวียนลงสูเ่ศรษฐกิจในชมุชนได้อยา่งรวดเร็ว และในปี 2559 ท่ีผา่นมา รัฐบาลได้ออก

มาตรการกระตุ้นตลาดการทอ่งเท่ียวในประเทศ 3 ครัง้ จงึทําให้การเดนิทางทอ่งเท่ียวในประเทศของคนไทย

ชว่ยกระจายรายได้ลงสูร่ะบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในท้องถ่ินพืน้ท่ีท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียว
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และตามเส้นทางท่องเท่ียว โดยในปี 2559 ท่ีผ่านมาพบว่า เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจท่ีเกิดจาก

การเดนิทางทอ่งเท่ียวในประเทศของคนไทยอยูท่ี่ประมาณ 8.69 แสนล้านบาท (กระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา, 2559) 

ทัง้นี ้การพฒันาองค์การในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ซึ่งเป็นยุคท่ีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างย่ิงในด้าน

เทคโนโลยีและการส่ือสาร ทรัพยากรมนษุย์และความรู้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับการพฒันาองค์การให้

อยู่รอดและมีขีดสมรรถนะสูงซึ่งจะต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงปรับเปล่ียน

พฤติกรรม ความเช่ือ ความคิด และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ

สภาพแวดล้อมและการแข่งขนัท่ีองค์การกําลงัเผชิญอยู่ เคร่ืองมือในการพฒันาองค์การท่ีสําคญัท่ีสามารถ

นํามาใช้ในการขับเคล่ือนการเป็นองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงได้คือ  การใช้กลไกของกลุ่มหรือทีมเพ่ือ

ก่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนและเป็นภารกิจร่วมของสมาชิกทกุคนในองค์การแทนท่ีจะใช้บคุคลเพียงคน

เดียวหรือพึง่พิงท่ีปรึกษา หรือนกัพฒันาองค์การเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากการทํางานเป็นทีมจะสร้างความ

ร่วมมือร่วมใจและสง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงอยา่งมีแบบแผนในการพฒันาองค์การ โดยองค์การสามารถใช้

การเรียนรู้เป็นทีมภายในสายงาน และการเรียนรู้เป็นทีมแบบข้ามสายงาน เพ่ือพฒันาองค์การไปสู่การเป็น

องค์การท่ีเป็นเลิศ  ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงต้องการศกึษาว่า ปัจจยัเชิงสาเหตใุดบ้างท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสู่องค์การท่ีเป็นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั และ

รูปแบบการพฒันาองค์การสู่องค์การท่ีเป็นเลิศซึ่งผู้ วิจยัได้สร้างขึน้โดยมีทฤษฎีและงานวิจยัสนบัสนนุนัน้มี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ทัง้นี ้เพ่ือองค์การธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการบริการ

โดยเฉพาะธุรกิจนําเท่ียวจะสามารถนําผลวิจยัท่ีได้ไปใช้ในการบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันาธุรกิจ

นําเท่ียวในประเทศไทยสูอ่งค์การท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจดจิิทลัตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของตวัแบบกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลการ

บริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสูอ่งค์การท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจ

ดจิิทลั  

 2. เพ่ือศกึษาอิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การบริหารการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสูอ่งค์การท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจดจิิทลั 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 ในการศกึษาคณุลกัษณะของปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการศกึษา ผู้ วิจยั

จงึตัง้สมมตฐิานของงานวิจยัไว้ โดยแบง่ออกเป็น 6 ข้อดงันี ้
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 สมมตฐิาน 1 ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลง 

 สมมตฐิาน 2 ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่องค์การท่ีเป็นเลิศ 

 สมมตฐิาน 3 ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่การบริหารการ

เปล่ียนแปลง 

 สมมตฐิาน 4 ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่องค์การท่ีเป็นเลิศ 

 สมมตฐิาน 5 การบริหารการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่องค์การท่ีเป็นเลิศ 

 สมมตฐิาน 6 โมเดลสมการโครงสร้างท่ีสร้างขึน้โดยมีทฤษฎีและงานวิจยัสนบัสนนุนัน้มีความ

สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ธุรกิจนําเท่ียว หมายถึง ธุรกิจเก่ียวกบัการนํานกัท่องเท่ียวเดินทางไปท่องเท่ียว หรือเดินทางไปเพ่ือ

วตัถปุระสงค์อ่ืน โดยจดัให้มีบริการหรือการอํานวยความสะดวกอยา่งใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง อนัได้แก่ 

สถานท่ีพกั อาหาร มคัคเุทศก์ หรือบริการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 ผู้ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีดําเนินกิจการเก่ียวกับการจัดนํา

เท่ียว ทัง้ภายในประเทศหรือไปต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นตวัแทนท่องเท่ียว รับจัดขายตั๋ว

เคร่ืองบนิ รถไฟ หรือรับจองโรงแรมด้วย 

การดําเนินกิจกรรมบริการด้านการนําเท่ียว หมายถึง การบริการด้านการเดินทาง บริการด้าน

อาหารและการพกัแรม และบริการด้านการนําเท่ียว ซึ่งดําเนินการโดยหวงัผลกําไรท่ีต้องอาศยัแรงงานและ

การลงทนุสูง โดยใช้เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน การจดัองค์การ และการตลาด ครอบคลุมธุรกิจ

หลายประเภท ทัง้ท่ีเก่ียวข้องกบัการทอ่งเท่ียวโดยตรงและโดยอ้อม 

องค์การท่ีเป็นเลิศ หมายถึง องค์การท่ีมีศักยภาพในการปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างรอบด้าน มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ให้ความสําคญัอยู่ตลอดเวลา ให้ความสําคญักับ

การใช้ศักยภาพของบุคลากรท่ีมีอยู่ให้เต็มท่ี มีกระบวนการทํางานเทคโนโลยี และบุคลากรท่ีมีความ

ประสานสอดคล้องกนั เพ่ือให้สามารถดําเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ หมายถึง ความสามารถโดยรวมขององค์การ ในการใช้การ

คิดริเร่ิมสร้างสรรค์แสวงหาวิธีการหรือลู่ทางใหม ่เพ่ือพฒันาสินค้าหรือบริการ กระบวนการทํางานให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึน้ และเป็นความร่วมมือกนัทัง้องค์การในการเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ

ขององค์การ โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัและส่งผลตอ่การพฒันาองค์การท่ี

เป็นเลิศและความอยูร่อดขององค์การในระยะยาวในยคุเศรษฐกิจดจิิทลั 
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 การบริหารการเปล่ียนแปลง หมายถึง การวางแผนการดําเนินการตา่งๆ เพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้

จากการเปล่ียนแปลง และสนบัสนุนให้เกิดการปรับตวัและการยอมรับ พร้อมทัง้สร้างศกัยภาพใหม่ๆ เพ่ือ

รองรับให้การเปล่ียนแปลงเกิดขึน้อย่างเป็นผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน

องค์การนัน้เกิดจากปัจจยัภายในและจากภายนอกในยคุเศรษฐกิจดจิิทลั 

 ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง หมายถึง พฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารท่ีได้แสดงให้เห็นถึง

ความพยายามในการจดัการหรือการทํางานท่ีเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลง เพ่ือช่วยให้พนกังานได้มีความ

พยายามให้เกิดผลงานท่ีสงูขึน้กว่าเดิม รวมถึงการพฒันาความสามารถและศกัยภาพของพนกังานให้ไปสู่

ระดบัท่ีสงูขึน้ ซึง่จะนําไปสูผ่ลประโยชน์ขององค์การในยคุเศรษฐกิจดจิิทลั 

 

ขอบเขตการวิจัย 
ด้านเนือ้หา 

 การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้สงัเคราะห์จากแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาสรุปเป็นตวัแปรท่ีศกึษาใน

การวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

 1. ตวัแปรแฝงภายนอก ประกอบด้วย 2 ปัจจยั ได้แก่ 

  1.1 ปัจจยัด้านภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง (TL) ประกอบด้วย 4 ตวัแปร คือ  1) การ

วิเคราะห์สถานการณ์ (TL1)  2) การแบง่ปันข้อมลูอย่างจริงใจ (TL2)  3) การสานสมัพนัธ์ปัจจบุนั (TL3) 

และ 4) การส่ือสารสร้างแรงบนัดาลใจ (TL4) 

  1.2 ปัจจยัด้านความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) ประกอบด้วย 3 ตวัแปร คือ 1) 

การสร้างนวตักรรม (CE1)  2) การกล้าเผชิญความเส่ียง (CE2) และ 3) การดําเนินงานเชิงรุก (CE3) 

 2. ตวัแปรแฝงภายใน ประกอบด้วย 2 ปัจจยั ได้แก่ 

  2.1 ปัจจัยด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง (CM) ประกอบด้วย 3 ตวัแปร คือ  1) การ

บริหารทรัพยากรมนษุย์ (CM1)  2) การบริหารโครงสร้างองค์การ (CM2) และ 3) การบริหารเทคโนโลยีและ

นวตักรรม (CM3) 

  2.2 ปัจจยัด้านองค์การท่ีเป็นเลิศ (EO) ประกอบด้วย 3 ตวัแปร คือ 1) เทคโนโลยีท่ี

นํามาใช้สนบัสนนุการส่ือสารของทีม (EO1)  2) เทคโนโลยีท่ีนามาใช้สนบัสนนุการทางานร่วมกนัของทีม 

(EO2) และ 3) เทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ในการจดัการเก็บและเผยแพร่ความรู้ของทีม (EO3) 

 ด้านพืน้ท่ี 

  ธุรกิจนําเท่ียวขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีตัง้อยูใ่นทกุภมูิภาคของประเทศไทย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ประโยชน์ตอ่การศกึษา วิจยั หรือ เชิงวิชาการ 

 เกิดองค์ความรู้ใหม่ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนําผลการวิจัยครัง้นีไ้ปใช้ประโยชน์เป็น

ฐานข้อมลูด้านการศกึษาวิจยั การกําหนดนโยบาย และการวางแผนงานในอนาคตตอ่ไป 

 2. ประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการธุรกิจนําเท่ียว 

 เพ่ือเป็นแนวทางให้ธุรกิจผู้ประกอบและผู้บริหารของธุรกิจนําเท่ียว สามารถนําผลท่ีได้จากการวิจยั

ไป กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานได้ชดัเจน เหมาะสมมากขึน้ และสามารถนําผลวิจยัไปใช้ในการบริหาร

การเปล่ียนแปลง การพัฒนาองค์การให้มีผลการดําเนินงานท่ีเพิ่มสูงขึน้เพ่ือนําไปสู่องค์การท่ีเป็นเลิศได้ 

และยังส่งผลให้ผู้ ใช้บริการท่ีจะได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพมากย่ิงขึน้ ซึ่งจะนํานําไปสู่การบริหารการ

เปล่ียนแปลงขององค์การธุรกิจนําเท่ียวในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการใช้เป็น

เคร่ืองมือการพฒันาองค์การ หรือกิจกรรมสอดแทรกท่ีใช้ในการพฒันาองค์การได้ 

 3. ประโยชน์ตอ่หนว่ยงานภาครัฐและภาคอ่ืนๆ 

 หน่วยงานภาครัฐ สมาคมการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถนําผล

วิจยัไปประยกุต์ใช้ในการวางแผนพฒันารูปแบบปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลง

เพ่ือการพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสู่องค์การท่ีเป็นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั รวมทัง้เพ่ือส่งเสริม

ธุรกิจนําเท่ียวและอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวได้ถกูทิศทาง 

 

แนวคิดและทฤษฎี 

 แนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการบริหารการเปล่ียนแปลง 

 การบริหารการเปล่ียนแปลงมีความสําคญัอย่างย่ิงตอ่การพฒันาองค์การท่ีเป็นเลิศ เน่ืองจากการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเทคโนโลยีนัน้มีความสัมพันธ์กันโดยตรง ทัง้นี ้ภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบนัทําให้ตลาดเกิดใหม่มีการลงทุนในเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอย่างมหาศาล เน่ืองจากความต้องการใน

การหาวิธีการเพ่ือลดต้นทุน และต้องการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม จึงทําให้เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็น      

ตวัผลักดนัให้เกิดรายได้ท่ีเพิ่มขึน้และเปล่ียนพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงแนวคิด 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือนําไปสู่การพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั

สูอ่งค์การท่ีเป็นเลิศ ดงันี ้

 1. แนวความคดิด้านการเปล่ียนแปลงองค์การ (Organizational Change) 

 การยอมรับการเปล่ียนแปลงเป็นประเด็นท่ีสําคัญ เพราะปัจจุบนัองค์การต้องดําเนินการอยู่ใน

สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพลวตัรมากขึน้ การแข่งขนัรุนแรงขึน้ และความต้องการทางสงัคมจะเพิ่มขึน้อย่างย่ิงด้วย 

(อดุม ทมุโฆษิต, 2544) ดงัท่ี Robbins and Coulter (2008) และ Robbins (1994) กล่าวว่า เม่ือคล่ืนลม
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แรง คือ สิ่งแวดล้อมต่างมีความไม่แน่นอนและเป็นพลวตั ผู้บริหารต้องมีความคล่องตวั พร้อมปรับตวัให้

สามารถรับการเปล่ียนแปลง และปรับวิกฤติให้เป็นโอกาส เพ่ือให้องค์การเติบโตได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่ง

การเปล่ียนแปลงองค์การนัน้ หมายถึง การเปล่ียนแปลงคน (People) โครงสร้าง (Structure) และ 

เทคโนโลยี (Technology) ผู้บริหารต้องเป็นผู้จดัการกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว นอกจากนัน้ Robbins 

and Coulter (2008) ยงัได้กลา่วอีกวา่ ปัจจยัท่ีสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนัน้ ประกอบด้วย 1) ปัจจยั

ภายนอก ได้แก่ สภาพตลาดหรือการแขง่ขนั กฎระเบียบทางราชการ เทคโนโลยี ตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ

โลกการเมืองโลก และการเปล่ียนแปลงแนวความคิดในการจดัการ โดยเฉพาะด้านการบริหารบคุคล ซึง่เกิด

แนวความคิดใหม่อยูต่ลอดเวลา  2) ปัจจยัภายใน ได้แก่ การดําเนินงานภายในองค์การ คือ ต้องมีการ

เปล่ียนแปลงจากการมีกลยทุธ์ใหม่ๆ  พนกังานขององค์การท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลงด้าน อาย ุระดบั

การศกึษา ทกัษะ ประสบการณ์รวมถึงการนําเคร่ืองจกัรใหม่ๆ  เข้ามาประยกุต์ใช้ ซึง่ก่อให้เกิดกระบวนการ

เปล่ียนแปลงทางกระบวนการผลิต การใช้แรงงาน และต้นทนุการผลิต เป็นต้น 

 2. การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) 

 Schermerhorn (2005) ตัง้ข้อสังเกตว่า การบริหารการเปล่ียนแปลงจะมุ่งท่ีเป้าหมายหลัก 5 

ประการคือ  1) เปล่ียนแปลงลกัษณะการทํางานของพนกังาน ซึ่งหมายรวมถึง พนัธกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์

ขององค์กร ตลอดจนการออกแบบการทํางานใหม่  2) บุคลากร ทศันคติและความสามารถของพนกังาน

ระบบการจดัการทรัพยากรมนษุย์ขององค์การท่ีสนบัสนนุการทํางานของพนกังาน  3) วฒันธรรมองค์การ 

คา่นิยมแนวปฏิบตัิท่ีนําไปสู่พฤติกรรมใหม่ท่ีพึงประสงค์ของพนกังานแต่ละคน และการทํางานเป็นทีม  4) 

เทคโนโลยีระบบการทํางานและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้สนบัสนุนระบบการทํางานในองค์การ และ  5) 

โครงสร้างองค์การสายการบงัคบับญัชาและการส่ือสารในองค์การ 

 3. ลกัษณะการบริหารการเปล่ียนแปลงและทฤษฎีการเปล่ียนแปลงองค์การ 

 การเปล่ียนแปลงเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในทกุองค์การอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ การบริหารจดัการองค์การตา่ง

เผชิญกบัการเปล่ียนแปลงทัง้จากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ และภายในองค์การ ซึ่งส่งผลกระทบตอ่

อํานาจหน้าท่ีของผู้ นําและผู้ ใต้บงัคบับญัชา ตอ่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนกังานในองค์การ และ

ตอ่การส่ือสารในองค์การ (เนตร์พณัณา ยาวิราช, 2558) การเปล่ียนแปลงจะประสบความสําเร็จได้นัน้ Daft 

(1992) กล่าวว่า มีองค์ประกอบดงันี ้คือ  1) ความต้องการการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการท่ีองค์การและ

สมาชิกในองค์การไม่พอใจกับสภาพต่างๆ ท่ีเป็นอยู่ เช่น ผลงานขององค์การไม่เป็นท่ีพอใจ 2) 

แนวความคดิในการเปล่ียนแปลงท่ีสอดคล้องกบัความต้องการท่ีจะเปล่ียนแปลงในข้อแรก 3) การยอมรับท่ี

จะให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัง้ผู้ บริหารและพนักงานต้องสอดคล้องและไปด้วยกัน 4) การดําเนินการ

เปล่ียนแปลง องค์การต้องนําแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ รวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์ใหม่ และพฤติกรรมการ

ทํางานใหม่มาสู่พนกังานเพ่ือนําการเปล่ียนแปลงสู่ภาพปฏิบตัิ  5) การจดัสรรทรัพยากร ทัง้ด้านเวลาและ
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ทรัพยากรทางการบริหาร  เชน่ คน วสัดอุปุกรณ์ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินการ การเปล่ียนแปลงให้

เกิดความสําเร็จนัน้เป็นความท้าทายของผู้ นําองค์การสิ่งสําคญัในการเปล่ียนแปลงคือ การท่ีผู้ นําสามารถ

กระตุ้นให้สมาชิกในองค์การยอมรับการเปล่ียนแปลงเพ่ือความสําเร็จขององค์การ (Burnes, 2000) 

 4. ความสมัพนัธ์ของตวัแปรการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสง่ผลตอ่องค์การท่ีเป็นเลิศ 

 เคร่ืองมือการพฒันาองค์การ หรือกิจกรรมสอดแทรกท่ีใช้ในการพฒันาองค์การเป็นกิจกรรมท่ีต้อง

เร่ิมจากการวางแผน การกําหนดทิศทาง และการเลือกเคร่ืองมือหรือวิธีการมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและ

เพิ่มศกัยภาพขององค์การ ซึ่งในการเลือกวิธีการพฒันาองค์การท่ีเหมาะสมจะต้องทราบผลลพัธ์ท่ีองค์การ

ต้องการ และศกัยภาพของเคร่ืองมือหรือกิจกรรมนัน้ รวมทัง้ การยอมรับในเคร่ืองมือการพัฒนาองค์การ 

(Ammarinnukhro, 2008) 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพนัธ์โครงสร้าง

ปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสู่

องค์การท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั โดยผู้ วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัของต่างประเทศและใน

ประเทศ เพ่ือนํามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ด้วยการระบุเส้นทางความสัมพันธ์โครงสร้าง       

เชิงสาเหตท่ีุมีตอ่ปัจจยัเชิงสาเหตซุึ่งมีอิทธิพลตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันาธุรกิจนําเท่ียว

ในประเทศไทยสู่องค์การท่ีเป็นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยประกอบไปด้วยตัวแปรแฝงภายใน 

(Endogenous) 2 ตวัแปร ได้แก่ ปัจจยัภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงและปัจจยัความเป็นผู้ประกอบการของ

องค์การ และตวัแปรแฝงภายนอก (Exogenous) 2 ตวัแปร ได้แก่ ปัจจยัการบริหารการเปล่ียนแปลงและ

ปัจจยัองค์การท่ีเป็นเลิศดงัตอ่ไปนี ้
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ระเบียบวิธีดาํเนินการวิจัย 

 ขัน้ตอนท่ี 1  ขัน้ตอนการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องจากแหล่งข้อมลู

ทตุยิภมูิ (Secondary Sources) เพ่ือทําให้ผู้ วิจยัได้รับความรู้พืน้ฐานในการวิจยั และนํามาใช้ในการพฒันา

กรอบแนวคดิในการศกึษาวิจยั 

 ขัน้ตอนท่ี 2  ขัน้ตอนการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ในการศึกษาวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยมี

จดุมุ่งหมายในการหาแนวทางการพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสู่องค์การท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจ

ดจิิทลั และท่ีสําคญัย่ิงคือ ผลการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมสว่นรวมทัง้ในเชิงวิชาการและในเชิงวิชาชีพท่ี

เก่ียวข้องกับธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยหรือธุรกิจบริการอ่ืนๆ โดยการศกึษาถึงความสมัพนัธ์ของปัจจยั

เชิงสาเหตท่ีุมีตอ่การพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสูอ่งค์การท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจดจิิทลั 

 ขัน้ตอนท่ี 3  ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือวิจัย ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถามด้วยการ

สงัเคราะห์และประยุกต์ใช้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ส่วนการทดสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ

การวิจยั ผู้ วิจยัได้ทดสอบหาคา่ความเท่ียงตรง (Validity) ด้วยการนําแบบสอบถามท่ีผู้ วิจยัได้พฒันาขึน้ไป

ให้ผู้ เช่ียวชาญและอาจารย์ท่ีปรึกษาดษุฎีนิพนธ์ตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content 

Validity) จํานวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านบริหารธุรกิจ 2 ท่าน ผู้ เช่ียวชาญด้านธุรกิจนําเท่ียว 1 ท่าน 

และผู้ เช่ียวชาญด้านการวิจยัโมเดลเชิงโครงสร้าง 2 ท่าน เพ่ือหาคา่ดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม

กับคณุลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจยัท่ีต้องการวัด และทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

หรือความสอดคล้องภายในด้วยสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ด้วยการนํา

แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ก่อนนําแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมลู 

 ขัน้ตอนท่ี 4  ขัน้ตอนการเก็บรวบรวมข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู โดยผู้ วิจยัได้ดําเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กบักลุม่ตวัอยา่งจํานวน 1,000 คน เพ่ือศกึษา

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันาธุรกิจนําเท่ียว

ในประเทศไทยสูอ่งค์การท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจดจิิทลั และนําข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวมมาตรวจสอบ

ความสมบรูณ์และความถกูต้องก่อนนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้เทคนิคสถิต ิ

Structural Equation Modeling (SEM) 

 ขัน้ตอนท่ี  5  ขัน้ตอนการสรุปผลและอภิปรายผลการศกึษาวิจยั และ 

 ขัน้ตอนท่ี  6  ขัน้ตอนการนําเสนอข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ผลจากผลการศกึษาวิจยั 
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ผลการวิจัย 

 1. สรุปผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจยักบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 จากการวิเคราะห์ คา่ดชันีความกลมกลืนของโมเดล เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของตวัแบบกบั

ข้อมูลเชิงประจักษ์ของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลการบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพัฒนาธุรกิจนําเท่ียวใน

ประเทศไทยสู่องค์การท่ีเป็นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ท่ีสร้างขึน้กับข้อมูลเชิงประจกัษ์ตามวตัถุประสงค์

ของการวิจัยข้อท่ี 1การวิเคราะห์โมเดล พบว่า โมเดลสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมีค่า

ดชันีความกลมกลืนท่ีผ่านเกณฑ์การยอมรับคือ คา่ดชันี P-Value = 0.376 GFI = 0.976 AGFI = 0.963   

CFI = 0.998 RMSEA = 0.011 และ RMR = 0.021 ดงันัน้ จึงสรุปได้ว่า โมเดลแบบจําลองสมการเชิง

โครงสร้างมีความเหมาะสม สอดคล้องกลมกลืน กบัข้อมลูท่ีได้จากการสํารวจ 

 2. สรุปผลการวิเคราะห์เส้นทาง 

 การวิเคราะห์คา่สมัประสิทธ์ิเส้นทาง (Path Coefficient) ในโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุเพ่ือ

ศึกษา อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสู่องค์การท่ีเป็นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ตาม

วตัถปุระสงค์ของการวิจยัข้อท่ี 2 โดยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้อม 

(Indirect Effect: IE) และอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ของตวัแปรตา่งๆ ภายในโมเดลความสมัพนัธ์ของ

ปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลต่อการบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสู่

องค์การท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจดจิิทลั  ผลการวิเคราะห์เส้นทาง พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่องค์การท่ีเป็น

เลิศในยคุเศรษฐกิจดจิิทลัของธุรกิจนําเท่ียวในประเทศ ประกอบด้วย ปัจจยัด้านภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง 

ปัจจัยด้านความเป็นผู้ ประกอบการขององค์การ และปัจจัยด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง โดยมีค่า

อิทธิพลรวมเทา่กบั 0.550 0.392 และ 0.426 ตามลําดบั อย่างมีระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.01 และพบว่า 

ปัจจยัด้านภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง ปัจจยัด้านความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ และปัจจยัด้านการ

บริหารการเปล่ียนแปลงสามารถร่วมกนัอธิบายองค์การท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจดจิิทลัของธุรกิจนําเท่ียวใน

ประเทศได้ร้อยละ 60.4 (R2 =0.604) 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

 1. ปัจจยัภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลง 

 ภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลงและองค์การท่ี

เป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 ถ้าธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยให้

ความสําคญักับปัจจัยภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้ ย่อมส่งผลให้การบริหารการเปล่ียนแปลงของ

ธุรกิจมีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มสูงขึน้ และส่งผลให้ธุรกิจมีองค์การท่ีเป็นเลิศของธุรกิจท่ีสงูขึน้ เน่ืองจากภาวะ
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ผู้ นําการเปล่ียนแปลงเป็นกระบวนการท่ีผู้ นําพยายามเปล่ียนแปลงผู้ตามให้ปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดความจงรักภกัดี เกิดความไว้วางใจและเช่ือถือในตวัผู้ นํา เกิดความคล้อยตาม เกิดความมัน่ใจในตนเอง 

พยายามแก้ปัญหาในการปฏิบตัิ มีความรับผิดชอบและยอมอุทิศตนเพ่ือองค์กร ดงันัน้ ผู้ นําท่ีดี ผู้บริหาร

หรือผู้ นําการเปล่ียนแปลง จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการโน้มน้าวคนให้ทําสิ่งตา่งๆ ด้วยความสมคัร

ใจ ทําให้ผู้ คนรู้สึกอยากจะติดตามไปทุกแห่ง ขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมลูกน้องให้ได้แสดงออกถึง

ความรู้สึก ความสามารถ ให้มีโอกาสพัฒนาตนให้ดีขึน้กว่าท่ีเป็นอยู่ ต้องสร้างสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศในการทํางานท่ีอบอุ่นซึ่งจะส่งผลให้ลกูน้องเกิดความรักความผูกพนัตอ่องค์กร ภาวะผู้ นําการ

เปล่ียนแปลงจงึประกอบด้วย 4 ลกัษณะคือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์  2) การแบง่ปันข้อมลูอย่างจริงใจ  

3) การสานสมัพนัธ์ปัจจบุนั (TL3) และ 4) การส่ือสารสร้างแรงบนัดาลใจ  

           กล่าวได้ว่า ผลการศกึษาวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบั Gibson et al. (1997) ท่ีกล่าวว่า ผู้บริหารต้องมี

ความเป็นผู้ นําหรือมีภาวะผู้ นําท่ีสอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ และมีความพร้อมด้วย

คุณสมบัติหลายอย่าง เช่น ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ อดทน 

รวมทัง้ มีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือบริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนําความเจริญก้าวหน้าแก่

องค์การ โดยสอดคล้องกบั Yukl (2010) ท่ีกลา่ววา่ ผู้ นําต้องเห็นคณุคา่และประโยชน์จากโอกาสในการเพิ่ม

คณุลกัษณะ ทกัษะ และพฤติกรรม รวมถึง การพฒันาทกัษะต่างๆ ท่ีจําเป็นและสอดคล้องกับภาวะผู้ นํา

ด้วย นอกจากนัน้ ผู้ นําต้องสามารถปรับตวัให้เหมาะสมกับ สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงและไม่แน่นอน

ด้วยความมุง่มัน่และอยา่งมีคณุธรรม  รวมทัง้ ผู้บริหารต้องบรูณาการแนวความคิดทฤษฎีของภาวะผู้ นําทัง้

ทฤษฎีเชิงคุณลกัษณะผู้ นํา (Trait Leadership Theory) ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมของผู้ นํา (Behavioral 

Leadership Theory) และทฤษฎีผู้ นําเชิงสถานการณ์ (Contingency Leadership Theory) และสอดคล้อง

กบั Achua and Lussier  (2010) ท่ีสรุปแนวคิดเก่ียวกบัภาวะผู้ นําร่วมสมยัว่า ผู้ นําท่ีประสบความสําเร็จ

ต้องมีภาวะผู้ นําเชิงบูรณาการ โดยใช้แนวความคิดทฤษฎีภาวะผู้ นําเชิงคุณลักษณะ ภาวะผู้ นําเชิง

พฤติกรรม และภาวะผู้ นําตามสถานการณ์ ในการจงูใจผู้ตาม รวมถึงพฒันาและแก้ไขปัญหาขององค์การ

เพ่ือให้การบริหารเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ทัง้นีย้งัสอดคล้องกบั Robert L. Katz (1955) ท่ีได้เสนอ

ว่า ทักษะของผู้บริหารท่ีสําคญัมี 3 ประเด็น คือ 1) ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skills) คือความรู้

ความสามารถในกิจกรรมต่างๆ สําหรับงานด้านการปฏิบัติการ 2) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ (Human 

Skills) คือความสามารถในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน ความพยายามเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ การทํางานเป็น

ทีม และ 3) ทกัษะทางความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) คือ ความสามารถในการมองภาพรวมเพ่ือ

ทราบถึงองค์ประกอบของสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม  

           อยา่งไรก็ตาม แม้ว่าผู้บริหารแตล่ะระดบัจะใช้ทกัษะท่ีสําคญั 3 ทกัษะนี ้แตห่ลงัจากการปฏิวตัทิาง

เทคโนโลยีในทศวรรษท่ีผา่นมาเพ่ือเข้าสูย่คุเศรษฐกิจดจิิทลั ซึง่เป็นตวัแปรหลกัสําคญัในการกําหนดทิศ
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ทางการเปล่ียนแปลงขององค์กร ซึง่ทําให้ผู้ นําองค์กรต้องพฒันาทกัษะของตนเองให้สอดคล้องกบั

สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ผู้ นําองค์กรจะต้องสามารถบรูณาการเทคโนโลยีกบัภาวะผู้ นําให้เข้ากนัได้

อยา่งเหมาะสมตามบริบทและวฒันธรรมขององค์กรนัน้ๆ ดงันัน้ การเป็นผู้ นําในยคุเศรษฐกิจดจิิทลั จะต้อง

เพิ่มปัจจยัภาวะผู้ นําการเปล่ียนแปลงขึน้ไปอีก คือ การเป็นนวตักรรม (Peterson, 2011) ได้แก่ การ

เช่ือมโยงในทกุมิต ิการตัง้คําถาม การสงัเกต การทดลองและเครือข่ายสมัพนัธ์ ย่อมรู้และเข้าใจเทคโนโลยี 

ใหม่ๆ เพ่ือสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางความคิด กระบวนการหรือชิน้งานใหม่ๆ เพ่ือสร้างเสริมโอกาสและ

ประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้เกิดมุมมองการสะท้อนกลับท่ีแตกต่างกันออกไป ทัง้นีเ้พ่ือเป็นการสร้าง

วฒันธรรมองค์กรให้เกิดขึน้ นอกจากนี ้จะต้องเพิ่มสมรรถนะท่ีจําเป็น คือ สมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีของ

ผู้ นําองค์กร ซึ่งมีความสําคญัมากในยคุเศรษฐกิจดิจิทลั โดยผู้ นําการเปล่ียนแปลงจะต้องพฒันาสมรรถนะ

ของตนเองในด้านเทคโนโลยีนี ้

 2. ปัจจยัความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ 

 ความเป็นผู้ประกอบการขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอ่การบริหารการเปล่ียนแปลงและ

องค์การท่ีเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 และข้อท่ี 4 นั่นคือ หากธุรกิจนําเท่ียวใน

ประเทศไทยมีการพัฒนาทางด้านความเป็นผู้ ประกอบการให้ดีเพิ่มขึน้ย่อมส่งผลให้การบริหารการ

เปล่ียนแปลงมีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มสูงขึน้ และส่งผลให้มีองค์การท่ีเป็นเลิศเพิ่มสูงขึน้ด้วย ในยุคเศรษฐกิจ

ดิจิทลันัน้เป็นผู้ประกอบการต่างคํานึงถึงการพฒันาองค์การของตนและมีความมุ่งมัน่ในการสร้างโอกาส

ทางธุรกิจ ต้องการความชดัเจนของการดําเนินธุรกิจ อีกทัง้ยงัให้ความสําคญัต่อพนักงานในองค์การท่ีมี

ทกัษะ ขยนั หมัน่เพียร อดทน มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี และมีเป้าหมายชดัเจนคือ การร่วมมือกนัทัง้

องค์การเพ่ือสง่มอบคณุคา่ให้แก่ลกูค้า ทัง้นี ้ในยคุปัจจบุนัผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็กหรือ

องค์การท่ีมีขนาดใหญ่ต่างให้ความสําคญักบัการจดัการความเส่ียงตามแนวทางการดําเนินงาน ทัง้นี ้เพ่ือ

การบริหารการเปล่ียนแปลงและมีความพร้อมท่ีจะพฒันาองค์การอยู่ตลอดเวลา องค์การจึงต้องมีการการ

สร้างนวัตกรรม การกล้าเผชิญความเส่ียง และดําเนินงานในเชิงรุก เน่ืองจากการมุ่งเน้นความเป็น

ผู้ประกอบการขององค์การ เป็นเร่ืองของการให้ความสําคญัตอ่บคุลิกและคณุลกัษณะของผู้ประกอบการซึ่ง

เป็นกลไกสําคญัในการบริหารจดัการท่ีสะท้อนถึงความสามารถขององค์กร  

          ผลของการวิจยัครัง้นีส้อดคล้องกบัแนวคิดของ Miller (1983) ท่ีว่า องค์กรท่ีมีการมุ่งเน้นความเป็น

ผู้ประกอบการ ควรมีองค์ประกอบของการดําเนินงานท่ีสําคญั 3 เร่ือง ได้แก่ ความสามารถทางนวตักรรม 

(Innovativeness) ความกล้าเส่ียง (Risk Taking) และการดําเนินการเชิงรุก (Reactiveness) ต่อมา 

Lumpkin and Dess (1996) ได้ศกึษาและเพิ่มเติมองค์ประกอบของการมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการไว้

อีก 2 ประเด็น ได้แก่ ความเป็นตัวของตัวเอง (Autonomy) และ การแข่งขันเชิงรุก (Competitive 

Aggressiveness) ได้มีนกัวิชาการหลายท่านวิเคราะห์อภิปรายและให้ข้อสรุปในลกัษณะเดียวกนัว่า การ
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มุง่เน้นความเป็นผู้ประกอบการเป็นกระบวนการในเชิงกลยทุธ์ท่ีสนบัสนนุตอ่ความอยู่รอดขององค์การและ

ผลการดําเนินงาน จะสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขนั (Marino, 2002) ขณะท่ีการศกึษาในบริบทของภาค

บริการพบว่า การมุ่งเน้นความเป็นผู้ประกอบการขององค์การ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางบวกตอ่นวตักรรม

การบริการ (Lee and Lim, 2008) และยงัพบความสมัพนัธ์ของปัจจยัดงักล่าวท่ีส่งผลต่อการดําเนินการ

ด้านการบริการ (Su et al., 2009) ด้วยเชน่กนั 

 3. ปัจจยัการบริหารการเปล่ียนแปลง 

 การบริหารการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การท่ีเป็นเลิศ ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานการวิจยัข้อท่ี 5 คือ หากธุรกิจนําเท่ียวในประเทศมีการบริหารด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงให้

ดีเพิ่มขึน้ยอ่มสง่ผลให้กิจการมีองค์การท่ีเป็นเลิศเพิ่มมากขึน้เช่นกนั ทัง้นี ้เคร่ืองมือการพฒันาองค์การ หรือ

กิจกรรมสอดแทรกท่ีใช้ในการพฒันาองค์การเป็นกิจกรรมจะต้องเร่ิมจากการวางแผน การกําหนดทิศทาง 

และการเลือกเคร่ืองมือหรือวิธีการมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มศกัยภาพขององค์การ  โดยในการเลือก

วิธีการพฒันาองค์การท่ีเหมาะสม ต้องทราบผลลพัธ์ท่ีองค์การต้องการ ศกัยภาพของเคร่ืองมือหรือกิจกรรม

นัน้ รวมทัง้ การยอมรับเคร่ืองมือการพฒันาองค์การ (Ammarinnukhro, 2008) ซึ่งเคร่ืองมือ หรือกิจกรรมท่ี

ใช้ในการพฒันาองค์การแบง่ออกได้เป็น 3 ระดบัคือ 1) ระดบัองค์การ เช่น การสํารวจข้อมลูย้อนกลบั การ

จดัการโดยกําหนดวตัถปุระสงค์ การพฒันาคณุภาพ การปรับโครงสร้างองค์การ การปรับโครงสร้างองค์การ 

และการรือ้ปรับระบบ  2) ระดบักลุ่ม เช่น การสร้างและพฒันาทีมงาน การประชมุเพ่ือวินิจฉัยปัญหา การ

บริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น และระดับย่อยท่ีสุด คือ  3) ระดับบุคคล เช่น การกําหนดสาย

ความก้าวหน้าและอาชีพ การฝึกอบรม และการให้คําปรึกษาเฉพาะบุคคล โดยสอดคล้องกับ Bennis 

(1969) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาองค์การว่า เป็นการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและเป็นวิธี

การศกึษาท่ีมุง่เน้นการเปล่ียนแปลงความเช่ือ คา่นิยม รวมถึงโครงสร้างการดําเนินงานขององค์การ เพ่ือให้

องค์การสามารถปรับตวัเข้ากบัวิทยาการและสิ่งท้าทายใหม่ๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้อย่าง

รวดเร็ว ส่วน Burke and Schmidt (1971) ได้อธิบายว่า การพฒันาองค์การเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานขององค์การอย่างมีแบบแผนทัว่ทัง้องค์การ โดยอาศยัวิธีการและความรู้ด้านพฤติกรรมศาสตร์

มาประสานความต้องการความก้าวหน้าในระดบับคุคลให้สอดคล้องกบัความต้องการบรรลเุป้าหมายของ

องค์การ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1. ผู้บริหารธุรกิจนําเท่ียวควรให้ความสําคัญกับการจัดการด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง 

โดยเฉพาะในเร่ืองของการจดัการทรัพยากรมนุษย์ เน่ืองจากหากองค์กรให้ความสําคญัและ
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พฒันาพนกังานท่ีมากขึน้ จะส่งผลให้พนกังานมีผลการปฏิบตัิงานท่ีดีขึน้ มีความรักองค์กร มี

ความผกูพนักบัองค์กร ซึง่องค์กรจะได้พนกังานท่ีมีศกัยภาพสงูอยูใ่นองค์กรจํานวนมาก 

2. ผู้บริหารควรมีการจดัรูปแบบของธุรกิจให้มีโครงสร้างของธุรกิจในแต่ละแผนกงานท่ีมีความ

สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียว และมีการลงทุนในทรัพยากรท่ีช่วยส่งเสริมและสนับสนุนต่อการ

บริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มสูงขึน้ การจดัให้มีระบบการให้รางวลักับพนกังาน ท่ีสามารถ

สร้างและรักษาความสมัพนัธ์ท่ีแนบแนน่กบัลกูค้า การให้พนกังานสามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง

อิสระ ทัง้นี ้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลัเป็นยุคท่ีเศรษฐกิจและสงัคมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเป็นกลไกสําคญัในการขับเคล่ือนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิจ 

การค้า การบริหาร การศึกษา การสาธารณสุข และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทัง้ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสงัคมอ่ืนๆ ท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาทางเศรษฐกิจ การพฒันาคณุภาพ

ชีวิตของคนในสงัคม และการจ้างงานท่ีเพิ่มขึน้ 

3. หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจนําเท่ียวและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว

สามารถนําผลสรุปและโมเดลท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นีไ้ปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมธุรกิจ

นําเท่ียวและอตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว โดยนําไปใช้ในการการกําหนดยทุธศาสตร์การพฒันา

อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียว เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาเศรษฐกิจ เน่ืองการท่องเท่ียวเป็น

อตุสาหกรรมท่ีมีบทบาทสําคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ ดงันัน้ รัฐบาลจึงควรปรับบทบาทและ

ภารกิจเพ่ือรองรับการขยายตวัในอุตสาหกรรมดิจิทลั และโอกาสทางการแข่งขนัของธุรกิจนํา

เท่ียวและธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัและเพ่ือช่วงชิง

สว่นแบง่ตลาดทอ่งเท่ียวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการนําแบบจําลองและตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีไ้ปทําวิจยัซํา้ในด้านธุรกิจบริการ

อ่ืนในบริบทของประเทศไทยหรือของประเทศอ่ืน เพ่ือตรวจสอบโมเดลความสอดคล้องกับ

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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2. ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุด้านอ่ืนท่ีเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีต่อการบริหารการ

เปล่ียนแปลง ทัง้นี ้เพ่ือการพัฒนาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสู่องค์การท่ีเป็นเลิศในยุค

เศรษฐกิจดจิิทลั เชน่ คณุภาพการบริการ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม และ นวตักรรมการบริการ 

เป็นต้น 

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 

Interview) กบัผู้บริหารระดบัสงูของธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยและศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุ

ผู้บริหารระดบัสงูของธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยควรให้ความสําคญัในการพิจารณาและใช้

เป็นเคร่ืองมือในการบริหารการเปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสู่

องค์การท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจดจิิทลั 

4. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบความสมัพนัธ์ของปัจจยัเชิงสาเหต ุท่ีมีตอ่การบริหารการ

เปล่ียนแปลงเพ่ือการพฒันาธุรกิจนําเท่ียวในประเทศไทยสู่องค์การท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจ

ดิจิทลัท่ีมีขนาดแตกต่างกัน เพ่ือการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในธุรกิจแต่ละขนาด และ

เพ่ือนําไปสูอ่งค์การท่ีเป็นเลิศในยคุเศรษฐกิจดจิิทลั 
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