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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของตัวแบบกับข้ อมูลเชิงประจักษ์
ของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสู่องค์การ
ที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง ทางอ้ อม และอิทธิพลรวมของปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสู่องค์การที่เป็ นเลิศใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทลั โดยเก็บข้ อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทย จํานวน 390 ราย และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยโมเดลสมการโครงสร้ าง (Structure Equation Model: SEM)
ผลการวิ จัยพบว่า หลัง จากใช้ โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลสมการ
โครงสร้ าง ปรากฏว่าดัชนีทกุ ตัวผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้ วย P-Value = 0.376 GFI = 0.976 AGFI
= 0.963 CFI = 0.998 RMSEA = 0.011 และ RMR = 0.021 ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ ว่า ผลการวิเคราะห์
1

นักศึกษา หลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถนนเลียบคลองทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพมหานคร 10170 (Student, Doctor of Business Administration Program, Bangkokthonburi University,
Leabklongthawiwatthana Rd., Khet Thawiwatthana, Bangkok 10170, Thailand)
2
อาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถนนเลียบคลองทวีวฒ
ั นา เขตทวีวฒ
ั นา
กรุงเทพมหานคร 10170 และเป็ นผู้นิพนธ์ประสานงาน อีเมล: bkkthon.natcha@gmail.com (Academic Advisor,
Doctor of Business Administration Program, Bangkokthonburi University, Leabklongthawiwatthana Rd., Khet
Thawiwatthana, Bangkok 10170, Thailand, Corresponding Author, email: bkkthon.natcha@gmail.com)

- 17 -

สยามวิชาการ ปี ที่ 21 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 37 สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563
Siam Academic Review Vol.21, No.2, Issue 37, August 2020 – December 2020

ที่ได้ ครัง้ นี ้สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประประจักษ์ และจากผลการวิเคราะห์เส้ นทางพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
องค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ของธุรกิจนําเที่ยวในประเทศ ประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านภาวะผู้นํา
การเปลี่ ย นแปลง ปั จ จัย ด้ า นความเป็ นผู้ ประกอบการขององค์ ก าร และปั จ จัย ด้ า นการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีคา่ อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.550 0.392 และ 0.426 ตามลําดับ อย่างมีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.01 และพบว่า ปั จจัยด้ านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยด้ านความเป็ นผู้ประกอบการของ
องค์ก าร และปั จ จัยด้ า นการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงสามารถร่ ว มกัน อธิ บายองค์ ก ารที่ เ ป็ นเลิ ศ ในยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั ของธุรกิจนําเที่ยวในประเทศได้ ร้อยละ 60.4 (R2 = 0.604)
คําสําคัญ: ปั จจัยเชิ งสาเหตุ, การบริ หารการเปลีย่ นแปลง, ธุรกิ จนําเที ย่ ว, องค์การที ่เป็ นเลิ ศ, ยุคเศรษฐกิ จ
ดิ จิทลั

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
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บทนํา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลาย
ประเทศทัว่ โลก รัฐบาลของแต่ละแห่งจึงให้ ความสําคัญด้ านการเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างกําหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพื่อดึงนักท่องเที่ยวทัว่ โลกเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึน้ การกําหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒ นาของประเทศต่างๆ จึง ได้ มี การบูรณาการงานด้ านการท่องเที่ ยวให้ เ ป็ นส่วนหนึ่ง ของการพัฒ นา
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ ยว ซึ่งประกอบด้ วยธุรกิจหลายประเภท ทังธุ
้ รกิจที่เกี่ยวข้ องโดยตรง และ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้ องทางอ้ อม หรื อธุรกิจสนับสนุนต่างๆ การซื ้อบริ การของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ถือได้
ว่าเป็ นการส่งสิน ค้ าออกที่ ม องไม่เห็นด้ วยสายตา (Invisible Export) เพราะเป็ นการซือ้ ด้ วยเงิ นตรา
ต่างประเทศ การผลิต สินค้ า คือ บริ การต่างๆ ที่นกั ท่องเที่ยวซื ้อก็จะต้ องมีการลงทุน ซึ่งผลประโยชน์จะตก
อยู่ในประเทศและจะช่วยให้ เกิดงานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้ ใน
ด้ านสังคมการท่องเที่ยวเป็ นการพักผ่อนคลาย ความตึงเครี ยด พร้ อมกับการได้ รับความรู้ ความเข้ าใจใน
วัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างออกไปอีกครัง้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ ในรูปเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่ง จะมี ส่วนช่วยสร้ างเสถี ยรภาพให้ กับดุลการชํ าระเงิ น ได้ เ ป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ การ
ท่องเที่ยวยังมีบทบาทช่วยกระตุ้นให้ มีการนําเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ ประโยชน์อย่างกว้ างขวางที่ผ้ ู
อยูใ่ นท้ องถิ่นได้ เก็บมาประดิษฐ์ เป็ นหัตถกรรมพื ้นบ้ านขายเป็ นของที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยว จึงสรุปได้ ว่า
บทบาทและความสําคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม (ฉันทัช วรรณถนอม, 2552)
อย่างไรก็ดี การที่จะผลักดันให้ ตลาดการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยังมี
โจทย์ที่ท้าทายหลายประการ อาทิ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ เติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน สามารถ
สร้ างรายได้ สู่ประชาชนในท้ องถิ่ น อย่ างต่อ เนื่ อ ง การพัฒ นาระบบคมนาคมขนส่ ง สาธารณะในเมื อ ง
ท่องเที่ยวที่อํานวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ใน
จังหวัดและระหว่างจังหวัดให้ มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้ นทุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยในประเทศให้
ถูกลง เป็ นต้ น ซึง่ มีผลทําให้ ธุรกิจที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พกั
ธุรกิจสายการบิน ธุรกิจนําเที่ยวต้ องหันมาปรับตัว จึงเป็ นช่วงที่เศรษฐกิจไทยต้ องเผชิญกับความท้ าทาย
หลายประการ รัฐบาลได้ ใช้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่วนหนึ่งในหลายมาตรการ คือ มาตรการลดหย่อน
ภาษี สําหรับการท่องเที่ยวในประเทศเนื่องจากมองว่าการท่องเที่ยวในประเทศเป็ นกิจกรรมเศรษฐกิจที่จะ
ช่วยให้ เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนลงสูเ่ ศรษฐกิจในชุมชนได้ อย่างรวดเร็ว และในปี 2559 ที่ผา่ นมา รัฐบาลได้ ออก
มาตรการกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในประเทศ 3 ครัง้ จึงทําให้ การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย
ช่วยกระจายรายได้ ลงสูร่ ะบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในท้ องถิ่นพื ้นที่ที่เป็ นเมืองท่องเที่ยว
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และตามเส้ นทางท่องเที่ยว โดยในปี 2559 ที่ผ่านมาพบว่า เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่เกิดจาก
การเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยอยูท่ ี่ประมาณ 8.69 แสนล้ านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2559)
ทังนี
้ ้ การพัฒนาองค์การในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ซึ่งเป็ นยุคที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าอย่างยิ่งในด้ าน
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทรัพยากรมนุษย์และความรู้เป็ นสิ่งจําเป็ นอย่างยิ่งสําหรับการพัฒนาองค์การให้
อยู่ร อดและมี ขี ดสมรรถนะสูง ซึ่ ง จะต้ องอาศัยทรั พ ยากรมนุษ ย์ ที่ ยอมรั บการเปลี่ ยนแปลงปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ความเชื่ อ ความคิด และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาให้ ส อดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้ อมและการแข่งขันที่องค์การกําลังเผชิญอยู่ เครื่ องมือในการพัฒนาองค์การที่สําคัญที่สามารถ
นํามาใช้ ในการขับเคลื่ อนการเป็ นองค์การให้ มีขีดสมรรถนะสูงได้ คือ การใช้ กลไกของกลุ่มหรื อทีมเพื่ อ
ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้แลกเปลี่ยนและเป็ นภารกิจร่วมของสมาชิกทุกคนในองค์การแทนที่จะใช้ บคุ คลเพียงคน
เดียวหรื อพึง่ พิงที่ปรึกษา หรื อนักพัฒนาองค์การเพียงอย่างเดียว เนื่องจากการทํางานเป็ นทีมจะสร้ างความ
ร่วมมือร่วมใจและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผนในการพัฒนาองค์การ โดยองค์การสามารถใช้
การเรี ยนรู้เป็ นทีมภายในสายงาน และการเรี ยนรู้เป็ นทีมแบบข้ ามสายงาน เพื่อพัฒนาองค์การไปสู่การเป็ น
องค์การที่เป็ นเลิศ ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงต้ องการศึกษาว่า ปั จจัยเชิงสาเหตุใดบ้ างที่มีอิทธิพลต่อการบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสู่องค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั และ
รู ปแบบการพัฒนาองค์การสู่องค์การที่เป็ นเลิศซึ่งผู้วิจยั ได้ สร้ างขึ ้นโดยมีทฤษฎีและงานวิจยั สนับสนุนนันมี
้
ความสอดคล้ องกับข้ อมูล เชิง ประจักษ์ หรื อไม่ ทัง้ นี ้ เพื่ อองค์การธุรกิ จ ในภาคอุตสาหกรรมการบริ การ
โดยเฉพาะธุรกิจนําเที่ยวจะสามารถนําผลวิจยั ที่ได้ ไปใช้ ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
นําเที่ยวในประเทศไทยสูอ่ งค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของตัวแบบกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ของปั จจัยที่มีอิทธิพลการ
บริ หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสูอ่ งค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทลั
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง ทางอ้ อม และอิทธิพลรวม ของปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสูอ่ งค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั

สมมติฐานของการวิจัย
ในการศึกษาคุณลักษณะของปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง และเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการศึกษา ผู้วิจยั
จึงตังสมมติ
้
ฐานของงานวิจยั ไว้ โดยแบ่งออกเป็ น 6 ข้ อดังนี ้
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สมมติฐาน 1 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สมมติฐาน 2 ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การที่เป็ นเลิศ
สมมติฐาน 3 ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง
สมมติฐาน 4 ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การที่เป็ นเลิศ
สมมติฐาน 5 การบริ หารการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อองค์การที่เป็ นเลิศ
สมมติฐาน 6 โมเดลสมการโครงสร้ างที่สร้ างขึ ้นโดยมีทฤษฎีและงานวิจยั สนับสนุนนันมี
้ ความ
สอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ธุรกิจนําเที่ยว หมายถึง ธุรกิจเกี่ยวกับการนํานักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว หรื อเดินทางไปเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่น โดยจัดให้ มีบริ การหรื อการอํานวยความสะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่าง อันได้ แก่
สถานที่พกั อาหาร มัคคุเทศก์ หรื อบริ การอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผู้ประกอบการธุรกิ จนํ าเที่ยว หมายถึง บุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่ ดําเนินกิจการเกี่ ยวกับการจัดนํา
เที่ยว ทัง้ ภายในประเทศหรื อไปต่างประเทศ ในขณะเดียวกัน ก็อาจเป็ นตัวแทนท่องเที่ยว รับจัดขายตั๋ว
เครื่ องบิน รถไฟ หรื อรับจองโรงแรมด้ วย
การดําเนิ นกิ จกรรมบริ การด้ านการนํ าเที่ ยว หมายถึ ง การบริ การด้ านการเดินทาง บริ การด้ าน
อาหารและการพักแรม และบริ การด้ านการนําเที่ยว ซึ่งดําเนินการโดยหวังผลกําไรที่ต้องอาศัยแรงงานและ
การลงทุนสูง โดยใช้ เทคนิควิชาการเฉพาะ มีการวางแผน การจัดองค์การ และการตลาด ครอบคลุมธุรกิจ
หลายประเภท ทังที
้ ่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวโดยตรงและโดยอ้ อม
องค์ ก ารที่ เ ป็ นเลิ ศ หมายถึ ง องค์ ก ารที่ มี ศัก ยภาพในการปรั บ ตัว ให้ ส อดรั บ กับ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้ าน มีความพร้ อมอยู่ตลอดเวลา ให้ ความสําคัญอยู่ตลอดเวลา ให้ ความสําคัญกับ
การใช้ ศักยภาพของบุค ลากรที่ มี อยู่ใ ห้ เ ต็ม ที่ มี กระบวนการทํ า งานเทคโนโลยี และบุคลากรที่ มี ค วาม
ประสานสอดคล้ องกัน เพื่อให้ สามารถดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ หมายถึง ความสามารถโดยรวมขององค์การ ในการใช้ การ
คิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์แสวงหาวิธีการหรื อลู่ทางใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้ าหรื อบริ การ กระบวนการทํางานให้ เกิด
ประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลสูงขึ ้น และเป็ นความร่ วมมือกันทังองค์
้ การในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ขององค์การ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างความได้ เปรี ยบเชิงการแข่งขันและส่งผลต่อการพัฒนาองค์การที่
เป็ นเลิศและความอยูร่ อดขององค์การในระยะยาวในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
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การบริ หารการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การวางแผนการดําเนินการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ ้น
จากการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนให้ เกิดการปรับตัวและการยอมรับ พร้ อมทังสร้
้ างศักยภาพใหม่ๆ เพื่อ
รองรับให้ การเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึน้ อย่างเป็ นผลตามเป้าหมายที่ วางไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ใน
องค์การนันเกิ
้ ดจากปั จจัยภายในและจากภายนอกในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมทางการบริ หารของผู้บริ หารที่ได้ แสดงให้ เห็นถึง
ความพยายามในการจัดการหรื อการทํางานที่เป็ นกระบวนการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยให้ พนักงานได้ มีความ
พยายามให้ เกิดผลงานที่สงู ขึ ้นกว่าเดิม รวมถึงการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงานให้ ไปสู่
ระดับที่สงู ขึ ้น ซึง่ จะนําไปสูผ่ ลประโยชน์ขององค์การในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั

ขอบเขตการวิจัย
ด้ านเนือ้ หา
การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ สงั เคราะห์จากแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมาสรุปเป็ นตัวแปรที่ศกึ ษาใน
การวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. ตัวแปรแฝงภายนอก ประกอบด้ วย 2 ปั จจัย ได้ แก่
1.1 ปั จจัยด้ านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง (TL) ประกอบด้ วย 4 ตัวแปร คือ 1) การ
วิเคราะห์สถานการณ์ (TL1) 2) การแบ่งปั นข้ อมูลอย่างจริงใจ (TL2) 3) การสานสัมพันธ์ปัจจุบนั (TL3)
และ 4) การสื่อสารสร้ างแรงบันดาลใจ (TL4)
1.2 ปั จจัยด้ านความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ (CE) ประกอบด้ วย 3 ตัวแปร คือ 1)
การสร้ างนวัตกรรม (CE1) 2) การกล้ าเผชิญความเสี่ยง (CE2) และ 3) การดําเนินงานเชิงรุก (CE3)
2. ตัวแปรแฝงภายใน ประกอบด้ วย 2 ปั จจัย ได้ แก่
2.1 ปั จจัยด้ านการบริ หารการเปลี่ยนแปลง (CM) ประกอบด้ วย 3 ตัวแปร คือ 1) การ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ (CM1) 2) การบริ หารโครงสร้ างองค์การ (CM2) และ 3) การบริ หารเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (CM3)
2.2 ปั จจัยด้ านองค์การที่เป็ นเลิศ (EO) ประกอบด้ วย 3 ตัวแปร คือ 1) เทคโนโลยีที่
นํามาใช้ สนับสนุนการสื่อสารของทีม (EO1) 2) เทคโนโลยีที่นามาใช้ สนับสนุนการทางานร่วมกันของทีม
(EO2) และ 3) เทคโนโลยีที่นํามาใช้ ในการจัดการเก็บและเผยแพร่ความรู้ของทีม (EO3)
ด้ านพืน้ ที่
ธุรกิจนําเที่ยวขนาดกลางและขนาดเล็กที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทุกภูมิภาคของประเทศไทย
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ

1. ประโยชน์ตอ่ การศึกษา วิจยั หรื อ เชิงวิชาการ
เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใหม่ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถนํ า ผลการวิ จัย ครั ง้ นี ไ้ ปใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น
ฐานข้ อมูลด้ านการศึกษาวิจยั การกําหนดนโยบาย และการวางแผนงานในอนาคตต่อไป
2. ประโยชน์ตอ่ ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยว
เพื่อเป็ นแนวทางให้ ธุรกิจผู้ประกอบและผู้บริ หารของธุรกิจนําเที่ยว สามารถนําผลที่ได้ จากการวิจยั
ไป กําหนดเป้าหมายการดําเนินงานได้ ชดั เจน เหมาะสมมากขึ ้น และสามารถนําผลวิจยั ไปใช้ ในการบริ หาร
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การให้ มีผลการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ ้นเพื่อนําไปสู่องค์การที่เป็ นเลิศได้
และยังส่งผลให้ ผ้ ูใช้ บริ การที่ จ ะได้ รั บการบริ การที่ มี คุณ ภาพมากยิ่ง ขึน้ ซึ่งจะนํา นํ าไปสู่การบริ หารการ
เปลี่ ย นแปลงขององค์ ก ารธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วในยุค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัล เพื่ อ สร้ างนวัตกรรมการบริ ก ารใช้ เ ป็ น
เครื่ องมือการพัฒนาองค์การ หรื อกิจกรรมสอดแทรกที่ใช้ ในการพัฒนาองค์การได้
3. ประโยชน์ตอ่ หน่วยงานภาครัฐและภาคอื่นๆ
หน่วยงานภาครัฐ สมาคมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถนําผล
วิจยั ไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผนพัฒนารูปแบบปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
เพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสู่องค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั รวมทังเพื
้ ่อส่งเสริ ม
ธุรกิจนําเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ ถกู ทิศทาง

แนวคิดและทฤษฎี

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริ หารการเปลี่ยนแปลงมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การที่เป็ นเลิศ เนื่องจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิ จ และการพัฒ นาเทคโนโลยีนัน้ มี ความสัมพัน ธ์ กัน โดยตรง ทัง้ นี ้ ภาวะเศรษฐกิ จ ใน
ปั จจุบนั ทําให้ ตลาดเกิดใหม่มีการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทนั สมัยอย่างมหาศาล เนื่องจากความต้ องการใน
การหาวิธี การเพื่ อลดต้ น ทุน และต้ องการผลักดันให้ เ กิดนวัตกรรม จึง ทําให้ เทคโนโลยี ดิจิทัล กลายเป็ น
ตัวผลักดันให้ เกิ ดรายได้ ที่เพิ่ มขึน้ และเปลี่ ยนพฤติกรรมของผู้บริ โภค ผู้วิจัยจึงต้ องการศึกษาถึงแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่การพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
สูอ่ งค์การที่เป็ นเลิศ ดังนี ้
1. แนวความคิดด้ านการเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change)
การยอมรั บการเปลี่ ยนแปลงเป็ นประเด็นที่สําคัญ เพราะปั จจุบนั องค์การต้ องดําเนินการอยู่ใน
สิ่งแวดล้ อมที่เป็ นพลวัตรมากขึ ้น การแข่งขันรุนแรงขึ ้น และความต้ องการทางสังคมจะเพิ่มขึ ้นอย่างยิ่งด้ วย
(อุดม ทุมโฆษิ ต, 2544) ดังที่ Robbins and Coulter (2008) และ Robbins (1994) กล่าวว่า เมื่อคลื่นลม
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แรง คือ สิ่งแวดล้ อมต่างมีความไม่แน่นอนและเป็ นพลวัต ผู้บริ หารต้ องมี ความคล่องตัว พร้ อมปรับตัวให้
สามารถรับการเปลี่ยนแปลง และปรับวิกฤติให้ เป็ นโอกาส เพื่อให้ องค์การเติบโตได้ ในทุกสถานการณ์ ซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงองค์การนัน้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงคน (People) โครงสร้ าง (Structure) และ
เทคโนโลยี (Technology) ผู้บริ หารต้ องเป็ นผู้จดั การกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนัน้ Robbins
and Coulter (2008) ยังได้ กล่าวอีกว่า ปั จจัยที่สง่ ผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงนัน้ ประกอบด้ วย 1) ปั จจัย
ภายนอก ได้ แก่ สภาพตลาดหรื อการแข่งขัน กฎระเบียบทางราชการ เทคโนโลยี ตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ
โลกการเมืองโลก และการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการจัดการ โดยเฉพาะด้ านการบริหารบุคคล ซึง่ เกิด
แนวความคิดใหม่อยูต่ ลอดเวลา 2) ปั จจัยภายใน ได้ แก่ การดําเนินงานภายในองค์การ คือ ต้ องมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการมีกลยุทธ์ใหม่ๆ พนักงานขององค์การที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้ าน อายุ ระดับ
การศึกษา ทักษะ ประสบการณ์รวมถึงการนําเครื่ องจักรใหม่ๆ เข้ ามาประยุกต์ใช้ ซึง่ ก่อให้ เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางกระบวนการผลิต การใช้ แรงงาน และต้ นทุนการผลิต เป็ นต้ น
2. การบริ หารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
Schermerhorn (2005) ตัง้ ข้ อ สัง เกตว่ า การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงจะมุ่ง ที่ เ ป้ าหมายหลัก 5
ประการคือ 1) เปลี่ยนแปลงลักษณะการทํางานของพนักงาน ซึ่งหมายรวมถึง พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์
ขององค์กร ตลอดจนการออกแบบการทํางานใหม่ 2) บุคลากร ทัศนคติและความสามารถของพนักงาน
ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การที่สนับสนุนการทํางานของพนักงาน 3) วัฒนธรรมองค์การ
ค่านิยมแนวปฏิบตั ิที่นําไปสู่พฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์ของพนักงานแต่ละคน และการทํางานเป็ นทีม 4)
เทคโนโลยีระบบการทํางานและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ สนับสนุนระบบการทํางานในองค์การ และ 5)
โครงสร้ างองค์การสายการบังคับบัญชาและการสื่อสารในองค์การ
3. ลักษณะการบริ หารการเปลี่ยนแปลงและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ
การเปลี่ยนแปลงเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นในทุกองค์การอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การบริ หารจัดการองค์การต่าง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทังจากสภาพแวดล้
้
อมภายนอกองค์การ และภายในองค์การ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
อํานาจหน้ าที่ของผู้นําและผู้ใต้ บงั คับบัญชา ต่อความรับผิดชอบของผู้บริ หารและพนักงานในองค์การ และ
ต่อการสื่อสารในองค์การ (เนตร์ พณ
ั ณา ยาวิราช, 2558) การเปลี่ยนแปลงจะประสบความสําเร็ จได้ นนั ้ Daft
(1992) กล่าวว่า มี องค์ประกอบดังนี ้ คือ 1) ความต้ องการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการที่องค์การและ
สมาชิ ก ในองค์ ก ารไม่ พ อใจกั บ สภาพต่า งๆ ที่ เ ป็ นอยู่ เช่ น ผลงานขององค์ ก ารไม่ เ ป็ นที่ พ อใจ 2)
แนวความคิดในการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้ องกับความต้ องการที่จะเปลี่ยนแปลงในข้ อแรก 3) การยอมรับที่
จะให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงทัง้ ผู้บ ริ ห ารและพนักงานต้ อ งสอดคล้ อ งและไปด้ วยกัน 4) การดํ าเนิ น การ
เปลี่ยนแปลง องค์การต้ องนํ าแนวคิดใหม่ วิธีการใหม่ รวมถึงเครื่ องมืออุปกรณ์ ใหม่ และพฤติกรรมการ
ทํางานใหม่มาสู่พนักงานเพื่อนําการเปลี่ยนแปลงสู่ภาพปฏิบตั ิ 5) การจัดสรรทรัพยากร ทังด้
้ านเวลาและ
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ทรัพยากรทางการบริ หาร เช่น คน วัสดุอปุ กรณ์ตลอดจนงบประมาณในการดําเนินการ การเปลี่ยนแปลงให้
เกิดความสําเร็ จนันเป็
้ นความท้ าทายของผู้นําองค์การสิ่งสําคัญในการเปลี่ยนแปลงคือ การที่ผ้ นู ําสามารถ
กระตุ้นให้ สมาชิกในองค์การยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสําเร็จขององค์การ (Burnes, 2000)
4. ความสัมพันธ์ของตัวแปรการบริ หารการเปลี่ยนแปลงที่สง่ ผลต่อองค์การที่เป็ นเลิศ
เครื่ องมือการพัฒนาองค์การ หรื อกิจกรรมสอดแทรกที่ใช้ ในการพัฒนาองค์การเป็ นกิจกรรมที่ต้อง
เริ่ มจากการวางแผน การกําหนดทิศทาง และการเลือกเครื่ องมือหรื อวิธีการมาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาและ
เพิ่มศักยภาพขององค์การ ซึ่งในการเลือกวิธีการพัฒนาองค์การที่เหมาะสมจะต้ องทราบผลลัพธ์ที่องค์การ
ต้ องการ และศักยภาพของเครื่ องมื อหรื อกิจกรรมนัน้ รวมทัง้ การยอมรับในเครื่ องมือการพัฒนาองค์การ
(Ammarinnukhro, 2008)

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจยั มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความสัมพันธ์ โครงสร้ าง
ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสู่
องค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั โดยผู้วิจยั ได้ ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยั ของต่างประเทศและใน
ประเทศ เพื่ อนํ ามาพัฒ นาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัย ด้ ว ยการระบุเ ส้ น ทางความสัม พัน ธ์ โครงสร้ าง
เชิงสาเหตุที่มีตอ่ ปั จจัยเชิงสาเหตุซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยว
ในประเทศไทยสู่ อ งค์ ก ารที่ เ ป็ นเลิ ศ ในยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล โดยประกอบไปด้ ว ยตัว แปรแฝงภายใน
(Endogenous) 2 ตัวแปร ได้ แก่ ปั จจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงและปั จจัยความเป็ นผู้ประกอบการของ
องค์การ และตัวแปรแฝงภายนอก (Exogenous) 2 ตัวแปร ได้ แก่ ปั จจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลงและ
ปั จจัยองค์การที่เป็ นเลิศดังต่อไปนี ้
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ระเบียบวิธีดาํ เนินการวิจัย
ขันตอนที
้
่ 1 ขันตอนการศึ
้
กษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องจากแหล่งข้ อมูล
ทุตยิ ภูมิ (Secondary Sources) เพื่อทําให้ ผ้ วู ิจยั ได้ รับความรู้พื ้นฐานในการวิจยั และนํามาใช้ ในการพัฒนา
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั
ขัน้ ตอนที่ 2 ขัน้ ตอนการกํ า หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั ง้ นี ผ้ ้ ูวิ จั ย มี
จุดมุ่งหมายในการหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสู่องค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทลั และที่สําคัญยิ่งคือ ผลการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคมส่วนรวมทังในเชิ
้ งวิชาการและในเชิงวิชาชีพที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยหรื อธุรกิจบริ การอื่นๆ โดยการศึกษาถึงความสัมพันธ์ ของปั จจัย
เชิงสาเหตุที่มีตอ่ การพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสูอ่ งค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
ขัน้ ตอนที่ 3 ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่ อ งมื อ วิ จัย ผู้วิ จัย ได้ ส ร้ างเครื่ อ งมื อ แบบสอบถามด้ ว ยการ
สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง ส่วนการทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
การวิจยั ผู้วิจยั ได้ ทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ด้ วยการนําแบบสอบถามที่ผ้ วู ิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้นไป
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ตรวจสอบคุณภาพด้ านความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content
Validity) จํานวน 5 ท่าน ซึ่งเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านบริ หารธุรกิจ 2 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้ านธุรกิจนําเที่ยว 1 ท่าน
และผู้เชี่ยวชาญด้ านการวิจยั โมเดลเชิงโครงสร้ าง 2 ท่าน เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อคําถาม
กับคุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ต้องการวัด และทดสอบหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
หรื อความสอดคล้ องภายในด้ วยสัมประสิทธิ์ แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ด้ วยการนํ า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ก่อนนําแบบสอบถามไปใช้ ในการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล
ขันตอนที
้
่ 4 ขันตอนการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้วิจยั ได้ ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม (Questionnaire) กับกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 1,000 คน เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ของปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยว
ในประเทศไทยสูอ่ งค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั และนําข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวมมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และความถูกต้ องก่อนนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ เทคนิคสถิติ
Structural Equation Modeling (SEM)
ขันตอนที
้
่ 5 ขันตอนการสรุ
้
ปผลและอภิปรายผลการศึกษาวิจยั และ
ขันตอนที
้
่ 6 ขันตอนการนํ
้
าเสนอข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้ ผลจากผลการศึกษาวิจยั
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ผลการวิจัย
1. สรุปผลการตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดลการวิจยั กับข้ อมูลเชิงประจักษ์
จากการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความกลมกลืนของโมเดล เพื่อตรวจสอบความสอดคล้ องของตัวแบบกับ
ข้ อมูล เชิ ง ประจักษ์ ข องปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลการบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อการพัฒ นาธุ ร กิ จ นํ าเที่ ยวใน
ประเทศไทยสู่องค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ที่สร้ างขึน้ กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัยข้ อที่ 1การวิเคราะห์โมเดล พบว่า โมเดลสอดคล้ องกลมกลื นกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า
ดัชนีความกลมกลืนที่ผ่านเกณฑ์การยอมรับคือ ค่าดัชนี P-Value = 0.376 GFI = 0.976 AGFI = 0.963
CFI = 0.998 RMSEA = 0.011 และ RMR = 0.021 ดังนัน้ จึงสรุ ปได้ ว่า โมเดลแบบจําลองสมการเชิง
โครงสร้ างมีความเหมาะสม สอดคล้ องกลมกลืน กับข้ อมูลที่ได้ จากการสํารวจ
2. สรุปผลการวิเคราะห์เส้ นทาง
การวิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์เส้ นทาง (Path Coefficient) ในโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ เพื่อ
ศึกษา อิ ท ธิ พ ลทางตรง ทางอ้ อม และอิ ท ธิ พ ลรวม ของปั จ จัยเชิง สาเหตุที่ มี อิท ธิ พ ลต่อการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสู่องค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ข้ อที่ 2 โดยการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง (Direct Effect: DE) อิทธิพลทางอ้ อม
(Indirect Effect: IE) และอิทธิพลรวม (Total Effect: TE) ของตัวแปรต่างๆ ภายในโมเดลความสัมพันธ์ของ
ปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสู่
องค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ผลการวิเคราะห์เส้ นทาง พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อองค์การที่เป็ น
เลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ของธุรกิจนําเที่ยวในประเทศ ประกอบด้ วย ปั จจัยด้ านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ปั จ จัยด้ านความเป็ นผู้ประกอบการขององค์ การ และปั จ จัยด้ านการบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลง โดยมี ค่า
อิทธิพลรวมเท่ากับ 0.550 0.392 และ 0.426 ตามลําดับ อย่างมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และพบว่า
ปั จจัยด้ านภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยด้ านความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ และปั จจัยด้ านการ
บริ หารการเปลี่ยนแปลงสามารถร่วมกันอธิบายองค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั ของธุรกิจนําเที่ยวใน
ประเทศได้ ร้อยละ 60.4 (R2 =0.604)

อภิปรายผลการวิจัย
1. ปั จจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง
ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลงและองค์การที่
เป็ นเลิ ศ ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สมมติ ฐ านการวิ จัย ข้ อ ที่ 1 และข้ อ ที่ 2 ถ้ าธุ ร กิ จ นํ า เที่ ย วในประเทศไทยให้
ความสําคัญกับปั จจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ย่อมส่งผลให้ การบริ หารการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจมีประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ ้น และส่งผลให้ ธุรกิจมีองค์การที่เป็ นเลิศของธุรกิจที่สงู ขึ ้น เนื่องจากภาวะ
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ผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็ นกระบวนการที่ผ้ นู ําพยายามเปลี่ยนแปลงผู้ตามให้ ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดความจงรักภักดี เกิดความไว้ วางใจและเชื่อถือในตัวผู้นํา เกิดความคล้ อยตาม เกิดความมัน่ ใจในตนเอง
พยายามแก้ ปัญหาในการปฏิบตั ิ มีความรับผิดชอบและยอมอุทิศตนเพื่อองค์กร ดังนัน้ ผู้นําที่ดี ผู้บริ หาร
หรื อผู้นําการเปลี่ยนแปลง จึงต้ องมีความรู้ความสามารถในการโน้ มน้ าวคนให้ ทําสิ่งต่างๆ ด้ วยความสมัคร
ใจ ทํ า ให้ ผ้ ูค นรู้ สึก อยากจะติด ตามไปทุก แห่ ง ขณะเดี ย วกัน ก็ ต้ อ งส่ง เสริ ม ลูก น้ อ งให้ ไ ด้ แ สดงออกถึ ง
ความรู้ สึ ก ความสามารถ ให้ มี โ อกาสพัฒ นาตนให้ ดี ขึ น้ กว่ า ที่ เ ป็ นอยู่ ต้ อ งสร้ างสภาพแวดล้ อ มและ
บรรยากาศในการทํางานที่อบอุ่นซึ่งจะส่งผลให้ ลกู น้ องเกิดความรักความผูกพันต่อองค์กร ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงจึงประกอบด้ วย 4 ลักษณะคือ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การแบ่งปั นข้ อมูลอย่างจริ งใจ
3) การสานสัมพันธ์ปัจจุบนั (TL3) และ 4) การสื่อสารสร้ างแรงบันดาลใจ
กล่าวได้ ว่า ผลการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้สอดคล้ องกับ Gibson et al. (1997) ที่กล่าวว่า ผู้บริ หารต้ องมี
ความเป็ นผู้นํ า หรื อ มี ภ าวะผู้นํ า ที่ ส อดคล้ อ ง เหมาะสมกั บ สถานการณ์ ต่า งๆ และมี ค วามพร้ อมด้ ว ย
คุณสมบัติหลายอย่าง เช่น ความรั บผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิดสร้ างสรรค์ อดทน
รวมทัง้ มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม เพื่อบริ หารองค์การได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และนําความเจริ ญก้ าวหน้ าแก่
องค์การ โดยสอดคล้ องกับ Yukl (2010) ที่กล่าวว่า ผู้นําต้ องเห็นคุณค่าและประโยชน์จากโอกาสในการเพิ่ม
คุณลักษณะ ทักษะ และพฤติกรรม รวมถึง การพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จําเป็ นและสอดคล้ องกับภาวะผู้นํา
ด้ วย นอกจากนัน้ ผู้นําต้ องสามารถปรับตัวให้ เหมาะสมกับ สภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอน
ด้ วยความมุง่ มัน่ และอย่างมีคณ
ุ ธรรม รวมทัง้ ผู้บริหารต้ องบูรณาการแนวความคิดทฤษฎีของภาวะผู้นําทัง้
ทฤษฎี เชิงคุณลักษณะผู้นํา (Trait Leadership Theory) ทฤษฎี เชิงพฤติกรรมของผู้นํา (Behavioral
Leadership Theory) และทฤษฎีผ้ นู ําเชิงสถานการณ์ (Contingency Leadership Theory) และสอดคล้ อง
กับ Achua and Lussier (2010) ที่สรุปแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นําร่วมสมัยว่า ผู้นําที่ประสบความสําเร็ จ
ต้ อ งมี ภ าวะผู้นํ า เชิ ง บูร ณาการ โดยใช้ แ นวความคิ ด ทฤษฎี ภ าวะผู้ นํ า เชิ ง คุณ ลัก ษณะ ภาวะผู้ นํ า เชิ ง
พฤติกรรม และภาวะผู้นําตามสถานการณ์ ในการจูงใจผู้ตาม รวมถึงพัฒนาและแก้ ไขปั ญหาขององค์การ
เพื่อให้ การบริ หารเป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ทังนี
้ ้ยังสอดคล้ องกับ Robert L. Katz (1955) ที่ได้ เสนอ
ว่า ทักษะของผู้บริ หารที่ สําคัญมี 3 ประเด็น คือ 1) ทักษะด้ านเทคนิค (Technical Skills) คือความรู้
ความสามารถในกิ จกรรมต่างๆ สํ าหรั บงานด้ านการปฏิ บัติการ 2) ทักษะด้ านมนุษยสัม พันธ์ (Human
Skills) คือความสามารถในการทํางานร่วมกับผู้อื่น ความพยายามเพื่อให้ เกิดความร่วมมือ การทํางานเป็ น
ทีม และ 3) ทักษะทางความคิดรวบยอด (Conceptual Skills) คือ ความสามารถในการมองภาพรวมเพื่อ
ทราบถึงองค์ประกอบของสถานการณ์และสิ่งแวดล้ อม
อย่างไรก็ตาม แม้ ว่าผู้บริ หารแต่ละระดับจะใช้ ทกั ษะที่สําคัญ 3 ทักษะนี ้ แต่หลังจากการปฏิวตั ทิ าง
เทคโนโลยีในทศวรรษที่ผา่ นมาเพื่อเข้ าสูย่ คุ เศรษฐกิจดิจิทลั ซึง่ เป็ นตัวแปรหลักสําคัญในการกําหนดทิศ
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ทางการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ซึง่ ทําให้ ผ้ นู ําองค์กรต้ องพัฒนาทักษะของตนเองให้ สอดคล้ องกับ
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้นําองค์กรจะต้ องสามารถบูรณาการเทคโนโลยีกบั ภาวะผู้นําให้ เข้ ากันได้
อย่างเหมาะสมตามบริ บทและวัฒนธรรมขององค์กรนันๆ
้ ดังนัน้ การเป็ นผู้นําในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั จะต้ อง
เพิ่มปั จจัยภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงขึ ้นไปอีก คือ การเป็ นนวัตกรรม (Peterson, 2011) ได้ แก่ การ
เชื่อมโยงในทุกมิติ การตังคํ
้ าถาม การสังเกต การทดลองและเครื อข่ายสัมพันธ์ ย่อมรู้และเข้ าใจเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เพื่อสร้ างสรรค์ นวัตกรรมทางความคิด กระบวนการหรื อชิน้ งานใหม่ๆ เพื่อสร้ างเสริ มโอกาสและ
ประสบการณ์ ที่หลากหลายให้ เ กิ ดมุมมองการสะท้ อนกลับที่ แตกต่างกัน ออกไป ทัง้ นี เ้ พื่อเป็ นการสร้ าง
วัฒนธรรมองค์กรให้ เกิดขึ ้น นอกจากนี ้ จะต้ องเพิ่มสมรรถนะที่จําเป็ น คือ สมรรถนะทางด้ านเทคโนโลยีของ
ผู้นําองค์กร ซึ่งมีความสําคัญมากในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั โดยผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะต้ องพัฒนาสมรรถนะ
ของตนเองในด้ านเทคโนโลยีนี ้
2. ปั จจัยความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ
ความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลงและ
องค์การที่ เป็ นเลิ ศ ซึ่ง สอดคล้ องกับสมมติฐ านการวิจัยข้ อที่ 3 และข้ อที่ 4 นั่นคือ หากธุรกิจนํ าเที่ยวใน
ประเทศไทยมี ก ารพัฒ นาทางด้ า นความเป็ นผู้ป ระกอบการให้ ดี เ พิ่ ม ขึ น้ ย่ อ มส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงมีประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ ้น และส่งผลให้ มีองค์การที่เป็ นเลิศเพิ่มสูงขึ ้นด้ วย ในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทลั นันเป็
้ นผู้ประกอบการต่างคํานึงถึงการพัฒนาองค์การของตนและมีความมุ่งมัน่ ในการสร้ างโอกาส
ทางธุรกิ จ ต้ องการความชัดเจนของการดําเนินธุรกิจ อีกทัง้ ยังให้ ความสําคัญต่อพนักงานในองค์การที่มี
ทักษะ ขยัน หมัน่ เพียร อดทน มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี และมีเป้าหมายชัดเจนคือ การร่วมมือกันทัง้
องค์การเพื่อส่งมอบคุณค่าให้ แก่ลกู ค้ า ทังนี
้ ้ ในยุคปั จจุบนั ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็ นองค์การขนาดเล็กหรื อ
องค์การที่มีขนาดใหญ่ต่างให้ ความสําคัญกับการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางการดําเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่อ
การบริ หารการเปลี่ยนแปลงและมีความพร้ อมที่จะพัฒนาองค์การอยู่ตลอดเวลา องค์การจึงต้ องมีการการ
สร้ างนวัต กรรม การกล้ า เผชิ ญ ความเสี่ ย ง และดํ า เนิ น งานในเชิ ง รุ ก เนื่ อ งจากการมุ่ง เน้ น ความเป็ น
ผู้ประกอบการขององค์การ เป็ นเรื่ องของการให้ ความสําคัญต่อบุคลิกและคุณลักษณะของผู้ประกอบการซึ่ง
เป็ นกลไกสําคัญในการบริ หารจัดการที่สะท้ อนถึงความสามารถขององค์กร
ผลของการวิจยั ครัง้ นี ้สอดคล้ องกับแนวคิดของ Miller (1983) ที่ว่า องค์กรที่มีการมุ่งเน้ นความเป็ น
ผู้ประกอบการ ควรมีองค์ประกอบของการดําเนินงานที่สําคัญ 3 เรื่ อง ได้ แก่ ความสามารถทางนวัตกรรม
(Innovativeness) ความกล้ าเสี่ ยง (Risk Taking) และการดําเนินการเชิงรุ ก (Reactiveness) ต่อมา
Lumpkin and Dess (1996) ได้ ศกึ ษาและเพิ่มเติมองค์ประกอบของการมุ่งเน้ นความเป็ นผู้ประกอบการไว้
อี ก 2 ประเด็ น ได้ แ ก่ ความเป็ นตัว ของตัว เอง (Autonomy) และ การแข่ ง ขัน เชิ ง รุ ก (Competitive
Aggressiveness) ได้ มีนกั วิชาการหลายท่านวิเคราะห์อภิปรายและให้ ข้อสรุปในลักษณะเดียวกันว่า การ
- 29 -

สยามวิชาการ ปี ที่ 21 เล่มที่ 2 ฉบับที่ 37 สิงหาคม 2563 – ธันวาคม 2563
Siam Academic Review Vol.21, No.2, Issue 37, August 2020 – December 2020

มุง่ เน้ นความเป็ นผู้ประกอบการเป็ นกระบวนการในเชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนต่อความอยู่รอดขององค์การและ
ผลการดําเนินงาน จะสร้ างข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน (Marino, 2002) ขณะที่การศึกษาในบริ บทของภาค
บริ การพบว่า การมุ่งเน้ นความเป็ นผู้ประกอบการขององค์การ เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลทางบวกต่อนวัตกรรม
การบริ การ (Lee and Lim, 2008) และยังพบความสัมพันธ์ ของปั จจัยดังกล่าวที่ส่งผลต่อการดําเนินการ
ด้ านการบริการ (Su et al., 2009) ด้ วยเช่นกัน
3. ปั จจัยการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
การบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลงมี อิ ทธิ พ ลทางตรงเชิง บวกต่อองค์ การที่ เ ป็ นเลิ ศ ซึ่ง สอดคล้ องกับ
สมมติฐานการวิจยั ข้ อที่ 5 คือ หากธุรกิจนําเที่ยวในประเทศมีการบริหารด้ านการบริ หารการเปลี่ยนแปลงให้
ดีเพิ่มขึ ้นย่อมส่งผลให้ กิจการมีองค์การที่เป็ นเลิศเพิ่มมากขึ ้นเช่นกัน ทังนี
้ ้ เครื่ องมือการพัฒนาองค์การ หรื อ
กิจกรรมสอดแทรกที่ใช้ ในการพัฒนาองค์การเป็ นกิจกรรมจะต้ องเริ่ มจากการวางแผน การกําหนดทิศทาง
และการเลือกเครื่ องมือหรื อวิธีการมาใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาและเพิ่มศักยภาพขององค์การ โดยในการเลือก
วิธีการพัฒนาองค์การที่เหมาะสม ต้ องทราบผลลัพธ์ที่องค์การต้ องการ ศักยภาพของเครื่ องมือหรื อกิจกรรม
นัน้ รวมทัง้ การยอมรับเครื่ องมือการพัฒนาองค์การ (Ammarinnukhro, 2008) ซึ่งเครื่ องมือ หรื อกิจกรรมที่
ใช้ ในการพัฒนาองค์การแบ่งออกได้ เป็ น 3 ระดับคือ 1) ระดับองค์การ เช่น การสํารวจข้ อมูลย้ อนกลับ การ
จัดการโดยกําหนดวัตถุประสงค์ การพัฒนาคุณภาพ การปรับโครงสร้ างองค์การ การปรับโครงสร้ างองค์การ
และการรื อ้ ปรับระบบ 2) ระดับกลุ่ม เช่น การสร้ างและพัฒนาทีมงาน การประชุมเพื่อวินิจฉัยปั ญหา การ
บริ ห ารงานแบบมี ส่ ว นร่ ว ม เป็ นต้ น และระดับ ย่ อ ยที่ สุ ด คื อ 3) ระดับ บุ ค คล เช่ น การกํ า หนดสาย
ความก้ าวหน้ าและอาชี พ การฝึ กอบรม และการให้ คําปรึ กษาเฉพาะบุคคล โดยสอดคล้ องกับ Bennis
(1969) ได้ ให้ ความหมายของการพัฒนาองค์การว่า เป็ นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็ นวิ ธี
การศึกษาที่มงุ่ เน้ นการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ค่านิยม รวมถึงโครงสร้ างการดําเนินงานขององค์การ เพื่อให้
องค์การสามารถปรับตัวเข้ ากับวิทยาการและสิ่งท้ าทายใหม่ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ ้นอย่าง
รวดเร็ ว ส่วน Burke and Schmidt (1971) ได้ อธิบายว่า การพัฒนาองค์การเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานขององค์การอย่างมีแบบแผนทัว่ ทังองค์
้ การ โดยอาศัยวิธีการและความรู้ ด้านพฤติกรรมศาสตร์
มาประสานความต้ องการความก้ าวหน้ าในระดับบุคคลให้ สอดคล้ องกับความต้ องการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1. ผู้บริ หารธุ รกิ จ นํ าเที่ ยวควรให้ ความสําคัญกับการจัดการด้ านการบริ ห ารการเปลี่ยนแปลง
โดยเฉพาะในเรื่ องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากหากองค์กรให้ ความสําคัญและ
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พัฒนาพนักงานที่มากขึ ้น จะส่งผลให้ พนักงานมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดีขึ ้น มีความรักองค์กร มี
ความผูกพันกับองค์กร ซึง่ องค์กรจะได้ พนักงานที่มีศกั ยภาพสูงอยูใ่ นองค์กรจํานวนมาก
2. ผู้บริ หารควรมีการจัดรู ปแบบของธุรกิจให้ มีโครงสร้ างของธุรกิจในแต่ละแผนกงานที่มีความ
สอดคล้ องเป็ นหนึ่งเดียว และมีการลงทุนในทรัพยากรที่ ช่วยส่งเสริ มและสนับสนุนต่อการ
บริ หารการเปลี่ ยนแปลงที่ เพิ่มสูงขึ ้น การจัดให้ มีระบบการให้ รางวัลกับพนักงาน ที่สามารถ
สร้ างและรักษาความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับลูกค้ า การให้ พนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่าง
อิสระ ทังนี
้ ้ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั เป็ นยุคที่เศรษฐกิจและสังคมใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารเป็ นกลไกสํ าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิ รูปกระบวนการผลิต การดําเนินธุรกิ จ
การค้ า การบริ ห าร การศึก ษา การสาธารณสุข และการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น รวมทัง้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ ที่สง่ ผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคม และการจ้ างงานที่เพิ่มขึ ้น
3. หน่วยงานภาครัฐหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจนําเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สามารถนําผลสรุปและโมเดลที่ได้ จากการวิจยั ในครัง้ นี ้ไปใช้ เป็ นแนวทางในการส่งเสริ มธุรกิจ
นําเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยนําไปใช้ ในการการกําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องการท่องเที่ยวเป็ น
อุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังนัน้ รัฐบาลจึงควรปรับบทบาทและ
ภารกิจเพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมดิจิทลั และโอกาสทางการแข่งขันของธุรกิจนํา
เที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ เพื่อเสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพื่อช่วงชิง
ส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
1. ควรมีการนําแบบจําลองและตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ไปทําวิจยั ซํ ้าในด้ านธุรกิจบริ การ
อื่นในบริ บทของประเทศไทยหรื อของประเทศอื่น เพื่ อตรวจสอบโมเดลความสอดคล้ องกับ
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
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2. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ย เชิ ง สาเหตุ ด้ า นอื่ น ที่ เ ป็ นปั จ จัย เชิ ง สาเหตุ ที่ มี ต่ อ การบริ ห ารการ
เปลี่ ยนแปลง ทัง้ นี ้ เพื่ อการพัฒ นาธุรกิจ นําเที่ยวในประเทศไทยสู่องค์การที่ เป็ นเลิศในยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั เช่น คุณภาพการบริ การ ความรับผิดชอบต่อสังคม และ นวัตกรรมการบริ การ
เป็ นต้ น
3. ควรมี การศึกษาเพิ่ ม เติม ด้ วยวิ ธี การวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพโดยการสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึก (In-Depth
Interview) กับผู้บริ หารระดับสูงของธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยและศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุที่
ผู้บริ หารระดับสูงของธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยควรให้ ความสําคัญในการพิจารณาและใช้
เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสู่
องค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
4. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบรูปแบบความสัมพันธ์ของปั จจัยเชิงสาเหตุ ที่มีตอ่ การบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทยสู่องค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทลั ที่มีขนาดแตกต่างกัน เพื่อการนําไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในธุรกิจแต่ละขนาด และ
เพื่อนําไปสูอ่ งค์การที่เป็ นเลิศในยุคเศรษฐกิจดิจิทลั
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